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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

11ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

rreeaalliizzaaddaa  eemm  88  ddee  JJaanneeiirroo  ddee  22000044  
 
 
 

“Voto de Condenação 
 

O País tem assistido perplexo, incrédulo e indignado, ao 
desenrolar incessante de acontecimentos relacionados 
com o denominado processo Casa Pia, e à forma 
irresponsável como alguns têm tratado este processo, 
como outros a ele se têm referido, e ainda como outros 
dele se têm servido, para fins que notoriamente não são 
o da correcta aplicação da Justiça. 
 
Um processo em que é importante e necessário a procura 
da VERDADE, para que as vítimas vejam reparadas as 
ofensas a que foram sujeitas, e para que os culpados 
sejam punidos. Por isso, a todos incumbe o dever de 
cidadania de defender e valorizar  a Justiça, como um 
pilar da nossa democracia. 
 
O País é confrontado todos os dias com a violação do 
segredo de justiça, com noticias que assumem contornos 
de contra-informação em que o único propósito visível  é 
manifestamente a insinuação, lançando na lama o bom 
nome e a reputação de cidadãos, criando-lhes danos 
irreversíveis com consequências irreparáveis. 
 
Em última instância, tais práticas, procuram 
descredibilizar o processo, as instituições democráticas e 
atingir a dignidade do Estado Democrático, tentando 
transformar este processo, com tudo o que tem 
envolvido, num processo contra a República, aviltando 
as suas instituições e atacando os alicerces da própria 
Democracia. 
 
O País ficou a saber que há quem, cobardemente, se sirva 
de todos os instrumentos, incluindo os anónimos, para 
ofender, como foi o caso, a  dignidade pessoal e 
institucional do Sr. Presidente da República. 
 
Neste contexto, e fazendo eco dos seus apelos e 
advertências, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em sessão extraordinária em 08.01.04, delibera 
aprovar um voto de veemente protesto contra a tentativa 
de atentar contra a dignidade e honorabilidade do mais 
alto magistrado da Nação, solidarizando-se, assim, com a 
sua Ex.a. O Sr. Presidente da República. 

Odivelas, 8 de Janeiro de 2004 
 
A Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
(a) Susana de Carvalho Amador” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

“Moção 
 

Portugal confronta-se com um Governo e uma maioria 
parlamentar que se afirma explicitamente como um 
travão a qualquer avanço legislativo em matéria de 
despenalização do aborto, ao  mesmo tempo que aposta 
na tentativa de impor, na esfera do Estado, valores 
ideológicos e princípios de actuação que contrariam 
direitos civilizacionais consagrados na Constituição da 
República e nas leis em matéria de direitos sexuais e 
reprodutivos. 
 
Após o julgamento da Maia, que decorreu no ano 
passado envolvendo 17 mulheres, não pararam  de 
existir novas situações. 
 
Em Aveiro, mulheres e seus maridos estão a ser julgados 
por se terem visto na contingência de recorrer à 
interrupção da gravidez clandestinamente e sem os 
necessários cuidados de saúde. Dados recentes 
demonstram  mesmo que, por situações idênticas, 
morreram 5 mulheres e cerca de 11 mil  recorreram aos 
hospitais na sequência de complicações por aborto. E, 
não bastando isso, essas mulheres são agora, em Aveiro, 
flageladas também pela humilhação e pelo vexame de 
verem a sua dignidade e a sua vida íntima devassada. 
 
É urgente pôr termo à hipocrisia que agita fantasmas, 
clama pelo “direito à vida” e dirige duros adjectivos 
contra uma lei de despenalização mas acaba por 
conviver no dia a dia de forma perfeitamente tranquila e 
resignada com o drama silencioso - mas profundo e 
dilacerante - do aborto clandestino. 
 
A lei actual é desajustada da realidade: as mulheres 
quando decidem interromper uma gravidez não 
desejada fazem-no em Portugal ou no estrangeiro - 
independentemente das idades, classes sociais, 
concepções filosóficas e religiosas ou quadrantes 
políticos e partidários. 
 
A lei actual põe em risco a saúde das mulheres: atira-as 
para os perigos dos circuitos clandestinos, 
particularmente as de mais baixos recursos económicos. 
 
A lei actual é injusta para todas as mulheres, 
independentemente de recorrerem ou não à interrupção 
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voluntária da gravidez, porque se sobrepõe à sua 
vontade e ao direito de, em liberdade, decidir em 
questões da esfera privada e íntima. 
 
A lei actual é desumana e cruel para as mulheres e 
contraria insistentes recomendações das Nações Unidas e 
do Parlamento Europeu que apontam para a necessidade 
de acabar com a perseguição judicial das mulheres e 
assegurar condições para o aborto seguro. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas reunida em 
sessão extraordinária em 8 de Janeiro de 2004, considera: 
 
1. indispensável a implementação e a aplicação do 
planeamento familiar e da educação sexual; 
 
2. indignas e inadmissíveis as condições a que são 
votadas as mulheres obrigadas a recorrer ao aborto 
clandestino; 
 
3. fundamental para a vida e para a saúde das mulheres 
a possibilidade de recurso a estabelecimentos de saúde 
públicos e/ou privados devidamente autorizados e em 
condições de segurança médica quando tenham que 
recorrer à interrupção voluntária da gravidez; 
 
4. solidarizar-se com as mulheres objecto de julgamentos 
judiciais. 
 
 
Odivelas, 8 de Janeiro de 2004 
 
A Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
(a) Susana de Carvalho Amador” 
 
(Aprovada por maioria)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 
 
 

REGULAMENTOS 
 

 
 

REGULAMENTO DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 
DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

 
Regulamento dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais, de acordo com o 
deliberado na 22ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 26 de Novembro de 
2003 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 

22/2003, página 7), com a alteração à data de entrada em 
vigor aprovada na 3ª reunião extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 22 de Dezembro de 
2003 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 

25/2003, página 7), publicado na íntegra em anexo a este 
Boletim. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

REGULAMENTO DA VENDA AMBULANTE 
 

Regulamento da Venda Ambulante, de acordo com o 
deliberado na 23ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 9 de Dezembro de 
2003 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 

23/2003, página 8), com a alteração à data de entrada em 
vigor aprovada na 3ª reunião extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 22 de Dezembro de 
2003 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 

25/2003, página 7), publicado na íntegra em anexo a este 
Boletim. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

REGULAMENTO DE VENDA 
EM FEIRAS E MERCADOS MUNICIPAIS 

 
Regulamento de Venda em Feiras e Mercados 
Municipais de acordo com o deliberado na 23ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada 
em 9 de Dezembro de 2003 (Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões n.º 23/2003, página 8), com a alteração 
à data de entrada em vigor aprovada na 3ª reunião 
extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 22 de Dezembro de 2003 (Boletim Municipal 
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das Deliberações e Decisões n.º 25/2003, página 7), publicado 
na íntegra em anexo a este Boletim. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

REGULAMENTO DE INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DE 
RECINTOS DE ESPECTÁCULO E DIVERTIMENTOS PÚBLICOS 

 
Regulamento de Instalações e Funcionamento de 
Recintos de Espectáculos e Divertimentos Públicos de 
acordo com o deliberado na 23ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 9 de 
Dezembro de 2003 (Boletim Municipal das Deliberações e 

Decisões n.º 23/2003, páginas 8 e 9), com a alteração à data de 
entrada em vigor aprovada na 3ª reunião extraordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 22 de 
Dezembro de 2003 (Boletim Municipal das Deliberações e 

Decisões n.º 25/2003, página 7), publicado na íntegra em 
anexo a este Boletim. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

REGULAMENTO PARA O LICENCIAMENTO 
DE ACTIVIDADES DIVERSAS PREVISTAS NO 
D.L. N.º 264/2002, DE 25 DE NOVEMBRO 

E NO D.L. N.º 310/2002, DE 18 DE DEZEMBRO 
 

Regulamento para o Licenciamento de Actividades 
Diversas previstas no D.L. N.º 264/2002, de 25 de 
Novembro e no D.L. N.º 310/2002, de acordo com o 
deliberado na 23ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 9 de Dezembro de 
2003 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 

23/2003, páginas 8 e 9), com a alteração à data de entrada 
em vigor aprovada na 3ª reunião extraordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 22 de 
Dezembro de 2003 (Boletim Municipal das Deliberações e 

Decisões n.º 25/2003, página 7), publicado na íntegra em 
anexo a este Boletim. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

ADITAMENTO DE UM N.º 2 AO ARTIGO 10º 
DO REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DO 

ESPAÇO PÚBLICO E DO MOBILIÁRIO URBANO 
 

Aditamento de um n.º 2 ao Artigo 10º do Regulamento 
de Ocupação do Espaço Público e do Mobiliário Urbano, 
do Município de Odivelas, de acordo com o deliberado 
na 23ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 9 de Dezembro de 2003 (Boletim 

Municipal das Deliberações e Decisões n.º 23/2003, página 9), 

pelo que se publica na íntegra este Regulamento, com as 
devidas alterações, em anexo a este Boletim. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 
 

DDEESSPPAACCHHOOSS  
 

 
 

“Despacho 1/Pres/04 

 

Assunto: Classificação de Serviço Ordinária relativa ao ano de 2003 
Notadores e Notados 

 
Dá-se conhecimento público da relação dos Notadores e Notados, elaborada de acordo e em cumprimento do 
estabelecido no Decreto Regulamentar n.º 44-B/83, de 1 de Junho, adaptado à administração local pelo Decreto 
Regulamentar n.º 45/88, de 16 de Dezembro: 

 
 

Gabinete da Presidência 

 

Serviço Notados Categoria 
Início de 

Funções 

Notadores 

Casos Especiais 
Superior hierárquico imediato 

Superior hierárquico de 2º nível 

GP José Luís dos Anjos Nunes 
Auxiliar 

Administrativo 
2001/09/03 Sr. Presidente Notador único*1 

GP Luís Miguel David da Silva Bandeira Motorista de Ligeiros 1999/11/22 Sr. Presidente Notador único*1 

GP Maria Beatriz Taveira Correia de Almeida Telefonista 1999/06/01 Sr. Presidente Notador único*1 

GP 
Patrícia Alexandra dos Santos de Almeida 

Nogueira Silva 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 Sr. Presidente Notador único*1 

GP Rui Manuel Gomes Domingues 
Assistente 

Administrativo 
1999/09/01 Sr. Presidente Notador único*1 

GP Sandra Sofia Martins Santos Praça 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 Sr. Presidente Notador único*1 

 
 
 

Gabinete do Vereador Dr. António Antunes 

 

Serviço Notados Categoria 
Início de 

Funções 

Notadores 

Casos Especiais Superior hierárquico imediato 
Superior hierárquico de 2º nível 

GVAA José Manuel da Piedade Jordão Motorista de Ligeiros 1999/09/06 
Vereador Dr. António 

Antunes 
Notador único*1 

GVAA Rute Isabel Antunes Rodrigues Mota 
Assistente 

Administrativo 
1999/09/01 

Vereador Dr .António 
Antunes 

Notador único*1 

GVAA Sandra Marília Cruz Veloso da Silva 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Vereador Dr. António 
Antunes 

Notador único*1 
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Gabinete do Vereador Dr. Alexandrino Saldanha 

 

Serviço Notados Categoria 
Inicio de 

Funções 

Notadores 

Casos Especiais Superior hierárquico imediato 
Superior hierárquico de 2º nível 

GVAS 
Ana dos Santos Fialho Pombinho de 

Oliveira 
Auxiliar Administrativo 2000/02/01 

Vereador Dr. Alexandrino 
Saldanha 

Notador único*1 

GVAS Carlos Manuel Fernandes Ferreira Motorista de Pesados 1999/08/01 
Vereador Dr. Alexandrino 

Saldanha 
Notador único*1 

GVAS Maria João Viegas Mota Tavares 
Assistente 

Administrativo Principal 
2000/08/03 

Vereador Dr. Alexandrino 
Saldanha 

Notador único*1 

GVAS Olga Maria Vieira Da Cunha Taborda 
Técnico Superior de 
Geografia Principal 

1999/04/01 
Vereador Dr. Alexandrino 

Saldanha 
Notador único*1 

GVAS Sandra Maria Filipe 
Técnico Profissional de 

1ªClasse 
1999/06/16 

Vereador Dr. Alexandrino 
Saldanha 

Notador único*1 

 
 
 

Gabinete do Vereador Dr. Carlos Bodião 

 

Serviço Notados Categoria 
Inicio de 

Funções 

Notadores 

Casos Especiais Superior hierárquico imediato 
Superior hierárquico de 2º nível 

SMIC 
Alexandra Manuela Medeiros Afonso 

Mendes 
Técnico Superior de 
Direito de 2ª Classe 

2000/05/22 Vereador Dr. Carlos Bodião Notador único*1 

SMIC Ana Isabel Gomes Rufino 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 Vereador Dr. Carlos Bodião Notador único*1 

GVCB Ana Rosa Esteves Barbacena 
Técnico de Turismo de 

2ª. Classe 
2000/05/15 Vereador Dr. Carlos Bodião Notador único*1 

GVCB Fátima de Jesus Lamas Martins Auxiliar Administrativo 2001/08/01 Vereador Dr. Carlos Bodião Notador único*1 

UNIVA João Manuel Gregório Batista 
Técnico Profissional de 

2ª Classe 
1999/11/25 Vereador Dr. Carlos Bodião Notador único*1 

UNIVA Maria Aurelina Correia Vaz 
Assistente 

Administrativo 
2000/02/01 Vereador Dr. Carlos Bodião Notador único*1 

GVCB Maria Aurora Parreira Peres da Fonseca 
Assistente 

Administrativo 
1999/06/26 Vereador Dr. Carlos Bodião Notador único*1 

UNIVA Maria dos Anjos Paiva Ribeiro Telefonista 1999/09/13 Vereador Dr. Carlos Bodião Notador único*1 

UNIVA Seomara Gonçalves Cacela Matias 
Técnico Superior de 

Sociologia de 1ª Classe 
2000/02/01 Vereador Dr. Carlos Bodião Notador único*1 

SMIC Susana Cristina Alves Pedro 
Técnico Superior de 

Relações Internacionais 
de 2ª Classe 

2000/03/01 Vereador Dr. Carlos Bodião Notador único*1 

 
 
 

Gabinete do Vereador Carlos Lourenço 

 

Serviço Notados Categoria 
Inicio de 

Funções 

Notadores 

Casos Especiais Superior hierárquico imediato 
Superior hierárquico de 2º nível 

GVCL Carina da Cruz Simões 
Assistente 

Administrativo 
1999/06/01 Vereador Carlos Lourenço Notador único*1 

GVCL 
Isabel Regina de Brito Cerqueira Alves 

Guerreiro 
Assistente 

Administrativo 
1999/05/03 Vereador Carlos Lourenço Notador único*1 

GVCL João Luís de Carvalho 
Auxiliar de Acção 

Educativa 
1999/08/16 Vereador Carlos Lourenço Notador único*1 
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GVCL José António Lourenço Pereira 
Motorista de Transportes 

Colectivos 
1999/08/01 Vereador Carlos Lourenço Notador único*1 

GVCL Luís Fernando Patrocínio da Silva Motorista de Pesados 1999/08/25 Vereador Carlos Lourenço Notador único*1 

GVCL 
Maria de Fátima Monteiro de Carvalho 

Canelas 
Assistente 

Administrativo 
1999/09/01 Vereador Carlos Lourenço Notador único*1 

 
 
 

Gabinete do Vereador Carlos Pereira Lérias 

 

Serviço Notados Categoria 
Inicio de 

Funções 

Notadores 

Casos Especiais Superior hierárquico imediato 
Superior hierárquico de 2º nível 

GVCPL Ezequiel António de Conceição Motorista de Pesados 1999/08/01 Vereador Carlos Pereira Lérias Notador único*1 

 
 
 

Gabinete da Vereadora Graça Peixoto 

 

Serviço Notados Categoria 
Inicio de 

Funções 

Notadores 

Casos Especiais Superior hierárquico imediato 
Superior hierárquico de 2º nível 

GVGP 
Carla Sofia Geraldes Ribeiro Lopes 

Vaz de Mascarenhas 
Técnico Superior de 
Direito de 2ª Classe 

2001/02/15 Vereadora Graça Peixoto Notador único*1 

GVGP Carlos Alexandre Bargado Lérias 
Técnico Superior de 
Gestão de 2ª Classe 

2001/02/01 Vereadora Graça Peixoto Notador único*1 

GVGP Judite Godinho Freire Lavrador 
Auxiliar de Serviços 

Gerais 
2002/03/01 Vereadora Graça Peixoto Notador único*1 

GVGP 
Mafalda Sofia Pereira de Almeida 

Azinheiro 
Assistente 

Administrativo 
2001/08/01 Vereadora Graça Peixoto Notador único*1 

 
 
 

Gabinete do Vereador José Esteves 

 

Serviço Notados Categoria 
Inicio de 

Funções 

Notadores 

Casos Especiais Superior hierárquico imediato 
Superior hierárquico de 2º nível 

GVJE Ana Catarina Azevedo Rodrigues 
Assistente 

Administrativa 
2001/10/01 Vereador José Esteves Notador único*1 

GVJE Vitor Manuel de Carvalho Manique Motorista de pesados 2001/12/26 Vereador José Esteves Notador único*1 

 
 
 

Gabinete do Vereador Dr. Sérgio Paiva 

 

Serviço Notados Categoria 
Inicio de 

Funções 

Notadores 

Casos Especiais Superior hierárquico imediato 
Superior hierárquico de 2º nível 

GVSP Augusto Correia de Matos Motorista de Pesados 2001/05/02 Vereador Dr. Sérgio Paiva Notador único*1 

GVSP 
Estela da Conceição Pontes dos Santos 

Correia 

Assistente 
Administrativa 

Especialista 
2000/03/01 Vereador Dr. Sérgio Paiva Notador único*1 

GVSP Marta Sofia Valente Vieira 
Técnico Superior de 
Gestão de 2ª Classe 

2001/12/20 Vereador Dr. Sérgio Paiva Notador único*1 

GVSP Paulo César Prata Teixeira 
Assistente 

Admiistrataivo 
1999/08/16 Vereador Dr. Sérgio Paiva Notador único*1 
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Gabinete da Vereadora Dra. Natália Santos 

 

Serviço Notados Categoria 
Início de 

Funções 

Notadores 

Casos Especiais Superior hierárquico imediato 
Superior hierárquico de 2º nível 

GVNS 
Sandra Manuela Amaral Cardoso da 

Silva 
Assistente 

Administrativo 
1999/09/13 

Vereadora Dra. Natália 
Santos 

Notador único*1 

GVNS Sebastião José Penelas Garganta Motorista de Pesados 2000/02/01 
Vereadora Dra. Natália 

Santos 
Notador único*1 

 
 
 

Gabinete de Apoio às Actividades Económicas 

 

Serviço Notados Categoria 
Início de 

Funções 

Notadores 

Casos Especiais Superior hierárquico imediato 
Superior hierárquico de 2º nível 

GAAE Dora Maria Alvito Loução 
Assistente 

Administrativo 
Principal 

1999/09/15 
Dr. Luís Miguel Silva  1º 

Vereador Dr. Carlos Bodião 2º 
 

GAAE José Carlos Soeiro Moreira Técnico de 2ª Classe 2000/05/15 
Dr. Luís Miguel Silva  1º 

Vereador Dr. Carlos Bodião 2º 
 

GAAE 
Maria de Fátima da Assunção Costa 

Cardoso 
Auxiliar 

Administrativo 
2001/08/01 

Dr. Luís Miguel Silva  1º 
Vereador Dr. Carlos Bodião 2º 

 

GAAE Maria de Fátima Dantas Ferreira 
Técnico Profissional de 

2º Classe 
2000/11/06 

Dr. Luís Miguel Silva  1º 
Vereador Dr. Carlos Bodião 2º 

 

GAAE Ricardo Paulo Mina Curião Fontoura 
Técnico Superior de 

Sociologia de 2ª Classe 
2001/12/20 

Dr. Luís Miguel Silva  1º 
Vereador Dr. Carlos Bodião 2º 

 

GAAE Sofia Isabel Antunes Monteiro 
Técnico Superior de 

Economia de 2ª Classe 
2000/05/15 

Dr. Luís Miguel Silva  1º 
Vereador Dr. Carlos Bodião 2º 

 

GAAE Susana Cristina Vicente Gabriel 
Técnico Superior de 
Gestão de 2ª Classe 

2000/05/22 
Dr. Luís Miguel Silva  1º 

Vereador Dr. Carlos Bodião 2º 
 

 
 
 

Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo 

 

Serviço Notados Categoria 
Início de 

Funções 

Notadores 

Casos Especiais Superior hierárquico imediato 
Superior hierárquico de 2º nível 

GCRPP 
Aida Maria Gonçalves Violinha 

Guerreiro 
Assistente 

Administrativa Principal 
2000/02/01 

Dra. Corália Viçoso 1º 
Sr. Presidente 2º 

 
 

GCRPP Ana Cristina de Sousa Josué 
Assistente 

Administrativa 
20003/06/01 

Dra. Corália Viçoso 1º 
Sr. Presidente 2º 

 

GCRPP 
Ana Cristina Teixeira de Almeida 

Ferraz Leandro 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Dra. Corália Viçoso 1º 
Sr. Presidente 2º 

 

GCRPP Ana Paula Ramalhete Simões Martins 
Técnico Profissional de 

1ª Classe 
1999/04/01 

Dra. Corália Viçoso 1º 
Sr. Presidente 2º 

 

GCRPP Angelina Maria Pereira Silva Vaz 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Dra. Corália Viçoso 1º 
Sr. Presidente 2º 

 

GCRPP António Manuel Guindeira Gomes 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Dra. Corália Viçoso 1º 
Sr. Presidente 2º 

 

GCRPP Célia de Jesus Calado Passinhas 
Técnico Superior de 

Relações Públicas de 2ª 
classe 

1999/11/25 
Dra. Corália Viçoso 1º 

Sr. Presidente 2º 
 

GCRPP Dora Partícia Abreu dos Santos 
Técnico Profissional de 

2ª Classe 
2000/11/02 

Dra. Corália Viçoso 1º 
Sr. Presidente 2º 
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GCRPP Eusébia Jesus Afonso Quintaneiro 
Assistente 

Administrativo 
2003/06/13 

Dra. Corália Viçoso 1º 
Sr. Presidente 2º 

 

GCRPP Fernanda Maria Pina da Costa Ramos 
Assistente 

Administrativo 
Especialista 

2000/11/20 
Dra. Corália Viçoso 1º 

Sr. Presidente 2º 
 

GCRPP Luís Manuel Alves Simão 
Operador de  
Reprografia 

2000/02/01 
Dra. Corália Viçoso 1º 

Sr. Presidente 2º 
 
 

GCRPP Maria Emília Pires Bernardo Auxiliar Administrativo 2000/02/01 
Dra. Corália Viçoso 1º 

Sr. Presidente 2º 
 

GCRPP 
Maria Helena Ferreira da Cunha 

Rodrigues 
Assistente 

Administrativo Principal 
2000/04/03 

Dra. Corália Viçoso 1º 
Sr. Presidente 2 

 

GCRPP 
Marta Alice da Silva Parreira Pinto 

Ferreiro 
Técnico Superior de 2ª 

classe 
2001/01/02 

Dra. Corália Viçoso 1º 
Sr. Presidente 2º 

 

GCRPP Rui Miguel da Costa Barata 
Técnico Superior de 

Relações Públicas de 2ª 
classe 

2000/02/01 
Dra. Corália Viçoso 1º 

Sr. Presidente 2º 
 

GCRPP 
Sandra Cristina Afonso Alves 

Fernandes 
Auxiliar Administrativo 2001/08/01 

Dra. Corália Viçoso 1º 
Sr. Presidente 2º 

 

GCRPP Sónia Cristina Reis Correia 
Assistente 

Administrativo 
1999/09/01 

Dra. Corália Viçoso 1º 
Sr. Presidente 2º 

 

GCRPP 
Sónia Maria Filipe dos Santos 

Quaresma Envia 
Técnico Superior de 2ª 

Classeo 
1999/09/01 

Dra. Corália Viçoso 1º 
Sr. Presidente 2º 

 

GCRPP Susana Martins de Jesus 
Técnico Superior de 

Relações Públicas de 2ª 
Classe 

2000/02/01 
Dra. Corália Viçoso 1º 

Sr. Presidente 2º 
 

GCRPP Teresa Maria Neto Afonso Marques 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Dra. Corália Viçoso 1º 
Sr. Presidente 2º 

 

GCRPP 
Vanessa Alexandra da Fonseca Neg-

Kuan 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Dra. Corália Viçoso 1º 
Sr. Presidente 2º 

 

 
 
 

Gabinete de Informática e Sistemas de Comunicação 

 

Serviço Notados Categoria 
Início de 

Funções 

Notadores 

Casos Especiais Superior hierárquico imediato 
Superior hierárquico de 2º nível 

GISC Gui de Aragão da Fonseca Reis 
Técnico de Informática 

de Grau 1 – Nível 1 
1999/09/01 

Dr. Carlos Cunha 
Vereador Dr. Sérgio Paiva 

 

GISC Joana Rita Serrano Nunes 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Dr. Carlos Cunha 
Vereador Dr. Sérgio Paiva 

 

GISC 
Maria Alice Fonseca Ferraz Oliveira 

Pacheco 
Técnico de Informática 

de Grau 1 – Nível 1 
1999/11/29 

Dr. Carlos Cunha 
Vereador Dr. Sérgio Paiva 

 

GISC Maria João das Neves Mousinho 
Técnico de Informática 

de Grau 1 – Nível 1 
1999/09/01 

Dr. Carlos Cunha 
Vereador Dr. Sérgio Paiva 

 

GISC 
Sérgio Alexandre de Oliveira Franco 

Marcelino 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Dr. Carlos Cunha 
Vereador Dr. Sérgio Paiva 

 

GISC Tiago Alexandre Aleixo Ramos 
Assistente 

Administrativo 
1999/10/18 

Dr. Carlos Cunha 
Vereador Dr. Sérgio Paiva 
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Gabinete Municipal de Protecção Civil 

 

Serviço Notados Categoria 
Início de 

Funções 

Notadores 

Casos Especiais Superior hierárquico imediato 

Superior hierárquico de 2º nível 

GMPC Custódia Costa Santos Leote do Rego Telefonista 1999/10/04 Dra. Elisabete Lucas Notador único*1 

GMPC 
Susana Alexandra Santos Silva 

Gonçalves da Costa 
Técnica Superior de 

Geografia de 2ª Classe 
2000/05/15 Dra. Elisabete Lucas Notador único*1 

 

 

 
Gabinete do Médico Veterinário 

 

Serviço Notados Categoria 
Início de 

Funções 

Notadores 

Casos Especiais Superior hierárquico imediato 

Superior hierárquico de 2º nível 

GMV Daniel Gonçalves Marquez 
Tratador Apanhador de 

Animais 
2000/10/02 

Dr. Luís Bento 1º 
Vereador Dr. Alexandrino 

Saldanha 2º 
 

GMV José Luís Soares Bento 
Médico Veterinário 

Municipal 
1999/08/16 

Vereador Dr. Alexandrino 
Saldanha 

Notador único*1 

GMV Manuel Joaquim Sales Neves 
Tratador Apanhador de 

Animais 
2000/10/02 

Dr. Luís Bento 1º 
Vereador Dr. Alexandrino 

Saldanha 2º 
 

GMV Rosa Maria Mascoto Teixeira 
Tratador Apanhador de 

Animais 
2000/10/02 

Dr. Luís Bento 1º 
Vereador Dr. Alexandrino 

Saldanha 2º 
 

 
 
 

Gabinete de Saúde 

 

Serviço Notados Categoria 
Início de 

Funções 

Notadores 

Casos Especiais Superior hierárquico imediato 

Superior hierárquico de 2º nível 

GS António Monteiro de Sousa 
Técnico Superior de 
Serviço Social de 2ª 

Classe 
2001/09/04 

Dra. Paula Ganchinho 1º 
Vereadora Dra. Natália Santos 

2º 
 

GS Arlindo Miguel Rosado Rodrigues 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Dra. Paula Ganchinho 1º 
Vereadora Dra. Natália Santos 

2º 
 

GS Cristina Maria França Pedroso Saraiva 
Técnico Superior de 2ª 

Classe 
2001/09/20 

Dra. Paula Ganchinho 1º 
Vereadora Dra. Natália Santos 

2º 
 

GS 
Elisabete Fisher Farinha Tavares 

Lopes 
Técnico Profissional de 

2ª Classe 
2001/12/10 

Dra. Paula Ganchinho 1º 
Vereadora Dra. Natália Santos 

2º 
 

GS 
Maria Amélia Mendes Morais 

Carvalho 
Assistente 

Administrativo 
1999/09/01 

Dra. Paula Ganchinho 1º 
Vereadora Dra. Natália Santos 

2º 
 

 
 
 

Gabinete de Turismo 

 

Serviço Notados Categoria 
Início de 

Funções 

Notadores 

Casos Especiais 
Superior hierárquico imediato 

Superior hierárquico de 2º nível 

GT Isabel Maria Alves Dias da Costa 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Vereador Dr.Alexandrino 
Saldanha 

Notador único*1 
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GT 
Maria de Fátima Brito Rosas Paixão 

Moreira Domingues 
Técnica Superior de 
Turismo de 2ª Classe 

2000/02/01 
Vereador Dr.Alexandrino 

Saldanha 
Notador único*1 

GT Maria do Rosário Pinheiro Dias 
Técnico Profissional de 

1ª Classe 
2001/10/01 

Vereador Dr.Alexandrino 
Saldanha 

Notador único*1 

GT Olga Fernanda Melo Rodrigues Lobo 
Técnico Profissional de 

1ª classe 
2000/02/01 

Vereador Dr.Alexandrino 
Saldanha 

Notador único*1 

GT 
Sílvia Maria Nunes Carreiras Pereira 

da Silva 

Técnico Superior de 
Serviço Social de 2ª 

classe 
1999/06/07 

Vereador Alexandrino 
Saldanha 

Notador único*1 

 
 
 

Departamento de Ambiente 

 

Serviço Notados Categoria 
Início de 

Funções 

Notadores 

Casos Especiais Superior hierárquico imediato 
Superior hierárquico de 2º nível 

DA Gonçalo David Pombo Macedo Fino 
Técnico Superior de 
Direito de 2ª Classe 

2001/02/01 
Vereador Dr. Alexandrino 

Saldanha 
Notador único*1 

DA 
Maria João Ferreira dos Santos 

Martins 
Telefonista 1999/08/31 

Vereador Dr. Alexandrino 
Saldanha 

Notador único*1 

DA Maria Paula Belpho da Silva Lança 
Técnico Superior de 

Serviço Social Principal 
2000/02/01 

Vereador Dr. Alexandrino 
Saldanha 

Notador único*1 

DA Maria Teresa de Carvalho Gonçalves 
Assistente 

Administrativo 
Especialista 

2000/06/01 
Vereador Dr. Alexandrino 

Saldanha 
Notador único*1 

DA/DEV Alfredo da Silva de Quadros Jardineiro Principal 2000/09/01 
Vereador Dr. Alexandrino 

Saldanha 
Notador único*1 

DA/DEV Carla Maria Gonçalves da Silva 
Técnico de Gestão de 

Recursos Florestais de 2 ª 
Classe 

2000/07/03 
Vereador Dr. Alexandrino 

Saldanha 
Notador único*1 

DA/DEV Carlos Alberto Carvalho Pereira Jardineiro Principal 2000/02/01 
Vereador Dr. Alexandrino 

Saldanha 
Notador único*1 

DA/DEV Helena Maria Carvalho Gomes 
Assistente 

Administrativo 
2000/02/01 

Vereador Dr. Alexandrino 
Saldanha 

Notador único*1 

DA/DEV 
Luísa Gouveia Baptista Alves 

Lourenço 
Engenheiro Florestal de 

2ª classe 
2000/11/15 

Vereador Dr. Alexandrino 
Saldanha 

Notador único*1 

DA/DEV Manuel Gonçalves Relógio 
Vigilante de Jardins/ 

Parques Infantis 
2000/02/14 

Vereador Dr. Alexandrino 
Saldanha 

Notador único*1 

DA/DEV Maria da Luz Jesus Vitor Quinteiro 
Técnico Profissional 

Especialista 
1999/06/26 

Vereador Dr. Alexandrino 
Saldanha 

Notador único*1 

DA/DEV Telma Maria Silveira Teixeira 
Assistente 

Administrativa 
2001/10/01 

Vereador Dr. Alexandrino 
Saldanha 

Notador único*1 

DA/DQA Agostinha Gomes 
Auxiliar de Serviços 

Gerais 
2000/02/01 

Engª Rita Meira 1ª 
Vereador Dr. Alexandrino 

Saldanha 2º 
 

DA/DQA Ana Maria Ferreira Amaral Cantoneiro de Limpeza 2000/03/01 
Engª Rita Meira 1ª 

Vereador Dr. Alexandrino 
Saldanha 2º 

 

DA/DQA Anabela Santos Gonçalves Martins 
Assistente 

Administrativo 
Especialista 

2001/01/08 
Engª Rita Meira 1ª 

Vereador Dr. Alexandrino 
Saldanha 2º 
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DA/DQA António Domingos Henriques Cantoneiro de Limpeza 2000/02/01 
Engª Rita Meira 1ª 

Vereador Dr. Alexandrino 
Saldanha 2º 

 

DA/DQA António Manuel Gregório Proença 
Encarregado da Brigada 
de Serviços de Limpeza 

2000/02/01 
Engª Rita Meira 1ª 

Vereador Alexandrino 
Saldanha 2º 

 

DA/DQA 
Celeste do Carmo Ferreira da Costa 

Alves 
Cantoneiro de Limpeza 2000/02/01 

Engª Rita Meira 1ª 
Vereador Dr. Alexandrino 

Saldanha 2º 
 

DA/DQA César dos Santos Nepomuceno Leitão Cantoneiro de Limpeza 2000/02/01 
Engª Rita Meira 1ª 

Vereador Dr. Alexandrino 
Saldanha 2º 

 

DA/DQA Fernando José Claudino Bexiga 
Técnico Profissional de  

2 ª Classe 
2001/12/10 

Engª Rita Meira 1ª 
Vereador Dr. Alexandrino 

Saldanha 2º 
 

DA/DQA 
Filomena da Conceição Ferreira 

Amaral Martins 
Cantoneiro de Limpeza 2000/02/01 

Engª Rita Meira 1ª 
Vereador Dr. Alexandrino 

Saldanha 2º 
 

DA/DQA Guilhermino Pinto de Sá 
Encarregado da Brigada 

de Limpeza Urbana 
2000/03/01 

Engª Rita Meira 1ª 
Vereador Dr. Alexandrino 

Saldanha 2º 
 

DA/DQA Laura Rodrigues Martins 
Encarregado da Brigada 
de Serviços de Limpeza 

2000/02/01 
Engª Rita Meira 1ª 

Vereador Dr. Alexandrino 
Saldanha 2º 

 

DA/DQA Manuel de Jesus Gregório Cantoneiro de Limpeza 2000/02/01 
Engª Rita Meira 1ª 

Vereador Dr. Alexandrino 
Saldanha 2º 

 

DA/DQA 
Marco Alexandre Reis da Silva 

Oliveira 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/15 

Engª Rita Meira 1ª 
Vereador Alexandrino 

Saldanha 2º 
 

DA/DQA Maria dos Anjos Marques Nobre Cantoneiro de Limpeza 2000/02/01 
Engª Rita Meira 1ª 

Vereador Dr. Alexandrino 
Saldanha 2º 

 

DA/DQA 
Maria Elisa da Assunção Rodrigues 

Pimentel 
Cantoneiro de Limpeza 2000/02/01 

Engª Rita Meira 1ª 
Vereador Dr. Alexandrino 

Saldanha 2º 
 

DA/DQA 
Maria Filomena da Silva Marta 

Guedes Rua 
Cantoneiro de Limpeza 2000/04/14 

Engª Rita Meira 1ª 
Vereador Dr. Alexandrino 

Saldanha 2º 
 

DA/DQA 
Maria Gracinda da Cruz Marques 

Ferreira Joaquim 
Cantoneiro Limpeza 2000/02/01 

Engª Rita Meira 1ª 
Vereador Dr. Alexandrino 

Saldanha 2º 
 

DA/DQA Saída da Luz Lopes Malato Candeias 
Assistente 

Administrativa 
2001/10/01 

Engª Rita Meira 1ª 
Vereador Dr. Alexandrino 

Saldanha 2º 
 

DA/DQA Sara Sofia Ferreira Colucas Pereira 
Téc. Sup. de Saúde 

Ambientak de 2ª Classe 
2000/06/06 

Engª Rita Meira 1ª 
Vereador Dr. Alexandrino 

Saldanha 2º 
 

DA/DQA Sílvia João Rodrigues Custódio 
Engenheiro Sanitarista 

de 2ª classe 
2000/06/06 

Engª Rita Meira 1ª 
Vereador Dr. Alexandrino 

Saldanha 2º 
 

DA/DQA Silvina Francisca dos Santos 
Encarregado da Brigada 
de Serviços de Limpeza 

2000/02/01 
Engª Rita Meira 1ª 

Vereador Dr. Alexandrino 
Saldanha 2º 

 

DA/DQA Viriato Gomes Sanches Cantoneiro de Limpeza 2000/02/01 
Engª Rita Meira 1ª 

Vereador Dr. Alexandrino 
Saldanha 2º 

 

 
DA/DVM 

 

Carla Cristina Guilherme Gonçalves 
Beirão 

Assistente 
Administrativa 

2001/10/01 
Dra. Maria João Nabais 1ª 
Vereador Dr. Alexandrino 

Saldanha 2º 
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DA/DVM Luís Filipe Lourenço Barros 
Tratador Apanhador de 

Animais 
2001/01/02 

Dra. Maria João Nabais 1ª 
Vereador Dr. Alexandrino 

Saldanha 2º 
 

DA/DVM 
Maria João das Neves da Silva 

Meireles 

Técnico de Saúde e 
Higiene Ambiental de 2ª 

Classe 
1999/09/01 

Dra. Maria João Nabais 1ª 
Vereador Dr. Alexandrino 

Saldanha 2º 
 

DA/DVM 
Sofia Isabel Gonçalves Rodrigues 

Delgado 

Técnico de Saúde e 
Higiene Ambiental de 2ª 

classe 
2000/05/02 

Dra. Maria João Nabais 1ª 
Vereador Dr. Alexandrino 

Saldanha 2º 
 

 
 
 

Departamento de Assuntos Sociais e Juventude 

 

Serviço Notados Categoria 
Início de 

Funções 

Notadores 

Casos Especiais Superior hierárquico imediato 
Superior hierárquico de 2º nível 

DASJ José António dos Remédios Janeiro 
Técnico Superior de 
Direito de 2ª Classe 

2000/03/01 
Dra. Alexandra Moura  1ª 

Vereadora Graça Peixoto  2ª 
 

DASJ 
Tânia Cristina de Almeida Tomé 

Milheiro 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Dra. Alexandra Moura  1ª 
Vereadora Graça Peixoto  2ª 

 

DASJ/ 
DAS 

Anabela Maria Lopes Louro 
Assistente 

Administrativo 
1999/09/01 

Dra. Isabel Espada  1ª 
Dra. Alexandra Moura  2º 

 

DASJ/ 
DAS 

Guida Maria Morais Uvaldo 
Técnico Superior de 
Serviço Social de 2ª 

Classe 
2000/11/02 

Dra. Isabel Espada  1ª 
Dra. Alexandra Moura  2º 

 

DASJ/ 
DAS 

Maria Deolinda Mota da Conceição 
Técnico Superior de 

Gestão e Administração 
Pública de 2ª classe 

2000/11/02 
Dra. Isabel Espada  1ª 

Dra. Alexandra Moura  2º 
 

DASJ/ 
DAS 

Maria do Céu Ramos Gonçalves 
Técnico Superior de 
Serviço Social de 1ª 

Classe 
1999/09/06 

Dra. Isabel Espada  1ª 
Dra. Alexandra Moura  2º 

 

DASJ/ 
DAS 

Maria Manuel da Costa Martiniano 
Tavares Dias 

Assistente 
Administrativo 

2000/09/18 
Dra. Isabel Espada  1ª 

Dra. Alexandra Moura  2º 
 

DASJ/ 
DAS 

Patrícia Carla Pedroso dos Santos 
Cruz 

Auxiliar Administrativo 1999/09/06 
Dra. Isabel Espada  1ª 

Dra. Alexandra Moura  2º 
 

DASJ/ 
DAJ 

Ana Carla Frutuoso Valente Breia 
Marques 

Assistente 
Administrativo 

2001/10/01 
Dra. Maria da Conceição 

Franco  1º 
Dra. Alexandra Moura  2º 

 

DASJ/ 
DAJ 

Ana Isabel Frade Soares Auxiliar Administrativo 2001/08/01 
Dra. Maria da Conceição 

Franco  1º 
Dra. Alexandra Moura  2º 

 

DASJ/ 
DAJ 

Ana Maria do Nascimento Gonçalves 
Técnico Profissional de 

2ª Classe 
2001/12/10 

Dra. Maria da Conceição 
Franco  1º 

Dra. Alexandra Moura  2º 
 

DASJ/ 
DAJ 

Cátia Sofia Sande Gaimota 
Técnico Profissional de 

2ª Classe 
2001/12/10 

Dra. Maria da Conceição 
Franco  1º 

Dra. Alexandra Moura  2º 
 

DASJ/ 
DAJ 

Filomena da Conceição Gonçalves 
Alves Costa 

Cantoneira de Limpeza 2000/02/01 
Dra. Maria da Conceição 

Franco  1º 
Dra. Alexandra Moura  2º 

 

DASJ/ 
DAJ 

Helena Maria Rodrigues Francisco 
Técnico Superior de 
história de 2ª Classe 

1999/11/25 
Dra. Maria da Conceição 

Franco  1º 
Dra. Alexandra Moura  2º 
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DASJ/ 
DAJ 

João Pedro Pinto Rodrigues Guardado 
Técnico Profissional de 

2ª Classe 
2000/11/02 

Dra. Maria da Conceição 
Franco  1º 

Dra. Alexandra Moura  2º 
 

DASJ/ 
DAJ 

Luísa Maria Prendi Valente da Silva 
Assistente 

Administrativo 
Especialista 

2000/01/10 
Dra. Maria da Conceição 

Franco  1º 
Dra. Alexandra Moura  2º 

 

DASJ Maria Cremilde Duarte Trindade Cantoneiro de Limpeza 2002/03/01 
Dra. Maria da Conceição 

Franco  1º 
Dra. Alexandra Moura  2º 

 

DASJ/ 
DAJ 

Maria Isabel de Sousa Bandeira Jorge 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Dra. Maria da Conceição 
Franco  1º 

Dra. Alexandra Moura  2º 
 

DASJ/ 
DAJ 

Marta Isabel de Almeida Figueiredo 
Moreira Penilo 

Assistente 
Administrativo 

1999/09/13 
Dra. Maria da Conceição 

Franco  1º 
Dra. Alexandra Moura  2º 

 

DASJ/ 
DAJ 

Paula Cristina Varandas Rebelo 
Assistente 

Administrativo 
1999/09/01 

Dra. Maria da Conceição 
Franco  1º 

Dra. Alexandra Moura  2º 
 

DASJ/ 
DAJ 

Rosa Alexandra Machado dos Santos 
Silva 

Técnico Profissional de 
2ª Classe 

2001/12/10 
Dra. Maria da Conceição 

Franco  1º 
Dra. Alexandra Moura  2º 

 

DASJ/ 
DAJ 

Sandra Marina Pinto Antunes 
Técnico de Turismo de 2ª 

Classe 
2000/02/01 

Dra. Maria da Conceição 
Franco  1º 

Dra. Alexandra Moura  2º 
 

DASJ/ 
DAJ 

Sónia Elisabete Machado Silva 
Taborda 

Técnico Profissional de 
2ª Classe 

2000/11/02 
Dra. Maria da Conceição 

Franco  1º 
Dra. Alexandra Moura  2º 

 

 
 
 

Departamento Financeiro e de Aprovisionamento 

 

Serviço Notados Categoria 
Início de 

Funções 

Notadores 

Casos Especiais Superior hierárquico imediato 
Superior hierárquico de 2º nível 

DFA Fernanda Clara Ferreira Rodrigues 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 Dr. João Fernandes Notador único*1 

DFA 
Francisco Ricardo Marques Figueiredo 

Pena 
Assistente 

Administrativo 
1999/09/01 Dr. João Fernandes Notador único*1 

DFA Helena Isabel Caldinhas Simões 
Técnico Superior de 2ª 

classe 
2000/03/01 Dr. João Fernandes Notador único*1 

DFA Luís Manuel do Nascimento Duarte 
Técnico Superior de 
Direito de 2ª classe 

2001/02/01 Dr. João Fernandes Notador único*1 

DFA Maria Alzira dos Reis Correia Chefe de Secção 1999/06/26 Dr. João Fernandes Notador único*1 

DFA Maria Manuela Justino Seringa 
Técnico Superior de 
Direito de 2ª Classe 

2001/10/15 Dr. João Fernandes Notador único*1 

DFA/DA António Manuel Delgado Carrilho 
Técnico Superior de 
Direito de 2ª Classe 

2000/05/22 
Dr. João Fernandes  1º 

Sr. Presidente  2º 
 

DFA/DA António Manuel Silva Andrade 
Assistente 

Administrativo 
Especialista 

1999/08/09 Dr. João Fernandes Notador único*1 

DFA/DA Carlos Manuel dos Santos Miguel 
Assistente 

Administrativo Principal 
2000/02/01 Dr. João Fernandes Notador único*1 

DFA/DA 
Claúdia Alexandra Serra Catalão 

Borges Cardoso 
Técnico Superior de 2ª 

Classe 
1999/04/01 Dr. João Fernandes Notador único*1 

DFA/DA Helena Maria Serôdio Batista Lisboa 
Técnico Superior de 
Direito de 2ª Classe 

2001/10/15 Dr. João Fernandes Notador único*1 
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DFA/DA José Augusto Castanheira Saraiva 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 Dr. João Fernandes Notador único*1 

DFA/DA José Miguel Rodrigues Alves Carregador 2000/02/01 Dr. João Fernandes Notador único*1 

DFA/DA Maria do Carmo Rodrigues Chitas Viveirista 1999/06/07 Dr. João Fernandes Notador único*1 

DFA/DA Maria Helena Paulo da Cunha 
Assistente 

Administrativo 
1999/06/01 Dr. João Fernandes Notador único*1 

DFA/DA 
Maria Helena Vilafanha Almeida 

Pereira Barreiros 
Assistente 

Administrativo 
1999/06/01 Dr. João Fernandes Notador único*1 

DFA/DA 
Paula Margarida Serra Catalão Borges 

Cardoso 
Assistente 

Administrativo 
1999/09/01 Dr. João Fernandes Notador único*1 

DFA/DA Rogério Manuel Barrote Cordeiro Caiador 2000/02/07 Dr. João Fernandes Notador único*1 

DFA/DF 
Alda Maria Antas Bacelar Custódio 

Silva Correia 
Técnico Profissional de 

1ª classe 
1999/11/01 

Dra. Ana Mota  1º 
Dr. João Fernandes  2º 

 

DFA/DF Ana Maria Calhau Rosado Ribeiro 
Assistente 

Administrativo 
1999/06/01 

Dra. Ana  Mota  1º 
Dr. João Fernandes  2º 

 

DFA/DF Carla Patricia da Silva Mendes Gabriel 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Dra. Ana Mota  1º 
Dr. João Fernandes  2º 

 

DFA/DF Claúdia Sofia Tomás Bernardo 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Dra. Ana Mota  1º 
Dr. João Fernandes  2º 

 

DFA/DF Cristina Isabel Zarco Novais Esteves 

Técnico de 
Contabilidade e 

Administração de 2ª 
classe 

1999/06/01 
Dra. Ana  Mota  1º 

Dr. João Fernandes  2º 
 

DFA/DF Fernando Miguel Durão Sardinha 
Técnico Superior de 
Ciência Política de 2ª 

Classe 
1999/06/26 

Dra. Ana Mota  1º 
Dr. João Fernandes  2º 

 

DFA/DF Gabriel David Lopes Caetano 
Assistente 

Administrativo Principal 
1999/06/07 

Dra. Ana Mota  1º 
Dr. João Fernandes  2º 

 

DFA/DF 
Jorge Manuel dos Santos Pereira da 

Luz 
Técnico Superior de 
Gestão de 2ª Classe 

2000/02/10 
Dra. Ana  Mota  1º 

Dr. João Fernandes  2º 
 

DFA/DF Jorge Miguel dos Santos Dias 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Dra. Ana Mota  1º 
Dr. João Fernandes  2º 

 

DFA/DF Luís Filipe Helena Freire 
Técnico Profissional de 

2ª classe 
2000/02/01 

Dra. Ana  Mota  1º 
Dr. João Fernandes  2º 

 

DFA/DF Maria Helena Mota André 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Dra. Ana  Mota  1º 
Dr. João Fernandes  2º 

 

DFA/DF Maria Paula Alves dos Santos Duarte 

Técnico de 
Contabilidade e 

Administração de 2ª 
classe 

2000/12/11 
Dra. Ana  Mota  1º 

Dr. João Fernandes  2º 
 

DFA/DF 
Noémia da Conceição Quinta 

Guerreiro 
Auxiliar Administrativo 2001/09/03 

Dra. Ana  Mota  1º 
Dr. João Fernandes  2º 

 

DFA/DF Ricardo Miguel dos Reis Morais 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Dra. Ana Mota  1º 
Dr. João Fernandes  2º 

 

DFA/DF Susana Amaral Rodrigues 
Técnico Superior de 2ª 

classe 
2001/02/01 

Dra. Ana Mota  1º 
Dr. João Fernandes  2 

 

DFA/DP António Manuel Figueiredo Nunes Chefe de Secção 1999/06/01 Sr. Presidente Notador único*1 

DFA/DP 
Carla Sofia Nogueira de Matos 

Sequeira 

Técnico de 
Contabilidade e 

Administração de 2ª 
Classe 

2000/12/11 Sr. Presidente Notador único*1 

DFA/DP 
Dulce Helena Batista da Silva Teodoro 

Antunes 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 Sr. Presidente Notador único*1 

DFA/DP 
Eugénia Paula de Sousa Ribeiro 

Pinheiro Lopes 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 Sr. Presidente Notador único*1 
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DFA/DP Helena Antunes Beites Mendes Auxiliar Administrativo 2001/08/01 Sr. Presidente Notador único*1 

DFA/DP 
Maria Manuela Fernandes Graça da 

Rosa Figueiredo 
Assistente 

Administrativo 
1999/09/13 Sr. Presidente Notador único*1 

DFA/DP Paula Cristina Moreira Fonseca 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 Sr. Presidente Notador único*1 

DFA/DP Susana Maria Fernandes Duarte 
Técnico Superior de 
Gestão de 2ª Classe 

2001/03/01 Sr. Presidente Notador único*1 

 

 

 
 

Departamento de Gestão Urbanística 

 

Serviço Notados Categoria 
Início de 

Funções 

Notadores 
Casos Especiais Superior hierárquico imediato 

Superior hierárquico de 2º nível 

DGU 
Ana Cristina Carvalho Lebre 

Barbosa Silva 

Assistente 
Administrativo 

Principal 
1999/09/01 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU 
Ana Teresa Cruz Brito Roque 

Marques 

Assistente 
Administrativo 

Principal 
1999/09/01 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU Anabela Paulo Nuno de Brito Duarte 
Técnico Superior de 
Direito de 2ª classe 

2000/02/14 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU César José Pires Marques Guerreiro 
Técnico Superior de 

Direito Assessor 
1999/08/26 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU/DL
O 

Cristina Maria Marques dos Santos 
Engenheiro Geógrafo  

de 2ª classe 
2000/03/01 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU David Abel Viegas Martins 
Técnico Superior de 
Direito de 2ª Classe 

2001/10/01 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU Diogo Maia Mendes Trigo Barreiras 
Técnico Superior de 2ª 

classe 
2000/03/13 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU Domingos Manuel Brantuas Esteves 
Topógrafo Especialista 

Principal 
2000/02/01 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU 
Fernando Aires Luís Fernandes 

Henriques 
Desenhador Especialista 

Principal 
1999/06/08 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU Gonçalo José Rodrigues Pais 
Especialista de 

Informática Grau 1 
Nível 2 

2000/10/02 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU Ilda Maria Gomes da Silva Ferreira 
Assistente 

Administrativo 
1999/07/15 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU João Carlos Lourenço Barros 
Assistente 

Administrativo 
1999/09/01 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU Joaquim Manuel Coutinho Sargaço Topógrafo Principal 1999/11/04 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU Joaquim Octávio Gouveia 
Desenhador 

Especialista Principal 
1999/08/09 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU José Alexandre Anjos Soares Arquitecto Principal 1999/11/01 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU Lara Emanuela Rodrigues de Sá 
Técnico Superior de 

Geologia de 2ª Classe 
2001/12/20 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU Luís Manuel Sovelas Gatinho 
Auxiliar 

Administrativo 
1999/09/01 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU 
Nuno Miguel Moreira dos Santos 

Guerra 
Técnico Superior de 
Gestão de 2ª Classe 

2000/06/15 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU Pedro Rui de Sousa Nunes 
Desenhador 

Especialista Principal 
1999/09/26 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 
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DGU Rui Manuel Pires Dias 
Técnico Superior de 

Geografia de 2ª classe 
2000/04/03 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU Sara Alexandra Costa Joaquim 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU 
Sebastião Luís Frazão Rosa dos 

Santos 
Assistente 

Administrativo 
1999/09/01 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DRLAUG
I’S 

Alexandra Isabel Gonçalves Nunes 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Sr.Jorge Serra  1º 
Arq. Pedro Mesquita  2º 

 
 

DRLAUG
I'S 

António Garcia Ordaz Canaveira Arquitecto Principal 1999/08/12 
Arq. Pedro Mesquita  1º 
Eng. Luís Gameiro  2º 

 

DRLAUG
I'S 

Carla Maria Pereira Silva 
Desenhador de 1ª 

classe 
1999/09/21 

Arq. Pedro Mesquita  1º 
Eng. Luís Gameiro  2º 

 

DRLAUG
I'S 

Eduardo Vidigueira Lopes 
Desenhador 
Especialista 

1999/08/01 
Arq. Pedro Mesquita  1º 
Eng. Luís Gameiro  2º 

 

DRLAUG
I’S 

Gina Maria Marques dos Reis 
Capinha 

Assistente 
Administrativo 

1999/06/07 
Sr.Jorge Serra  1º 

Arq. Pedro Mesquita  2º 
 

DRLAUG
I’S 

Joaquim António Estêvão da Silva Arquitecto de 1ª classe 1999/06/07 
Arq. Pedro Mesquita  1º 
Eng. Luís Gameiro  2º 

 

DRLAUG
I’S 

Jorge Humberto Santos Serra Chefe de Secção 1999/08/16 
Arq. Pedro Mesquita  1º 
Eng. Luís Gameiro  2º 

 

DRLAUG
I'S 

Lizete da Conceição Brito Coelho 
Cunha 

Arquitecto de 2ª classe 1999/11/15 
Arq. Pedro Mesquita   1º 
Eng. Luís Gameiro   2º 

 

DRLAUG
I’S 

Luís Manuel Bento 
Engenheiro Civil 

Assessor 
2000/02/01 

Arq. Pedro Mesquita  1º 
Eng. Luís Gameiro  2º 

 

DRLAUG
I’S 

Maria Alexandra Mondego Duarte 
Francisco Benvindo 

Assistente 
Administrativo 

2001/10/01 
Sr. Jorge Serra  1º 

Arq. Pedro Mesquita  2º 
 

DRLAUG
I’S 

Maria Isabel Guimarães Gradil 
Assistente 

Administrativo 
1999/09/01 

Sr. Jorge Serra  1º 
Arq. Pedro Mesquita  2 

 

DRLAUG
I’S 

Marina Bela Rodrigues de Deus 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Sr. Jorge Serra  1º 
Arq. Pedro Mesquita  2 

 

DRLAUG
I’S 

Natália Marta Neto Palos 
Auxiliar 

Administrativo 
2001/08/06 

Arq. Pedro Mesquita  1º 
Eng. Luís Gameiro  2º 

 

DRLAUG
I’S 

Rita de Sousa Ribeiro Diogo Arquitecto de 2ª Classe 2001/11/05 
Arq. Pedro Mesquita  1º 
Eng. Luís Gameiro  2º 

 

DRLAUG
I'S 

Sandra Isabel Jesus Pina Pereira Arquitecto de 2ª Classe 1999/08/23 
Arq. Pedro Mesquita  1º 
Eng. Luís Gameiro  2º 

 

DRLAUG
I'S 

Susana da Conceição Coimbra 
Marques 

Engenheiro Civil de 2ª 
classe 

1999/12/02 
Arq. Pedro Mesquita   1º 
Eng. Luís Gameiro    2º 

 

DGU/ 
DLO 

Ana Paula Figueiredo Viegas 
Murgeiro 

Arquitecto de 1ª classe 2001/01/01 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU/ 
DLO 

América Duarte Brântuas Esteves Chefe de Secção 1999/06/07 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU/ 
DLO 

Ana Rosa Almeida Correia 
Assistente 

Administrativo 
Principal 

2000/02/01 
D. América Duarte Esteves 1º 

Eng. Luís Gameiro 2º 
 

DGU/ 
DLO 

Maria do Pilar dos Santos Conde 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

D. América Duarte Esteves 1º 
Eng. Luís Gameiro 2º 

 

DGU/ 
DLO 

Maria João Vaz Gomes 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

D. América Duarte Esteves 1º 
Eng. Luís Gameiro  2º 

 

DGU/DL
O 

Rute Madalena Teixeira dos Santos 
Ribeiro 

Assistente 
Administrativo 

1999/09/06 
D.América Duarte Esteves 1º 

Eng. Luís Gameiro  2º 
 

DGU/ 
DLO 

Tânea Mónica Ferreira Tomé 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

D.América Duarte Esteves 1º 
Eng. Luís Gameiro  2º 
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DGU/ 
DLO 

Anabela Gonçalves Anjinho Alves 
Técnico Profissional de 

1ª classe 
1999/07/19 

D. Helena Almeida 1º 
Eng. Luís Gameiro  2º 

 

DGU 
Cristina Isabel Ferreira Lobato da 

Silva 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

D. Helena Almeida 1º 
Eng. Luís Gameiro 2º 

 

DGU/ 
DLO 

Elsa Cristina Oliveira Fragata 
Assistente 

Administrativo 
Principal 

1999/08/01 
D. Helena Almeida 1º 
Eng. Luís Gameiro 2º 

 

DGU/ 
DLO 

Maria Helena d’Abrantes Almeida Chefe de Secção 1999/06/07 Engº. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU/ 
DLO 

Ana Teresa Chitas Pacheco Arquitecto de 2ª classe 2001/11/05 Eng. Luís Gameiro  2º Notador único*1 

DGU/ 
DLO 

António Henrique Moreira de Sousa Arquitecto Principal 1999/10/01 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU/ 
DLO 

Claúdia Maria Sales Ruivo 
Fernandes 

Arquitecto de 2ª Classe 2001/11/05 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU/ 
DLO 

Elsa Maria Frutuoso Ferreira Pereira 
Assistente 

Administrativo 
1999/09/20 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU/ 
DLO 

Fernando Teixeira Gordo Arquitecto Assessor 1999/06/07 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU/ 
DLO 

João Paulo Jacob Martins Cabido Arquitecto de 2ª Classe 2001/11/05 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU/ 
DLO 

Joaquim José da Silva Marques 
Baptista 

Desenhador 
Especialista Principal 

1999/08/26 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU/ 
DLO 

José Alberto Marques Marinho 
Desenhador 

Especialista Principal 
1999/08/01 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU/ 
DLO 

Margarida Maria Amaral Isaac 
Barata Esteves Perdigoto 

Engenheiro Civil 
Principal 

1999/09/15 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU/ 
DLO 

Mário Rui Silva Gonçalves 
Técnico Prof. De 

Construção Civil de 2ª 
Classe 

1999/12/20 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU/ 
DLO 

Sérgio Alexandre Tomás Resão Arquitecto de 2ª Classe 1999/11/15 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU/ 
DLO 

Thiago Moreira Domingues 
Engenheiro Civil de 2ª 

Classe 
2000/12/11 Eng. Luís Gameiro Notador único*1 

DGU/ 
DPU 

David Alvares Monteiro Gil Arquitecto de 2ª Classe 2001/11/05 
Arq. Florinda Lixa  1º. 
Engº. Luís Gameiro  2º 

 

DGU/ 
DPU 

José Valente Alves 
Desenhador de 1ª 

Classe 
2001/02/01 

Arq. Florinda Lixa  1º. 
Engº. Luís Gameiro  2º 

 

DGU/ 
DPU 

Maria de Jesus Mendes Carvalho Arquitecto de 1ª Classe 2000/02/01 
Arq. Florinda Lixa  1º. 
Engº. Luís Gameiro  2º 

 

DGU/ 
DPU 

Mário José César Cantinho Arquitecto de 2ª Classe 2001/11/05 
Arq. Florinda Lixa  1º. 
Engº. Luís Gameiro  2º 

 

DGU/ 
DPU 

Paula Cristina Beringuilho Pires 
Especialista de 

Informática Grau 1 
Nível 1 

2001/02/01 
Arq. Florinda Lixa  1º. 
Engº. Luís Gameiro  2º 

 

DGU/ 
DPU 

Pedro Filipe Coutinho Cabral 
d’Oliveira Quaresma 

Arquitecto de 2ª Classe 2001/11/05 
Arq. Florinda Lixa  1º. 
Engº. Luís Gameiro  2º 

 

DGU/ 
DPU 

Pedro Miguel Rosado Barradas 
Engenheiro Civil de 1ª 

Classe 
1999/11/01 

Arq. Florinda Lixa  1º. 
Engº. Luís Gameiro  2º 

 

DGU/ 
DPU 

Sílvia Susana da Cruz Candeias 
Mestre 

Assistente 
Administrativo 

Principal 
2001/02/01 

Arq. Florinda Lixa  1º. 
Engº. Luís Gameiro  2º 

 

DGU/ 
DPU 

Telmo Figueiredo de Albuquerque 
Pina 

Arquitecto Paisagista 
de 2ª Classe 

2001/09/17 
Arq. Florinda Lixa  1º. 
Engº. Luís Gameiro  2º 
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DGU/ 
DFU 

Alexandre Miguel da Silva Marques 
Fiscal Municipal de 2ª 

classe 
2000/01/03 

Arq. Alcides Pinto   1º 
Eng. Luís Gameiro   2º 

 

DGU/ 
DFU 

Elsa Cristina de Almeida Sousa Pires 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

D. Isaura Soares  1º 
Arq. Alcides Pinto  2º 

 

DGU/ 
DFU 

Fernando Meres Lopes 
Fiscal Municipal de 2ª 

classe 
2000/01/03 

Arq. Alcides Pinto  1º 
Eng. Luís Gameiro  2º 

 

DGU/ 
DFU 

Isaura Silva Loureiro Soares Chefe de Secção 2001/10/10 
Arq. Alcides Pinto  1º 
Eng. Luís Gameiro  2º 

 

DGU/ 
DFU 

José António Alves Duarte 
Engenheiro Técnico 

Civil  de 2ª classe 
1999/12/02 

Arq. Alcides Pinto   1º 
Eng. Luís Gameiro  2º 

 

DGU/ 
DFU 

José Domingos Mendes Fernandes 
Técnico Profissional de 
Construção Civil de 2ª 

classe 
2000/02/01 

Arq. Alcides Pinto  1º 
Eng. Luís Gameiro  2º 

 

DGU/ 
DFU 

Luís Filipe Simões Duarte 
Técnico Profissional 

Especialista 
1999/08/01 

Arq. Alcides Pinto  1º 
Eng. Luís Gameiro  2º 

 

DGU/ 
DFU 

Luís Miguel da Silva Simões 
Fiscal Municipal de 2ª 

classe 
2000/01/03 

Arq. Alcides Pinto  1º 
Eng. Luís Gameiro  2º 

 

DGU/ 
DFU 

Luís Rui Fernandes Bártolo 
Fiscal Municipal de 2ª 

classe 
2000/01/03 

Arq. Alcides Pinto  1º 
Eng. Luís Gameiro  2º 

 

DGU/ 
DFU 

Maria Madalena Romano Batista 
Calapez Corrêa 

Assistente 
Administrativo 

1999/09/13 
Arq. Alcides Pinto  1º 
Eng. Luís Gameiro  2º 

 

DGU/ 
DFU 

Oscar Manuel Rodrigues dos Santos 
Engenheiro Técnico 

Civil de 2ª classe 
1999/09/06 

Arq. Alcides Pinto  1º 
Eng. Luís Gameiro  2º 

 

DGU/ 
DFU 

Rosa Clara Vieira Vidal Ribeiro 
Nunes 

Assistente 
Administrativo 

2001/10/01 
D. Isaura Soares  1º 

Arq. Alcides Pinto  2º 
 

 
 
 

Departamento Jurídico e Administração Geral 

 

Serviço Notados Categoria 
Início de 

Funções 

Notadores 
Casos Especiais Superior hierárquico imediato 

Superior hierárquico de 2º nível 

DJAG João Paulo Goulão Viegas 
Fiscal Municipal de 1ª 

Classe 
1999/08/19 Dr. Hernâni Boaventura Notador único*1 

DJAG Sílvia Maria Ferreira Mendes Santana Auxiliar Administrativo 2001/09/03 Dr. Hernâni Boaventura Notador único*1 

DJAG/ 
DAG 

Ludovina de Jesus Mendes Cassapo 
de Almeida 

Telefonista 2000/02/01 
Dra. Ana Isabel Gomes  1º 
Dr. Hernâni Boaventura  2º 

 

DJAG/ 
DAG 

Maria Celeste Frade Messias Jordão Auxiliar Administrativo 2001/08/08 
Dra. Ana Isabel Gomes  1º 
Dr. Hernâni Boaventura  2º 

 

DJAG/ 
DAG 
Bol. 

Municipal 

Magda Isabel Borges Simões 
Técnico Superior de 2ª 

Classe 
2000/09/01 Dr. Hernâni Boaventura Notador único*1 

DJAG/ 
DAG 
Bol. 

Municipal 

Paulo Ernesto Adrega da Fonseca 
Técnico Superior de 
Filosofia de 2ª Classe 

2000/02/01 Dr. Hernâni Boaventura Notador único*1 

DJAG/ 
DAG 

(SAOM) 

Ana Maria Almeida Santos da Silva 
Pires 

Chefe de Secção 1999/04/01 Dr. Hernâni Boaventura Notador único*1 

DJAG/ 
DAG 

(SAOM) 
Ana Rita Figueira António 

Técnico Profissional de 
2ª Classe 

2001/12/10 
D.Ana Maria Pires  1º 

Dr. Hernâni Boaventura  2º 
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DJAG/ 
DAG 

(SAOM) 
Cristina Maria Penela Canastra Judite 

Assistente 
Administrativo 

1999/11/02 
D.Ana Maria Pires  1º 

Dr. Hernâni Boaventura  2º 
 

DJAG/ 
DAG 

(SAOM) 

Hélder Fernando do Nascimento de 
Almeida 

Auxiliar Administrativo 2001/01/01 
D.Ana Maria Pires  1º 

Dr. Hernâni Boaventura  2º 
 

DJAG/ 
DAG 

(SAOM) 
José Manuel Correia de Almeida 

Auxiliar 
Administrativo 

1999/04/01 
D.Ana Maria Pires  1º 

Dr. Hernâni Boaventura  2º 
 

DJAG/ 
DAG 

(SAOM) 

Maria de Lurdes Duarte Almeida 
Martins 

Assistente 
Administrativo 

Principal 
1999/04/01 

D.Ana Maria Pires  1º 
Dr. Hernâni Boaventura  2º 

 

DJAG/ 
DAG 

(SAOM) 
Silvana Maria Ferreira Resende 

Assistente 
Administrativo 

Especialista 
2000/12/21 

D.Ana Maria Pires  1º 
Dr. Hernâni Boaventura  2º 

 

DJAG/ 
DAG/SE 

António Alberto Magalhães dos 
Santos Igrejas 

Técnico Profissional de 
2º Classe 

2001/12/10 
Dra. Ana Isabel Gomes  1º 
Dr. Hernâni Boaventura  2º 

 

DJAG/ 
DAG/SE 

Carmecita Francisca Guerra Gouveia 
Assistente 

Administrativo 
2000/01/03 

Dra. Ana Isabel Gomes  1º 
Dr. Hernâni Boaventura  2º 

 

DJAG/ 
DAG/SE 

Dina da Graça Guerra Gouveia Soares 
Longo 

Assistente 
Administrativo 

2000/01/03 
Dra. Ana Isabel Gomes  1º 
Dr. Hernâni Boaventura  2º 

 

DJAG/ 
DAG/SE 

Elza Celeste Séves Albuquerque 
Fonseca 

Auxiliar Administrativo 2001/08/01 
Dra. Ana Isabel Gomes  1º 
Dr. Hernâni Boaventura  2º 

 

DJAG/ 
DAG/SE 

Lídia Maria Ferreira Louro Francisco 
Assistente 

Administrativo 
1999/06/01 

Dra. Ana Isabel Gomes  1º 
Dr. Hernâni Boaventura  2º 

 

DJAG/ 
DAG/SE 

Maria Adelina Ferreira Rio Neves Auxiliar Administrativo 1999/06/26 
Dra. Ana Isabel Gomes  1º 
Dr. Hernâni Boaventura  2º 

 

DJAG/ 
DAG/SE 

Maria Margarida da Silva Martins 
Carvalho 

Assistente 
Administrativo 

2001/11/05 
Dra. Ana Isabel Gomes  1º 
Dr. Hernâni Boaventura  2º 

 

DJAG/ 
DAG/SE 

Paula Alexandra Andrade de Jesus 
Henriques 

Técnico Profissional de 
2º Classe 

2000/02/01 
Dra. Ana Isabel Gomes  1º 
Dr. Hernâni Boaventura  2º 

 

DJAG/ 
DAG/SE 

Paula Alexandra Santos Oliveira 
Assistente 

Administrativo 
1999/09/08 

Dra. Ana Isabel Gomes  1º 
Dr. Hernâni Boaventura  2º 

 

DJAG/ 
DAG/SE 

Sandra Isabel Sampaio Agostinho 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Dra. Ana Isabel Gomes  1º 
Dr. Hernâni Boaventura  2º 

 

DJAG/ 
DAG/SE 

Sofia Rubina Meneses Correia 
Gonçalves 

Assistente 
Administrativo 

1999/06/01 
Dra. Ana Isabel Gomes  1º 
Dr. Hernâni Boaventura  2º 

 

DJAG/DJ Alda Maria Costa Mascarenhas Chefe de Secção 1999/06/07 
Dr. Hernâni Boaventura  1º 
Vereador José Esteves  2º 

 

DJAG/DJ 
Ana Cristina de Matos Marcelino 

Amorim 
Técnico Profissional de 

1ª classe 
2000/02/01 

D. Alda Mascarenhas  1º 
Dr. Hernâni Boaventura  2º 

 

DJAG/DJ António José Mendes Diogo 
Cantoneiro de 
Arruamentos 

2000/02/01 
D. Alda Mascarenhas  1º 

Dr. Hernâni Boaventura  2º 
 

DJAG/DJ Cláudia Matilde Louro Pedro Toscano Auxiliar Administrativo 2001/08/08 Dr. Hernâni Boaventura Notador único*1 

DJAG/DJ Inês Margarida Teixeira Lourenço 
Técnico Superior de 
Direito de 2ª classe 

2001/04/02 
Dr. Hernâni Boaventura  1º 
Vereador José Esteves  2º 

 

DJAG/DJ 
Isabel Maria Figueiredo Henriques de 

Lemos 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

D. Alda Mascarenhas  1º 
Dr. Hernâni Boaventura  2º 

 

DJAG/DJ Isaura Maria Carvalho Jacinto Neves 
Técnico Profissional de 

1ª Classe 
1999/08/25 

Dr. Hernâni Boaventura  1º 
Vereador José Esteves  2º 

 

DJAG/DJ 
João Pedro Ramos de Ribeirinho 

Patrocínio 
Técnico Superior de 
Direito de 1ª classe 

2000/04/01 
Dr. Hernâni Boaventura  1º 
Vereador José Esteves  2º 

 

DJAG/DJ Lina Maria Palma 
Assistente 

Administrativo 
2002/01/05 

Dr. Hernâni Boaventura  1º 
Vereador José Esteves  2º 
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DJAG/DJ 
Maria Fernanda Morais Rodrigues 

Zoio 
Auxiliar Administrativo 2001/08/08 

Dr. Hernâni Boaventura  1º 
Vereador José Esteves  2º 

 

DJAG/DJ Marta Figueiredo Couceiro Bastos 
Técnico Profissional de 

2ª classe 
1999/11/25 

D. Alda Mascarenhas  1º 
Dr. Hernâni Boaventura  2º 

 

DJAG/DJ Sónia Isabel Vieira de Freitas 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Dr. Hernâni Boaventura  1º 
Vereador José Esteves  2º 

 

DJAG/DJ Teresa Silva Pereira Chefe de Secção 1999/04/01 
Dr. Hernâni Boaventura  1º 
Vereador José Esteves  2º 

 

DJAG/DP Ana Cristina das Neves Mousinho 
Técnico Superior de 
Direito de 2ª classe 

1999/11/02 
Dra. Regina Meneses 1º 

Dr Hernâni Boaventura 2º 
 

DJAG/DP 
Catarina Isabel Escaleira Cardoso 

Marques 
Técnico Profissional de 

2ª Classe 
2001/12/01 

Dra. Regina Meneses 1º 
Dr .Hernâni Boaventura 2º 

 

DJAG/DP Célia Maria Brito da Silva Jesus 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Dra. Regina Meneses 1º 
Dr .Hernâni Boaventura 2º 

 

DJAG/DP 
Elsa Maria Teixeira Portela Queiróz 

Mesquita Mota 
Assistente 

Administrativo Principal 
2001/02/01 

Dra. Regina Meneses 1º 
Dr .Hernâni Boaventura 2º 

 

DJAG/DP Maria da Conceição Garcia Mangas 
Técnico Superior de 
Gestão de 2ª Classe 

2000/02/04 
Dra. Regina Meneses 1º 

Dr .Hernâni Boaventura 2º 
 

DJAG/DP 
Natércia Alexandra Conde Garcia 

Bruno 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Dra. Regina Meneses 1º 
Dr Hernâni Boaventura 2º 

 

DJAG/DP Paula Cristina da Silva Tavares 
Técnico Superior de 
Direito de 2ª Classe 

2001/04/02 
Dra. Regina Meneses 1º 

Dr .Hernâni Boaventura 2º 
 

DJAG/DP Sílvia Cristina Messias Jordão 
Assistente 

Administrativo 
1999/09/20 

Dra. Regina Meneses 1º 
Dr .Hernâni Boaventura 2º 

 

 
 
 

Divisão de Fiscalização e Polícia Municipal 
 

Serviço Notados Categoria 
Início de 

Funções 

Notadores 
Casos Especiais Superior hierárquico imediato 

Superior hierárquico de 2º nível 

DFPM Ana Maria Santos Barata 
Fiscal Municipal de 2ª 

classe 
1999/11/02 Dra. Elisabete Lucas Notador único*1 

DFPM 
Ana Rita Ferreira de Andrade Pedro 

Forte 
Assistente 

Administrativo 
2000/01/02 Dra. Elisabete Lucas Notador único*1 

DFPM Carla Luísa Cardoso Pereira 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 Dra. Elisabete Lucas Notador único*1 

DFPM 
Cecília Alexandra Mendes Romão dos 

Reis 
Técnico Profissional de 

1ª Classe 
1999/09/15 Dra. Elisabete Lucas Notador único*1 

DFPM Eduardo Manuel Mendes Romão 
Fiscal Municipal de 2ª 

classe 
1999/11/02 Dra. Elisabete Lucas Notador único*1 

DFPM 
Egídio António Salgueiro Pinho de 

Oliveira 
Assistente 

Administrativo Principal 
2000/02/01 Dra. Elisabete Lucas Notador único*1 

DFPM 
Isabel Maria Bule Amaro Paiva de 

Andrada 
Fiscal Municipal de 1ª 

Classe 
1999/06/26 Dra. Elisabete Lucas Notador único*1 

DFPM João Tiago Nogueira Vidal de Pinho 
Técnico Profissional de 
Ambiente de 2ª Classe 

2001/04/16 Dra. Elisabete Lucas Notador único*1 

DFPM José Manuel Ferreira Machado Pardal 
Fiscal Municipal de 1ª 

Classe 
1999/06/26 Dra. Elisabete Lucas Notador único*1 

DFPM Luís Fernando Jesus Pereira 
Fiscal Municipal de 1ª 

classe 
1999/09/09 Dra. Elisabete Lucas Notador único*1 

DFPM Luís Miguel Delgado Abade 
Fiscal Municipal de 2ª 

classe 
1999/11/02 Dra. Elisabete Lucas Notador único*1 

DFPM Maria Isabel Diogo Martins Gomes 
Técnico Superior de 
Direito de 2 Classe 

1999/06/01 Dra. Elisabete Lucas Notador único*1 
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DFPM 
Maria Isabel Pires Ramos Gouveia 

Antunes 
Fiscal Municipal de 2ª 

classe 
1999/11/15 Dra. Elisabete Lucas Notador único*1 

DFPM 
Mário Luís Arrojado Paiva de 

Andrada 
Fiscal Municipal de 1ª 

Classe 
1999/06/26 Dra. Elisabete Lucas Notador único*1 

DFPM Nuno Miguel Machado Guterres 
Fiscal Municipal de 2ª 

classe 
1999/11/22 Dra. Elisabete Lucas Notador único*1 

DFPM Paulo Sérgio Ribeiro Tavares 
Assistente 

Administrativo Principal 
1999/10/04 Dra. Elisabete Lucas Notador único*1 

DFPM Pedro Miguel Palma Duarte 
Técnico Profissional de 

2ª Classe 
2000/09/06 Dra. Elisabete Lucas Notador único*1 

DFPM 
Vânia Alexandra Marques dos Santos 

Cardoso 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 Dra. Elisabete Lucas Notador único*1 

 
 

Departamento Municipal de Habitação 

 

Serviço Notados Categoria 
Início de 

Funções 

Notadores 

Casos Especiais 
Superior hierárquico imediato 

Superior hierárquico de 2º nível 

DMH Adelina Manuel Gomes Pereira Freire 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 Vereadora Dra. Natália Santos Notador único*1 

DMH Agostinho Henrique Freitas Silva Fiscal de Obras 2000/02/01 Vereadora Dra. Natália Santos Notador único*1 

DMH Ana Cristina Ferreira de Oliveira 
Técnico de Informática 

de Grau 1 – Nível 3 
1999/11/29 Vereadora Dra. Natália Santos Notador único*1 

DMH 
João Pedro Salvador da Conceição 

Silva 
Técnico Superior de 
Gestão de 2ª Classe 

2001/02/01 Vereadora Dra. Natália Santos Notador único*1 

DMH Joaquim Manuel Ferreira Duarte 
Fiscal Municipal de 1ª 

classe 
1999/08/19 Vereadora Dra. Natália Santos Notador único*1 

DMH Manuel José Rodrigues Alves 
Técnico Superior de 

Sociologia de 1ª classe 
1999/12/01 Vereadora Dra. Natália Santos Notador único*1 

DMH 
Margarida Augusta Torrão Pão-Mole 

Simão 
Técnico Superior de 

Sociologia de 1ª classe 
2000/02/01 Vereadora Dra. Natália Santos Notador único*1 

DMH 
Maria Carmem Gomes de Carvalho 

Neves 
Auxiliar Administrativo 2001/08/01 Vereadora Dra. Natália Santos Notador único*1 

DMH 
Paula Alexandra Gonçalves Soares de 

Almeida 
Assistente 

Administrativo 
1999/10/01 Vereadora Dra. Natália Santos Notador único*1 

DMH Paulo Bernardo e Sousa 
Assistente 

Administrativo Principal 
1999/06/01 Vereadora Dra. Natália Santos Notador único*1 

DMH Paulo José Victória Martins 
Fiscal Municipal de 1ª 

classe 
1999/06/07 Vereadora Dra. Natália Santos Notador único*1 

DMH Rui Miguel Noronha Pereira 
Fiscal Municipal de 2ª 

classe 
2001/05/15 Vereadora Dra. Natália Santos Notador único*1 

DMH Rui Miguel Veiga Antunes 
Técnico Superior de 
Ciência Política de 2ª 

Classe 
2001/05/15 Vereadora Dra. Natália Santos Notador único*1 

DMH Samuel Ribeiro Leitão Romeiro 
Técnico Superior de 
Direito de 2º Classe 

2001/10/15 Vereadora Dra. Natália Santos Notador único*1 

DMH/ 
DGS 

Anabela Alves Pires 
Técnico Superior de 
Serviço Social de 2ª 

Classe 
2001/12/11 Vereadora Dra. Natália Santos Notador único*1 

DMH/DGS Carla Maria Rodrigues Barra da Silva 
Técnico Superior de 
Serviço Social de 2ª 

classe 
2000/02/02 Vereadora Dra. Natália Santos Notador único*1 

DMH/ 
DGS 

Ilda Maria Baptista Cipriano 
Técnico Profissional 

Principal 
2000/02/01 Vereadora Dra. Natália Santos Notador único*1 
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DMH/ 
DGS 

João Evangelista Moura Pires 
Técnico Superior de 
Psicologia Assessor 

1999/08/01 Vereadora Dra. Natália Santos Notador único*1 

DMH/ 
DGS 

Maria da Conceição de Almeida Santa 
Bárbara 

Técnico Superior de 
Política Social Assessor 

Principal 
1999/08/01 Vereadora Dra. Natália Santos Notador único*1 

DMH/ 
DGS 

Maria de Fátima Fernandes Martins 
Assistente 

Administrativo Principal 
1999/06/07 Vereadora Dra. Natália Santos Notador único*1 

DMH/ 
DGS 

Maria Leonor de Carvalho Rey 
Barbosa Peixoto 

Técnico Superior de 
Serviço Social de 2ª 

classe 
2000/10/23 Vereadora Dra. Natália Santos Notador único*1 

DMH/ 
DGS 

Maria Teresa Valente Candeias 
Técnico Profissional de 

1ª classe 
2000/02/01 Vereadora Dra. Natália Santos Notador único*1 

DMH/ 
DGS 

Mariana Carreiras Nobre Dias 
Técnico Superior de 

Serviço Social Assessor 
Principal 

1999/08/25 Vereadora Dra. Natália Santos Notador único*1 

DMH/ 
DGS 

Paula Cristina Sebastião Ramos Freitas 
Técnico Superior de 
Serviço Social de 1ª 

Classe 
1999/08/15 Vereadora Dra. Natália Santos Notador único*1 

DMH/ 
DGS 

Sandra Filipa Inácio Pedro 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 Vereadora Dra. Natália Santos Notador único*1 

DMH/ 
DGS 

Simone Maria Moreira de Carvalho 
Técnico Superior de 
Serviço Social de 2ª 

Classe 
1999/06/07 Vereadora Dra. Natália Santos Notador único*1 

DMH/ 
DGS 

Susana Maria Anacleto Gonçalves 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 Vereadora Dra. Natália Santos Notador único*1 

DMH/ 
DPRH 

Ana Feronha Martins Arquitecto de 1ª Classe 1999/10/01 
Dr. Carlos Fernandes 1º 

Vereadora Dra. Natália Santos 
2º 

 

DMH/ 
DPRH 

Ana Margarida Ribeiro Zacarias 
Valente 

Engenheiro Civil 
Principal 

2000/02/01 
Dr. Carlos Fernandes 1º 

Vereadora Dra. Natália Santos 
2º 

 

DMH/ 
DPRH 

Carla Alexandra Carvalho da Silva 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Dr. Carlos Fernandes 1º 
Vereadora Dra. Natália Santos 

2º 
 

DMH/ 
DPRH 

Cidália Maria Alves da Cunha Desenhador 1ª classe 2000/05/01 
Dr. Carlos Fernandes 1º 

Vereadora Dra. Natália Santos 
2º 

 

DMH/ 
DPRH 

Gil Leandro Monteiro Lebre 
Técnico Profissional de 
Construção Civil de 2ª 

Classe 
2000/10/18 

Dr. Carlos Fernandes 1º 
Vereadora Dra. Natália Santos 

2º 
 

DMH/ 
DPRH 

João Paulo Sousa Valente 
Técnico Profissional de 

Construção Civil 
Especialista Principal 

2000/02/01 
Dr. Carlos Fernandes 1º 

Vereadora Dra. Natália Santos 
2º 

 

DMH/ 
DPRH 

Margote Marçal dos Santos 
Técnico Profissional de 
Construção Civil de 2ª 

Classe 
2001/10/15 

Dr. Carlos Fernandes 1º 
Vereadora Dra. Natália Santos 

2º 
 

DMH/ 
DPRH 

Mário Manuel Colaço Silva 
Engenheiro Civil de 2ª 

classe 
2000/12/04 

Dr. Carlos Fernandes 1º 
Vereadora Dra. Natália Santos 

2º 
 

DMH/ 
DPRH 

Patricia Isabel dos Santos Ribeiro 
Pimenta d’Aguiar Marques 

Assistente 
Administrativo 

2001/10/01 
Dr. Carlos Fernandes 1º 

Vereadora Dra. Natália Santos 
2º 

 

DMH/ 
DPRH 

Sérgio Ricardo de Noronha Meneses 
Portugal Núncio 

Arquitecto de 2ª classe 2000/12/11 
Dr. Carlos Fernandes 1º 

Vereadora Dra. Natália Santos 
2º 
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Departamento de Obras Municipais 

 

Serviço Notados Categoria 
Início de 

Funções 

Notadores 

Casos Especiais 
Superior hierárquico imediato 

Superior hierárquico de 2º nível 

DOM 
Ana Paula das Neves Serra 

Castanheira 
Assistente 

Administrativo Principal 
1999/09/15 Eng. Luís Jorge Notador único*1 

DOM 
Isabel Maria da Conceição Antunes 

Tavares 
Engenheiro Civil de 2ª 

classe 
2000/01/17 Eng. Luís Jorge Notador único*1 

DOM José Manuel de Almeida Lourenço 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 Eng. Luís Jorge Notador único*1 

DOM 
Maria de Fátima do Nascimento 

Salgado Ferreira 
Auxiliar Administrativo 2001/06/15 Eng. Luís Jorge Notador único*1 

DOM Maria Elisabete Guilherme Romão 
Assistente 

Administrativo 
Especialista 

1999/10/18 Eng. Luís Jorge Notador único*1 

DOM Maria Fernanda Patrocínio Moroso 
Técnico Profissional 

Especialista Principal 
1999/08/01 Eng. Luís Jorge Notador único*1 

DOM 
Regina Sofia Henriques Coelho 

Ferreira 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 Eng. Luís Jorge Notador único*1 

DOM Teresa Maria Pereira Alves 
Assistente 

Administrativo Principal 
1999/10/15 Eng. Luís Jorge Notador único*1 

DEC Ana Isabel Ribeiro de Matos Janeiro 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Eng. António Lopes  1º 
Eng. Luís Jorge  2º 

 

DEC António José Marques Duarte 
Engenheiro Técnico 

Electrotécnico/Máquinas 
de 1ª Classe 

1999/10/01 
Eng. António Lopes  1º 

Eng. Luís Jorge  2º 
 

DEC Sandra Cristina Correia de Almeida 
Assistente 

Administrativo Principal 
1999/09/20 

Eng. António Lopes  1º 
Eng. Luís Jorge  2º 

 

DEC 
Sofia Alexandra Pires Rosado Lisa de 

Sousa Magalhães 
Engenheiro Civil de 2ª 

classe 
2001/12/03 

Eng. António Lopes  1º 
Eng. Luís Jorge  2º 

 

DEC Vitor Manuel Bento Almeida 
Engenheiro Civil de 1ª 

classe 
1999/10/15 

Eng. António Lopes  1º 
Eng. Luís Jorge  2º 

 

DEP Ana Cristina Ramalho Matias Ramos 
Engenheiro Civil de 2ª 

classe 
2000/05/15 

Arq. Orlando Silva  1º 
Eng. Luís Jorge  2º 

 

DEP 
Cristina Maria Costa Pereira Tato 

Marinho 

Técnico Profissional de 
Design e Artes 

Gráficas Principal 
2000/02/01 

Arq. Orlando Silva  1º 
Eng. Luís Jorge  2º 

 

DEP David Luís Pais Dionísio Arquitecto de 2ª Classe 2001/11/05 
Arq. Orlando Silva  1º 

Eng. Luís Jorge  2º 
 

DEP Helena Maria Leal Afonso da Fonseca 
Assistente 

Administrativo 
1999/09/13 

Arq. Orlando Silva  1º 
Eng. Luís Jorge   2º 

 

DEP Ivan Filipe Sobral Baptista Porta-Miras 2000/06/05 
Arq. Orlando Silva  1º 

Eng. Luís Jorge  2º 
 

DEP Jorge Gabriel da Rosa Neves 
Arquitecto Paisagista de 

1ª classe 
1999/12/31 

Arq. Orlando Silva  1º 
Eng. Luís Jorge  2º 

 

DEP Manuel Verdasca dos Santos 
Topógrafo Especialista 

Principal 
2000/02/01 

Arq. Orlando Silva  1º 
Eng. Luís Jorge  2º 

 

DEP 
Maria Júlia Fernandes da Quinta 

Lourenço 
Técnico Profissional de 

2º Classe 
2001/10/01 

Arq. Orlando Silva  1º 
Eng. Luís Jorge  2º 

 

DEP Paulo Alexandre Martins Agostinho Arquitecto de 2º classe 2000/01/17 
Arq. Orlando Silva  1º 

Eng. Luís Jorge  2º 
 

DEP Paulo Alexandre Teixeira Faria Russo 
Assistente 

Administrativo Principal 
1999/09/20 

Arq. Orlando Silva  1º 
Eng. Luís Jorge  2º 
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DEP Sérgio Antunes de Brito Leal Desenhador Especialista 1999/08/23 
Arq. Orlando Silva  1º 

Eng. Luís Jorge  2º 
 

DEP 
Sónia Maria dos Santos Camponez 

Baiona 
Arquitecto de 2ª classe 2000/01/03 

Arq. Orlando Silva  1º 
Eng. Luís Jorge  2º 

 

DEP Vítor Óscar Sousa Ferreira 
Desenhador 
Especialista 

2000/05/01 
Arq. Orlando Silva  1º 

Eng. Luís Jorge  2º 
 

DIEU Catarina Fernandes Rebelo 
Engenheiro do 

Território de 2ª Classe 
2001/05/07 

Eng. José Fonseca  1º 
Eng. Luís Jorge  2º 

 

DIEU Elísio Fernandes da Costa 
Engenheiro Civil de 1ª 

classe 
1999/11/01 

Eng. José Fonseca  1º 
Eng. Luís Jorge  2º 

 

DIEU 
João Paulo dos Santos Rego Oliveira 

Fresco 
Fiscal Municipal de 2ª 

Classe 
1999/11/02 

Eng. José Fonseca  1º 
Eng. Luís Jorge  2º 

 

DIEU Lúcia Maria Pedro Inês 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Eng. José Fonseca  1º 
Eng. Luís Jorge  2º 

 

DIEU Maria da Graça Monteiro Lebre 
Técnico Profissional de 

Construção Civil 
Principal 

2000/02/01 
Eng. José Fonseca  1º 

Eng. Luís Jorge  2º 
 

DIEU Mário Soares da Costa 
Engenheiro Civil de 2ª 

classe 
2000/06/05 

Eng. José Fonseca  1º 
Eng. Luís Jorge  2º 

 

DIEU 
Paula Cristina Louro de Passos 

Bastos 
Engenheiro Civil de 2ª 

classe 
2000/11/02 

Eng. José Fonseca  1º 
Eng. Luís Jorge  2º 

 

DIEU Paulo José Iria Aires Paula 
Técnico Profissional de 

2ª classe 
2000/02/01 

Eng. José Fonseca   1º 
Eng. Luís Jorge  2º 

 

DIEU Raúl Manuel Mendes Pereira Condutor de Cilindros 2000/05/01 
Eng. José Fonseca  1º 

Eng. Luís Jorge  2º 
 

DIEU Ricardo Jorge Rodrigues 
Assistente 

Administrativo 
1999/09/01 

Eng. José Fonseca  1º 
Eng. Luís Jorge  2º 

 

 
 
 

Departamento de Planeamento Estratégico 

 

Serviço Notados Categoria 
Início de 

Funções 

Notadores 

Casos Especiais 
Superior hierárquico imediato 

Superior hierárquico de 2º nível 

DPE 
Filipa Alexandra Vicente Matos 

Pimenta 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 Dra. Paula Cunha Notador único*1 

DPE 
Maria Filomena Fidalgo Lopes 

Caetano 
Assistente 

Administrativo 
1999/09/01 Dra. Paula Cunha Notador único*1 

DPE 
Sandra Margarida Lebreiro de Aragão 

e Horta 
Técnico Superior de 
Direito de 2ª Classe 

2001/10/01 Dra. Paula Cunha Notador único*1 

DPE/DPC Vitor Manuel Cerqueira Pacheco 
Arquitecto Assessor 

Principal 
2000/02/01 Sr. Presidente Notador único*1 

DPEMU Claúdia Margarida Simões Lopes Arquitecto de 2ª  Classe 2001/11/05 
Eng. Teresa Reis 1º 

Dra. Paula Cunha 2º 
 

DPEMU Leontina Isidoro Pereira Varela 
Engenheiro Técnico Civil 

de 2ª Classe 
2001/12/17 

Eng. Teresa Reis 1º 
Dra. Paula Cunha 2º 

 

DPEMU Pedro Dias Serra Esteves Pires Arquitecto de 2ª Classe 2000/11/02 
Eng. Teresa Reis 1º 

Dra. Paula Cunha 2º 
 

DPDM Anabela Rodrigues Mota Capitão 
Assistente 

Administrativo Principal 
2000/02/01 

Arq. Luís Grave  1º 
Dra. Paula Cunha  2º 

 

DPDM José Filipe Baptista Isaac Desenhador Especialista 1999/10/18 
Arq. Luís Grave  1º 

Dra. Paula Cunha  2º 
 

DPDM Paula Cristina Gonçalves Correia 
Técnico Superior de 

Sociologia de 1ª classe 
2000/02/01 

Arq. Luís Grave  1º 
Dra. Paula Cunha  2º 
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Departamento de Recursos Humanos 

 

Serviço Notados Categoria 
Início de 

Funções 

Notadores 
Casos Especiais 

 Superior hierárquico imediato 

Superior hierárquico de 2º nível 

DRH Carla Maria Duarte Filipe 

Técnico Superior de 
Gestão e 

Administração Pública  
de 2ª Classe 

2001/08/01 Dra. Margarida Freitas Notador único*1 

DRH 
Isabel do Nascimento Pinto Lapa 

Garcez 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 Dra. Margarida Freitas Notador único*1 

DRH 
Isabel Jesus Conde Correia Carvalho 

Bento 
Chefe de Serviços de 

Limpeza 
2001/02/01 Dra. Margarida Freitas Notador único*1 

DRH Silvéria Henrique Lourenço Barros 
Auxiliar de Serviços 

Gerais 
2000/08/01 Dra. Margarida Freitas Notador único*1 

DMOF Carla Susana Sousa Pinto 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 Dra. Margarida Freitas Notador único*1 

DMOF 
Mónica Patricia Coelho Macedo 

Miranda 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 Dra. Margarida Freitas Notador único*1 

DMOF Olga Maria Sousa Teixeira 
Técnico Superior de 
História de 2ª classe 

2000/03/01 Dra. Margarida Freitas Notador único*1 

DMOF 
Patrícia Isabel dos Santos Lopes 

Duarte 
Técnico Superior de 2ª 

classe 
1999/06/01 Dra. Margarida Freitas Notador único*1 

DMOF Paula da Conceição dos Santos Auxiliar Administrativo 2002/09/01 Dra. Margarida Freitas Notador único*1 

DGAP/ 
SAV 

Carla Alexandra Paixão Pinto 
Técnico Profissional de 

2ªClasse 
2001/12/10 

Sr. Luís Aragão  1º 
Dra. Margarida Freitas  2º 

 

DGAP/ 
SAV 

Elisabete da Conceição Duarte 
Fernandes 

Assistente 
Administrativo 

2001/10/01 
Sr. Luís Aragão  1º 

Dra. Margarida Freitas  2º 
 

DGAP Isabel Maria Ventura Gomes Delgado Auxiliar Administrativo 2001/08/01 
Sr. Luís Aragão  1º 

Dra. Margarida Freitas  2º 
 

DGAP 
/SACS 

Lucília Maria Galrão Pontes Boto 
Gomes 

Chefe de Secção 1999/10/18 
Sr. Luís Aragão  1º 

Dra. Margarida Freitas  2º 
 

DGAP 
/SACS 

Maria de Fátima Guerreiro Vieira 
Assistente 

Administrativo 
1999/09/15 

D. Lucília Pontes  1º 
Sr. Luís Aragão  2º 

 

DGAP 
/SACS 

Piedade da Conceição Gageiro Lopes 
Técnico Superior de 

Sociologia de 2ª Classe 
1999/09/01 

Sr. Luís Aragão  1º 
Dra. Margarida Freitas  2º 

 

DGAP/ 
SRS 

Rui Miguel Filipe Vieira Rodrigues 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Sr. Luís Aragão 1º 
Dra. Margarida Freitas 2º 

 

DGAP/ 
SAV 

Sandra Cristina Fernandes de Almeida 
Técnico Superior Gestão 
e Administração Pública 

de 2ª classe 
1999/08/16 

Sr. Luís Aragão  1º 
Dra. Margarida Freitas  2º 

 

DGAP/ 
SAV 

Sandra Paulete Lopes Azinhais 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Sr. Luís Aragão  1º 
Dra. Margarida Freitas  2º 

 

DGAP/ 
SRS 

Susana Patrícia Duarte Albino 
Assistente 

Administrativo 
1999/08/16 

Sr. Luís Aragão 1º 
Dra. Margarida Freitas 2º 

 

DGAP/ 
SRS 

Vanda Mendes da Cruz 
Assistente 

Administrativo Principal 
1999/10/18 

Sr. Luís Aragão 1º 
Dra. Margarida Freitas 2º 

 

DHSSO Graça Maria Esteves Moura Alves 
Técnico Superior de 2ª 

Classe 
2001/11/12 Dra. Margarida Freitas Notador único*1 

DHSSO Manuel António Chamborim Enfermeiro 2000/02/01 Dra. Margarida Freitas Notador único*1 

DHSSO Susana Sofia Réu Pereira Lopes 
Técnica Superior de 

Psicologia de 2ª Classe 
2001/02/11 Dra. Margarida Freitas Notador único*1 
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Departamento Sociocultural 

 

Serviço Notados Categoria 
Início de 

Funções 

Notadores 

Casos Especiais 
Superior hierárquico imediato 

Superior hierárquico de 2º nível 

DSC Anabela da Cruz Cristóvão Dâmaso Auxiliar Administrativo 2001/10/01 Dr. Fernando Lopes Notador único*1 

DSC Cecília de Lurdes Leal Velez 
Assistente 

Administrativo 
1999/10/01 Dr. Fernando Lopes Notador único*1 

DSC Paulo Alexandre Augusto da Silva 

Técnico de 
Contabilidade e 

Administração de 2ª 
classe 

2000/12/11 Dr. Fernando Lopes Notador único*1 

DCPC Alda Maria de Matos Amadeu Pereira 
Auxiliar de Serviços 

Gerais 
2000/06/01 

Dr. Fernando Lopes  1º 
Vereador Carlos Lourenço  2º 

 

DCPC Aldina da Conceição Araújo 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Dr. Fernando Lopes  1º 
Vereador Carlos Lourenço  2º 

 

DCPC Alexandra Margarida Cardoso Rebeca 

Técnico Profissional de 
Biblioteca e 

Documentação de 2ª 
classe 

2000/06/05 
Dr. Fernando Lopes  1º 

Vereador Carlos Lourenço  2º 
 

DCPC 
Ana Cristina Ferreira Delgado de 

Oliveira 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Dr. Fernando Lopes  1º 
Vereador Carlos Lourenço  2º 

 

DCPC Ana Paula Alves dos Santos Silva 
Técnico Superior de 

Sociologia de 2º Classe 
2000/02/01 

Dr. Fernando Lopes  1º 
Vereador Carlos Lourenço  2º 

 

DCPC Ana Paula Rodrigues Silva 
Monitora Museus 

Especialista 
1999/11/29 

Dr. Fernando Lopes  1º 
Vereador Carlos Lourenço  2º 

 

DCPC Ana Vinagre Graça Gil 

Técnico Profissional de 
Biblioteca e 

Documentação de 2ª 
classe 

2000/06/01 
Dr. Fernando Lopes  1º 

Vereador Carlos Lourenço  2º 
 

DCPC Andreia Sofia Silva Santos 
Técnico Profissional de 

2ª classe 
2000/11/06 

Dr. Fernando Lopes  1º 
Vereador Carlos Lourenço  2º 

 

DCPC Arminda de Jesus Bento Marçal 
Assistente 

Administrativo 
1999/09/01 

Dr. Fernando Lopes  1º 
Vereador Carlos Lourenço  2º 

 

DCPC Carla Sofia Pardelhas Marta 
Assistente 

Administrativo 
1999/09/15 

Dr. Fernando Lopes  1º 
Vereador Carlos Lourenço  2º 

 

DCPC Catarina Lourenço da Silva 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Dr. Fernando Lopes  1º 
Vereador Carlos Lourenço  2º 

 

DCPC Cristina Maria Pontes Pereira Gatinho 
Assistente 

Administrativo 
1999/09/13 

Dr. Fernando Lopes  1º 
Vereador Carlos Lourenço  2º 

 

DCPC Estefânia António Macedo Correia Auxiliar Administrativo 2001/10/01 
Dr. Fernando Lopes  1º 

Vereador Carlos Lourenço  2º 
 

DCPC 
Helena Fernanda Teixeira Morais do 

Nascimento Jardim 
Técnico Superior de 

Sociologia de 2ª classe 
2001/05/21 

Dr. Fernando Lopes  1º 
Vereador Carlos Lourenço  2º 

 

DCPC Helena Maria Pinto da Costa 
Assistente 

Administrativo Principal 
1999/06/07 

Dr. Fernando Lopes  1º 
Vereador Carlos Lourenço  2º 

 

DCPC Hermínio Manuel Janeiro Isidro 
Técnico Profissional de 

2ª classe 
2000/11/02 

Dr. Fernando Lopes  1º 
Vereador Carlos Lourenço  2º 

 

DCPC Isabel Maria Morais Teixeira 

Técnico Profissional de  
Biblioteca e 

Documentação de 2ª 
classe 

2000/06/01 
Dr. Fernando Lopes  1º 

Vereador Carlos Lourenço  2º 
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DCPC Isabel Maria Nunes Correia da Silva 

Técnico Profissional de 
Biblioteca e 

Documentação de 2ª 
classe 

2000/02/01 
Dr. Fernando Lopes  1º 

Vereador Carlos Lourenço  2º 
 

DCPC Júlio César Nogueira 
Técnico Superior de 
Línguas e Literatura 

Moderna de 2ª Classe 
2000/0901 

Dr. Fernando Lopes  1º 
Vereador Carlos Lourenço  2º 

 

DCPC Luís Manuel de Sousa Peixeira 
Técnico Superior de 
História de 2ª classe 

1999/08/01 
Dr. Fernando Lopes  1º 

Vereador Carlos Lourenço  2º 
 

DCPC Maria Adelaide Palma Florindo Pinto 
Técnico Profissional de 

BAD Principal 
1999/09/13 

Dr. Fernando Lopes  1º 
Vereador Carlos Lourenço  2º 

 

DCPC 
Maria Clara Domingues de Jesus  

Ziebell 

Técnico Superior de 
Biblioteca e 

Documentação de 2ª 
Classe 

2001/12/03 
Dr. Fernando Lopes  1º 

Vereador Carlos Lourenço  2º 
 

DCPC Maria Dilar Saiote Pelica 
Técnico Profissional de 

1ª classe 
2000/02/01 

Dr. Fernando Lopes  1º 
Vereador Carlos Lourenço  2º 

 

DCPC Maria Durães Silva Gomes Auxiliar Administrativo 1999/09/13 
Dr. Fernando Lopes  1º 

Vereador Carlos Lourenço  2º 
 

DCPC 
Maria Isabel Geraldo de Almeida 

Vieira Carolo 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Dr. Fernando Lopes  1º 
Vereador Carlos Lourenço  2º 

 

DCPC 
Maria José Nogueira Batista Correia 

dos Santos 
Telefonista 2001/11/12 

Dr. Fernando Lopes  1º 
Vereador Carlos Lourenço  2º 

 

DCPC Maria Manuela Ribeiro Carvalho 
Auxiliar de Serviços 

Gerais 
2000/02/01 

Dr. Fernando Lopes  1º 
Vereador Carlos Lourenço  2º 

 

DCPC Maria Margarida Sobral Cantoneiro de Limpeza 2000/09/01 
Dr. Fernando Lopes  1º 

Vereador Carlos Lourenço  2º 
 

DCPC Miguel Sousa Ferreira 
Técnico Superior de 
Antropologia de 1ª 

classe 
1999/09/01 

Dr. Fernando Lopes  1º 
Vereador Carlos Lourenço  2º 

 

DCPC Pio Alexandre Mendes Fernandes 
Técnico Profissional de 

2ª classe 
2000/11/02 

Dr. Fernando Lopes  1º 
Vereador Carlos Lourenço  2º 

 

DCPC Ricardo Miguel Andrade Maneta 
Técnico Profissional de 

2ª classe 
2000/11/02 

Dr. Fernando Lopes  1º 
Vereador Carlos Lourenço  2º 

 

DCPC Rosa Maria da Silva Videira 
Técnico Profissional de 

1ª classe 
1999/10/01 

Dr. Fernando Lopes  1º 
Vereador Carlos Lourenço  2º 

 

DCPC Sandra Cristina Tomé 
Assistente 

Administrativo 
2000/06/01 

Dr. Fernando Lopes  1º 
Vereador Carlos Lourenço  2º 

 

DCPC 
Sofia Margarida Alvo de Ascensão 

Mingote 
Assistente 

Administrativo 
1999/08/16 

Dr. Fernando Lopes  1º 
Vereador Carlos Lourenço  2º 

 

DCPC Sofia Pedroso Correia de Matos Boto 
Técnico Superior de 
História de 2ª Classe 

2000/03/01 
Dr. Fernando Lopes  1º 

Vereador Carlos Lourenço  2º 
 

DCPC Susana Margarida Santos Silvestre 

Téc. Superior de 
Biblioteca e 

Documentação de 2ª 
classe 

1999/09/20 
Dr. Fernando Lopes  1º 

Vereador Carlos Lourenço  2º 
 

DD 
Ana Margarida da Conceição Ferreira 

Valada 
Professora 2002/04/18 

Dr. Júlio Quintino 1º 
Dr. Fernando Lopes  2º 

 

DD António Loureiro Marques Auxiliar Administrativo 2000/02/01 
Dr. Júlio Quintino 1º 

Dr. Fernando Lopes  2º 
 

DD Carla Alexandra Cruz de Sousa 
Técnico Profissional de 

2ª classe 
2000/11/20 

Dr. Júlio Quintino 1º 
Dr. Fernando Lopes  2º 

 

DD 
Cláudia Mafalda de Carvalho 

Fernandes Dias 
Professora 2002/09/01 

Dr. Júlio Quintino 1º 
Dr. Fernando Lopes  2º 
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DD Joaquim Manuel Branco Rodrigues 
Técnico Profissional de 

1ª Classe 
2000/02/01 

Dr. Júlio Quintino 1º 
Dr. Fernando Lopes  2º 

 

DD Marco Paulo Lemos Pina Auxiliar Administrativo 2001/08/01 
Dr. Júlio Quintino 1º 

Dr. Fernando Lopes  2º 
 

DD Maria Dulce Simões Messias Auxiliar Administrativo 2000/02/01 
Dr. Júlio Quintino 1º 

Dr. Fernando Lopes  2º 
 

DD Paula Alexandra Silva Amaro Pinto 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Dr. Júlio Quintino 1º 
Dr. Fernando Lopes  2º 

 

DD Paula da Silva de Brito Mestre Costa 
Assistente 

Administrativo 
1999/09/01 

Dr. Júlio Quintino 1º 
Dr. Fernando Lopes  2º 

 

DD 
Sandra Maria Paiva Pimenta Mendes 

Gordo 
Assistente 

Administrativo Principal 
2000/02/01 

Dr. Júlio Quintino 1º 
Dr. Fernando Lopes  2º 

 

DD 
Sara Cristina Carvalho Matos de 

Oliveira 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Dr. Júlio Quintino 1º 
Dr. Fernando Lopes  2º 

 

DE 
Ana Cristina Lourenço Rodrigues 

Lopes 
Auxiliar da Acção 

Educativa 
2000/01/01 

Dra Ana Paula Silva  1º 
Dr. Fernando Lopes  2º 

 

DE Ana Isabel Brás Colaço Silva 
Auxiliar da Acção 

Educativa 
2000/10/03 

Dra Ana Paula Silva  1º 
Dr. Fernando Lopes  2º 

 

DE Carla Cristina Moreiras Sérgio 
Técnico Superior de 

Psicologia de 2ª classe 
2000/02/01 

Dra. Ana Paula Silva   1º 
Dr. Fernando Lopes   2º 

 

DE Carlos Manuel Leitão Valentim 
Técnico Superior de 

Sociologia de 2ª classe 
2001/08/13 

Dra. Ana Paula Silva   1º 
Dr. Fernando Lopes   2º 

 

DE 
Elisabete Maria da Silva Cardoso 

Matos Lourenço 
Auxiliar Administrativo 2001/10/01 

Dra. Ana Paula Silva   1º 
Dr. Fernando Lopes   2º 

 

DE Evangelina Marques de Sousa 
Auxiliar da Acção 

Educativa 
2001/03/19 

Dra. Ana Paula Silva   1º 
Dr. Fernando Lopes   2º 

 

DE 
Fernanda Gabriela Lopes de Sousa 

Henriques 
Técnico Superior de 
História de 2ª classe 

2000/02/01 
Dra. Ana Paula Silva   1º 
Dr. Fernando Lopes   2º 

 

DE Helena Ávila Lopes Jorge 
Auxiliar da Acção 

Educativa 
2000/09/11 

Dra. Ana Paula Silva   1º 
Dr. Fernando Lopes   2º 

 

DE Lúcia Graça Inácio 
Técnico Superior de 
Serviço Social de 1ª 

Classe 
1999/08/15 

Dra. Ana Paula Silva   1º 
Dr. Fernando Lopes   2º 

 

DE Maria Alice Almeida Marques Valente 
Auxiliar da Acção 

Educativa 
2000/01/01 

Dra Ana Paula Silva  1º 
Dr. Fernando Lopes  2º 

 

DE Maria Alice Fernandes da Silva 
Auxiliar da Acção 

Educativa 
2000/12/04 

Dra Ana Paula Silva  1º 
Dr. Fernando Lopes  2º 

 

DE Maria Anália Pontes de Sousa 
Assistente 

Administrativo 
1999/09/15 

Dra. Ana Paula Silva   1º 
Dr. Fernando Lopes   2º 

 

DE Maria de Lurdes Meres Lopes 
Auxiliar da Acção 

Educativa 
2001/01/22 

Dra Ana Paula Silva  1º 
Dr. Fernando Lopes  2º 

 

DE 
Maria do Céu Miranda Carrilho 

Almeida 
Auxiliar da Acção 

Educativa 
2000/01/01 

Dra Ana Paula Silva  1º 
Dr. Fernando Lopes  2º 

 

DE 
Maria Dolores Garcia Faustino de 

Almeida 
Auxiliar Administrativo 1999/09/06 

Dra. Ana Paula Silva   1º 
Dr. Fernando Lopes   2º 

 

DE Maria Emília Correia Pernadas 
Assistente de Acção 

Educativa 
2000/01/01 

Dra Ana Paula Silva  1º 
Dr. Fernando Lopes  2º 

 

DE 
Maria Eulália Rodrigues Guerreiro 

Mineiro 
Auxiliar da Acção 

Educativa 
2000/01/01 

Dra. Ana Paula Silva   1º 
Dr. Fernando Lopes   2º 

 

DE 
Maria Filomena Conceição Veigas 

Sousa Henriques 
Técnico Superior de 

Serviço Social  Principal 
2000/01/01 

Dra. Ana Paula Silva   1º 
Dr. Fernando Lopes   2º 

 

DE Maria Isabel Gonçalves Dias 
Técnico Superior de 

Serviço Social Assessor 
1999/06/07 

Dra. Ana Paula Silva   1º 
Dr. Fernando Lopes   2º 

 

DE Maria João Leal Velez Dias 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Dra Ana Paula Silva  1º 
Dr. Fernando Lopes  2º 
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DE Maria Liseta de Matos Bulha Martins 
Auxiliar da Acção 

Educativa 
2000/01/01 

Dra. Ana Paula Silva   1º 
Dr. Fernando Lopes    2º 

 

DE Maria Madalena Duarte Valente Professora 1999/09/01 
Dra. Ana Paula Silva   1º 
Dr. Fernando Lopes    2º 

 

DE Marianela Ferreira Rafael Rebelo 
Técnico Superior de 

Sociologia de 2ª classe 
1999/09/30 

Dra. Ana Paula Silva   1º 
Dr. Fernando Lopes   2º 

 

DE Patricia Susana da Costa Folgado 
Técnico Superior de 

Psicologia de 2ª classe 
2001/08/01 

Dra. Ana Paula Silva   1º 
Dr. Fernando Lopes   2º 

 

DE 
Paula Renata Machado Simões de 

Sousa Reis 
Técnico Superior de 2ª 

classe 
2000/11/02 

Dra. Ana Paula Silva   1º 
Dr. Fernando Lopes   2º 

 

DE 
Rui Pedro da Silva Viegas Dias 

Serôdio 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 

Dra Ana Paula Silva  1º 
Dr. Fernando Lopes  2º 

 

DE Sandra Paula dos Santos Quintanilha 
Ténico Profissional de 2ª 

Classe 
2001/12/10 

Dra Ana Paula Silva  1º 
Dr. Fernando Lopes  2º 

 

DE Silvia Catarina Rodrigues Ribeiro 
Auxiliar de Acção 

Educativa 
2000/10/03 

Dra. Ana Paula Silva   1º 
Dr. Fernando Lopes   2º 

 

DE 
Sónia Cristina Salgueiro da Silva 

Vicente 
Auxiliar da Acção 

Educativa 
2000/01/01 

Dra. Ana Paula Silva   1º 
Dr. Fernando Lopes   2º 

 

DE Sónia Patrícia da Silva Mendes Justino 
Auxiliar da Acção 

Educativa 
2000/01/01 

Dra. Ana Paula Silva   1º 
Dr. Fernando Lopes   2º 

 

 
 
 

Departamento de Transportes e Oficinas 

 

Serviço Notados Categoria 
Início de 

Funções 

Notadores 

Casos Especiais 
Superior hierárquico imediato 

Superior hierárquico de 2º nível 

DTO Albertina Maria Martins Robalo Telefonista 2001/01/02 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Ana Catarina Caeiro Garcias Valente 
Técnico Superior 

Sociologia de 2ªclasse 
2001/10/01 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO 
Andreia Sofia Lage Aleluia da Silva 

Mendes 
Técnico Profissional de 

2ª Classe 
2001/12/10 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO 
Carla Sofia de Almeida Pinho 

Gonçalves 
Técnico Profissional de 

2ª Classe 
2001/12/10 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Clara Sofia Nunes Nogueira 
Técnico Profissional de 

2ª classe 
2000/11/02 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO 
Lígia Maria Ferreira dos Santos 

Couchinho 
Técnico Profissional de 

2ª classe 
2001/12/10 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Luís Filipe Cortes Barbosa 
Assistente 

Administrativo 
2000/02/01 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO 
Maria da Conceição Gomes Pires 

Vilela Tuna 
Técnico Superior Direito 

de 1ªclasse 
2000/02/21 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO 
Maria Luísa da Silva Guerreiro 

Morgado 
Assistente 

Administrativo 
2001/10/01 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Nelson da Silva do Nascimento 
Assistente 

Administrativo 
2000/02/01 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO/ 
DMIM 

Alfredo Rosa da Silva Lopes Pintor 2000/09/25 
Eng. Vitorino Rodrigues  1º 

Eng. Filipe Taveira  2º 
 

DTO/ 
DMIM 

Amadeu António Carrilho Godinho Pedreiro 2000/09/01 
Eng. Vitorino Rodrigues  1º 

Eng. Filipe Taveira  2º 
 

DTO/ 
DMIM 

Amélia Maria Rijo Ribeiro Desenhador de 2ª classe 2000/02/01 
Eng. Vitorino Rodrigues  1º 

Eng. Filipe Taveira  2º 
 

DTO/ 
DMIM 

Amílcar da Rosa Carrilho Electricista Principal 2000/11/01 
Eng. Vitorino Rodrigues  1º 

Eng. Filipe Taveira  2º 
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DTO/ 
DMIM 

Ana Isabel Simões Vaz 
Técnico Profissional de 

1ª classe 
2000/02/01 

Eng. Vitorino Rodrigues  1º 
Eng. Filipe Taveira  2º 

 

DTO/ 
DMIM 

António Paulo de Sá Duhau Laborde 
Monteiro 

Arquitecto de 2ª Classe 2001/11/05 
Eng. Vitorino Rodrigues  1º 

Eng. Filipe Taveira  2º 
 

DTO/ 
DMIM 

Armindo Padeiro dos Santos Pedreiro Principal 2000/11/01 
Eng. Vitorino Rodrigues  1º 

Eng. Filipe Taveira  2º 
 

DTO/ 
DMIM 

Bruno Miguel Diogo da Silva 
Técnico Profissional de 

2ª classe 
2001/12/12 

Eng. Vitorino Rodrigues  1º 
Eng. Filipe Taveira  2º 

 

DTO/ 
DMIM 

Bruno Miguel Ferreira Custódio 
Técnico Profissional de 
Construção Civil de 2ª 

Classe 
2001/10/01 

Eng. Vitorino Rodrigues  1º 
Eng. Filipe Taveira  2º 

 

DTO/ 
DMIM 

Elisabete do Rosário Barradas Rola 
Assistente 

Administrativo 
Especialista 

2000/02/01 
Eng. Vitorino Rodrigues  1º 

Eng. Filipe Taveira  2º 
 

DTO/ 
DMIM 

Hélio António de Brito Canalizador 2000/10/23 
Eng. Vitorino Rodrigues  1º 

Eng. Filipe Taveira  2º 
 

DTO/ 
DMIM 

João Arrocho Cardadeiro Pintor Principal 2000/02/01 
Eng. Vitorino Rodrigues  1º 

Eng. Filipe Taveira  2º 
 

DTO/ 
DMIM 

João Paulo Duarte Artilheiro Pedreiro 2000/11/01 
Eng. Vitorino Rodrigues  1º 

Eng. Filipe Taveira  2º 
 

DTO/ 
DMIM 

João Pereira Saraiva Pedreiro Principal 2000/09/01 
Eng. Vitorino Rodrigues  1º 

Eng. Filipe Taveira  2º 
 

DTO/ 
DMIM 

Jorge Manuel Rosário Electricista Principal 2000/02/01 
Eng. Vitorino Rodrigues  1º 

Eng. Filipe Taveira  2º 
 

DTO/ 
DMIM 

Manuel Miguel Carpinteiro de Limpos 2001/09/10 
Eng. Vitorino Rodrigues  1º 

Eng. Filipe Taveira  2º 
 

DTO/ 
DMIM 

Miguel Frade Soares Electricista 2000/09/01 
Eng. Vitorino Rodrigues  1º 

Eng. Filipe Taveira  2º 
 

DTO/ 
DMIM 

Pedro Rasteiro Nogueira Carpinteiro de Limpos 2000/02/01 
Eng. Vitorino Rodrigues  1º 

Eng. Filipe Taveira  2º 
 

DTO/ 
DMIM 

Sónia Alexandra Nunes Barata 
Engenheiro Técnico 

Civil de 2ª Classe 
2001/12/17 

Eng. Vitorino Rodrigues  1º 
Eng. Filipe Taveira  2º 

 

DTO/ 
DMIM 

Vasco Aurélio Gonçalves 
Cantoneiro de 

Arruamento Principal 
2000/02/01 

Eng. Vitorino Rodrigues  1º 
Eng. Filipe Taveira  2º 

 

DTO Marco Paulo Jesus Rodrigues 
Condutor de Máquinas 

Pesados e Veículos 
Especiais 

2001/12/20 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Alfredo Manuel Lopes Antunes 
Técnico Profissional de 

Organização e 
Métodos de 1ª classe 

2000/04/04 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO António da Conceição Carvalho Motorista de Pesados 2000/11/20 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO António Jorge Araújo Soldador 2000/02/01 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO António Lopo Rodrigues Brás Motorista de Pesados 2000/02/01 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO 
António Manuel Monteiro de 

Oliveira 

Condutor de Máquinas 
Pesadas/Veículos 

Especiais 
2001/12/20 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Artur de Almeida Martins 
Técnico Profissional de 

Organização e 
Métodos de 1ª classe 

2000/04/04 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Bernardino Carneiro de Almeida Motorista de Pesados 2001/04/02 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Carlos Alberto Macedo Cardoso 
Condutor de Máquinas 

Pesadas e Veículos 
Especiais 

2000/05/01 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Carlos Alberto Sousa 
Electricista de 
Automóveis 

2001/08/01 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 
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DTO Carlos Manuel Barreto José Motorista de Ligeiros 1999/11/01 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Carlos Manuel Ferreira Pereira 
Técnico Profissional de 

2ª Classe 
2001/12/10 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Delfo de Jesus Sá Valverde 
Condutor de Máquinas 

Pesados e Veículos 
Especiais 

2000/05/01 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO 
Duarte Nuno Domingues Esteves 

Miguel Tavares 
Motorista de Ligeiros 1999/09/01 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO 
Fernando Manuel Rebelo Luís 

Moraes 
Motorista de pesados 2001/02/01 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO 
Fernando Miguel do Couto 

Gonçalves 
Técnico Superior de 
Gestão de 2ª Classe 

2000/06/15 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Francisco José Borges Martins Motorista de Pesados 2000/11/20 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Francisco José Martins Branco Motorista de Ligeiros 1999/11/02 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Francisco Simão Mirra Maneta 
Condutor de Máquinas 

Pesados e Veículos 
Especiais 

2000/05/01 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Helda Maria Araújo Almeida 
Técnico Profissional de 

2ª classe 
2000/11/13 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Hélder Manuel Alvelos Pereira 
Condutor de Máquinas 

Pesados e Veículos 
Especiais 

2001/12/21 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Jaime Fernandes Miranda Ramos Motorista de Pesados 2001/12/20 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO João Carlos Tavares Dias Quintas Motorista de Pesados 2001/08/06 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO João Paulo Afonso Barandas 
Motorista de 

Transportes Colectivos 
2000/02/01 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Joaquim Neves Figueiredo Motorista de Pesados 2001/05/02 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Jorge Manuel Martins dos Santos Motorista de Ligeiros 2000/04/03 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Jorge Manuel Resende Mouta Motorista de Ligeiros 2000/10/02 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO José Afonso Marques Neves Motorista de Pesados 1999/08/01 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO José Alípio Oliveira Ribeiro Motorista de Pesados 2000/02/01 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO José Augusto Valente Gonçalves Motorista de Pesados 2000/11/20 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO José da Silva Calado Motorista de Pesados 2001/01/02 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO José Ferreira Fernandes 
Condutor de Máquinas 

Pesados e Veículos 
Especiais 

2001/12/20 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO José Luís Dias Branco 
Condutor de Máquinas 

Pesados e Veículos 
Especiais 

2001/12/20 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO 
Júlio Filipe Conceição Simões 

Lourenço 

Encarregado de Parque 
de Máquinas, Parq. de 
Viat. Automóveis ou 

de Transportes 

1999/09/01 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Luís Manuel Marques Martins Motorista de Ligeiros 2001/03/01 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Marco Paulo Jesus Rodrigues 
Condutor de Máquinas 

Pesados e Veículos 
Especiais 

2001/12/20 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Manuel António Rocha Motorista de Pesados 2001/12/30 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Manuel Inácio Lucindo Maria 
Condutor de Máquinas 

Pesadas e Veículos 
Especiais 

2000/09/01 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Margarida Maria da Costa Louro 
Técnico Profissional de 

2ª Classe 
2001/12/10 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 
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DTO 
Maria Cristina Abade Chaves 

Ferreira 
Técnico Profissional de 

2ª classe 
2000/11/20 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Maria Rosália  Rebelo Coelho Fiel de Armazém 2001/12/03 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Mário Jorge Maria Faustino 
Encarregado de 

Transportes 
1999/10/18 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Mário Rui Carvalhinho da Palma Motorista de Pesados 2000/04/01 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Nádia Andreia Ribeiro Patrício 
Técnico Profissional de 

2ª Classe 
2001/12/10 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Nuno Miguel Baptista Moreira Motorista de Pesados 2001/12/26 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Paulo Jorge Ferreira dos Santos Motorista de Pesados 2001/05/02 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Ricardo Manuel Jesus Caldeira 
Condutor de Máquinas 

Pesadas e Veículos 
Especiais 

2000/09/01 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Rui Baptista Marques Motorista de Ligeiros 1999/08/25 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Rui Jorge Valério Manuel Motorista de Ligeiros 2000/10/02 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Rui Óscar Maurício das Neves 
Técnico Profissional de 

2ª Classe 
2001/12/10 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO Secundino Andrade Barros Motorista de Ligeiros 1999/06/08 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO 
Sandra Maria Alves Bernardo Pirata 

Relvas 

Assistente 
Administrativo 

Principal 
2000/02/01 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

DTO 
Susete da Conceição Henriques 

Lopes Marques Estefânia 
Técnico Profissional de 

2ª Classe 
2001/12/10 Eng. Filipe Taveira Notador único*1 

 
 
2. Tendo em atenção que a actual estrutura orgânica não permite a aplicação do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 10º do 
citado Decreto Regulamentar n.º 44-B/83, de 1 de Junho, por ausência de funcionários providos em lugares de direcção ou 
chefia, DESIGNO, nos termos e para efeitos do estabelecido no artigo 11º do mesmo diploma legal, como notadores 
(superior hierárquico imediato e de segundo nível, e único), os funcionários constantes do presente despacho assinalado 
com a referência * 1. 
 
Odivelas, 5 de Janeiro de 2004 

 
O Presidente da Câmara 

(a) Manuel Varges 
 
 
 

DESPACHO N.o 2/PRES/04 
 

1. O quadro de pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, aprovado pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de 
Fevereiro de 2002, publicado no Diário da República n.o 33, Apêndice n.o 11-A/2002, II Série, 2° suplemento, de 8 de 
Fevereiro, alterado em sessão de 27 de Junho de 2002, publicado no Diário da República n.o 188, Apêndice n.o 112/2002, II 
Série de 16 de Agosto, contempla 40 lugares de Chefe de Divisão. 
 
2. Encontra-se ainda por preencher o respeitante à Divisão Municipal de Transportes e Oficinas. 
 
3. Assim, e enquanto não se proceder à abertura do competente concurso, NOMEIO, em regime de substituição, por um 
período de 6 meses, improrrogável, ao abrigo do disposto no artigo 21° da lei n.o 49/99, de 22 de Junho, conjugado com os 
artigos 1° e 9° do Decreto-lei n.o 514/99, de 24 de Novembro, que adapta à Administração local a citada lei, Fernando 
Miguel do Couto Gonçalves, Técnico Superior de Gestão de 2.ª Classe, de nomeação definitiva, do quadro de pessoal da 
Câmara Municipal de Odivelas, no cargo de Chefe da Divisão Municipal de Transportes e Oficinas. 
 
4. A presente nomeação considera-se feita por urgente conveniência de serviço, nos termos do disposto no artigo 21°, n.o 
6, da mencionada lei n.o 49/99, produzindo efeitos a partir do próximo dia 1 de Fevereiro. 
 
Odivelas, 2 de Janeiro de 2004  

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

(a) Manuel Varges
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REGULAMENTO DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

 
 

Preâmbulo 
 

A fixação dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais sitos no Concelho de Odivelas exige, por 
imposição legal, que o Município aprove um regulamento específico sobre a matéria. 
 
Com efeito, só assim poderão ser complementadas as normas legais em vigor, alcançando-se um quadro legislativo que 
permite o normal funcionamento das actividades abrangidas pela regulamentação municipal. 
 
Nestes termos, o Município de Odivelas, no uso das atribuições e das competências que lhes estão cometidas e aos seus 
órgãos, pelo artigo 241º da Constituição da República Portuguesa, pela alínea a) do n.º 2 do artigo 53º e pela alínea a) do 
nº 6 do artigo 64º, ambos da Lei 169/99, de 18 de Setembro e pelo artigo 3º e n.º 1 do artigo 4º do DL 48/96, de 15 de Maio, 
aprova as seguintes normas regulamentares: 

 
 

TÍTULO I 
Âmbito de aplicação 

 
Artigo 1º 
(Objecto) 

 
1. Os estabelecimentos a que se referem os n.os 1 a 4 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de Maio, localizados no 
Concelho de Odivelas e cuja actividade seja a de venda ao público e/ou prestação de serviços, regem-se na fixação dos 
períodos de abertura e funcionamento, pelo presente Regulamento. 
 
2. Regem-se também pelo presente Regulamento as esplanadas dos estabelecimentos adiante enunciados. 

 
 

TÍTULO II 
Disposições Comuns 

 
Artigo 2º 

(Regime geral de funcionamento) 
 

Sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes, os estabelecimentos abrangidos pelo presente Regulamento podem estar 
abertos entre as 06H00 e as 24H00 todos os dias da semana. 

 
 

Artigo 3º 
(Períodos de encerramento) 

 
1. Durante os períodos de funcionamento, fixados no presente Regulamento, poderão os estabelecimentos encerrar para 
almoço e/ou jantar. 
 
2. As disposições deste Regulamento não prejudicam as prescrições legais relativas à duração semanal e diária do 
trabalho, regime de turnos e horários de trabalho, descanso semanal e remuneração legalmente devidos, bem como todos 
os aspectos decorrentes dos contratos colectivos e individuais de trabalho. 
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Artigo 4º 
(Mercados) 

 
Os estabelecimentos localizados nos mercados municipais com comunicação para o exterior, optarão pelo período de 
funcionamento do mercado ou do grupo a que pertencem. 

 
 

Artigo 5º 
(Estabelecimentos mistos) 

 
1. Os estabelecimentos mistos ficam sujeitos a um único horário de funcionamento, em função da actividade dominante. 
 
2. A Câmara Municipal de Odivelas pode, perante situações especiais e ponderadas caso a caso, fixar o horário a praticar 
nos estabelecimentos com estas características. 

 
 

Artigo 6º 
(Permanência e abastecimento) 

 
1. É proibida a permanência nos estabelecimentos de pessoas para além dos proprietários e empregados, depois da hora 
de encerramento, excepto as que se encontram à espera de serem atendidas na altura do encerramento. 
 
2. Deverão os comerciantes tomar as medidas necessárias e adequadas, no sentido de assegurar o encerramento do 
estabelecimento na hora estabelecida. 
 
3. É permitida a abertura antes ou depois do horário normal de funcionamento para fins exclusivos e comprovados de 
abastecimento do estabelecimento. 

 
 

Artigo 7º 
(Mapa de horário) 

 
1. O horário de cada estabelecimento deve constar de impresso próprio emitido pela Associação Empresarial de Comércio 
e Serviços dos Concelhos de Loures e Odivelas e onde constarão a identificação do explorador, os períodos de 
funcionamento, o período de encerramento semanal e o encerramento para almoço e/ou jantar, quando for caso disso. 
 
2. O documento mencionado no número anterior, só poderá ser emitido mediante a exibição de alvará de licença par a actividade em 

causa, emitido pela Câmara Municipal de Odivelas. 

 
3. O mapa de horário será afixado em local bem visível do exterior do estabelecimento, depois de devidamente 
autenticado pela Associação referida no n.º 1 do presente artigo. 
 
4. De forma alguma pode o estabelecimento comercial funcionar fora do horário publicitado nos termos do n.º 1 deste 
artigo. 

 
 

TÍTULO III 
DO FUNCIONAMENTO 

 
Artigo 8º 

(Períodos de funcionamento) 
 

1. Os períodos máximos de funcionamento referidos no artigo 2º do presente Regulamento são os previstos na legislação 
em vigor, nomeadamente: 
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a) Cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-bares, self-services e ainda as lojas de conveniência poderão estar 
abertos até às 02H00 de todos os dias da semana. 
 
b) Clubes, cabarés, boates, dancings, casas de fado e estabelecimento análogos, poderão estar abertos até às 04H00 de 
todos os dias da semana. 
 
c) Restantes estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços, incluindo os localizados em centros 
comerciais: todos os dias das 06H00 às 24H00. 
 
2. As esplanadas dos estabelecimentos incluídos na alínea a) do número anterior só poderão funcionar até às 02H00, a 
requerimento do interessado e após Pareceres da autoridade policial com jurisdição na área e da Junta de Freguesia. 
 
3. Os estabelecimentos situados em edifícios onde funcionam grandes superfícies comerciais são abrangidos pelos 
horários previstos no número um, conforme o ramo de actividade, devendo assegurar o acesso e funcionamento das 
instalações sanitárias. 
 
4. São exceptuados dos limites fixados no número anterior: 
 
a) Os estabelecimentos situados em estações ferroviárias ou rodoviárias; 
 
b) Os estabelecimentos situados em postos abastecedores de combustíveis de funcionamento permanente. 
 
5. O horário de funcionamento das grandes superfícies comerciais contínuas rege-se por legislação especial. 

 
 

Artigo 9º 
(Alargamento de horários) 

 
A Câmara Municipal de Odivelas tem competência para alargar os limites fixados no artigo anterior, a requerimento do 
interessado, devidamente fundamentado e desde que observem cumulativamente os requisitos seguintes: 
 
a) Situarem-se os estabelecimentos em locais em que os interesses de actividades profissionais nomeadamente ligadas ao 
Turismo, o justifiquem; 
 
b) Não afectem a segurança, a tranquilidade e o repouso dos cidadãos residentes; 
 
c) Não desrespeitem as características sócio-culturais, e ambientais da zona, assim como as condições de circulação e 
estacionamento; 
 
d) Ter sempre em consideração os interesses dos consumidores e as novas necessidades e exigências de mercado. 

 
 

Artigo 10º 
(Restrição de horários) 

 
1. A Câmara Municipal de Odivelas pode restringir os limites fixados no artigo 8º, oficiosamente ou através de 
requerimento dos particulares, desde que existam razões devidamente fundamentadas de segurança e/ou protecção da 
qualidade de vida dos munícipes. 
 
2. Nos casos referidos no número anterior a Câmara Municipal de Odivelas deve apreciar a situação com base no 
princípio da proporcionalidade e adequação e de acordo com a prossecução do interesse público. 
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TÍTULO IV 
PENALIDADES 

 
Artigo 11º 

(Fiscalização) 
 

A fiscalização das normas do presente Regulamento e da legislação conexa, é da competência da Inspecção Geral das Actividades 

Económicas, da Inspecção Geral do Trabalho, da Polícia de Segurança Pública, da Guarda Nacional Republicana e dos serviços de 

fiscalização municipal. 

 
 

Artigo 12º 
(Contra-ordenações) 

 
1. As violações ao presente Regulamento constituem contra-ordenações puníveis com as coimas previstas no Decreto-Lei 

48/96, de 15 de Maio. 
 
 

Artigo 13º 
(Sanções acessórias) 

 
1. Além da coima, podem ser aplicadas ao infractor as seguintes sanções acessórias: 
 
a) Encerramento do estabelecimento; 
 
b) Revogação total ou parcial das licenças de recinto previstas no presente Regulamento; 

 
 

Artigo 14º 
(Competência para aplicação das coimas e das sanções acessórias) 

 
1. A competência para ordenar a abertura de processo de contra-ordenação e para aplicação das coimas e das sanções 
acessórias pertence ao Presidente da Câmara Municipal de Odivelas ou ao Vereador com competência delegada. 
 
2. Quando a competência municipal for exercida por Junta de Freguesia, empresa municipal ou concessionária, a abertura 
de processo de contra-ordenação e a aplicação das coimas e das sanções acessórias cabe ao órgão que, nos termos da lei, 
do respectivo estatuto ou do contrato de concessão, tiver competência para o efeito. 

 
 

Artigo 15º 
(Responsáveis) 

 
Pela prática das infracções aos regulamentos municipais, podem ser responsabilizadas, conjuntamente ou não, pessoas 
singulares ou colectivas, ainda que irregularmente constituídas, associações sem personalidade jurídica e comissões 
especiais. 

 
 

Artigo 16º 
(Responsabilidade dos entes colectivos) 

 
1. As pessoas colectivas, ainda que irregularmente constituídas,  as associações sem personalidade jurídica e as comissões 
especiais, são responsáveis pelas infracções cometidas pelos membros dos respectivos órgãos e pelos titulares de cargos 
de direcção, chefia ou gerência, no exercício das suas funções, bem como pelas infracções cometidas por representantes 
do ente colectivo em actos praticados em nome e no interesse deste. 
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2. A invalidade e a ineficácia jurídicas dos actos em que se funde a relação entre o agente individual e o ente colectivo não 
obstam a que seja aplicado o disposto no número anterior. 

 
 

Artigo 17º 
(Tentativa e negligência) 

 
1. A tentativa e a negligência são puníveis. 
 
2. A sanção da tentativa será a do ilícito consumado, especialmente atenuada. 

 
 

Artigo 18º 
(Desistência) 

 
1. A tentativa não é punível quando o agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução da contra-ordenação, ou 
impede a consumação, ou, não obstante a consumação, impede a verificação do resultado não compreendido no tipo da 
contra-ordenação. 
 
2. Quando a consumação ou a verificação do resultado são impedidas por facto independente da conduta do desistente, a 
tentativa não é punível se este se esforçar por evitar uma ou outra. 

 
 

Artigo 19º 
(Entrada em vigor) 

 
O presente Regulamento, bem como as suas alterações e revogações, entram em vigor no dia 1 de Fevereiro de 2004. 

 
 

Artigo 20º 
(Revogação) 

 
Com a entrada em vigor do presente Regulamento, consideram-se revogados todos os regulamentos municipais que 
versem sobre matérias aqui previstas. 
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REGULAMENTO DAVENDA AMBULANTE 

 
 

Preâmbulo 
 
O Decreto-Lei 122/79, de 8 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei 282/85, de 22 de Julho, pelo Decreto-Lei 283/86, de 5 de 
setembro, pelo Decreto-Lei 399/91, de 16 de Outubro, pelo Decreto-lei 252/93, de 14 de Julho e pelo Decreto-Lei 9/2002, de 
24 de Janeiro, que regula a venda ambulante e define os critérios para obtenção de cartão de vendedor ambulante, atribui 
um vasto conjunto de competências às Câmaras Municipais que importa regulamentar, como forma de se obter uma 
maior transparência e rigor no seu exercício. 
 
Acresce que o artigo 24º do citado diploma impõe que as Câmaras Municipais regulamentem o exercício das 
competências que lhe são cometidas. 
 
Nestes termos, o Município de Odivelas, no uso das atribuições e das competências que lhes estão cometidas e aos seus 
órgãos, pelo artigo 241º da Constituição da República Portuguesa, pela alínea a) do n.º 2 do artigo 53º e pela alínea a) do 
n.º 6 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, e pelo n.º 2 do artigo 24º do DL 122/79, de 8 de Maio, aprova as 
seguintes normas regulamentares: 

 
 

TÍTULO I 
Disposições gerais 

 
Artigo 1º 

(Âmbito de aplicação) 
 

1. O exercício da actividade de vendedor ambulante no Concelho de Odivelas regula-se pelo disposto no Decreto Lei 
122/79, de 8 de Maio, pela demais legislação complementar e pelo disposto no presente Regulamento e anexos. 
 
2. Não é considerada venda ambulante a distribuição domiciliária efectuada por conta de comerciantes com 
estabelecimento fixo, a venda de lotarias, jornais e outras publicações periódicas. 

 
 

Artigo 2º 
(Definições) 

 
1. Para efeitos deste Regulamento consideram-se dois tipos de venda: 
 
a) A venda ambulante propriamente dita. 
b) A venda ambulante em lugares fixos e previamente determinados. 
 
2. São considerados vendedores ambulantes os que: 
 
a) Transportando as mercadorias do seu comércio, por si ou por qualquer meio adequado, as vendam ao público 
consumidor pelos lugares do seu trânsito; 
 
b) Fora dos mercados municipais e em locais fixos demarcados pela Câmara Municipal de Odivelas, vendam as 
mercadorias que transportem, utilizando na venda os seus meios próprios ou outros que à sua disposição sejam postos 
pela Câmara Municipal de Odivelas; 
 
c) Transportando a sua mercadoria em veículos, neles efectuem a respectiva venda, quer pelos locais do seu trânsito, quer 
em locais fixos, demarcados pela Câmara Municipal de Odivelas fora dos mercados municipais; 
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d) Utilizando veículos automóveis, reboques, semi-reboques, roullote ou similares, neles confeccionem, na via pública ou 
em locais para o efeito determinados pela Câmara Municipal de Odivelas ou Junta de Freguesia da área, refeições ligeiras 
ou outros produtos comestíveis preparados de forma tradicional, nas condições previstas no Título III. 

 
 

Artigo 3º 
(Do pedido de cartão de vendedor ambulante) 

 
1. Para a concessão de cartão de vendedor ambulante, deverão os interessados apresentar, nos competentes serviços da 
Câmara Municipal, os seguintes documentos: 
 
a) Requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal em impresso próprio fornecido pelos serviços municipais; 
b) Fotocópia do Bilhete de Identidade; 
c) Fotocópia do cartão de contribuinte de pessoa singular; 
d) Fotocópia do livrete e título de registo de propriedade de unidades móveis quando sujeitas a registo; 
e) No caso de venda de produtos alimentares em viatura, o certificado actualizado das condições higio-sanitárias da 
viatura; 
f) Impresso destinado ao registo na Direcção Geral da Empresa, para efeito de cadastro. 
g) Fotocópia de declaração de início de actividade ou declaração do IRS; 
h) Duas fotografias tipo passe; 
i) Outros documentos considerados necessários que, pela natureza do comércio a exercer, sejam exigíveis por legislação 
especial. 
 
2. Para a renovação do cartão devem os interessados apresentar nos competentes serviços da Câmara Municipal, os 
documentos mencionados nas alíneas a), b),c), d) e e) do número anterior. 
 
3. No requerimento a apresentar nos termos da alínea a) do número anterior deverá constar: 
 
a) A identificação completa do interessado, morada, estado civil e número de contribuinte fiscal; 
b) A indicação da área a ocupar e o horário pretendido. 
 
4. No caso dos interessados serem menores de 18 anos e maiores de 16 anos, o requerimento exigível nos termos da alínea 
a) do n.º 1, deve ser acompanhado de atestado médico comprovativo de que foram sujeitos a prévio exame médico que 
ateste a sua aptidão para o trabalho. 

 
 

Artigo 4º 
(Cartão de vendedor ambulante) 

 
1. Os vendedores ambulantes só podem exercer a sua actividade no Município de Odivelas desde que sejam portadores 
do respectivo cartão emitido e actualizado pela Câmara Municipal de Odivelas. 
 
2. O cartão de vendedor ambulante é pessoal e intransmissível, válido para o período de um ano, a contar da data da sua 
emissão ou renovação, apenas para a área territorial do Município de Odivelas deverá ser sempre apresentado às 
autoridades policiais e fiscalizadoras que o solicitem. 
 
3. A actividade de vendedor ambulante só poderá ser exercida pelo titular do cartão, sendo proibido qualquer tipo de 
subconcessão, bem como o exercício por pessoas estranhas em colaboração ou por conta daquele. 
 
4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a venda ambulante em veículos, roulotes ou atrelados só poderá ser 
exercida pelo titular do cartão de vendedor ambulante, que poderá ser auxiliado por outras pessoas, no máximo de duas, 
desde que devidamente inscritas na Câmara Municipal, através do modelo fornecido pelos serviços da Câmara 
Municipal. 
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Artigo 5º 

(Inscrição e registo de vendedores ambulantes) 
 

1. A Câmara Municipal elaborará um registo dos vendedores ambulantes que se encontram autorizados a exercer a sua 
actividade no Município de Odivelas. 
 
2. Os interessados, aquando do levantamento do cartão de vendedor ambulante ou sua renovação, deverão proceder ao 
preenchimento e entrega de impresso destinado ao registo na Direcção-Geral da Empresa, para efeitos de cadastro 
comercial. 
 
3. A Câmara Municipal fica obrigada a enviar à Direcção-Geral da Empresa o duplicado do impresso referido no número 
anterior, no caso de inscrição e, tratando-se de renovação com alterações, remeterá à mesma entidade uma relação onde 
constem tais alterações, no prazo de trinta dias a partir da data da sua recepção. 
 
4. Dos documentos referidos no presente artigo, ficarão os Serviços da Câmara municipal obrigados a proceder ao 
arquivamento dos respectivos duplicados. 

 
 

Artigo 6º 
(Prazos) 

 
1. A renovação do cartão de vendedor ambulante, se o interessado desejar continuar a exercer a sua actividade, deverá ser 
requerida até trinta dias antes do termo do prazo da sua validade, devendo neste período, e até decisão sobre o pedido, o 
duplicado do requerimento autenticado pela Câmara, substituir o cartão para todos os efeitos. 
 
2. Os pedidos de cartão de vendedor ambulante deverão ser decididos pelo Presidente da Câmara ou Vereador com 
competência delegada, no prazo de trinta dias, contados a partir da recepção do pedido. 
 
3. O prazo fixado no número anterior é interrompido pela notificação ao requerente, para suprir eventuais deficiências do 
requerimento ou de documentação, começando a correr novo prazo a partir da data de recepção, na Câmara Municipal, 
dos elementos solicitados. 
 
4. A falta de decisão no prazo referido no n.º 3 corresponde ao indeferimento do pedido. 

 
 

Artigo 7º 
(Caducidade dos cartões) 

 
1. O cartão de vendedor ambulante caduca nos seguintes casos: 
 
a) Falta de pagamento da taxa relativa à renovação do cartão; 
b) Interrupção consecutiva e não justificada superior a dez dias úteis, nos locais onde a actividade se exerça de forma 
diária em local fixo; 
c) por morte, interdição ou inabilitação do seu titular; 
 
2. A caducidade do cartão de vendedor ambulante implica a sua cassação pelas entidades fiscalizadoras. 

 
 

Artigo 8º 
(Locais interditos ao exercício da venda ambulante) 

 
1. É proibida a venda ambulante fora das zonas e locais que previamente vierem a ser estabelecidos por deliberação das 
Juntas de Freguesia, excepto a venda ambulante de refeições ligeiras em equipamentos rolantes. 
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2. Nos locais autorizados, situados a menos de 250 metros dos Mercados Municipais, não é permitida a venda de 
produtos e artigos com características idênticas aos que sejam comercializados nos Mercados Municipais com que 
confinem. 
 
3. Nos locais autorizados, junto dos troços de estradas nacionais dentro de localidades, não é permitida a venda 
ambulante: 
 
a) a menos de 15 metros dos estabelecimentos comerciais; 
b) a menos de 50 metros de estabelecimentos comerciais que vendam produtos e artigos semelhantes. 
 
4. Em zonas adjacentes aos locais onde se realizem espectáculos desportivos, recreativos e culturais, não previstos no n.º 1 
deste artigo, e quando da realização destes, poderá exercer-se a actividade da venda ambulante. 

 
 

Artigo 9º 
(Horários para o Exercício da Venda Ambulante) 

 
1. A actividade de venda ambulante só poderá ser exercida de 2ª Feira a Sábado inclusive, entre as 8 e as 20 horas. 
 
2. Sem prejuízo no disposto no número anterior, a venda em unidades móveis, designadamente veículos, roulotes, 
reboques, atrelados, triciclos motorizados, velocípedes com ou sem motor, deverá revestir a seguinte forma: 
 
a) Pontual - locais cuja actividade é condicionada pela realização de eventos desportivos e/ou manifestações de índole 
social e cultural. Esta ocupação não poderá exceder 10 horas consecutivas, seguindo-se a estas pelo menos 12 horas de 
intervalo, podendo decorrer fora do horário previsto no n.º 1 deste artigo. 
b) Diária - locais fixos ou de forma não sedentária com carácter essencialmente ambulatório, em que a actividade poderá 
ser exercida durante todos os dias do ano, em horário pré - estabelecido. 

 
 

Artigo 10º 
(Restrições ao exercício da venda ambulante) 

 
1. O exercício da venda ambulante é vedado às sociedades, aos mandatários e aos que exerçam outra actividade 
profissional que não a directamente relacionada com a venda, não podendo ainda ser praticada por interposta pessoa. 
 
2. É proibido, no exercício da venda ambulante, a actividade de comércio por grosso. 

 
 

Artigo 11º 
(Exposição e venda dos produtos) 

 
1. Na exposição e venda de produtos do seu comércio diverso os vendedores ambulantes devem utilizar, 
individualmente, tabuleiros de dimensão não superior a 1x1,2 m colocados a uma altura mínima de 0,40 m do solo, salvo 
nos casos em que os meios postos à sua disposição pela Câmara Municipal e/ou Juntas de Freguesia ou o transporte 
utilizado justifiquem a dispensa do seu uso. 
 
2. É proibido, no exercício da venda ambulante, a utilização de meios sonoros de amplificação. 

 
 

Artigo 12º 
(Requisitos higio-sanitários) 

 
1. O material de arrumação, exposição e venda deverá ser mantido em rigoroso estado de asseio e deverá ser construído 
em material facilmente lavável. 
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2. Os tabuleiros, bancadas, pavilhões, veículos e atrelados utilizados na venda deverão conter, afixado em local bem 
visível ao público, a indicação do nome, morada e número do cartão do respectivo vendedor. 
 
3. No final do período de venda, os comerciantes deverão deixar limpos e livres de resíduos os seus locais de venda. 
 
4. Não é permitido lançar no solo quaisquer desperdícios, restos, lixo ou outros materiais susceptíveis de sujar ou 
deteriorar a via pública. 

 
 

Artigo 13º 
(Restrições à venda de produtos) 

 
1. É proibida a venda ambulante dos artigos e produtos constantes na lista anexa ao Dec. Lei 122/79 de 8 de Maio. 
 
2. É proibida a venda ambulante de peixe congelado, crustáceos,  moluscos e bivalves. 
 
3. A venda de pescado só é permitida nos termos do presente Regulamento e em observância da legislação sobre a 
matéria.  
 
4. A venda de carne fresca, e seus produtos só é permitida nos termos previstos no DL 368/88, de 15 de Outubro. 
 
5. A venda de ovos só é permitida desde que estes contenham as marcas sanitárias exigidas pela legislação em vigor. 
 
6. A actividade de venda ambulante deve observar todas as condições legais exigidas em função do tipo, qualidade, 
género ou outra qualquer característica dos produtos ou artigos que constituam seu objecto. 
 
7. É proibida a venda de pão, bolos ou outros produtos perecíveis sem estarem devidamente acondicionados. 

 
 

Artigo 14º 
(Documentos comprovativos da aquisição dos produtos 

para venda ao público) 
 

Poderá ser exigida a apresentação das facturas ou documentos equivalentes comprovativos da aquisição dos produtos 
para venda ao público excepto no caso de venda ambulante de artesanato, frutas, produtos hortícolas ou quaisquer 
outros de fabrico ou produção próprios. 

 
 

Artigo 15º 
(Transporte, arrumação, exposição e arrecadação de produtos) 

 
No transporte, arrumação, exposição e arrecadação dos produtos é obrigatório separar os alimentos de diferente 
natureza, bem como, de entre cada um deles, os que de algum modo possam ser afectados pela proximidade dos outros. 

 
 

Artigo 16º 
(Embalagem dos produtos alimentares) 

 
O papel ou cartão a empregar como envoltório dos produtos alimentares deve ser limpo, não usado e desprovido de 
quaisquer caracteres impressos, salvo os dizeres da firma ou do vendedor, quando os mesmos sejam gravados em tinta 
não tóxica e não distinguível pela acção de líquidos, não devendo  os caracteres referidos contactar com o produto. 
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Artigo 17º 

(Afixação de letreiros) 
 

É obrigatório a afixação, por forma bem visível para o público, de letreiros, etiquetas ou listas indicando o preço dos 
produtos, géneros e artigos expostos. 

 
 

Artigo 18º 
(Obrigações dos vendedores) 

 
1. Os vendedores ambulantes deverão comportar-se com civismo nas suas relações com o público, sendo-lhes em especial 
vedado: 
 
a) Impedir ou dificultar, por qualquer forma, o trânsito nos locais destinados à circulação de veículos e peões; 
b) Impedir ou dificultar o acesso a monumentos e a edifícios públicos ou privados, bem como o acesso ou exposição dos 
estabelecimentos comerciais ou lojas de venda ao público; 
c) Impedir ou dificultar o acesso a meios de transporte público e às paragens dos respectivos veículos. 
d) Lançar no solo quaisquer desperdícios, restos, lixo ou outros materiais susceptíveis de pejarem ou conspurcarem a via 
pública; 
e) Exercer a sua actividade junto de estabelecimentos escolares dos ensinos básico e secundário, sempre que a respectiva 
actividade se relacione com a venda de bebidas alcoólicas. 
 
2. Os manipuladores dos produtos alimentares deverão manter apurado estado de asseio, cumprindo cuidadosamente os 
preceitos elementares de higiene. 

 
 

Artigo 19º 
(Relações entre a Câmara Municipal e vendedores ambulantes) 

 
As relações entre a Câmara Municipal de Odivelas e os vendedores ambulantes serão preferencialmente estabelecidas 
através das associações representativas do sector. 

 
 

TÍTULO III 
Venda ambulante de refeições ligeiras e outros produtos comestíveis 

preparados de forma tradicional em equipamentos rolantes 

 
Capítulo I 

Características funcionais dos equipamentos rolantes 
 
 

Artigo 20º 
(Conceito) 

 
Na Venda Ambulante, pode ser exercida a actividade específica que consiste em confecção de refeições ligeiras ou de 
outros produtos comestíveis preparados de forma tradicional em equipamentos rolantes. 

 
 

Artigo 21º 
(Definição de equipamento rolante) 

 
Para os efeitos do número anterior são considerados equipamentos rolantes todos os veículos automóveis, reboque, semi-
reboque, roullote ou similar, desde que adaptados de acordo com os requisitos estabelecidos no presente Capítulo. 
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Artigo 22º 

(Noção de refeição ligeira) 
 

1. Consideram-se refeições ligeiras, para efeitos deste Regulamento, as refeições que no seu conjunto, não constituam uma 
refeição substancial, e cuja composição se limite ao fornecimento nomeadamente de: bifanas, cachorros, prego no pão, 
sandes diversas, farturas e pipocas. 
 
2. No âmbito dos outros produtos comestíveis preparados de forma tradicional deverão incluir-se as denominadas 
churrasqueiras móveis, onde sejam fornecidos esses produtos, tais como frangos, bifanas, entremeadas, e outros 
susceptíveis de serem confeccionados no churrasco. 
 
3. Todos os produtos pré-confeccionados deverão ser embalados na origem e de acordo com as normas de validade e 
composição estabelecidas na Lei. 

 
 

Artigo 23º 
(Alimentos de comercialização proibida) 

 
A comercialização, mesmo que confeccionada, de mariscos, bivalves, crustáceos e miudezas comestíveis é vedada a esta 
actividade. 

 
 

Artigo 24º 
(Exclusividade dos equipamentos) 

 
Os veículos não podem ser utilizados para fim diferente do previsto, à excepção de transporte de produtos inerentes à 
actividade. 

 
 

Artigo 25º 
(Manutenção das condições de higiene) 

 
Toda a instalação deve ser mantida em perfeito estado de asseio e limpeza. 

 
 

Artigo 26º 
(Inspecção dos equipamentos) 

 
As inspecções serão periódicas e com a validade de um ano, sem detrimento de fiscalizações pontuais. 

 
 

Artigo 27º 
(Embalagem dos produtos) 

 
Os produtos consumidos devem ser servidos em embalagens não reutilizáveis. 

 
 

Artigo 28º 
(Limitações ao estacionamento dos equipamentos rolantes) 

 
É proibido estacionar, permanecer, ou efectuar vendas em zonas de insalubridade, tais como poeiras, cheiros, fumos , 
onde possam ser libertados efluentes gasosos ou outras situações susceptíveis de conspurcar ou alterar os produtos. 
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Capítulo II 

Requisitos técnico-funcionais e higio-sanitários 
 

Artigo 29º 
(Requisitos construtivos dos equipamentos rolantes) 

 
1. O pavimento dos equipamentos rolantes deve ser de superfície compacta, antiderrapante, constituído por matéria 
resistente, impermeável, de fácil limpeza, com estrados desmontáveis em material não alterável, e dotado de declive para 
um orifício que permita a evacuação das águas residuais e proveniente de lavagens, que devem ser canalizadas para um 
recipiente construído em material imputrescível e de oclusão perfeita, não permitindo escorrências para o exterior. 
 
2. Todas as paredes e tecto devem ser construídos com recurso a material liso, resistente ao fogo, corrosão, impermeável, 
imputrescível e de fácil lavagem e desinfecção. 
 
3. A ligação entre as paredes e o pavimento, ou com outras paredes, deve ter a forma arredondada. 
 
4. Quando em veículos monobloco, a zona destinada à venda deve ser isolada da cabine de condução e constituída por 
material macromolecular duro. 

 
 

Artigo 30º 
(Requisitos higio-sanitários dos equipamentos rolantes) 

 
1. Os equipamentos rolantes devem dispor de água potável corrente, acondicionada em depósito apropriado, de um lava-
loiça em aço inoxidável, que no caso de confecção de alimentos deverá dispor de meios adequados para a lavagem e 
preparação dos mesmos, com torneira de comando não manual e dispositivo com saboneteira líquida e toalhas 
descartáveis, bem como recipiente com capacidade adequada para armazenar as águas das lavagens. 
 
2. Devem também dispor de recipientes com tampa de comando não manual forrados com saco de plástico próprio, para 
recolha dos lixos resultantes da actividade. 
 
3. De igual modo, na zona de utentes deverão existir recipientes destinados à recolha de detritos. 
 
4. Devem possuir dispositivo de ventilação permanente e indirecta, que assegure a perfeita higiene no interior. 
 
5. Todo o equipamento e utensílios deverá ser constituído por material imputrescível, anti-oxidável, resistente, de 
superfície lisa, não tóxico e de fácil lavagem. 
 
6. As bancadas e prateleiras destinadas à exposição dos produtos para venda ao público serão constituídas por matéria 
dura, lisa, não absorvente, devendo o manipulador evitar o contacto directo das mãos com o produto final. 
 
7. Os expositores devem ainda: 
 
a) Ter composição adequada de acordo com o fim a que se destina; 
b) Possuir resguardo contra insectos, poeiras, ou outros poluentes; 
c) Ser constituído por matéria que não altere os caracteres organolépticos dos produtos expostos. 

 
 

Artigo 31º 
(Outros Requisitos) 

 
1. Todas as unidades devem possuir equipamento frigorífico para conservação e refrigeração de bebidas e alimentos, de 
harmonia com a capacidade e características do serviço a prestar. 
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2. No caso das churrasqueiras, os alimentos crus, deverão ser conservados à temperatura estável de 4º C, facilmente 
verificável por termómetro visível. 
 
3. Os motores deverão estar munidos de dispositivos de redução sonora. 
 
4. Os equipamentos devem ser alimentados por energia eléctrica. 
 
5. Caso exista fogão alimentado a gás de petróleo liquefeito, o proprietário da unidade móvel deverá fazer-se acompanhar 
de Termo de Responsabilidade, emitido por técnico habilitado para o efeito e reconhecido pelas Entidades competentes. 
 
6. No caso previsto no número anterior, existirá, no mínimo, um extintor como meio portátil de combate a incêndios, com 
capacidade de resolução adequada às características da instalação. 
 
7. Sempre que a confecção se verifique na unidade móvel, (fogão a gás, placas eléctricas ou churrasco), esta deverá estar 
dotada de cúpula de exaustão de fumos e cheiros e respectiva chaminé construídas em material incombustível (classe 
Mo) e devidamente equipado com extintor com capacidade adequada. A extracção deverá ser compensada com o auxílio 
de uma ventaxia motorizada. 
 
8. No caso previsto no número anterior, os alimentos uma vez confeccionados e excedentes, deverão ser inutilizados, 
ficando proibido o seu reaquecimento e reaproveitamento. 
 
9. Os equipamentos rolantes devem ainda dispor de área adequada para que todas as operações de preparação e 
manuseamento dos alimentos se processem dentro das instalações, de forma higiénica e sem risco de contaminação. 
 
10. O veículo deverá estar equipado com local próprio de acondicionamento de material de embalagem, livre de contacto 
directo com o produto final, de modo a protegê-lo de eventuais conspurcações. 

 
 

Capítulo III 
Licenciamento e vistoria 

 
Artigo 32º 

(Elementos para licenciamento) 
 

1. O pedido para o exercício para esta actividade específica deverá ser acompanhado, para além do requerimento, do 
projecto de instalação com a respectiva memória descritiva justificativa. 
 
2. No requerimento deverá constar, para além do estatuído no nº 2, do artigo 3º, a identificação da viatura a utilizar. 

 
 

Artigo 33º 
(Emissão do cartão de vendedor ambulante e da licença sanitária) 

 
O cartão de vendedor ambulante e a licença sanitária só serão emitidos, após a supressão de eventuais deficiências, com 
base num parecer favorável das entidades referidas no artigo 35º. 

 
 

Artigo 34º 
(Licença de ocupação da via pública) 

 
A licença de ocupação da via pública só poderá ser concedida, após garantia de que estão cumpridos os requisitos e 
condições exigidas no presente Regulamento.   
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Artigo 35º 

(Competência para a vistoria dos equipamentos rolantes) 
 

A vistoria será efectuada pelas Autoridades Sanitárias Concelhias, com a colaboração de um técnico designado pela 
Fiscalização Municipal e deverá ser requerida anualmente. 

 
 

TÍTULO IV 
Sanções 

 
Artigo 36º 

(Contra-ordenações) 
 

1. As infracções ao disposto no presente Regulamento constituem contra-ordenações puníveis com coima de 24,94€ a 
2.493,98€. 
 
2. Em caso de 1ª infracção ao presente Regulamento, ou em caso de negligência , o limite máximo da coima a aplicar é 
reduzido para 1.870,00€. 

 
 

Artigo 37º 
(Sanções acessórias) 

 
1. Sem prejuízo das coimas previstas no artigo anterior, poderão ser aplicadas sanções acessórias de apreensão e reversão 
dos artigos para venda, a favor do Município de Odivelas, nas seguintes situações: 
 
a) Exercício da actividade de venda ambulante sem a necessária autorização ou fora dos locais autorizados para o efeito; 
 
Venda, exposição ou simples detenção para venda de mercadorias proibidas neste tipo de comércio. 
 
2. Poderá ainda ser aplicada a sanção acessória de interdição do exercício da actividade no Concelho de Odivelas, até ao 
limite máximo previsto na Lei Geral. 

 
 

Artigo 38º 
(Competência para aplicação das coimas e das sanções acessórias) 

 
1. A competência para ordenar a abertura de processo de contra-ordenação e para aplicação das coimas e das sanções 
acessórias pertence ao Presidente da Câmara Municipal de Odivelas ou ao Vereador com competência delegada. 
 
2. Quando a competência municipal for exercida por Junta de Freguesia, empresa municipal ou concessionária, a abertura 
de processo de contra-ordenação e a aplicação das coimas e das sanções acessórias cabe ao órgão que, nos termos da lei, 
do respectivo estatuto ou do contrato de concessão, tiver competência para o efeito. 

 
 

Artigo 39º 
(Aplicação subsidiária) 

 
À matéria objecto do presente Regulamento aplicam-se ainda, subsidiariamente, as normas contidas em diplomas legais 
que versem sobre a mesma matéria. 
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Artigo 40º 

(Taxas) 
 

A emissão/revalidação do cartão sujeita ao prévio pagamento das taxas previstas na Tabela de Taxas e Licenças em vigor 
no Município de Odivelas. 

 
 

Artigo 41º 
(Entrada em vigor) 

 
O presente Regulamento entra em vigor no dia 1 de Fevereiro de 2004. 

 
 

Artigo 42º 
(Revogação) 

 
Com a entrada em vigor do presente Regulamento, consideram-se revogados todos os regulamentos municipais que 
versem sobre matérias aqui previstas. 
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REGULAMENTO DE VENDA EM FEIRAS E MERCADOS MUNICIPAIS 

 
 

Preâmbulo 
 
Considerando que importa regulamentar, para além do quadro previsto em diplomas de valor superior, a actividade de 
feirante quando exercida em feiras e mercados que ocorrem no concelho de Odivelas. 
 
Considerando que essa regulamentação visa, em articulação com as demais normas legais, disciplinar aquela actividade, 
conferindo-lhe um quadro de exercício transparente. 
 
Considerando que os próprios normativos legais, impõem aos Municípios o dever de regulamentar. 
 
O Município de Odivelas, no uso das atribuições e das competências que lhes estão cometidas e aos seus órgãos, pelo 
artigo 241º da Constituição da República Portuguesa, pela alínea a) do n.º 2 do artigo 53º e pela alínea a) do n.º 6 do artigo 
64º, ambos da Lei 169/99, de 18 de Setembro e pelo n.º 1 do artigo 14º e artigo 15º, ambos do DL 252/86, de 25 de Agosto, 
aprova as seguintes normas regulamentares: 

 
 

CAPÍTULO I 
Disposições gerais 

 
Artigo 1º 

(Âmbito de aplicação) 
 

O presente Regulamento aplica-se à actividade comercial exercida em feiras e mercados existentes no Concelho de 
Odivelas, sem prejuízo de, por via da delegação de competências da Câmara Municipal nas freguesias, estas poderem 
aprovar regulamentos específicos que não derroguem as disposições aqui previstas. 

 
 

Artigo 2º 
(Conceito de feirante) 

 
1. São considerados feirantes todos os indivíduos que estejam abrangidos pelas disposições da alínea c) do n.º 3 do artigo 
1.º do Decreto-Lei n.º 339/85, de 21/8. 
 
2. Podem obter o cartão de feirante todos os indivíduos que não estejam: 
 
a) inibidos do exercício do comércio por sentença penal transitada em julgado; 
b) inibidos do exercício do comércio por decisão proferida em processo de contra-ordenação, nos termos e limites que 
estas determinarem. 

 
 

Artigo 3º 
(Do pedido do cartão de feirante) 

 
1. O requerimento solicitando a emissão do cartão de feirante, para pessoa singular, será acompanhado dos seguintes 
documentos: 
 
a) Fotocópia do Bilhete de Identidade; 
b) Fotocópia do Cartão de Contribuinte Fiscal; 
c) Declaração de Início de Actividade, ou última declaração de IRS; 
d) Impresso destinado ao registo na Direcção Geral da Empresa, para efeito de cadastro. 
e) Outros documentos que sejam necessários para o legal exercício do seu comércio. 
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2. O requerimento solicitando a emissão do cartão de feirante, para pessoa colectiva, será acompanhado dos seguintes 
documentos: 
 
a) Fotocópia e original da certidão da Conservatória do Registo Comercial; 
b) Fotocópia dos Bilhete de Identidade dos sócios que obrigam a sociedade; 
c) Fotocópia do Cartão de Contribuinte Fiscal dos sócios que obrigam a sociedade 
d) Declaração de Início de Actividade, ou última declaração de IRC; 
e) Impresso destinado ao registo na Direcção Geral da Empresa, para efeito de cadastro. 
f) Outros documentos que sejam necessários para o legal exercício do seu comércio. 
 
3. Para a renovação do cartão devem os interessados apresentar nos competentes serviços da Câmara Municipal, os 
documentos mencionados nas alíneas a), b), e c), do n.º 1 do presente artigo e nas alíneas a), b),c), e d) do número 
anterior. 
 
4. No caso dos interessados serem menores de 18 anos e maiores de 16 anos, o requerimento exigível nos termos da alínea 
a) do n.º 1, deve ser acompanhado de atestado médico comprovativo de que foram sujeitos a prévio exame médico que 
ateste a sua aptidão para o trabalho. 

 
 

Artigo 4º 
(Cartão de Feirante e Cartão identificativo para familiares e empregados) 

 
1. O cartão de feirante é pessoal e intransmissível, válido para o período de um ano, a contar da data da sua emissão ou 
renovação, apenas para a área territorial do Município de Odivelas e deverá ser sempre apresentado às autoridades 
policiais e fiscalizadoras que o solicitem. 
 
2. A actividade de feirante só poderá ser exercida pelo titular do cartão, sendo proibido qualquer tipo de subconcessão, 
bem como o exercício por pessoas estranhas em colaboração ou por conta daquele. 
 
3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, os cônjuges não separados de pessoas e bens e as pessoas em união de 
facto, os ascendentes e descendentes dos feirantes poderão, no exercício da actividade destes, auxiliá-los, mediante a 
apresentação de cartão identificativo, a emitir pelos serviços da Câmara Municipal. 
 
4. Os feirantes poderão, igualmente, exercer a sua actividade, conjuntamente com os seus empregados, que para o efeito 
deverão ser portadores de cartão identificativo a emitir pela Câmara Municipal de Odivelas. 
 
5. Para emissão do cartão identificativo dos familiares e empregados referidos nos números anteriores, devem os feirantes 
apresentar documento autentico que comprove a qualidade invocada para obtenção do cartão. 
 
6. Cada feirante só pode requerer até quatro cartões identificativos para familiares e/ou empregados. 

 
 

Artigo 5º 
(Prazos) 

 
1. A renovação do cartão de feirante, se o interessado desejar continuar a exercer a sua actividade, deverá ser requerida 
até trinta dias antes do termo do prazo da sua validade, devendo neste período, e até decisão sobre o pedido, o duplicado 
do requerimento autenticado pela Câmara, substituir o cartão para todos os efeitos. 
 
2. Os pedidos de cartão de feirante deverão ser decididos pelo Presidente da Câmara ou Vereador com competência 
delegada, no prazo de trinta dias, contados a partir da recepção do pedido. 
 
3. O prazo fixado no número anterior é interrompido pela notificação ao requerente, para suprir eventuais deficiências do 
requerimento ou de documentação, começando a correr novo prazo a partir da data de recepção, na Câmara Municipal, 
dos elementos solicitados. 
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4. A falta de decisão no prazo referido no n.º 2 corresponde ao indeferimento do pedido. 

 
 

Artigo 6º 
(Inscrição e registo de feirantes) 

 
1. A Câmara Municipal elaborará um registo dos feirantes que se encontram autorizados a exercer a sua actividade no 
Município de Odivelas. 
 
2. Os interessados, aquando do levantamento do cartão de feirante ou sua renovação, deverão proceder ao 
preenchimento e entrega de impresso destinado ao registo na Direcção- Geral da Empresa, para efeitos de cadastro 
comercial. 
 
3. A Câmara Municipal fica obrigada a enviar à Direcção-Geral da Empresa o duplicado do impresso referido no número 
anterior, no caso de inscrição e, tratando-se de renovação com alterações, remeterá à mesma entidade uma relação onde 
constem tais alterações, no prazo de trinta dias a partir da data da sua recepção. 
 
4. Dos documentos referidos no presente artigo, ficarão os Serviços da Câmara municipal obrigados a proceder ao 
arquivamento dos respectivos duplicados. 

 
 

Artigo 7º 
(Caducidade dos cartões) 

 
1. O cartão de feirante caduca no caso de falta de pagamento da taxa relativa à renovação do cartão; 
 
2. A caducidade do cartão de feirante implica a sua cassação pelas entidades fiscalizadoras. 

 
 

Artigo 8º 
(Atribuição de licenças de lugar) 

 
1. A atribuição de licenças de lugar fixo é feita através de concurso público. 
 
2. As condições dos concursos públicos para atribuição das licenças de lugar fixo,  a relação completa dos lugares postos a 
concurso e as actividades a que se destinam constarão dos respectivos anúncios, a afixar nas instalações da feira e nos 
locais do estilo, com, pelo menos, 30 dias de antecedência sobre a data da entrega das propostas. 
 
3. Independentemente do número de lugares vagos, é proibida a concessão ao mesmo feirante de mais de um lugar fixo 
por feira ou mercado. 

 
 

Artigo 9º 
(Características dos tabuleiros) 

 
1. Os tabuleiros ou outros dispositivos utilizados, deverão conter afixada, em local bem visível ao público, a indicação do 
titular, domicílio ou sede e número do respectivo cartão de feirante. 
 
2. Na exposição e venda de produtos alimentares, deverão os feirantes, colocar os tabuleiros ou outros dispositivos 
utilizados, à altura mínima de 0.70m do solo. 
 
3. Todo o material de exposição de produtos alimentares deverá ser construído de material facilmente lavável. 
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Artigo 10º 

(Regras para a exposição dos produtos) 
 

1. No transporte e exposição dos produtos é obrigatório separar os produtos alimentares dos de natureza diferente, bem 
como, de entre cada um deles, os que de algum modo possam ser afectados pela proximidade dos outros. 
 
2. Quando fora de venda, os produtos alimentares devem ser guardados em lugares adequados à preservação do seu 
estado, e bem assim em condições higio-sanitárias que o protejam de poeiras, contaminações ou contactos que, de 
qualquer modo, possam afectar a saúde dos consumidores. 
 
3. Na embalagem ou acondicionamento dos produtos alimentares só pode ser usado papel ou outro material limpo, que 
ainda não tenha sido utilizado e que não contenha desenhos, escritos ou pinturas, salvo os dizeres da firma ou do 
vendedor, quando os mesmos sejam gravados em tinta não tóxica e não distinguível pela acção de líquidos, não devendo 
os caracteres referidos contactar com o produto.  
 
4. Os preços terão de ser obrigatoriamente afixados de forma bem legível e visível para o público por meio de letreiros, 
etiquetas ou listas, de acordo com a legislação em vigor. 
 
5. Não são permitidas, como meio de sugestionar aquisições pelo público, falsas descrições ou informações sobre a 
identidade, origem, natureza, composição, qualidade, propriedades ou utilidade dos produtos expostos à venda. 

 
 

Artigo 11º 
(Estado de sanidade dos vendedores) 

 
Sempre que se verifiquem dúvidas sobre o estado de sanidade dos vendedores, ou de indivíduos que intervenham no 
acondicionamento, transporte ou venda de produtos alimentares, serão estes intimados a apresentar-se à autoridade 
sanitária ou de saúde competente para inspecção. 

 
 

Artigo 12º 
(Documentos que devem acompanhar os feirantes) 

 
1. Os feirantes deverão ser portadores, para apresentação imediata às entidades competentes para a fiscalização, do cartão 
de feirante devidamente actualizado e facturas ou documentos comprovativos da aquisição dos produtos para a venda ao 
público que contenham os seguintes elementos: 
 
a) O nome e domicílio do comprador; 
b) O nome ou denominação social e a sede ou domicílio do produtor, grossista, retalhista, leiloeiro, serviço alfandegário 
ou outro fornecedor aos quais haja sido feita a aquisição e, bem assim, a data em que esta foi efectuada; 
c) A especificação das mercadorias adquiridas, com indicação das respectivas quantidades, preços e valores ilíquidos, 
descontos, abatimentos ou bónus concedidos e ainda, quando for caso disso, das correspondentes marcas, referências e 
números de série. 
 
2. Exceptua-se do disposto no número anterior a venda em Feiras e Mercados de artigos de artesanato, frutas e produtos 
hortícolas de fabrico ou produção próprios. 
 
3. É proibida a venda em Feiras e Mercados de todos os produtos cuja legislação assim o determine. 
 
4. Poderá ser limitada a venda de produtos alimentares, atendendo às características da feira ou mercado em causa. 
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Artigo 13º 

(Ordenamento das Feiras e Mercados) 
 

Com vista ao ordenamento das feiras e mercados, a Câmara Municipal de Odivelas poderá fixar zonas de venda dos 
diferentes produtos. 

 
 

Artigo 14º 
(Regras para a montagem de tendas e para a ocupação de espaço) 

 
A montagem de tendas ou a ocupação de espaço obedecerá: 
 
a) Ao ordenamento fixado; 
b) À orientação dos funcionários municipais responsáveis pela Feira; 
c) À não obstrução de passagem de pessoas ou veículos desde que autorizados ou com circulação justificada; 
d) Ao rigoroso cumprimento na ocupação de espaço que previamente foi definido. 

 
 

Artigo 15º 
(Tipos de feirantes) 

 
Nas feiras cuja periodicidade o justifique são considerados, para efeitos deste Regulamento, dois tipos de feirantes: 
 
a) Vendedores com lugar fixo; 
b) Vendedores não regulares que em cada feira ocuparão lugares vagos a indicar pelos funcionários municipais, mediante 
o pagamento de uma taxa. 

 
 

Artigo 16º 
(Perda de direito a lugar fixo) 

 
Será cancelado automaticamente o direito de ocupação do lugar fixo licenciado aos feirantes que: 
 
a) sem motivo devidamente justificado e comunicado em tempo oportuno, o não ocuparem em três feiras consecutivas ou 
seis interpoladas no período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro. 
b) Mantenham em falta, por um período superior a dois meses, o  pagamento das taxas. 

 
 

CAPÍTULO II 
Funcionamento das feiras, direitos e obrigações dos feirantes 

 
Artigo 17º 

(Periodicidade e horário de funcionamento) 
 

As feiras realizam-se com a periodicidade existente de acordo com os usos, costumes e tradições do local onde 
funcionam, no seguinte horário: 
 
a) Inverno - de 1 de Outubro a 31 de Março, entre as 09h00 e as 18h00; 
b) Verão - de 1 de Abril a 30 de Setembro, entre as 08h30 e as 19h00. 
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Artigo 18º 

(Direitos dos feirantes) 
 

Os feirantes, no exercício da sua actividade, têm direito a: 
 
a) Ocupar o espaço licenciado; 
b) Exercer a sua actividade no horário estabelecido; 
c) Um tratamento correcto por parte dos serviços de fiscalização; 
d) Um período  30 dias de férias anuais, mediante comunicação à Câmara Municipal de Odivelas com 30 dias de 
antecedência; 
e) Não comparecer à feira por motivos de doença, devidamente comprovada; 
f) Transmitir o lugar licenciado aos herdeiros, em caso de morte, desde que por estes requerido no prazo de sessenta dias 
após o falecimento do titular; 
g) Transmitir o lugar licenciado para o seu cônjuge, pessoa com quem viva em união de facto ou descendente directo em 
caso de invalidez permanente, devidamente comprovada, cabendo-lhe indicar, se possível, a pessoa a quem é transmitido 
o lugar. 

 
 

Artigo 19º 
(Obrigações dos feirantes) 

 
Para além do especialmente disposto no presente Regulamento, os feirantes, seus familiares e empregados são obrigados 
no exercício da sua actividade, a: 
 
a) Ocupar os lugares licenciados até 1 hora antes da abertura ao público; 
b) Deixar o lugar licenciado, devidamente limpo, até 2 horas após o encerramento da feira; 
c) A cumprir todas as ordens e orientações emanadas pelos fiscais da Câmara Municipal de Odivelas ou de outras 
entidades a quem tenha sido delegada essa competência; 
d) A manter em dia o pagamento da taxa devida pela ocupação do espaço licenciado; 
e) Proceder à montagem e levantamento das barracas e toldos respeitando as normas de segurança adequadas, sob pena 
de responderem pelos prejuízos que causem a terceiros, 
f) Tratar com correcção e urbanidade todos os feirantes e público. 

 
 

Artigo 20º 
(Suspensão do funcionamento das feiras) 

 
1. Em casos de força maior ou quando a segurança de pessoas e bens o justificarem, pode a Câmara Municipal de 
Odivelas suspender o funcionamento da feira sem prévia comunicação aos titulares dos lugares licenciados. 
 
2. Pode, igualmente, a Câmara Municipal de Odivelas suspender o exercício de actividade da feira, por um período não 
superior a duas vezes a sua periodicidade, desde que necessite do local para desenvolver actividades próprias, devendo 
comunicar a suspensão a todos os feirantes com a antecedência de cento e oitenta dias. 
 
3. A suspensão da actividade da feira nos termos referidos nos números anteriores acarreta a suspensão do dever de 
pagamento da taxa durante o período de inactividade. 
 
4. O exercício, pela Câmara Municipal de Odivelas, da prerrogativa prevista neste artigo, não confere aos feirantes o 
direito a indemnização, seja a que título for. 
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Artigo 21º 
(Sanções) 

 
1. A violação do estatuído neste Regulamento constitui Contra-Ordenação, punida com coimas indexadas ao valor do 
Salário Mínimo Nacional (SMN) para os sectores dos Serviços e Indústria, nos termos seguintes: 
 
a) A infracção ao disposto no artigo 5º, n.º 1, com coima de 1/8 SMN a ¼ SMN. 
b) À violação do estipulado no artigo 4º, corresponde a coima de  1/6 SMN a ½ SMN. 
c) A infracção ao estatuído no artigo 9º é sancionada com coima de ½ SMN a 4,5 SMN  
d) O incumprimento da intimação prevista no artigo 11º é sancionada com coima de  1/8 SMN a ¼ SMN. 
 
2. Constitui ainda contra-ordenação, punível com coima: 
 
a) O incumprimento dos horários e das regras de circulação e estacionamento, punível com coima de ½ SMN a 2 SMN; 
b) A exposição de produtos para além do respectivo lugar de venda, punível com coima de 1/3 SMN a 1,5 SMN; 
c) Instalar o lugar de venda em zona diferente da que foi atribuída, punível com coima de ½ SMN a 3 SMN; 
d) A falta de instrumentos de peso ou medida, quando a natureza dos produtos assim o exija, bem como a utilização de 
instrumentos que não se encontrem devidamente aferidos, punível com coima de ¾ SMN a 3 SMN; 
e) A utilização de aparelhagem sonora, megafones e afins, punível com coima de ½ SMN a 4,5 SMN; 
f) A prática de altercações graves com consumidores ou feirantes, punível com coima de 1,5 SMN a 3 SMN; 
g) A prática de altercações ou a desobediência reiterada a ordens legítimas dos funcionários da entidade gestora da feira, 
punível com coima de 1,5 SMN a 6 SMN; 
l) O despejar águas, restos de comida, lixos ou outros detritos fora dos locais destinados a esse fim, bem como não deixar 
limpos, no final do período de venda, o lugar e o espaço envolvente, punível nos termos do Regulamento de Resíduos 
Sólidos e de Higiene e Limpeza de Espaços Públicos. 
 
3. No caso de infracção ao disposto no n.º 1 do 12º o agente será identificado, devendo no prazo de oito dias, comparecer 
na Câmara Municipal ou no respectivo Posto Policial para entregar os documento que lhe tenham sido exigidos, 
incorrendo na prática de uma contra-ordenação, desobedecendo, punida com a coima de ¼ SMN a 1 SMN, sem prejuízo 
das sanções penais que ao caso couber. 

 
 

Artigo 22º 
(Sanções acessórias) 

 
1. Sem prejuízo das coimas previstas no artigo anterior, poderá ser aplicada a sanção acessória de apreensão dos artigos 
para venda às contra-ordenações previstas nas alíneas c), g), l), m) do n.º 2 do artigo 21º. 
 
2. Poderá também ser aplicada a sanção acessória de suspensão da actividade no Concelho de Odivelas, por período até 
90 dias às contra-ordenações previstas nas alíneas e), f), g), h), i), l) e m) do n.º 2 do artigo 21º. 

 
 

Artigo 23º 
(Competência para aplicação das coimas e das sanções acessórias) 

 
1. A competência para ordenar a abertura de processo de contra-ordenação e para aplicação das coimas e das sanções 
acessórias pertence ao Presidente da Câmara Municipal de Odivelas ou ao Vereador com competência delegada. 
 
2. Quando a competência municipal for exercida por Junta de Freguesia, empresa municipal ou concessionária, a abertura 
de processo de contra-ordenação e a aplicação das coimas e das sanções acessórias cabe ao órgão que, nos termos da lei, 
do respectivo estatuto ou do contrato de concessão, tiver competência para o efeito. 
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Artigo 24º 

(Entrada em vigor) 
 

O presente Regulamento entra em vigor no dia 1 de Fevereiro de 2004. 
 
 

Artigo 25º 
(Revogação) 

 
Com a entrada em vigor do presente Regulamento, consideram-se revogados todos os regulamentos municipais que 
versem sobre matérias aqui previstas. 
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Regulamento de Instalação e Funcionamento de Recintos de Espectáculos e Divertimentos Públicos 

 
Preâmbulo 

 
O Decreto-Lei n.º 315/95, de 28 de Novembro, o DL 309/2002, de 16 de Dezembro e o DR 16/2003, de 9 de Agosto, que 

regulam a instalação e o funcionamento recintos de espectáculos e divertimentos públicos e estabelecem o regime jurídico 

dos espectáculos de natureza artística, atribuem um conjunto vasto de competências às Câmaras Municipais, que importa 

regulamentar, como forma de se obter uma maior transparência e rigor no seu exercício. 

 

De entre estas competências destacam-se as competências licenciadoras, fiscalizadoras e sancionatórias que assim passam 

a dispor de um quadro regulamentador específico para o Município de Odivelas que passa a poder arrecadar as receitas 

com aplicação das coimas. 

 

Nestes termos, o Município de Odivelas, no uso das atribuições e das competências que lhes estão cometidas, pelo artigo 

241º da Constituição da República Portuguesa, pela alínea a) do nº 2 do artigo 53º e pela alínea a) do n.º 6 do artigo 64º da 

Lei 169/99, de 18 de Setembro, e pelos DL 315/95, de 28 de Setembro e DL 309/2002, de 16 de Dezembro e ainda o DR 

16/2003, de 9 de Agosto, aprova, as seguintes normas regulamentares: 

 
 

TÍTULO I 
 

OBJECTO 
 

Artigo 1º 
(Objecto) 

 
1. O presente Regulamento define as regras de procedimento para a emissão de licença de recinto de espectáculos e 

divertimentos públicos em toda a área do Concelho de Odivelas e bem assim os procedimentos a seguir para assegurar 

a manutenção das condições técnicas e de segurança, constantes no Decreto Regulamentar nº 34/95, de 16 de Dezembro 

e no Decreto Regulamentar n.º 16/2003, de 9 de Agosto, em todos os recintos destinados a espectáculos e divertimentos 

públicos, tal como se encontram definidos no DL 309/2002, de 16 de Dezembro. 

 
 

TÍTULO II 
 

Instalação e funcionamento de recintos de espectáculos e divertimentos públicos 
 

Artigo 2º 
(Obrigatoriedade de licenciamento) 

 
1. Estão sujeitos a licenciamento municipal os recintos enumerados nos artigos 2º e 3º do DL 309/2002, de 16 de 

Dezembro. 

 

2. Está ainda sujeita a licenciamento municipal a realização acidental de espectáculos de natureza artística em recintos 

cuja actividade principal seja diversa e que não se encontrem abrangidos pela licença de utilização nem pelo certificado 

de vistoria definido no artigo 12º deste Regulamento. 

 
 

Artigo 3º 
(Espectáculos de âmbito familiar) 

 
Para efeitos deste Regulamento, não são considerados espectáculos e divertimentos públicos os que, sendo de natureza 

familiar, se realizem sem fins lucrativos, para recreio dos membros da família e convidados, quer tenham lugar no 

próprio lar familiar, quer em recinto obtido para o efeito. 
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Artigo 4º 
(Licenças de utilização) 

 
1- Os interessados na concessão da licença, excluindo a licença para recintos itinerantes e improvisados, devem efectuar o 

respectivo pedido através de requerimento, do qual conste: 

 

a) a identificação e residência ou sede do requerente; 

 

b) a identificação do local de funcionamento; 

 

c) o período de duração da actividade; 

 

d) a lotação prevista; 

 

e) o tipo de licença pretendida. 

 

2 - O requerimento deverá ser acompanhado de: 

 

a) Fotocópia autenticada do certificado de inspecção, a emitir por entidade qualificada nos termos do artigo 14º, do 

Decreto-lei 309/02, de 16 de Dezembro; 

 

b) Fotocópia autenticada da apólice de seguro de responsabilidade civil, válida; 

 

c) Fotocópia autenticada da apólice de seguro de acidentes pessoais, válida; 

 

podendo a Câmara Municipal, no prazo de cinco dias, solicitar outros elementos se aqueles se mostrarem insuficientes. 

 

3 - A Câmara Municipal, após a realização da respectiva vistoria, nos termos do artigo 11º do Decreto-lei 309/02 de 16 de 

Dezembro, pronunciar-se-á no prazo de cinco dias a contar da data da realização da vistoria ou do termo do prazo para 

a sua realização, devendo o requerente dela ser notificado num prazo de 10 dias após a emissão do alvará. 

 

4 - A competência para a emissão das licenças referidas é da Câmara Municipal, que pode delegá-la no seu Presidente e 

este subdelegar em qualquer Vereador. 

 

5 - A licença de utilização, é válida pelo período que for fixado pela Câmara Municipal, não podendo esse período 

exceder os três anos. 

 
 

Artigo 5º 
(Conteúdo do Alvará das licenças de utilização) 

 
Do alvará das licenças de utilização devem constar as seguintes indicações: 

 

a) a denominação do recinto; 

 

b) o nome da entidade exploradora do recinto; 

 

c) nome do proprietário; 

 

d) nome do responsável pelas condições gerais e de segurança do recinto; 

 

e) a actividade ou actividades a que o recinto se destina; 

 

f) a lotação do recinto para cada uma das actividades referidas na alínea anterior; 
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g) no caso das salas ou recintos de jogos, a capacidade máxima do número de equipamentos de diversão e de jogos a 

instalar 

h) A data da sua emissão e o prazo de validade da licença; 

 

i) Condicionantes para o seu funcionamento, se as houver. 

 
 

Artigo 6º 
(Licenças de instalação e funcionamento de recintos itinerantes) 

 
1- Os interessados na concessão da licença para recintos itinerantes, devem efectuar o respectivo pedido através de 

requerimento, do qual conste: 

 

a) a identificação e residência ou sede do requerente; 

 

b) o tipo de espectáculo ou divertimento público; 

 

c) o período de funcionamento; 

 

d) a identificação do local, a área e as características do recinto a instalar; 

 

e) o período de duração da actividade; 

 

f) a lotação prevista; 

 

2 - O requerimento deverá ser acompanhado de: 

 

a) Fotocópia autenticada do certificado de inspecção, a emitir por entidade qualificada nos termos do artigo 14º, do 

Decreto-lei 309/02, de 16 de Dezembro; 

 

b) Fotocópia autenticada da apólice de seguro de responsabilidade civil, válida; 

 

c) Fotocópia autenticada da apólice de seguro de acidentes pessoais, válida; 

 

d) Quando o interessado não seja o proprietário do prédio, autorização do proprietário e documentos comprovativos da 

sua qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de autorização para a realização da operação; 

 

3- Pode a Câmara Municipal, no prazo de cinco dias, solicitar outros elementos se aqueles se mostrarem insuficientes. 

 

4 - Os serviços camarários poderão, nos casos em que a complexidade do recinto ou divertimento assim o justifique, 

exigir que o termo de responsabilidade seja obrigatoriamente assinado por um técnico habilitado para o efeito. 

 

5 - No caso de praças de touros desmontáveis e circos ambulantes é obrigatória a apresentação de projectos e memória 

descritiva. 

 

6 - O referido no número anterior é extensível a divertimentos, sempre que a sua complexidade assim o justifique. 

 

7 - O requerimento referido no número um, deverá dar entrada até ao 8º dia anterior à data da realização do evento. 

 

8 - A Câmara Municipal, num prazo de cinco dias, contados a partir da data de entrada do requerimento ou dos 

elementos que vierem a ser solicitados, emitirá a licença. 

 

9 - A competência para a emissão das licenças referidas é do Presidente da Câmara, que pode delegá-la em qualquer 

Vereador. 
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Artigo 7º 
(Conteúdo do Alvará das licenças de recinto itinerante) 

 
Do alvará das licenças de recinto itinerante, deve constar as seguintes indicações: 

 

a) a denominação do recinto; 

 

b) o nome da entidade exploradora do recinto; 

 

c) a actividade ou actividades a que o recinto se destina; 

 

d) a lotação do recinto para cada uma das actividades referidas na alínea anterior; 

 

e) A data da sua emissão e o prazo de validade da licença; 

 

f) Condicionantes para o seu funcionamento, se as houver. 

 
 

Artigo 8º 
(Licenças de instalação e funcionamento de recintos improvisados 

e licença acessória de recinto) 
 

1 Os interessados na concessão da licença para recintos improvisados e licença acessória de recinto, devem efectuar o 

respectivo pedido através de requerimento, do qual conste: 

 

a) a identificação e residência ou sede do requerente; 

 

b) o tipo de espectáculo ou divertimento público; 

 

c) o período de funcionamento; 

 

d) a identificação do local, a área e as características do recinto a instalar; 

 

e) o período de duração da actividade; 

 

f) a lotação prevista; 

 

2 - O requerimento deverá ser acompanhado de: 

 

a) Fotocópia autenticada do certificado de inspecção, a emitir por entidade qualificada nos termos do artigo 14º, do 

Decreto-lei 309/02, de 16 de Dezembro; 

 

b) Fotocópia autenticada da apólice de seguro de responsabilidade civil, válida; 

 

c) Fotocópia autenticada da apólice de seguro de acidentes pessoais, válida; 

 

d) Memória descritiva e justificativa do recinto; 

 

e) Quando o interessado não seja o proprietário do prédio, autorização do proprietário e documentos comprovativos da 

sua qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de autorização para a realização da operação; 

 

podendo a Câmara Municipal, no prazo de cinco dias, solicitar outros elementos se aqueles se mostrarem insuficientes. 
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3 - Sempre que se entenda necessário, e no prazo de três dias, poderá a Câmara Municipal promover a consulta à 

Inspecção - Geral das Actividades Culturais ou ao Governador Civil competente, devendo estas pronunciar-se no 

prazo de cinco dias. 

 

4 - Os serviços camarários poderão, nos casos em que a complexidade do recinto ou divertimento assim o justifique, 

exigir que o termo de responsabilidade seja obrigatoriamente assinado por um técnico habilitado para o efeito. 

 

5 - No caso de praças de touros desmontáveis e circos ambulantes é obrigatória a apresentação de projectos e memória 

descritiva. 

 

6 - O referido no número anterior é extensível a divertimentos, sempre que a sua complexidade assim o justifique. 

 

7 - O requerimento referido no número um, deverá dar entrada até ao 8º dia anterior à data da realização do evento. 

 

8 - O pedido de concessão da licença deverá ser decidido até seis horas antes da hora marcada para o início do 

espectáculo, à excepção dos dias não úteis e feriados. 

 

9 - O requerimento referido no número 7 pode também dar entrada até ao 4.º dia anterior ao espectáculo, pagando o 

requerente uma taxa equivalente ao dobro da prevista e sendo de três dias o prazo referido no n.º 3. 

 

10 - A Câmara Municipal, num prazo de dez dias, contados a partir da data de entrada do requerimento, dos elementos 

que vierem a ser solicitados, ou dos pareceres das entidades emitidos nos termos do ponto 3, do presente artigo, 

emitirá a licença. 

 

11 - Sempre que se entenda necessário, e no decurso do prazo referido no número anterior, poderá a Câmara Municipal 

promover à realização de vistoria, nos termos do artigo 11º, do Decreto-lei 309/02 de 16 de Dezembro. 

 

12 - A competência para a emissão das licenças referidas é do Presidente da Câmara, que pode delegá-la em qualquer 

Vereador. 

 

13 - A licença de funcionamento para recintos improvisados é valida por período que for fixado pela Câmara Municipal. 

 
 

Artigo 9º 
(Conteúdo do Alvará das licenças de recinto improvisado 

e licença acessória de recinto) 
 

Do alvará das licenças de recinto improvisado e acessória de recinto devem constar as seguintes indicações: 

 

a) a denominação do recinto; 

 

b) o nome da entidade exploradora do recinto; 

 

c) a actividade ou actividades a que o recinto se destina; 

 

d) a lotação do recinto para cada uma das actividades referidas na alínea anterior; 

 

e) A data da sua emissão e o prazo de validade da licença; 

 

f) Condicionantes para o seu funcionamento, se as houver. 
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Artigo 10º 

(Indeferimento do pedido de licença) 
 

1. O pedido de concessão de licença de recinto itinerante ou improvisado será indeferido: 

 

a) Se o local a licenciar não possuir licença do Governo Civil do Distrito de Lisboa, quando seja obrigatória; 

 

b) Se a vistoria a que se refere o n.º 3 do artigo 4º se pronunciar nesse sentido. 

 

2. O pedido de concessão da licença acidental de recinto será indeferido nos casos referidos no número anterior, e ainda 

se o proprietário do local não tiver requerido licença de utilização, nos casos em que é obrigatório.  

 
 

Artigo 11º 
(Autenticação de bilhetes) 

 
1. Nos espectáculos artísticos em recintos referidos no artigo anterior, é obrigatória a prévia consulta à Câmara Municipal 

antes da entidade exploradora colocar à venda os bilhetes para os respectivos espectáculos, desde que a lotação dos 

mesmos seja superior a 1500 lugares. 

 

2. Se a Câmara Municipal assim o entender, os bilhetes serão autenticados, conforme o disposto no artigo 19º, nº 8 do 

Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de Dezembro. 

 
 

Artigo 12º 
(Cedência de terreno) 

 
Não haverá lugar à devolução das importâncias das entidades que tenham arrematado terrenos camarários para 

instalação de recintos improvisados ou itinerantes destinados a espectáculos e divertimentos públicos, no caso de se 

verificar posteriormente que os mesmos não reúnem as condições necessárias para o seu licenciamento. 

 
 

Artigo 13º 
(Recintos fixos de diversão) 

 
1. Os recintos fixos de diversão pública, nomeadamente discotecas, bares com música ao vivo, salas de baile, salões de 

jogos, salões polivalentes e outros similares, carecem para o seu funcionamento de licença de utilização. 

 

2. Cumulativamente, tendo em vista garantir a manutenção das condições técnicas e de segurança específicas dos recintos 

de espectáculos e de divertimentos públicos, serão realizadas vistorias com periodicidade de três anos e com carácter 

de obrigatoriedade para renovação de licença de utilização e consequente exploração destes recintos. 

 

3. Nos Bairros de Génese Ilegal aplicam-se as mesmas regras, à excepção da exigência de licença de utilização que será 

substituída pela Licença de Funcionamento após realização de vistoria para análise das condições técnicas e de 

segurança pelos serviços camarários, se for julgado conveniente. 

 

4. As licenças de recinto emitidas de acordo com o número antecedente são sempre emitidas a título precário. 

 

5. Nos recintos de 5.ª categoria as vistorias só serão realizadas com periodicidade definida se após a análise das condições 

técnicas e de segurança pelos serviços camarários respectivos tal for julgado conveniente. 

 

6. Com base no auto de vistoria será emitido o respectivo certificado de vistoria, nos termos do presente artigo, o qual 

deve ser afixado em local bem visível à entrada do recinto. 
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7. As entidades exploradoras destes recintos deverão requerer nova vistoria aos serviços camarários competentes 60 dias 

antes de expirar o prazo indicado no certificado de vistoria. 

 

8. Os recintos com certificado de vistoria não necessitam de licença acidental de recinto para a realização de espectáculos 

de natureza artística, desde que a actividade se encontre prevista no mesmo. 

 

 

Artigo 14º 
(Conteúdo do certificado de vistoria) 

 
O certificado de vistoria a emitir, após a homologação pelo Presidente da Câmara Municipal ou Vereador em quem ele 

delegar, deve conter as seguintes indicações: 

 

a) A designação do recinto; 

 

b) O nome da entidade exploradora; 

 

c) A actividade ou actividades a que o recinto se destina; 

 

d) A lotação do recinto para cada uma das actividades referidas na alínea anterior; 

 

e) A data de emissão 

 
 

TÍTULO III 
 

SANÇÕES 
 

Artigo 15º 
(Embargo) 

 
1. As obras executadas em desrespeito das condições técnicas e de segurança a que deve obedecer o recinto e do regime 

jurídico da urbanização e da edificação, instituído pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro com a redacção dada 

pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, serão embargadas pelo Presidente da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

2. O embargo da obra poderá também ser decretado pelo Presidente da Câmara Municipal de Odivelas se verificar 

dispensa de licenciamento municipal ou autorização municipal, salvo o caso a que se refere o artigo 7º do DL 555/99, de 

16 de Dezembro, na redacção dada pelo DL 177/2001, de 4 de Junho. 

 

3. Aos embargos referidos nos números anteriores aplica-se a tramitação constante do artigo 102.º e seguintes do Decreto-

Lei n.º 555/99 , de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4de Junho. 

 
 

Artigo 16º 
Contra-Ordenações 

 
A violação do disposto no presente Regulamento, constitui contra-ordenação, punível com as coimas previstas no DL 

309/2002, de 16 de Dezembro. 

 
 

Artigo 17º 
(Sanções acessórias) 

 
1. Além da coima, podem ser aplicadas ao infractor as sanções acessórias previstas no DL 309/2002, de 16 de Dezembro. 
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Artigo 18º 

(Competência para aplicação das coimas e das sanções acessórias) 
 

1. A competência para ordenar a abertura de processo de contra-ordenação e para aplicação das coimas e das sanções 

acessórias pertence ao Presidente da Câmara Municipal de Odivelas ou ao Vereador com competência delegada. 

 

2. Quando a competência municipal for exercida por Junta de Freguesia, empresa municipal ou concessionária, a abertura 

de processo de contra-ordenação e a aplicação das coimas e das sanções acessórias cabe ao órgão que, nos termos da lei, 

do respectivo estatuto ou do contrato de concessão, tiver competência para o efeito. 

 

 

Artigo 19º 
(Taxas) 

 

Pela emissão das licenças e realização das vistorias a que se referem o presente regulamento é devido o pagamento das 

respectivas taxas, constantes na Tabela de Taxas e Licenças em vigor no Município de Odivelas. 

 
 

Artigo 20º 
(Pagamento de taxas) 

 
1. Todas as taxas serão cobradas no acto da apresentação do respectivo pedido.  

 

2. A desistência do pedido implica a perda, a favor da Câmara Municipal, das taxas pagas nos termos do número 

anterior.  

 
 

Artigo 21º 
(Entrada em vigor) 

 
O presente Regulamento, bem como as suas alterações e revogações, entram em vigor no dia 1 de Fevereiro de 2004. 

 
 

Artigo 22º 
(Revogação) 

 
Com a entrada em vigor do presente Regulamento, consideram-se revogados todos os regulamentos municipais que 

versem sobre matérias aqui previstas. 
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REGULAMENTO PARA O LICENCIAMENTO DAS ACTIVIDADES DIVERSAS PREVISTAS NO DECRETO-LEI 

N.º 264/2002, DE 25 DE NOVEMBRO E NO DECRETO-LEI N.º 310/2002, DE 18 DE DEZEMBRO. 

 
PREÂMBULO 

 
O Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de Novembro, transfere para as Câmaras Municipais competências dos Governos Civis 
em matérias consultivas, informativas e de licenciamento.  
 
Posteriormente o Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro veio estabelecer o regime jurídico de licenciamento das 
actividades de guarda nocturno, venda ambulante de lotarias, arrumador de automóveis, realização de acampamentos 
ocasionais, exploração de máquinas automáticas, mecânicas, eléctricas e electrónicas de diversão, realização de 
espectáculos desportivos e de divertimentos públicos nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre, venda  de 
bilhetes para espectáculos ou divertimentos públicos em agencias ou postos de venda, realização de fogueiras e 
queimadas e a realização de leilões.  
 
O artigo 53.º deste último diploma preceitua que o exercício  das actividades nele previstas deverá ser objecto de 
regulamentação municipal.  
 
Pretende-se, pois, com o presente Regulamento, estabelecer as condições do exercício de tais actividades, cumprindo-se o 
desiderato legal. 
 
Assim, nos termos do disposto nos artigos 112.º, n.º 8  e 241.º da Constituição da República Portuguesa, do preceituado na 
alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º e na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com redacção 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, do referido no Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de Novembro e nos artigos 1.º, 
9.º, 17.º e 53.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, a Assembleia Municipal de Odivelas, sob proposta da 
Câmara Municipal, aprova o seguinte Regulamento para o Licenciamento das actividades previstas no Decreto-Lei n.º 
264/2002, de 25 de Novembro e no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro 

 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 1.º 
Âmbito e objecto 

 
O presente regulamento estabelece o regime do exercício e fiscalização das seguintes actividades: 
 
a) guarda nocturno; 
b) venda ambulante de lotarias; 
c) arrumador de automóveis; 
d) realização de acampamentos ocasionais; 
e) exploração de máquinas automáticas, mecânicas, eléctricas e electrónicas de diversão; 
f) realização de espectáculos desportivos e de divertimentos públicos nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar 

livre; 
g) venda de bilhetes para espectáculos ou divertimentos públicos em agencias ou postos de venda; 
h) realização de fogueiras e queimadas; 
i) realização de leilões. 
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CAPÍTULO II 
 

LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE GUARDA-NOCTURNO 
 

Secção I 
Criação, extinção e modificação do serviço de guardas-nocturnos 

 
 

Artigo 2º 
Criação, extinção e modificação 

 
1. A criação e extinção do serviço de guardas-nocturnos em cada localidade e a fixação ou modificação das áreas de 

actuação de cada guarda são da competência da Câmara Municipal, ouvidos os comandantes da brigada GNR ou da 
PSP e a junta de freguesia, conforme a localização da área a vigiar.  

 
2. As Juntas de Freguesia e as associações de moradores podem tomar a iniciativa de requerer a criação do serviço de 

guardas-nocturnos em determinada localidade, bem como a fixação ou modificação das áreas de actuação de cada 
guarda-nocturno.  

 
 

Artigo 3º 
Conteúdo da deliberação 

 
1. Da deliberação da Câmara Municipal que procede à criação do serviço de guardas-nocturnos numa determinada 

localidade deve constar:  
 
a) A identificação dessa localidade pelo nome da freguesia ou freguesias;  
b) A definição das possíveis áreas de actuação de cada guarda-nocturno; 
c) A referência à audição prévia dos comandantes brigada da GNR ou da PSP e da junta de freguesia, conforme a 

localização da área a vigiar.  
 
2. A Câmara Municipal, através de deliberação, pode modificar as áreas de actuação de cada guarda-nocturno. 

 
 

Artigo 4º 
Publicitação 

 
A deliberação de criação ou extinção do serviço de guardas-nocturnos e de fixação ou modificação das áreas de actuação 
será publicitada em Edital a afixar nas Juntas de Freguesia da área de actuação respectiva, bem como nos demais termos 
legais em vigor.  

 
 

Secção II 
Emissão de licença e cartão de identificação 

 
 

Artigo 5º 
Licenciamento 

 
O exercício da actividade de guarda-nocturno depende da atribuição de licença pelo presidente da Câmara Municipal. 
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Artigo 6º 
Selecção 

 
1. Criado o serviço de guardas-nocturnos numa determinada localidade e definidas as áreas de actuação de cada guarda-

nocturno, cabe à Câmara Municipal promover, a pedido de qualquer interessado ou grupo de interessados, a selecção 
dos candidatos à atribuição de licença para o exercício de tal actividade.  

 
2. A selecção a que se refere o número anterior será feita por um júri composto pela Divisão de Fiscalização e Polícia 

Municipal, por um representante da GNR, um representante da PSP e por um representante da Junta de Freguesia, da 
área de actuação do guarda, de acordo com os critérios fixados no presente Regulamento. 

 
 

Artigo 7º 
Aviso de abertura 

 
1. O processo de selecção inicia-se com a publicitação por afixação na Câmara Municipal e nas Juntas de Freguesia do 

respectivo aviso de abertura. 
 
2. Do aviso de abertura do processo de selecção devem constar os seguintes elementos: 
 
a) Identificação da localidade ou da área da localidade pelo nome da freguesia ou freguesias; 
b) Descrição dos requisitos de admissão; 
c) Prazo para apresentação de candidaturas; 
d) Indicação do local ou locais onde serão afixadas as listas dos candidatos e a lista final de graduação dos candidatos 

seleccionados.  
 
3. O prazo para apresentação de candidaturas é de 30 dias. 
 
4. Findo o prazo para a apresentação das candidaturas, a Divisão de Fiscalização e Polícia Municipal elabora, no prazo de 

15 dias, a lista dos candidatos admitidos e excluídos do processo de selecção, com indicação sucinta dos motivos de 
exclusão, publicitando-a através da sua afixação nos lugares de estilo. 

 
 

Artigo 8º 
Requerimento 

 
1. O requerimento de candidatura à atribuição de licença é dirigido ao Presidente da Câmara Municipal e nele devem 

constar:  
 
a) Nome e domicílio do requerente; 
b) Declaração, sob compromisso de honra, da situação em que se encontra relativamente a cada uma das alíneas do 

artigo 8.º; 
c) Outros elementos considerados com relevância para a decisão de atribuição da licença. 
 
2. O requerimento é acompanhado dos seguintes documentos: 
 
a) Fotocópia do Bilhete de Identidade e do cartão de Identificação Fiscal;  
b) Certificado das habilitações académicas; 
c) Certificado do registo criminal; 
d) Ficha médica que ateste a robustez física e o perfil psicológico para o exercício das suas funções, emitida por médico 

do trabalho, o qual deverá ser identificado pelo nome clínico e cédula profissional, nos termos do DL 26/94, de 1 de 
Fevereiro; 

e) Declaração de início de actividade ou Declaração de IRS; 
f) 2 fotografias; 
g) Os que forem necessários para prova dos elementos referidos na alínea c) do número anterior. 
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Artigo 9º 
Requisitos 

 
São requisitos de atribuição de licença para o exercício da actividade de guarda-nocturno: 
 
a) Ser cidadão português, de um Estado membro da União Europeia ou do espaço económico europeu ou, em 

condições de reciprocidade, de país de língua oficial portuguesa; 
b) Ter mais de 21 anos de idade e menos de 65; 
c) Possuir a escolaridade mínima obrigatória; 
d) Não ter sido condenado, com sentença transitada em julgado, pela prática de crime doloso;  
e) Não se encontrar na situação de efectividade de serviço, pré-aposentação ou reserva de qualquer força militar ou 

força ou serviço de segurança;  
f) Possuir a robustez física e o perfil psicológico para o exercício das suas funções, comprovados pelo documento  

referido na alínea d) do n.º 2 do artigo anterior; 
g) Ter plena capacidade civil; 
h) Não exercer a actividade de fabricante ou comerciante de armas e munições, engenhos ou substâncias explosivas. 

 
 

Artigo 10º 
Preferências 

 
1. Os candidatos que se encontrem nas condições exigidas para o exercício da actividade de guarda-nocturno são 

seleccionados de acordo com o seguinte critério de preferência: 
 
a) Já exercer a actividade de guarda-nocturno na localidade da área posta a concurso; 
b) Já exercer a actividade de guarda-nocturno; 
c) Habilitações académicas mais elevadas; 
d) Terem pertencido aos quadros de uma força de segurança e não terem sido afastados por motivos disciplinares. 
 
2. Feita a ordenação respectiva, o presidente da Câmara Municipal ou o vereador com competência delegada atribui, no 

prazo de 15 dias, as licenças. 
 
3. A atribuição de licença para o exercício da actividade de guarda-nocturno numa determinada área faz cessar a anterior. 

 
 

Artigo 11º 
Licença 

 
1. A licença, pessoal e intransmissível, atribuída para o exercício da actividade de guarda-nocturno numa localidade é do 

modelo constante do anexo I a este Regulamento. 
 
2. No momento da atribuição da licença é emitido um cartão de identificação do guarda-nocturno do modelo constante 

do anexo II a este Regulamento.  
 
 

Artigo 12º 
Validade e renovação 

 
1. A licença  é válida por um ano a contar da data da respectiva emissão.  
 
2. O pedido de renovação, por igual período de tempo, deve ser requerido ao presidente da Câmara Municipal com pelo 

menos 30 dias de antecedência em relação ao termo do respectivo prazo de validade. 
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Artigo 13º 
Registo 

 
A Câmara Municipal mantém um registo actualizado das licenças emitidas para o exercício da actividade de guarda-
nocturno na área do município, do qual constarão, designadamente,  a data da emissão da licença e, ou, da sua 
renovação, a localidade e a área para a qual é válida a licença bem como as contra-ordenações e coimas aplicadas. 

 
 

Secção III 
Exercício da actividade de guarda-nocturno 

 
Artigo 14º 
Deveres 

 
Para além dos deveres constantes do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, o guarda-noturno é 
obrigado a: 
 
a) Fazer a ronda e vigia, por conta dos respectivos moradores, nos arruamentos da respectiva área de actuação, 

protegendo as pessoas e bens;  
b) Efectuar e manter em vigor um seguro de responsabilidade civil que garanta o pagamento de uma indemnização por 

danos causados a terceiros no exercício e por causa da sua actividade.  
 
 

Secção IV 
Uniforme e insígnia 

 
Artigo 15º 

Uniforme e insígnia 
 

1. Em serviço o guarda-nocturno usa uniforme e insígnia próprios. 
 
2. Durante o serviço o guarda-nocturno deve ser portador do cartão de identificação e exibi-lo sempre que isso lhe for 

solicitado pelas autoridades policiais ou pelos moradores. 
 
 

Artigo 16º 
Modelos 

 
O uniforme e a insígnia são dos modelos que constam da Portaria n.º 394/99, de 29/05, bem como do Despacho n.º 
5421/2001 do MAI, publicado no D.R. II Série n.º 67, de 20/03/2001). 

 
 

Secção V 
Equipamento 

 
Artigo 17º 

Equipamento 
 

No exercício da sua actividade, o guarda-nocturno pode utilizar equipamento de emissão e recepção para comunicações 
via rádio, devendo a respectiva frequência ser susceptível de escuta pelas forças de segurança. 
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Secção VI 
Períodos de descanso e faltas 

 
Artigo 18º 

Substituição 
 

1. Nas noites de descanso, durante os períodos de férias bem como em caso de falta do guarda-nocturno, a actividade na 
respectiva área é exercida, em acumulação, por um guarda-nocturno de área contígua. 

 
2. Para os efeitos referidos no número anterior, o guarda nocturno deve comunicar ao presidente da Câmara municipal os 

dias em que estará ausente e quem o substituirá. 
 
 

Secção VII 
Remuneração 

 
Artigo 19º 

Remuneração 
 

A actividade do guarda-nocturno é remunerada pelas contribuições voluntárias das pessoas, singulares ou colectivas, em 
benefício de quem é exercida.  

 
 

Secção VIII 
Guardas-nocturnos em actividade 

 
 

Artigo 20º 
Guardas-nocturnos em actividade 

 
1. Aos guardas-nocturnos em actividade à data da entrada em vigor da presente Regulamento será atribuída licença, no 

prazo máximo de 90 dias, pelo presidente da Câmara Municipal, desde que se mostrem satisfeitos os requisitos 
necessários para o efeito. 

 
2. Para o efeito, o presidente da Câmara Municipal solicitaá ao Governador Civil uma informação que contenha a 

identificação dos guardas-nocturnos, todos os elementos constantes do processo respectivo, bem como  as áreas em 
que estes exercem funções. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

VENDEDOR AMBULANTE DE LOTARIAS 
 
 

Artigo 21º 
Licenciamento 

 
O exercício da actividade de vendedor ambulante de lotarias carece de licenciamento municipal. 

 
 

Artigo 22º 
Procedimento de licenciamento 

 
1. O pedido de licenciamento da actividade de vendedor ambulante é dirigido ao presidente da Câmara Municipal, 

através de requerimento próprio, do qual deverá constar a identificação completa do interessado, morada, estado civil 
e número de contribuinte fiscal, e será acompanhado dos seguintes documentos: 
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a) Fotocópia do Bilhete de Identidade; 
b) Certificado de registo criminal; 
c) Fotocópia do cartão de Identificação Fiscal; 
d) Fotocópia de declaração de início de actividade ou declaração do IRS; 
e) Duas fotografias. 
 
2. A Câmara Municipal delibera sobre o pedido de licença no prazo máximo de trinta dias, contados a partir da recepção 

do pedido. 
 
3. A licença é válida até 31 de Dezembro do ano respectivo, e a sua renovação deverá ser feita durante o mês de Janeiro. 
 
4. A renovação da licença é averbada no registo respectivo e no respectivo cartão de identificação. 

 
 

Artigo 23º 
Cartão de vendedor ambulante 

 
1. Os vendedores ambulantes de lotarias só poderão exercer a sua actividade desde que sejam titulares e portadores do 

cartão de vendedor ambulante emitido e actualizado pela Câmara Municipal. 
 
2. O cartão de vendedor ambulante é pessoal e intransmissível, válido pelo período de 5 anos a contar da data da sua 

emissão ou renovação, devendo ser sempre utilizado pelo vendedor no lado direito do peito. 
 
3. O cartão de identificação do  vendedor ambulante consta do modelo do Anexo III a este Regulamento. 

 
 

Artigo 24º 
Registo dos vendedores ambulantes de lotarias 

 
A Câmara Municipal elaborará um registo dos vendedores ambulantes de lotarias que se encontram autorizados a 
exercer a sua actividade, do qual constem todos os elementos referidos na licença concedida. 

 
 

Artigo 25º 
Regras de conduta 

 
Os vendedores ambulantes de lotaria devem observar as regras de conduta previstas no artigo 13º do Decreto-Lei nº 
310/2002, de 18 de Dezembro. 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE ARRUMADOR DE AUTOMÓVEIS. 
 
 

Artigo 26º 
Licenciamento 

 
O exercício da actividade de arrumador de automóveis carece de licenciamento municipal. 
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Artigo 27º 
Procedimento de licenciamento 

 
1. O pedido de licenciamento da actividade de arrumador de automóveis é dirigido ao presidente da Câmara Municipal, 

através de requerimento próprio, do qual deverá constar a identificação completa do interessado, morada, estado civil 
e número de contribuinte fiscal, e será acompanhado dos seguintes documentos: 

 
a) Fotocópia do Bilhete de Identidade; 
b) Certificado de registo criminal; 
c) Fotocópia do cartão de Identificação Fiscal; 
d) Fotocópia de declaração de início de actividade ou declaração do IRS; 
e) Duas fotografias. 
 
2. Do requerimento deverá ainda constar a zona ou zonas para que é solicitada a licença. 
 
3. A Câmara Municipal delibera sobre o pedido de licença no prazo máximo de trinta dias, contados a partir da recepção 

do pedido. 
 
4. A licença tem validade anual e a sua renovação deverá ser requerida durante o mês de Novembro ou até trinta dias 

antes de caducar a sua validade. 
 
5. A renovação da licença é averbada no registo respectivo e no respectivo cartão de identificação. 

 
 

Artigo 28º 
Cartão de arrumador de automóveis 

 
1. Os arrumadores de automóveis só poderão exercer a sua actividade desde que sejam titulares e portadores do cartão 

emitido pela Câmara Municipal, do qual constará, obrigatoriamente, a área ou zona a zelar. 
 
2. O cartão de arrumador de automóveis é pessoal e intransmissível, válido pelo período de um ano a contar da data da 

sua emissão ou renovação, devendo ser sempre utilizado pelo arrumador no lado direito do peito. 
 
3. O cartão de identificação do arrumador de automóveis consta do modelo do Anexo IV a este Regulamento. 

 
 

Artigo 29º 
Regras de conduta 

 
Os arrumadores de automóveis devem observar as regras de conduta previstas nos n.os 2, 3 e 4 do artigo 16 e no artigo 17º 
do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro. 

 
 

Artigo 30º 
Registo dos arrumadores de automóveis 

 
A Câmara Municipal elaborará um registo dos arrumadores de automóveis que se encontram autorizados a exercer a sua 
actividade, do qual constem todos os elementos referidos na licença concedida. 
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CAPÍTULO V 
 

LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE ACAMPAMENTOS OCASIONAIS 
 
 

Artigo 31º 
Licenciamento 

 
A realização de acampamentos ocasionais fora dos locais legalmente consignados à prática do campismo e caravanismo, 
carece de licença a emitir pela Câmara Municipal. 

 
 

Artigo 32º 
Pedido de licenciamento 

 
1. O pedido de licenciamento da realização de um acampamento ocasional é dirigido ao presidente da Câmara Municipal, 

com a antecedência mínima de 30 dias, através de requerimento próprio, do qual deverá constar a identificação 
completa do interessado, e será acompanhado dos seguintes documentos:  

 
a) Fotocópia do Bilhete de Identidade; 
b) Fotocópia do cartão de Identificação Fiscal; 
c) Autorização expressa do proprietário do prédio, da qual conste o prazo da autorização; 
 
2. Do requerimento deverá ainda constar o local do município para que é solicitada a licença. 

 
 

Artigo 33º 
Consultas 

 
1. Recebido o requerimento a que alude o número um do artigo anterior, e no prazo de 5 dias úteis, será solicitado 

parecer as seguintes entidades: 
 
a) Delegado de saúde; 
b) Comandante da PSP ou GNR, consoante os casos. 
 
2. O parecer a que se refere o número anterior, quando desfavorável, é vinculativo. 
 
3. As entidades consultadas devem pronunciar-se no prazo de cinco dias úteis após a recepção do pedido, considerando-

se, na falta de resposta, que o Parecer é favorável. 
 
 

Artigo 34º 
Emissão da licença 

 
A licença é concedida pelo prazo solicitado, prazo esse que não pode ser superior ao período de tempo autorizado 
expressamente pelo proprietário. 

 
 

Artigo 35º 
Revogação da licença 

 
Em casos de manifesto interesse público, designadamente para protecção da saúde ou bens dos campistas ou 
caravanistas, ou em situações em que estejam em causa a ordem e tranquilidade públicas, a Câmara Municipal poderá, a 
qualquer momento, revogar a licença concedida. 
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CAPÍTULO VI 
 

LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO 
 
 

Artigo 36º 
Objecto 

 
O registo e exploração de máquinas automáticas, mecânicas  e electrónicas de diversão obedece ao regime definido no 
Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, com as especificidades constantes do presente Regulamento. 

 
 

Artigo 37º 
Âmbito 

 
São consideradas máquinas de diversão: 
 
a) Aquelas que, não pagando prémios em dinheiro, fichas ou coisas de valor económico, desenvolvem jogos cujo 

resultado dependem exclusivamente ou fundamentalmente da perícia do utilizador, sendo permitido que ao 
utilizador seja concedido o prolongamento da utilização gratuita da máquina face à pontuação obtida; 

 
b) Aquelas que, tendo as características definidas na alínea anterior, permitem a apreensão de objectos cujo valor 

económico não exceda três vezes a importância despendida pelo utilizador. 
 
 

Artigo 38º 
Locais de exploração 

 
As máquinas de diversão só podem ser instaladas e colocadas em funcionamento nos locais definidos no artigo 24.º do 
Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro. 

 
 

Artigo 39º 
Registo e licenciamento 

 
1. A exploração de máquinas de diversão carece de registo e licenciamento a efectuar na Câmara Municipal competente. 
 
2. O registo é requerido pelo proprietário da máquina ao presidente da Câmara Municipal da área em que a máquina irá 

pela primeira vez ser colocada em exploração. 
 
3. O pedido de registo é formulado, em relação a cada máquina, através e impresso próprio, que obedece ao Modelo 1 

anexo à Portaria n.º 144/2003,  de 10 de Fevereiro. 
 
4. O pedido a que se refere o número anterior deve ser acompanhado dos elementos mencionados no artigo 21.º do 

Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro. 
 
5. O registo é titulado por documento próprio, que obedece ao Modelo 3 anexo à Portaria n.º 144/2003,  de 10 de 

Fevereiro, e que acompanha obrigatoriamente a máquina a que respeitar. 
 
6. Em caso de alteração da propriedade da máquina, deve o adquirente solicitar ao presidente da Câmara Municipal o 

averbamento respectivo, juntando para o efeito o título de registo e documento de venda ou cedência, assinado pelo 
transmitente e com menção do número do respectivo bilhete de identidade, data de emissão e serviço emissor, se se 
tratar de pessoa singular, ou no caso de pessoas colectivas, assinado pelos seus representantes, com reconhecimento 
da qualidade em que estes intervêm e verificação dos poderes que legitimam a intervenção naquele acto. 

 
7. A licença  de exploração é requerida por períodos anuais ou semestrais. 
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Artigo 40º 
Elementos do processo 

 
1. A Câmara Municipal organiza um processo individual por cada máquina registada, do qual devem constar, além dos 

documentos referidos no artigo 21.º Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, os seguintes elementos: 
 
a) Número do registo, que será sequencialmente atribuído; 
b) Tipo de máquina, fabricante, marca, número de fabrico, modelo, ano de fabrico; 
c) Classificação do tema ou temas de jogo de diversão; 
d) Proprietário e respectivo endereço; 
e) Município em que a máquina está em exploração. 
 
2. A substituição do tema ou temas de jogo é solicitada pelo proprietário à Câmara Municipal que efectuou o registo, em 

triplicado, remetendo esta os respectivos impressos à Inspecção Geral de Jogos. 
 
 

Artigo 41º 
Máquinas registadas nos Governos Civis 

 
1. Quando for solicitado o primeiro licenciamento de exploração de máquinas que à data da entrada em vigor do Decreto-

Lei n.º 310/2002 se encontrem registadas nos Governos Civis, o presidente da Câmara Municipal solicitará ao 
Governador Civil toda a informação existente e disponível sobre a máquina em causa.  

 
2. O presidente da Câmara Municipal ou o vereador com competência delegada atribuirá, no caso referido no número 

anterior, um novo título de registo, que obedece ao Modelo 3 anexo à Portaria n.º 144/2003,  de 10 de Fevereiro. 
 
 

Artigo 42º 
Licença de exploração 

 
1. Cada máquina de diversão só pode ser colocada em exploração no Concelho de Odivelas desde que disponha da 

correspondente licença de exploração. 
 
2. O licenciamento da exploração é requerido ao presidente da Câmara Municipal de Odivelas através de impresso 

próprio, que obedece ao Modelo 1 anexo à Portaria n.º 144/2003,  de 14 de Fevereiro, e será instruído com os seguintes 
elementos: 

 
a) Título do registo da máquina, que será devolvido; 
b) Documento comprovativo do pagamento do imposto sobre o rendimento respeitante ao ano anterior; 
c) Documento comprovativo do pagamento dos encargos devidos a instituições de segurança social; 
d) Licença de utilização, nos termos do Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de Dezembro, quando devida. 
 
3. A licença de exploração obedece ao Modelo 2 anexo à Portaria n.º 144/2003,  de 10 de Fevereiro. 
 
4. O presidente da Câmara Municipal ou o vereador com competência delegada comunicará o licenciamento da 

exploração à Câmara Municipal que efectuou o registo da máquina, para efeitos de anotação  no processo respectivo. 
 
 

Artigo 43º 
Transferência do local de exploração da máquina no mesmo município 

 
1. A transferência da máquina de diversão para local diferente do constante da licença de exploração, na área territorial 

do município, deve ser precedida de requerimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal. 
 
2. O requerimento é feito através de impresso próprio, que obedece ao Modelo 4 anexo à Portaria n.º 144/2003, de 10 de 

Fevereiro. 
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3. O Presidente da Câmara Municipal, face à localização proposta, avaliará da sua conformidade com os condicionalismos 
existentes, desde logo com as distâncias fixadas relativamente aos estabelecimentos de ensino, bem como com 
quaisquer outros motivos que sejam causa de indeferimento da concessão ou renovação da licença de exploração. 

 
4. Caso se verifique que a instalação no local proposto é susceptível de afectar qualquer dos interesses a proteger, a 

Câmara Municipal indeferirá o requerimento de mudança de local de exploração. 
 
 

Artigo 44.º 
Transferencia do local de exploração da máquina de outro município 

 
1. A transferencia da máquina para outro município carece de novo licenciamento de exploração, aplicando-se o artigo 

42.° do presente regulamento. 
 
2. O Presidente da Câmara Municipal ou o vereador com competência delegada que concede a licença de exploração para 

a maquina de diversão deve comunicar esse facto à Câmara Municipal em cujo território a máquina se encontrava em 
exploração.  

 
 

Artigo 45º 
Consulta às Forças Policiais 

 
Nos casos de concessão de licença de exploração ou de alteração do local de exploração da máquina, a Câmara Municipal 
solicitará um parecer às forças policiais da área para que é requerida a pretensão em causa. 

 
 

Artigo 46º 
Condições de exploração 

 
As máquinas de diversão não poderão ser colocadas em exploração em locais que se situem a menos de 200 metros dos 
estabelecimentos de ensino básico e secundário. 

 
 

Artigo 47º 
Causas de indeferimento 

 
1. Constituem motivos de indeferimento da pretensão de concessão, renovação da licença e mudança de local de 

exploração: 
 
a) A protecção à infância e juventude, prevenção da criminalidade e manutenção ou reposição da segurança, da ordem 

ou da tranquilidade públicas; 
 
b) A violação das restrições estabelecidas no artigo anterior; 
 
2. Nos casos de máquinas que irão ser colocadas pela primeira vez em exploração, constitui motivo de indeferimento da 

pretensão a solicitação da licença de exploração em município diferente daquele em que ocorreu o registo. 
 
 

Artigo 48º 
Renovação da licença 

 
A renovação da licença de exploração deve ser requerida até trinta dias antes do termo do seu prazo inicial ou da sua 
renovação. 
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Artigo 49º 
Caducidade da licença de exploração 

 
A licença de exploração caduca: 
 
a) Findo o prazo de validade; 
b) Nos casos de transferência do local de exploração da máquina para outro município. 

 
 

CAPÍTULO VII 
 

LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE REALIZAÇÃO 
DE EXPECTÁCULOS DE NATUREZA DESPORTIVA E DE DIVERTIMENTOS PÚBLICOS 

 
 

Secção I 
Divertimentos públicos 

 
Artigo 50º 

Licenciamento 
 

1. A realização de arraiais, romarias, bailes e outros divertimentos públicos organizados nas vias, jardins e demais lugares 
públicos, carece de licenciamento municipal, da competência da Câmara Municipal. 

 
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior: 
 
a) As actividades que decorram em recintos já licenciados pela Inspecção Geral das Actividades Culturais. 
 
b) As festas promovidas por entidades oficiais, civis ou militares, cuja realização está contudo sujeita a uma participação 

prévia ao Presidente da Câmara Municipal.  
 
 

Artigo 51º 
Pedido de licenciamento 

 
1. O pedido de licenciamento da realização de qualquer dos eventos referidos no artigo anterior é dirigido ao presidente 

da Câmara Municipal, com 30 dias úteis de antecedência, através de requerimento próprio, do qual deverá constar: 
 
a) A identificação completa do requerente (nome, firma ou denominação); 
b) Actividade que se pretende realizar; 
c) Local do exercício da actividade e o percurso a realizar; 
d) Dias e horas em que a actividade ocorrerá. 
 
2. O requerimento será acompanhado dos seguintes documentos: 
 
a) Fotocópia do Bilhete de Identidade; 
b) Fotocópia do cartão de Identificação Fiscal; 
c) Quaisquer outros necessários ao cabal esclarecimento da pretensão. 
 
3. Quando o requerente da licença for uma pessoa colectiva, o documento referido na alínea a) do número anterior 

respeita ao titular ou titulares do respectivo órgão de gestão que tenham subscrito o requerimento 
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Artigo 52º 
Emissão da licença 

 
A licença é concedida, verificados que sejam os condicionalismos legais, pelo prazo solicitado, dela devendo constar, 
designadamente, o local de realização, o tipo de evento, os limites horários bem como quaisquer condições que tenham 
sido definidas ou impostas no licenciamento. 

 
 

Artigo 53º 
Recintos itinerantes e improvisados 

 
Quando a realização de arraiais, romarias, bailes e outros divertimentos públicos envolver a instalação e funcionamento 
de recintos itinerantes ou improvisados, aplicam-se também as regras estabelecidas nos artigos 18.º e 19.º do Decreto-Lei 
n.º 309/2002, de 16 de Dezembro. 

 
 

Secção II 
Espectáculos e provas desportivas 

 
 
 

Artigo 54º 
Licenciamento 

 
A realização de espectáculos e provas desportivas na via pública carece de licenciamento da competência da Câmara 
Municipal. 

 
 

Subsecção I 
Provas de âmbito municipal 

 
 

Artigo 55º 
Pedido de licenciamento 

 
1. O pedido de licenciamento da realização de espectáculos desportivos na via pública é dirigido ao presidente da 

Câmara Municipal, com a antecedência mínima de 30 dias, através de requerimento próprio, do qual deverá constar: 
 
a) A identificação completa do requerente (nome, firma ou denominação);  
b) Morada ou sede social; 
c) Actividade que se pretende realizar; 
d) Percurso a realizar e o local do exercício da actividade; 
e) Dias e horas em que a actividade ocorrerá. 
 
2. O requerimento será acompanhado dos seguintes elementos: 
 
a) Traçado do percurso da prova, sobre mapa ou esboço da rede viária, em escala adequada, que permita uma correcta 

análise do percurso, indicando de forma clara as vias abrangidas, as localidades e os horários prováveis de passagem 
nas mesmas, bem como o sentido de marcha; 

b) Regulamento da prova que estabeleça as normas a que a prova deve obedecer ; 
c) Parecer das forças policiais que superintendam no território a percorrer; 
d) Parecer do Instituto de Estradas de Portugal (IEP) no caso de utilização de vias regionais e nacionais; 
e) Parecer da federação ou associação desportiva respectiva, que poderá ser sobre a forma de visto no regulamento da 

prova. 
f) Fotocópia do Bilhete de Identidade; 
g) Fotocópia do cartão de identificação fiscal. 
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3. Quando o requerente da licença for uma pessoa colectiva, os documentos referidos nas alíneas f) e g) do número 

anterior, respeitam ao titular ou titulares do respectivo órgão de gestão. 
 
4. Caso o requerente não junte desde logo os pareceres mencionados nas alíneas c), d) e e) do número anterior compete ao 

presidente da Câmara  solicitá-los às entidades competentes. 
 
 

Artigo 56º 
Emissão da licença 

 
1. A licença é concedida pelo prazo solicitado, dela devendo constar, designadamente, o tipo de evento, o local ou 

percurso, a hora da realização da prova, os limites horários bem como quaisquer condições que tenham sido definidas 
ou impostas no licenciamento. 

 
2. Aquando do levantamento da licença, deve o requerente apresentar seguro de responsabilidade civil bem como seguro 

de acidentes pessoais. 
 
 

Artigo 57º 
Comunicações 

 
Do conteúdo da licença é dado conhecimento, para os efeitos convenientes, às forças policiais que superintendam no 
território a percorrer. 

 
 

Subsecção II 
Provas de âmbito intermunicipal 

 
 

Artigo 58º 
Pedido de licenciamento 

 
1. O pedido de licenciamento da realização de espectáculos desportivos na via pública é dirigido ao presidente da 

Câmara Municipal em que a prova se inicie, com a antecedência mínima de 60 dias, através de requerimento próprio, 
do qual deverá constar: 

 
a) A identificação completa do requerente (nome, firma ou denominação);  
b) Morada ou sede social; 
c) Actividade que se pretende realizar; 
d) Percurso a realizar e o local do exercício da actividade; 
e) Dias e horas em que a actividade ocorrerá. 
 
2. O requerimento será acompanhado dos seguintes elementos:  
 
a) Traçado do percurso da prova, sobre mapa ou esboço da rede viária, em escala adequada, que permita uma correcta 

análise do percurso, indicando de forma clara as vias abrangidas, as localidades e os horários prováveis de passagem 
nas mesmas, bem como o sentido de marcha; 

b) Regulamento da prova que estabeleça as normas a que a prova deve obedecer ; 
c) Parecer das forças policiais que superintendam no território a percorrer; 
d) Parecer do Instituto de Estradas de Portugal (IEP) no caso de utilização de vias regionais e nacionais; 
e) Parecer da federação ou associação desportiva respectiva, que poderá ser sobre a forma de visto no regulamento da 

prova. 
f) Fotocópia do Bilhete de Identidade; 
g) Fotocópia do cartão de identificação fiscal. 
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3. Quando o requerente da licença for uma pessoa colectiva, os documentos referidos nas alíneas f) e g) do número 
anterior, respeitam ao titular ou titulares do respectivo órgão de gestão. 

 
4. Caso o requerente não junte desde logo os pareceres mencionados nas alíneas c), d) e e) do número anterior, compete 

ao presidente da Câmara solicitá-los às entidades competentes. 
 
5. O Presidente da Câmara Municipal em que a prova se inicia solicitará também às Câmaras Municipais em cujo 

território se desenvolverá a prova a aprovação  do respectivo percurso. 
 
6. Se as Câmaras consultadas não se pronunciarem no prazo de 15 dias presume-se que indeferiram a pretensão. 
 
7. No caso da prova se desenvolver por um percurso que abranja somente um Distrito, o parecer a que se refere a que se 

refere a alínea c) do número dois deve ser solicitado ao Comando de Polícia  da PSP e ao Comando da Brigada 
Territorial da GNR. 

 
8. No caso da prova se desenvolver por um percurso que abranja mais do que um Distrito, o parecer a que se refere a que 

se refere a alínea c) do número dois deste artigo deve ser solicitado à Direcção Nacional da PSP e ao Comando Geral 
da GNR. 

 
 

Artigo 59º 
Emissão da licença 

 
1. A licença é concedida pelo prazo solicitado, dela devendo constar, designadamente, o tipo de evento, o local ou 

percurso, a hora da realização da prova, bem como quaisquer condições que tenham sido definidas ou impostas no 
licenciamento. 

 
2. Aquando do levantamento da licença, deve o requerente apresentar seguro de responsabilidade civil bem como seguro 

de acidentes pessoais. 
 
 

Artigo 60º 
Comunicações 

 
Do conteúdo da licença é dado conhecimento, para os efeitos convenientes, às forças policiais que superintendam no 
território a percorrer ou, no caso de provas que de desenvolvam em mais do que um Distrito, à Direcção Nacional da PSP 
e ao Comando Geral da GNR. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
 

LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE AGÊNCIAS 
DE VENDA DE BILHETES PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. 

 
 

Artigo 61º 
Licenciamento 

 
A venda de bilhetes para espectáculos ou divertimentos públicos em agências ou postos de venda está sujeita a 
licenciamento da Câmara Municipal. 
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Artigo 62º 
Pedido de licenciamento 

 
1. O pedido de licenciamento de venda de bilhetes para espectáculos ou divertimentos públicos em agências ou postos de 

venda é dirigido ao presidente da Câmara Municipal, com 30 dias úteis de antecedência, através de requerimento 
próprio, do qual deverá constar: 

 
a) O nome, a idade, o estado civil e a residência do requerente; 
b) O número de identificação fiscal; 
c) A localização da agência ou posto; 
d) Indicação da periodicidade da licença requerida. 
 
2. O requerimento será acompanhado dos seguintes documentos: 
 
a) Fotocópia do Bilhete de Identidade; 
b) Fotocópia do cartão de Identificação Fiscal; 
c) Certificado de registo criminal, quando se trate do primeiro requerimento e, posteriormente, sempre que for exigido; 
d) Documento comprovativo da autorização concedida pelo respectivo proprietário, no caso da instalação ter lugar em 

estabelecimento de outro ramo de actividade não pertencente ao requerente; 
e) Declaração emitida pela Junta de Freguesia que ateste que a agência ou posto de venda não se encontra a menos de 

100 metros das bilheteiras de qualquer casa ou recinto de espectáculos ou divertimentos públicos; 
f) Quaisquer outros necessários ao cabal esclarecimento da pretensão. 
 
3. Quando o pedido de licenciamento for formulado por pessoas colectivas, os elementos referidos nos números 

anteriores devem respeitar aos titulares da gerência ou da administração das mesmas. 
 
 

Artigo 63º 
Emissão da licença 

 
1. A licença é intransmissível. 
 
2. A licença pode ser emitida pelo período de um ano, mês/fracção ou por espectáculo. 
 
3. As licenças só podem ser concedidas quando a instalação da agência ou posto de venda tenha lugar em 

estabelecimento privativo, com boas condições de apresentação e de higiene e ao qual o publico tenha acesso, ou em 
secções de estabelecimentos de qualquer ramo de comércio que satisfaçam aqueles requisitos.  

 
4. A licença para instalar postos de venda só pode ser concedida às agencias.  
 
5. A renovação da licença deverá ser requerida até trinta dias antes de caducar a sua validade.  

 
 

CAPÍTULO IX 
 

LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE FOGUEIRAS E QUEIMADAS 
 
 

Artigo 64º 
Proibição da realização de fogueiras e queimadas 

 
1. Sem prejuízo do disposto em legislação especial, designadamente no Decreto-Lei n.º 334/90, de 29 de Outubro, é 

proibido acender fogueiras nas ruas, praças e demais lugares públicos das povoações, bem como a menos de 30 
metros de quaisquer construções e a menos de 300 metros de bosques matas, lenhas, searas, palhas, depósitos de 
substâncias susceptíveis de arder e, independentemente da distância, sempre que deva prever-se risco de incêndio. 

 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
18 13 de Janeiro de 2004 Ano V - N.º 1 

 

2. É proibida a realização de queimadas que de algum modo possam originar danos em quaisquer culturas ou bens 
pertencentes a outrem. 

 
 

Artigo 65º 
Permissão 

 
São permitidos os lumes que os trabalhadores acendam para fazerem os seus cozinhados e se aquecerem, desde que 
sejam tomadas as convenientes precauções contra a propagação do fogo. 

 
 

Artigo 66º 
Licenciamento 

 
As situações ou casos não enquadráveis na proibição de realização de fogueiras, a efectivação das tradicionais fogueiras 
de Natal e dos santos populares, bem como a realização de queimadas carecem de licenciamento da Câmara Municipal. 

 
 

Artigo 67º 
Pedido de licenciamento da realização de fogueiras e queimadas 

 
1. O pedido de licenciamento da realização de fogueiras e queimadas é dirigido ao presidente da Câmara Municipal, com 

15 dias úteis de antecedência, através de requerimento próprio, do qual deverá constar: 
 
a) O nome, a idade, o estado civil e a residência do requerente; 
b) Local da realização da queimada; 
c) Data proposta para a realização da queimada; 
d) Medidas e precauções tomadas para salvaguarda da segurança de pessoas e bens. 
 
2. 0 requerimento será acompanhado dos seguintes documentos: 
 
a) Fotocópia do Bilhete de ldentidade;  
b) Fotocópia do Cartão de ldentificação Fiscal; 
 
 
3. A Câmara Municipal solicita, no prazo máximo de 5 dias úteis após a recepção do pedido, parecer aos bombeiros da 

área, que determinarão as datas e os condicionalismos a observar na sua realização, caso o pedido de licenciamento 
não venha já acompanhado do respectivo parecer, com os elementos necessários. 

 
4. Na falta de resposta ao pedido de Parecer previsto no número anterior, considera-se que o Parecer é favorável. 

 
 

Artigo 68º 
Emissão da licença para a realização de fogueiras e queimadas 

 
A licença emitida fixará as condições que tenham sido definidas ou impostas no licenciamento. 

 
 

Artigo 69º 
Emissão da licença 

 
A licença emitida fixará as condições que tenham sido definidas ou impostas no licenciamento. 
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CAPÍTULO X 
 

LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE LEILÕES 
 

Artigo 70º 
Licenciamento 

 
1.A realização de leilões em lugares públicos carece de licenciamento da Câmara Municipal. 
 
2. Para os efeitos do estipulado no numero anterior, é considerado como lugar publico os estabelecimentos comerciais e 

quaisquer recintos a que o público tenha acesso livre e gratuito.  
 
3.A realização de leilões sem a respectiva licença será imediatamente suspensa, sem prejuízo da instauração do processo 

de contra-ordenação.  
 
 

Artigo 71º 
Procedimento de licenciamento 

 
1. O pedido de licenciamento da realização de um leilão é dirigido ao presidente da Câmara Municipal, com a 

antecedência mínima de 30 dias, através de requerimento próprio, do qual deverá constar a identificação completa do 
interessado (nome, firma ou denominação), morada ou sede social e será acompanhado dos seguintes documentos: 

 
a) Fotocópia do Bilhete de Identidade; 
b) Fotocópia do cartão de Identificação Fiscal; 
c) Local de realização do leilão; 
d) Produtos a leiloar; 
e) Data da realização do leilão. 
 
2. Quando o requerente da licença for uma pessoa colectiva, o documento referido na alínea a) do número anterior 

respeita ao titular ou titulares do respectivo órgão de gestão. 
 
 

Artigo 72º 
Emissão da licença para a realização de leilões 

 
A licença emitida fixará as condições que tenham sido definidas ou impostas no licenciamento. 

 
 

Artigo 73º 
Comunicação às forças de segurança 

 
Do conteúdo da licença é dado conhecimento, para os efeitos convenientes, às forças policiais que superintendam no 
território. 

 
 

CAPÍTULO XI 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 74º 
Taxas 

 
Pela prática dos actos referidos no presente regulamento bem como pela emissão das respectivas licenças,  são devidas as 
taxas fixadas na Tabela de Taxas e Licenças em vigor no Município de Odivelas. 
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Artigo 75º 
Sanções 

 
As violações ao presente Regulamento constitui contra-ordenação punidas com as sanções previstas no DL 310/2002, de 
18 de Dezembro. 

 
 

Artigo 76º 
Norma revogatória 

 
Com o presente Regulamento consideram-se automaticamente revogadas todas as normas regulamentares que versem 
sobre as mesmas matérias. 

 
 

Artigo 77º 
Entrada em vigor 

 
O presente Regulamento entra em vigor no dia 1 de Fevereiro de 2004. 
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Preâmbulo 
 

 

Dada a inexistência de regulamentação adequada na Câmara Municipal de Odivelas da Ocupação do Espaço Público e 

Mobiliário Urbano, impõe-se, assim a necessidade de regulamentar esta matéria. 

 

Este novo Regulamento Municipal deve ser entendido como parte integrante de um conjunto mais vasto de medidas 

regulamentares que a Câmara Municipal pretende implementar a curto prazo, no sentido de proporcionar aos munícipes 

deste concelho uma administração mais aberta e eficiente. 

  

Este Regulamento pretende dotar o Município de um instrumento que regre toda a ocupação do espaço público na área 

do Município de Odivelas, evidenciando as responsabilidades de cada um dos intervenientes, com especial destaque para 

a autarquia e para os munícipes e por outro lado, prever os mecanismos que disciplinem e garantam o cumprimento das 

regras de convivência no âmbito da ocupação do espaço público. 

  

A necessidade de melhorar a qualidade de vida em Odivelas, passa em larga medida, pela correcção de uma série de 

elementos urbanos que se têm vindo a degradar com o tempo, entre os quais assume especial relevo, o espaço público, 

pelo facto de constituir o suporte físico que permite a instalação de inúmeros equipamentos e a realização de um conjunto 

muito diversificado de actividades. 

  

Pretende-se assim que o presente Regulamento de Ocupação do Espaço Público e Mobiliário Urbano constitua um 

instrumento compatibilizador das diferentes formas de ocupação e que, como instrumento de gestão, contribua para 

salvaguardar a imagem do concelho e a segurança dos cidadãos. 

 

 

 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

 

Artigo 1º 

Leis Habilitantes 

 

 

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do disposto nos artigos 64º, nº 6, alínea a) e 53º, nº 2 alínea a) do D.L. nº 

169/99, de 18/09, bem como dos artigos 1º e 11º Lei nº 97/88 de 17/08, em matéria de publicidade e da Lei nº 2110/61, de 

19/08 e do artigo 29º da Lei nº 42/98, de 06/08 em matéria de ocupação do espaço público e de mobiliário urbano. 

 

 

Artigo 2º 

Objecto da Ocupação do Espaço Público 

 

O presente Regulamento estabelece o regime, a que fica sujeito o licenciamento da ocupação do espaço público, com 

mobiliário urbano, outros meios e suportes publicitários, independentemente do suporte utilizado para a sua difusão, 

quando visível ou perceptível do espaço público. 
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Artigo 3º 

Definições 

 

Para efeitos deste Regulamento, entende-se por: 

 

a) Espaço Público – toda a área não edificada, de livre acesso, afecta ao domínio público municipal nomeadamente, entre 

outros: caminhos, ruas, avenidas, alamedas, passeios, largos, praças, pontes, viadutos, parques, jardins, lagos, fontes; 

 

b) Ocupação do Espaço Público – qualquer implantação, utilização, difusão, instalação, afixação ou inscrição, promovida 

por equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, no solo, espaço aéreo, fachadas, empenas e 

coberturas de edifícios; 

 

c) Equipamento Urbano – conjunto de elementos instalados no espaço público com função específica de assegurar a 

gestão das estruturas e sistemas urbanos, nomeadamente, sinalização viária, semafórica, vertical, horizontal e informativa 

(direccional e de pré-aviso), candeeiros de iluminação pública, armários técnicos, guardas metálicas e pilaretes; 

 

d) Mobiliário Urbano – todas as peças instaladas ou apoiadas no espaço público que permitem um uso, prestam um 

serviço ou apoiam uma actividade, designadamente, quiosques, esplanadas, palas, toldos, alpendres, floreiras, bancos e 

abrigos de transportes públicos; 

 

e) Corredor Pedonal – percurso linear para peões, tão rectilíneo quanto possível, de nível, livre de obstáculos ou de 

qualquer elemento urbano, preferencialmente salvaguardado na parcela interior dos passeios; 

 

f) Publicidade – qualquer forma de comunicação feita no âmbito de uma actividade económica, com o objectivo de 

promover a comercialização ou alienação de quaisquer bens ou serviços, bem como qualquer forma de comunicação que 

vise promover ideias, princípios, iniciativas ou instituições, que não tenham natureza política ou religiosa; 

 

g) Publicidade Exterior – todas as formas de comunicação publicitária previstas na alínea anterior quando visíveis ou 

perceptíveis do espaço público; 

 

h) Suporte Publicitário – meio utilizado para a transmissão da mensagem publicitária, nomeadamente, painéis, mupis, 

anúncios electrónicos, colunas publicitárias, indicadores direccionais de âmbito comercial, letreiros, tabuletas e 

dispositivos afins. 

 

 

Artigo 4º 

Âmbito 

 

1. O presente Regulamento dispõe sobre o regime aplicável a qualquer forma de equipamento urbano, obras de arte, 

suportes publicitários,  ou publicidade, afixada, inscrita ou instalada em edifícios quando ocupem o espaço público ou 

dele sejam visíveis ou perceptíveis. 

 

2. Este Regulamento aplica-se também a todo o equipamento urbano e mobiliário urbano, de propriedade privada ou 

pública, explorado directamente ou por concessão, que ocupe o espaço público concelhio, com excepção da sinalização 

viária semafórica e vertical. 

 

3. Exclui-se do âmbito de aplicação deste Regulamento a propaganda política ou religiosa sem prejuízo do dever de 

cumprimento das normas técnicas de instalação nele previstas. 
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4. Salvo disposição legal em contrário, as entidades isentas do pagamento de taxas municipais, estão sujeitas ao 

licenciamento previsto no presente Regulamento. 

 

 

Artigo 5º 

Licenciamento Circunstancial 

 

O licenciamento de ocupações do espaço público que assumam objectivos ou características incomuns, designadamente 

de ordem especial ou temporal, dependerá, exclusivamente, de apreciação caso a caso. 

 

 

Artigo 6º 

Licenciamento Cumulativo 

 

O licenciamento da ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários 

que, por si só, exija obras de construção civil, ocorrerá cumulativamente com o licenciamento  

das mesmas, regendo-se o último pelas disposições legais em vigor que estabeleçam o regime jurídico do licenciamento 

municipal de obras particulares. 

 

 

Artigo 7º 

Remoção de Equipamentos 

 

Quando imperativos de reordenamento do espaço público, nomeadamente a aprovação de planos municipais de 

ordenamento do território, de execução de obras, ou outras acções de manifesto interesse público assim o justifique, 

poderá ser ordenada pelo Presidente da Câmara a remoção de equipamentos urbanos, mobiliário urbano e suportes 

publicitários, ou a sua transferência para outro local do Concelho. 

 

 

Artigo 8º 

Reserva de Espaço Publicitário 

 

O licenciamento da ocupação do espaço público com elementos de equipamento urbano, mobiliário urbano e suportes 

publicitários, pode determinar a reserva de algum ou alguns dos espaços publicitários para a difusão de mensagens 

relativas a actividades do Município ou apoiadas por este. 

 

 

Artigo 9º 

Exclusivos 

 

1. A Câmara Municipal poderá conceder exclusivos de exploração publicitária em determinados elementos de mobiliário 

urbano. 

 

2. Na concessão de exclusivos de exploração serão ponderados, designadamente, a adequação estética do suporte 

publicitário ao elemento de mobiliário urbano e à envolvente, e à reserva de espaço publicitário para o Município. 
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Artigo 10º 

Responsabilidade das Empresas de Montagem e Instalação 

 

1. As empresas de fornecimento e montagem de mobiliário urbano e publicidade a instalar no espaço público, só devem 

prestar o serviço após ter sido emitido o respectivo alvará de licença nos termos do presente Regulamento. 

 

2. As empresas de aluguer de contentores de entulho estão obrigadas a identificar os locatários dos contentores, devendo 

indicar o nome ou denominação social e a residência ou sede dos mesmos sempre que tal lhes for solicitado, sob pena de 

recair sobre as referidas empresas a obrigação de obter o licenciamento da ocupação do espaço público bem como a 

responsabilidade contra-ordenacional a que a falta da licença der lugar nos termos do presente regulamento. 
 
 

CAPÍTULO II 
Licenciamento 

 

Secção I 

Fase de Licenciamento 

 

Artigo 11º 

Obrigatoriedade do Licenciamento 

 

Em caso nenhum será permitido qualquer tipo de ocupação do espaço público, colocação de mobiliário urbano e 

publicidade sem prévia aprovação do projecto, licenciamento ou autorização das obras e licenciamento da ocupação do 

espaço público, pela Câmara Municipal nos termos do presente Regulamento. 

 

 

Secção II 

Regime de Licenciamento 

 

Artigo 12º 

Formulação do Pedido 

 

1. O requerimento contendo o pedido de licenciamento deverá conter: 

 

a) A identificação do requerente, com o nome, número de identificação fiscal, estado civil, profissão, domicílio, número e 

data de emissão do Bilhete de Identidade e Arquivo de Identificação, no caso de pessoa singular; 

b) Denominação social da entidade, sede/filial e número do Cartão de Pessoa Colectiva, no caso de pessoa colectiva; 

c) O nome do estabelecimento comercial; 

d) O ramo de actividade exercido; 

e) A identificação do local onde se pretende efectuar a ocupação, pela indicação do nome ou do arruamento, lote ou 

número de polícia e freguesia, com precisão de áreas e ou volumetrias a utilizar e período de utilização. 

 

2. O requerimento deve ser acompanhado de projecto de arquitectura contendo: 

 

a) Planta de localização à escala de 1/1000 ou 1/2000, com exacta identificação do local previsto para a ocupação; 

b) Peças desenhadas, e elementos gráficos, à escala adequada; 

c) Memória descritiva com a indicação dos materiais a utilizar e outras informações julgadas necessárias para uma melhor 

apreciação do requerido; 

d) Outros documentos que sejam exigidos conforme o caso em análise; 
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e) Autorização do proprietário, usufrutuário, locatário ou titular de outros direitos, sempre que a ocupação seja em 

propriedade alheia, ou com regime de propriedade horizontal. 

 

3. No caso de licenciamento de esplanadas fechadas, o requerimento deverá ainda ser acompanhado de projecto de 

arquitectura à escala 1/100 relativa ao pretendido. 

 

4. Para o licenciamento de toldos acima do piso térreo, chapas, dispositivos publicitários nas fachadas e tabuletas ou 

dispositivos biface a instalar em galerias ou centros comerciais, deverá o requerente entregar um projecto tipo, com a 

respectiva autorização do condomínio, a fim de ser utilizado o mesmo modelo em toda a fachada do edifício. 

 

5. No caso de licenciamento do suporte publicitário o requerimento deverá ainda ser acompanhado dos seguintes 

elementos: 

 

a) Desenho do meio ou suporte, com indicação da forma, dimensões e balanço de afixação; 

b) Fotomontagem ou fotografia a cores, aposta em folha A4, indicando o local previsto para a colocação; 

c) Estudo de estabilidade e termo de responsabilidade da estrutura do anúncio. 

 

6. O pedido de licenciamento deverá ser requerido com a antecedência mínima de 30 dias em relação à data pretendida 

para o início da ocupação. 

 

7. Na formulação do pedido, os munícipes poderão adoptar o modelo de requerimento adequado, impresso que deverá 

ser fornecido pelos serviços municipais. 

 

 

Artigo 13º 

Menções Especiais 

 

1. O requerimento deverá ainda mencionar, quando for caso disso: 

 

a) As ligações às redes de água, saneamento, electricidade ou outras, de acordo com as normas aplicáveis à actividade a 

desenvolver; 

b) Os dispositivos de armazenamento adequados; 

c) Os dispositivos necessários à recolha de lixos. 

 

2. As ligações referidas na alínea a) do n.º 1, requererão as devidas autorizações e serão por conta do requerente. 

 

3. As ligações far-se-ão às redes gerais. 

 

 

Artigo 14º 

Pareceres Consultivos 

 

1. O licenciamento poderá ser condicionado, à emissão de prévio parecer consultivo, das entidades que  operam ou 

possuam infraestruturas no subsolo. 

 

2. A promoção da consulta ou consultas para emissão do parecer no número anterior é da responsabilidade do 

requerente. 
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3. Constituirão condições de licenciamento as condicionantes constantes dos pareceres acima referidos. 

 

4. O requerente é responsável por quaisquer danos eventualmente causados em infraestruturas existentes no subsolo, em 

resultado da instalação de equipamentos. 

 

 

Artigo 15º 

Pareceres Vinculativos 

 

O licenciamento está sujeito a parecer obrigatório e vinculativo, sempre que o local da pretensão esteja sujeito a jurisdição 

de outras entidades, cabendo à Câmara Municipal nos termos legais, promover  a consulta. 

 

 

Artigo 16º 

Juntas de Freguesia 

 

Durante o processo de apreciação, a Câmara promoverá consulta à Junta de Freguesia da área, devendo esta pronunciar-

se no prazo de 15 dias, a contar da data em que aquela é formulada. 

 

 

Artigo 17º 

Procedimento 

 

1. Os pedidos de licenciamento da ocupação do espaço público são apreciados pelo Departamento de Gestão Urbanística, 

que deverá ter em conta a respectiva localização, atendendo a: 

 

a) Locais de estacionamento e vias de circulação; 

b) Espaços verdes; 

c) Áreas enquadradas em zonas de salvaguarda do património. 

 

2. Finda a instrução do processo, será o mesmo presente a despacho do Presidente da Câmara. 

 

3.Deferido o pedido será emitido o respectivo alvará de licença. 

 

4. Os Serviços competentes da Câmara, na presença do titular, efectuarão a demarcação exacta, no local, do elemento a 

instalar. 

 

 

Artigo 18º 

Indeferimento 

 

1. O pedido de licenciamento é indeferido com base em qualquer dos seguintes fundamentos: 

 

a) Não se enquadrar nos critérios gerais estabelecidos no artigo 38º; 

b) Não respeitar as proibições estabelecidas nos artigos 39º a 44º; 

c) Não respeitar as características gerais e regras sobre a instalação do mobiliário urbano e dos suportes publicitários 

estabelecidos no artigo 45º; 
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d) Não respeitar os limites impostos pela legislação aplicável a actividades ruidosas; 

e) Não respeitar as disposições complementares referidas no artigo 47º; 

f) Não respeitar as condições técnicas específicas estabelecidas  no presente Regulamento; 

 

2. O pedido de licenciamento inicial será indeferido se o requerente for devedor à Autarquia por dívidas relacionadas 

com a ocupação do espaço público e/ou com a publicidade. 

 

 

Artigo 19º 

Garantia 

 

1. Poderá constituir condição de licenciamento a prestação de caução destinada a assegurar o ressarcimento de eventuais 

danos causados ao Município. 

 

2. O valor da caução a prestar com a licença de ocupação será de valor equivalente ao dobro da taxa correspondente ao 

período de ocupação autorizado e prevalecerá até à cessação da ocupação. 

 

 

Artigo 20º 

Taxas 

 

Ao licenciamento inicial e às renovações previstos neste Regulamento são aplicáveis, as taxas estabelecidas na Tabela de 

Taxas e Tarifas. 

 

 

Artigo 21º 

Alvará de Licença 

 

1. No caso de ter sido proferida decisão favorável sobre o pedido de licenciamento, os serviços competentes deverão 

assegurar a emissão do alvará de licença. 

 

2. O alvará de licença de ocupação do espaço público será emitido de acordo com o modelo a aprovar pela Câmara 

Municipal de Odivelas. 

 

 

Secção III 

Licenças 

 

Artigo 22º 

Natureza 

 

A licença de ocupação do espaço público é de natureza precária. 
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Artigo 23º 

Utilização da Licença 

 

A licença de ocupação do espaço público é pessoal e não pode ser transmitida a qualquer título, designadamente através 

de arrendamento, cedência de exploração e franchising, sem prejuízo da sucessão mortis causa. 

 

 

Artigo 24º 

Mudança de Titularidade 

 

1. A mudança de titularidade só será autorizada nas seguintes situações: 

 

a) Encontrarem-se pagas as taxas devidas, previstas no artigo 20º, deste Regulamento; 

b) Não sejam pretendidas quaisquer alterações ao objecto do licenciamento; 

c) O requerente apresentar prova da legitimidade do seu interesse. 

 

2. No alvará de licença de ocupação do espaço público será averbada a identificação do novo titular. 

 

3. No caso previsto no número 1, a mudança de titularidade ocorrerá no decurso do período de tempo atribuído para a 

concessão. 

 

4. Pela mudança de titularidade, o novo titular fica autorizado, após o pagamento da taxa de averbamento, a ocupar o 

espaço público até ao fim do prazo de duração da licença a que estava autorizado o anterior titular. 

 

 

Artigo 25º 

Duração 

 

O prazo de duração da licença será fixado no Alvará a emitir. 

 

 

Secção IV 

Caducidade, Revogação, Cancelamento e Renovação 

 

Artigo 26º 

Caducidade do Licenciamento 

 

A decisão favorável de ocupação do espaço público caduca se o titular não requerer a emissão do Alvará no prazo de 30 

dias a contar da data do deferimento do pedido de licenciamento. 

 

 

Artigo 27º 

Caducidade da Licença 

 

A licença de ocupação do espaço público caduca nas seguintes situações: 

 

a) Tiver expirado o período de tempo autorizado a cada licenciamento da ocupação do espaço público atribuído em 

regime de concessão; 
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b) Por morte, declaração de insolvência, falência ou outra forma de extinção do titular; 

c) Por perda pelo titular do direito ao exercício da actividade a que se reporta a licença; 

d) Se o titular comunicar à Câmara Municipal de Odivelas que não pretende a renovação da mesma; 

e) Se a Câmara Municipal de Odivelas proferir decisão no sentido da não renovação da mesma; 

f) Por desrespeito às condições estabelecidas no licenciamento. 

 

 

Artigo 28º 

Revogação 

 

1. A licença de ocupação do espaço público pode ser revogada, a todo o tempo, sempre que situações excepcionais de 

manifesto interesse público, nos termos do artigo 7º assim o exigirem; 

 

2.A revogação da licença não confere direito a qualquer indemnização. 

 

 

Artigo 29º 

Cessação da Licença 

 

A licença de ocupação do espaço público cessará sempre que se verifique alguma das seguintes situações: 

 

a) O titular não proceda à ocupação no prazo estabelecido; 

b) O titular não cumpra as normas legais e regulamentares a que está sujeito ou quaisquer obrigações a que se tenha 

vinculado pelo licenciamento. 

 

 

Artigo 30º 

Renovação 

 

1. A licença cujo prazo inicial seja igual ou superior a 90 dias é sucessivamente renovável desde que o titular proceda ao 

pagamento das taxas devidas pela renovação até ao termo do prazo de vigência da mesma, até ao limite de 1 ano. 

 

2. A renovação das licenças deverá ser requerida com a antecedência mínima de 30 dias, em relação ao termo do período 

em curso. 

 

3. As licenças anuais são automaticamente renováveis, mediante pagamento da respectiva taxa, com antecedência 

mínima de 30 dias, em relação ao termo do período em curso. 

 

4. As licenças de ocupação por quiosques e esplanadas fechadas de qualquer outro estabelecimento são anualmente 

renováveis até ao limite de 5 anos nos termos do número anterior. 
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CAPÍTULO III 
Deveres do Titular 

 

 

Artigo 31º 

Deveres Gerais do Titular 

 

O titular da licença de ocupação do espaço público fica vinculado às seguintes obrigações: 

 

a) Não poderá proceder à adulteração dos elementos tal como aprovados, ou a alterações da demarcação efectuada; 

b) Não poderá proceder à transmissão da licença a outrém, salvo mudança de titularidade autorizada nos termos do 

artigo 24º; 

c) Não poderá proceder à cedência da utilização da licença a outrém, mesmo que temporariamente; 

d) Retirar a mensagem e o respectivo suporte até ao termo do prazo da licença; 

e) Repor a situação existente no local, tal como se encontrava à data da instalação do mobiliário urbano ou do suporte, da 

afixação ou inscrição da mensagem publicitária ou da utilização com o evento publicitário, findo o prazo da licença; 

f) Permitir o acesso às infraestruturas existentes no subsolo, por parte da Câmara Municipal e operadores, sempre que 

necessário, e sem direito a indemnização por motivo de suspensão da actividade pelo período da intervenção. 

g) Deverá colocar em lugar visível o alvará emitido pela Câmara Municipal; 

 

 

Artigo 32º 

Segurança e Vigilância 

 

A segurança e vigilância dos elementos de mobiliário urbano, suportes publicitários e demais equipamentos de apoio 

incubem ao titular da licença de ocupação do espaço público. 

 

Artigo 33º 

Urbanidade 

 

O titular da licença deve proceder com urbanidade nas relações com os utentes e providenciar no sentido do 

comportamento dos utentes não cause danos ou incómodos a terceiros. 

 

 

Artigo 34º 

Higiene e Apresentação 

 

1. O titular da licença deve conservar os elementos de mobiliário urbano, suportes publicitários e demais equipamentos 

de apoio que utiliza, nas melhores condições de apresentação, higiene e arrumação. 

 

2. Constitui igualmente obrigação do titular da licença manter a higiene do espaço circundante. 
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Artigo 35º 

Conservação 

 

O titular da licença deve proceder com a periodicidade e prontidão adequadas, à conservação dos seus elementos de 

mobiliário urbano, suportes publicitários e demais equipamentos de apoio. 

 

 

Artigo 36º 

Utilização 

 

O titular de licença de ocupação do espaço público não pode suspender o exercício da actividade, salvo em casos 

devidamente fundamentados ou, até ao limite de 22 dias úteis por ano, no caso de titular individual. 

 

 

Artigo 37º 

Remoção 

 

1. Ocorrendo caducidade, cancelamento da licença ou determinação de transferência do mobiliário urbano para local 

diverso, o titular deverá proceder à remoção no prazo de 30 dias, após notificação municipal. 

 

2. Em caso de recusa ou inércia do titular, a Câmara Municipal de Odivelas procederá à remoção e armazenamento, a 

expensas daquele. 

 

3. A restituição do mobiliário removido e do seu conteúdo far-se-á mediante o pagamento das taxas em vigor relativas à 

remoção, transporte e armazenamento. 

 

4. Da eventual perda ou deterioração do mobiliário ou do seu conteúdo não emerge qualquer direito a indemnização. 

 

 

CAPÍTULO IV 
Princípios Orientadores do Licenciamento 

 

Secção I 

Critérios Gerais 

 

Artigo 38º 

Critérios Gerais 

 

O licenciamento previsto pelo presente Regulamento, visa definir os critérios de localização, instalação e adequação, 

formal e funcional do mobiliário urbano e suportes publicitários relativamente à envolvente urbana, numa perspectiva de 

qualificação do espaço público, de respeito pelos valores ambientais e paisagísticos e de melhoria da qualidade vida, 

regendo-se pelos seguintes valores e princípios fundamentais: 

 

a) Salvaguarda da segurança e integridade das pessoas e bens, nomeadamente nas condições de circulação e 

acessibilidade, pedonal e rodoviária; 

b) Preservação e valorização dos espaços públicos; 

c) Preservação e valorização do sistema de vistas; 
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d) Preservação e valorização dos imóveis classificados e em vias de classificação, e dos núcleos antigos; 

e) Salvaguarda do equilíbrio ambiental e estético. 

 

 

Secção II 

Restrições Gerais 

 

Artigo 39º 

Segurança 

 

Não é permitida a ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, 

sempre que: 

 

a) Prejudique a segurança de pessoas ou bens na circulação pedonal e rodoviária; 

b) Prejudique a visibilidade dos automobilistas sobre, nomeadamente a sinalização de trânsito, as curvas, cruzamentos, 

entroncamentos, rotundas e placas separadoras e ilhéus direccionais e no acesso a edificações ou a outros espaços; 

c) Apresente mecanismos, disposições, formatos ou cores que possam confundir, distrair ou provocar o encadeamento 

dos peões ou automobilistas; 

d) Dificulte o acesso dos peões a edifícios, jardins, praças e restantes espaços públicos; 

e) Diminua a eficácia da iluminação pública. 

 

 

Artigo 40º 

Preservação e Conservação dos Espaços Públicos 

 

Não é permitida a ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, 

sempre que: 

 

a) Prejudique ou possa contribuir, directa ou indirectamente, para a degradação da qualidade dos espaços públicos; 

b) Possa impedir, restringir ou interferir negativamente no funcionamento das actividades urbanas ou de outras 

ocupações do espaço público ou ainda quando dificulte aos utentes a fruição dessas mesmas actividades em condições de 

segurança e conforto; 

c) Contribua para o mau estado de conservação e salubridade dos espaços públicos; 

d) Contribua para a descaracterização da imagem e da identidade dos espaços e dos valores naturais ou construídos; 

e) Dificulte a acção das concessionárias que operam à superfície ou no subsolo, bem como a acessibilidade e a 

operacionalidade dos seus meios de manobra. 

 

 

Artigo 41º 

Sistemas de Vistas 

 

Não é permitida a ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, 

sempre que: 

 

a) Prejudique as condições de privacidade e fruição de vistas dos ocupantes dos edifícios; 

b) Prejudique a visibilidade de placas toponímicas e números de polícia; 
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c) Prejudique a visibilidade ou a leitura de cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e janelas, 

gradeamentos e outros elementos com interesse arquitectónico ou decorativo. 

 

 

Artigo 42º 

Valores Históricos e Patrimoniais 

 

1. Não é permitida a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias e a ocupação do espaço público com suportes 

publicitários, em: 

 

a) Edifícios, monumentos ou locais, de interesse histórico, cultural, arquitectónico ou paisagístico; 

b) Locais em que se sobreponha a cunhais, pilastras, cornijas, desenhos, pinturas, painéis de azulejos, esculturas, 

emolduramentos de vãos de portas e janelas, gradeamentos e outros elementos com interesse arquitectónico ou 

decorativo; 

c) Imóveis classificados ou em vias de classificação; 

d) Templos ou cemitérios; 

e) Imóveis onde funcionem exclusivamente serviços públicos. 

 

2. As interdições previstas no número anterior, podem não ser aplicadas quando a mensagem publicitária se circunscreva 

apenas à identificação da entidade que ocupa os espaços em causa, devendo no entanto respeitar as disposições referidas 

no Capítulo VI do presente Regulamento e sempre que as soluções apresentadas produzam uma mais valia do ponto de 

vista plástico. 

 

 

Artigo 43º 

Áreas Verdes 

 

Não é permitida a ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, 

sempre que: 

 

a) Prejudique ou possa contribuir, directa ou indirectamente, para a degradação da qualidade das áreas verdes; 

b) Implique a ocupação ou pisoteio de superfícies ajardinadas, zonas interiores dos canteiros, árvores, arbustos ou 

herbáceas; 

c) Impossibilite ou dificulte a conservação das áreas verdes. 

 

 

Artigo 44º 

Ambiente 

 

1. Não é permitida a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias e a ocupação do espaço público com suportes 

publicitários, quando estes, ou os seus suportes, afectem a estética e o ambiente dos lugares ou da paisagem, ou causem 

danos a terceiros. 

 

2. Não pode, igualmente, ser licenciada a instalação, afixação ou inscrição de mensagens publicitárias sempre que se 

pretenda colocar: 

 

a) Em placas toponímicas e números de policia; 

b) Em sinais de trânsito, semáforos e sinalização de carácter temporário de obras. 
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Secção III 

Regras e Características 

 

Artigo 45º 

Regras Gerais 

 

1. A implantação de elementos de mobiliário urbano e suportes publicitários será efectuada em locais de forma a não 

constituírem barreiras urbanísticas e arquitectónicas. 

 

2. O equipamento urbano, mobiliário urbano e os suportes publicitários devem apresentar características formais que não 

ponham em risco a integridade física dos utentes do espaço público, devendo na sua concepção optar-se por um desenho, 

sem arestas vivas e elementos pontiagudos ou cortantes, e ainda utilizar-se materiais resistentes ao impacto, não 

comburentes, combustíveis ou corrosivos e quando for caso, um sistema de iluminação estanque e inacessível ao público. 

 

3. Não poderá ser instalado mobiliário urbano em passeios, placas centrais ou espaços públicos em geral, de largura igual 

ou inferior a 3,00m, ou de largura superior, quando uma vez instalado aquele, não fique um espaço livre para circulação 

de pelo menos 2,25m. 

 

4. Qualquer ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, não 

pode ultrapassar metade da largura do passeio. 

 

5. Exceptuam-se da proibição anterior os elementos cuja instalação num determinado ponto seja exigido para satisfação, 

pelos concessionários, de necessidades públicas colectivas, bem como as ocupações aéreas de espaços públicos. 

 

6. A título excepcional poderão ser autorizadas ocupações de espaço público que não respeitem o nº 3,  quando se trate de 

vias com tráfego pedonal reduzido, e cuja localização obtenha parecer técnico favorável, ou esteja em causa a satisfação 

do interesse público. 

 

7. O equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, devem ser instalados, na parte exterior do 

passeio, a pelo menos 0,50m do lancil e de modo a que a sua face maior seja paralela ao mesmo. 

 

8. Na implantação de equipamento urbano, mobiliário urbano e de suportes publicitários ao longo do mesmo eixo ou 

percurso urbano, devem procurar-se os alinhamentos definidos pelos elementos e equipamentos urbanos já existentes, 

tais como árvores e candeeiros, e tentar-se a equidistância relativamente a eles, de modo a que se torne perceptível a 

noção de compasso e ritmo. 

 

9. A implantação de equipamento urbano, de mobiliário urbano e de suportes publicitários não deve ainda dificultar o 

acesso, a casas de espectáculo, pavilhões desportivos, edifícios públicos, bem como a visibilidade das montras dos 

estabelecimentos comerciais. 

 

10. A implantação de equipamento urbano, de mobiliário urbano e de suporte publicitários deve respeitar as normas 

regulamentares em vigor e ajustar-se à distância de 10,00m desde a esquina mais próxima referida ao ombral do edifício, 

das paragens de veículos de serviços públicos, entradas de metropolitano, passagens de peões devidamente assinaladas, 

ou outros elementos semelhantes, quando possa dificultar a visibilidade ou a circulação. 

 

11. O disposto no número anterior não se aplica quando exista projecto específico de localização para determinados 

espaços públicos aprovado pela Câmara Municipal de Odivelas ou quando tal resulte de normas reguladoras da 

exploração da actividade a desenvolver ou da natureza do mobiliário. 
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Artigo 46º 

Planos de Ocupação do Espaço Público 

 

1. Os particulares poderão solicitar a instalação de mobiliário urbano em locais que reunam as condições previstas no 

presente Regulamento e que estejam de acordo com a legislação específica que regula a actividade que se pretende 

exercer. 

 

2. A Câmara Municipal poderá aprovar projectos de ocupação do espaço público, estabelecendo os locais onde se 

poderão instalar elementos de mobiliário urbano e de publicidade, bem como as características, formais e funcionais, a 

que deverão obedecer. 

 

3. Os planos serão vinculativos tanto para os novos licenciamentos, bem como para as renovações. 

 

Artigo 47º 

Disposições Complementares 

 

As ocupações do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, que se 

pretendam efectuar em áreas de intervenção que venham a ser definidas pela Câmara Municipal de Odivelas terão de 

obedecer cumulativamente ao disposto no presente Regulamento e às condições técnicas complementares, que se 

encontram definidas em normativas municipais especificas 

 

 

 

CAPÍTULO V 
Condições Técnicas Específicas Relativas ao Licenciamento do Mobiliário Urbano 

 

Secção I 

Quiosques 

 

Artigo 48º 

Noção 

 

Entende-se por quiosque, para efeitos do presente Regulamento, o elemento de mobiliário urbano de construção 

aligeirada composto, de um modo geral, pelas seguintes componentes: base, balcão, corpo e protecção. 

 

 

Artigo 49º 

Limites 

 

1. A instalação de quiosques deve respeitar uma distância não inferior a 1,20m do lancil do passeio respectivo, devendo 

em qualquer dos casos ficar  assegurado um corredor desimpedido de largura não inferior a 2,25m. 

 

2. Mediante despacho do Presidente da Câmara Municipal poderão ser realizados concursos públicos para atribuição de 

locais para instalação de quiosques. 

 

 

 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
20 13 de Janeiro de 2004 Ano V - N.º 1 

 

 

Artigo 50º 

Utilização 

 

Nos quiosques poderá ser autorizado o exercício da actividade de comércio, nos seguintes ramos: 

 

a) Jornais, revistas, tabacos e lotarias; 

b) Venda de flores; 

c) Conserto de calçado e outras pequenas reparações; 

d) Artesanato; 

e) Capelista 

 

 

Artigo 51º 

Publicidade 

 

1. São permitidas mensagens publicitárias em quiosques quando na sua concepção e desenho originais tiverem sido 

previstos dispositivos ou painéis para este fim ou a solução apresentada produza uma mais valia do ponto de vista 

plástico. 

 

2. Quando os quiosques tiverem toldos, os mesmos poderão ostentar publicidade na respectiva aba, mediante parecer 

técnico favorável. 

 

 

Artigo 52º 

Destinatários 

 

1. A licença de ocupação do espaço público com quiosques de qualquer tipo é reservada a pessoas singulares. 

 

2. Cada pessoa singular apenas poderá ser titular de uma única licença de ocupação do espaço público com quiosque. 

 

 

Artigo 53º 

Condições de Licenciamento 

 

1. O licenciamento da ocupação do espaço público com quiosques, será precedido de hasta pública, de concurso público 

ou a requerimento dos interessados para atribuição de locais destinados à instalação dos mesmos. 

 

2. O titular da licença gozará de preferência quando das subsequentes atribuições de licenças. 
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Secção II 

Bancas, Esplanadas, Estrados e Guarda-Ventos 

 

Subsecção I 

Bancas 

 

Artigo 54º 

Noção 

 

1. Entende-se por banca de venda toda a estrutura amovível, fixa ao solo que não possa ser englobada na noção constante 

do artigo 48º, a partir da qual é prestado um serviço ou são expostos artigos para comércio, manufacturados ou não pelo 

vendedor. 

 

2. Nas estruturas referidas no número anterior só poderão ser exercidos os seguintes ramos de comércio ou serviço: 

 

a) Venda de jornais, revistas e lotaria; 

b) Artesanato; 

c) Engraxadores; 

d) Todos os ramos autorizados no âmbito da regulamentação da venda ambulante. 

 

3. O referido na alínea d) do número anterior só será aplicável a locais de venda ambulante ou mercados de levante. 

 

 

Artigo 55º 

Bancas de Venda de Jornais e Revistas 

 

A instalação de bancas de venda de jornais e revistas só é autorizada nas seguintes condições: 

 

a) A ocupação deve garantir um corredor livre para  circulação de peões de largura não inferior a 2,25m; 

b) A ocupação deve fazer-se a partir do plano marginal das edificações próximas, não sendo autorizada a meio dos 

passeios, nem perto do lancil dos mesmos; 

c) A ocupação não pode dificultar o acesso a estabelecimentos ou edifícios em geral, nem pode ter lugar a uma distância 

inferior a 1,50m das respectivas entradas; 

d) A ocupação não pode verificar-se a uma distância inferior a 1,50m de esplanadas, vitrinas de estabelecimentos ou, de 

um modo geral, de outras ocupações existentes no espaço público. 

 

 

Artigo 56º 

Bancas de Venda de Artesanato 

 

A instalação de bancas de venda de artesanato só poderá ser autorizada quando se destinarem a zonas objecto de projecto 

específico, previamente elaborado pelos Serviços. 
 

 

Artigo 57º 

Bancas de Engraxadores 

 

1. A ocupação de passeios e placas do espaço público para exercício de actividade de engraxador só é autorizada nos 

locais previamente estabelecidos. 
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2. Mediante despacho do Presidente da Câmara poderão ser realizados concursos públicos para atribuição de locais para 

exercício desta actividade, podendo reservar-se um certo número de licenças para atribuição segundo critérios 

eminentemente sociais. 
 

 

Artigo 58º 

Bancas de Apoio à Venda Ambulante ou a Mercados de Levante 

 

1. A ocupação de locais no espaço público com bancas de apoio à venda ambulante só poderá ser autorizada em locais 

previamente estabelecidos pelo Presidente da Câmara em resultado de projecto de ordenamento do espaço e do 

mobiliário urbano correspondente. 

 

2. A atribuição de licenças estará dependente do cumprimento das normas relativas à venda ambulante e deverá 

processar-se por despacho do Presidente da Câmara podendo ser realizados concursos públicos para o efeito. 

 

 

Subsecção II 

Esplanadas Abertas 

 

Artigo 59º 

Noção e Localização 

 

1. Entende-se por esplanada aberta, para efeitos do presente Regulamento, a instalação no espaço público de mesas, 

cadeiras e chapéus de sol destinados a apoiar exclusivamente estabelecimentos de restauração e bebidas e sem qualquer 

tipo de protecção frontal. 

 

2. A ocupação referida no número anterior só é autorizada em frente dos citados estabelecimentos. 

 

3. Mediante despacho do Presidente da Câmara, pode ser autorizada a instalação de esplanadas afastadas das fachadas 

dos respectivos estabelecimentos, desde que fique assegurado de ambos os lados das mesmas, um corredor para a 

circulação de peões de largura não inferior a 2,25m. 

 

 

Artigo 60º 

Condições de Instalação 

 

1. A ocupação não pode prejudicar a circulação de peões reservando sempre um corredor de largura não inferior a de 

2,25m contado: 

 

a) A partir do rebordo exterior do lancil do passeio, em passeio sem caldeiras; 

b) A partir do limite interior ou balanço do respectivo elemento mais próximo da fachada do estabelecimento, em 

passeios com caldeiras ou outros elementos ou tipos de equipamento urbano. 

 

2. Para além do disposto no artigo 45º, a ocupação do espaço público com esplanadas, não deverá exceder a fachada do 

estabelecimento respectivo, nem dificultar o acesso livre e directo ao mesmo em toda a largura do vão da porta, num 

espaço não inferior a 1,20m. 
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3. Quando a fachada do estabelecimento for comum a outros estabelecimentos é indispensável a autorização escrita de 

todos. 

 

4. Excepcionalmente poderão ser excedidos os limites previstos no nº 2 do presente artigo, quando não prejudique o 

acesso a estabelecimentos e/ou prédios contíguos devendo para tal o requerimento inicial ser acompanhado da necessária 

autorização escrita do proprietário ou proprietários em causa. 

 

5. O mobiliário a utilizar nas esplanadas abertas deve apresentar qualidade em termos de desenho, materiais e 

construção, aspectos que serão analisados com maior rigor sempre que se trate de esplanadas integradas em áreas 

históricas e de imóveis classificados, em vias de classificação ou abrangidos por zonas de protecção dos mesmos. 

 

6. Fora do horário de funcionamento do estabelecimento de restauração e bebidas, o equipamento amovível da respectiva 

esplanada aberta deverá ser retirado do espaço público. 

 

 

Subsecção III 

Estrados 

 

Artigo 61º 

Condições de Instalação 

 

1. A utilização de estrados só poderá ser autorizada se aqueles forem construídos em módulos amovíveis e 

salvaguardadas as devidas condições de segurança, bem como as regras gerais constantes no artigo 45º. 

 

2. A altura máxima dos estrados será definida pela cota máxima da soleira da porta de entrada. 

 

3. Em qualquer caso o estrado só poderá ser autorizado quando o desnível do pavimento for superior a 5%. 

 

 

Subsecção IV 

Guarda-Ventos 

 

Artigo 62º 

Condições de Instalação 

 

1. A instalação de guarda-ventos só pode ser autorizada nas seguintes condições: 

 

a) Só podem ser instalados junto de esplanadas e durante a época do seu funcionamento ; 

b) Devem ser colocados perpendicularmente ao plano marginal da fachada, não ocultar referências de interesse público 

nem prejudicar a segurança, a salubridade, a boa visibilidade do local ou as árvores  existentes; 

c) A distância do seu plano inferior ao pavimento  deve ser no mínimo de 0,05m, não podendo a altura dos mesmos 

exceder 2,00m, contados a partir do solo; 

d) Não podem ter avanço superior ao da esplanada nem em qualquer caso superior a 3,00m; 

e) Quando exista uma parte opaca, esta não pode ultrapassar a altura de 0,60m, contada a partir do solo; 

f) A sua colocação junto a outros estabelecimentos só pode fazer-se desde que entre eles e as montras ou acessos daqueles 

fique uma distância não inferior a 1,20m; 

g) Os vidros se utilizados deverão ser inquebráveis e não poderão exceder 1,35m de altura e 1,00m de largura. 
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2 .Entre o guarda-ventos e qualquer outro elemento de equipamento urbano ou de mobiliário urbano deverá 

obrigatoriamente existir uma distância nunca inferior a 2,25m. 

 

 

Subsecção V 

Esplanadas Fechadas 

 

Artigo 63º 

Noção 

 

Por esplanada fechada entende-se o espaço coberto e limitado por superfícies que lhe garantam uma relação de 

transparência interior/exterior, concebido como estrutura de carácter transitório e cujo licenciamento é de natureza 

precária e onde são instaladas mesas e cadeiras no espaço público, destinadas a apoiar exclusivamente estabelecimentos 

de restauração e bebidas. 

 

 

Artigo 64º 

Limites 

 

1. A instalação de esplanadas fechadas deve deixar livre para circulação de peões um espaço de passeio nunca inferior a 

2,25m, medidos nos termos das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 60º. 

 

2. Em caso algum será autorizada esplanada fechada que ocupe mais de metade da largura do passeio, com o limite de 

3,5m. 

 

 

Artigo 65º 

Características de Forma e Construção 

 

1. No fecho de esplanadas dá-se preferência às estruturas metálicas, podendo admitir-se a introdução de elementos 

valorizadores do projecto noutros materiais, sem prejuízo da ressalva do carácter sempre precário dessas construções. 

 

2. Os materiais a aplicar deverão ser de boa qualidade, principalmente no que se refere a perfis, vãos de abertura e de 

correr, pintura e termo lacagem, devendo a nível do sistema de cobertura salvaguardar o correcto e necessário isolamento 

acústico na esplanada a no piso confinante do edifício. 

 

3. O pavimento da esplanada fechada, deverá preferencialmente, manter o pavimento existente. 

 

4. A estrutura principal de suporte da esplanada, deverá ser desmontável, devendo prever-se a sua aplicação com um 

sistema de fácil remoção nomeadamente módulos amovíveis, devido à eventual necessidade de acesso às infraestruturas 

existentes no subsolo, por parte da Câmara Municipal e dos operadores. 

 

5. É interdita a afixação de toldos ou sanefas nas esplanadas fechadas. 

 

6. No âmbito do presente Regulamento, não são permitidas alterações às fachadas dos edifícios, em si representadas no 

projecto da esplanada fechada. 
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Secção III 

Toldos, Alpendres e Sanefas 

 

Artigo 66º 

Noção 

 

Para efeitos do presente Regulamento entende-se por: 

 

a) Toldo - elemento de protecção contra agentes climatéricos feito de lona ou material idêntico, rebatível, aplicável a vãos 

de portas, janelas e montras de estabelecimentos comerciais; 

b) Alpendre - elemento rígido de protecção contra agentes climatéricos, com pelo menos uma água, aplicável a vãos de 

portas, janelas e montras de estabelecimentos comerciais; 

c) Sanefa - elemento vertical de protecção contra agentes climatéricos feito de lona ou material idêntico, aplicável a 

arcadas ou vãos vazados de estabelecimentos comerciais. 

 

 

Artigo 67º 

Limites 

 

Na instalação de toldos, alpendres ou palas e respectivas sanefas, observar-se-ão os seguintes limites: 

 

a) Em passeio de largura superior a 2,00m a ocupação deverá sempre deixar livre um espaço não inferior a 0,80m em 

relação ao limite externo do passeio; 

b) Em passeios de largura inferior a 2,00m a ocupação deverá sempre deixar livre um espaço não inferior a 0,40m em 

relação ao limite externo do passeio, podendo ser fixada uma distância superior sempre que o tráfego automóvel ou a 

existência ou previsão da instalação de equipamento urbano o justifiquem; 

c) Em caso algum a ocupação pode exceder o balanço de 3,00m, bem como, lateralmente, os limites das instalações 

pertencentes ao respectivo estabelecimento; 

d) A instalação deve fazer-se, de modo a que a menor distância ao solo seja igual ou superior a 2,10m ou 2,5m, conforme 

se trate de toldo ou alpendre, e nunca acima do nível do tecto do estabelecimento a que pertençam; 

e) O limite inferior das sanefas deverá ficar a uma distância do solo igual ou superior a 2,10m. 

 

 

Artigo 68º 

Proibições 

 

1. É proibido afixar ou pendurar quaisquer objectos nos toldos, alpendres e sanefas. 

 

2. Exceptua-se ao disposto no número anterior a afixação de mensagens publicitárias, licenciadas pela Câmara Municipal 

nos termos do presente Regulamento. 

 

 

Artigo 69º 

Sanefas 

 

Só poderão ser autorizadas sanefas após o licenciamento do respectivo alpendre ou pala. 
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Artigo 70º 

Zonas Especiais 

 

1. O mobiliário urbano a instalar nos locais adiante mencionados, deverá ter em conta as normas e recomendações do 

Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR): 

 

a) Imóveis Classificados, em vias de classificação ou abrangidos por zonas de protecção das mesmas; 

b) Núcleos Antigos Delimitados e respectivas áreas periféricas de protecção. 

 

2. O mobiliário urbano constante da alínea a) do número anterior encontra-se sujeito a parecer prévio do IPPAR. 

 

3. Nos respectivos núcleos antigos poderão ser estabelecidos condicionamentos à instalação de elementos referidos nesta 

secção, mediante normas a aprovar em estudos de ordenamento. 

 

 

Secção IV 

Outras Ocupações de Apoio a Estabelecimentos 

 

Subsecção I 

Floreiras 

 

Artigo 71º 

Condições de Instalação 

 

As floreiras deverão apresentar qualidade ao nível do desenho, dos materiais e do estado de manutenção das plantas 

instaladas. 

 

 

Artigo 72º 

Publicidade 

 

Caso seja possível publicidade, esta deverá restringir-se ao nome/logotipo do estabelecimento. 

 

 

Subsecção II 

Vitrinas 

 

Artigo 73º 

Noção 

 

Entende-se por vitrina, para efeitos do presente Regulamento, qualquer mostrador envidraçado ou transparente, 

colocado no paramento dos edifícios, onde se expõem objectos à venda em estabelecimentos comerciais. 
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Artigo 74º 

Condições de Instalação 

 

1. Apenas serão admitidas vitrinas para exposição de menus em estabelecimentos de restauração e bebidas, devendo 

localizar-se junto à porta de entrada do respectivo estabelecimento, preferencialmente encastradas. 

 

2. Excepcionalmente poderão ser autorizadas vitrinas junto à porta de entrada de estabelecimentos comerciais que não 

possuam montras. 

 

3. Na instalação de vitrinas, o respectivo balanço  não pode exceder 0,25m a partir do plano marginal do edifício, nem a 

distância ao solo ser inferior a 0,40m. 

 

4. Na sua instalação, não poderão sobrepor cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e janelas, 

gradeamentos e outros elementos com interesse arquitectónico ou decorativo. 

 

5. A vitrina deve garantir uma integração equilibrada na fachada dos edifícios e uma boa relação com as caixilharias 

existentes no estabelecimento e no edifício. 

 

 

Subsecção III 

Exposições 

 

Artigo 75º 

Noção 

 

A ocupação do espaço público poderá ser autorizada para efeitos de exposição de objectos desde que obedeça às normas 

constantes deste Regulamento. 

 

 

Artigo 76º 

Exposição de Apoio a Estabelecimentos 

 

1. As ocupações com estruturas de exposição, quando destinadas a apoio de estabelecimentos, poderão ser autorizadas 

desde que respeitem as seguintes condições: 

 

a) A ocupação não pode prejudicar a circulação de peões, deixando sempre livre, para esse efeito, um corredor de largura 

não inferior a 2,25m, definido entre o lancil e a zona ocupada; 

b) A ocupação não pode exceder 0,60m ou 0,80m a partir do plano marginal da edificação conforme a largura do passeio 

seja até 3,00m ou superior, respectivamente; 

c) A distância do plano inferior dos expositores ao pavimento será, no mínimo de 0,40m sempre que se trate de produtos 

alimentares, não podendo, em nenhum caso, a altura das instalações exceder 1,5m a partir do solo; 

d) A colocação dos expositores não pode, em qualquer caso, dificultar o acesso livre e directo ao próprio estabelecimento 

em toda a largura do vão da entrada, nem prejudicar o acesso ao prédio em que o estabelecimento se integre ou aos 

prédios adjacentes 

 

2. Fora do horário de funcionamento dos estabelecimentos, todos os equipamentos de apoio terão que ser retirados do 

espaço público. 
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Artigo 77º 

Grandes Exposições 

 

1. As ocupações do espaço público ou em áreas expectantes com estruturas de exposição destinadas à promoção de 

marcas, campanhas de sensibilização ou qualquer outros eventos, podem ser autorizadas desde que obedeçam às 

seguintes condições: 

 

a) As estruturas de apoio ou quaisquer dos elementos expostos não poderão exceder a altura de 5,00m; 

b) Toda a zona marginal do espaço público deverá ser protegida da área de exposição sempre que as estruturas ou o 

equipamento exposto possam, pelas suas características, afectar directa ou indirectamente a envolvente ambiental. 

 

2. As autorizações referidas no número anterior não deverão exceder o prazo de 60 dias, acrescido do período necessário 

à montagem e desmontagem que será fixado caso a caso. 

 

 

Secção V 

Pilaretes 

 

Artigo 78º 

Noção 

 

Entende-se por pilaretes, para efeitos deste Regulamento, os elementos de protecção, fixos ao passeio, que têm como 

função, a delimitação de espaços. 

 

 

Artigo 79º 

Condições de Instalação 

 

1. A implantação de pilaretes, deve obedecer a um estudo prévio da zona, de modo a abranger áreas contínuas de 

características semelhantes, salvaguardando as condições de circulação, acessibilidade pedonal e rodoviária. 

 

2. O modelo a instalar deverá ser aprovado pela Câmara Municipal. 

 

3. Se o pedido for de interesse particular, poderá o Município autorizar a sua colocação, desde que se respeite o disposto 

nos números anteriores, devendo o requerente suportar os respectivos custos. 

 

Secção VI 

Ocupações Temporárias 

 

Subsecção I 

Ocupações Periódicas 

 

Artigo 80º 

Noção 

 

Entende-se por ocupação periódica, para efeitos do presente Regulamento, aquela que se efectua no espaço público, em 

épocas do ano determinadas, nomeadamente durante períodos festivos, com actividades de carácter diverso, como 

acontece com circos, carrosséis e outras similares. 
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Artigo 81º 

Condições de Instalação 

 

1. A ocupação dos espaços públicos com instalação de circos, carrosséis e similares só é possível em locais a aprovar pela 

Câmara Municipal. 

 

2. Durante o período de ocupação, o requerente fica sujeito ao cumprimento de regulamentação existente sobre o ruído e 

recolha de lixos, e também a que respeita à utilização de publicidade sonora e luminosa e à limpeza do local ocupado. 

 

3. As instalações e anexos devem apresentar-se sempre em bom estado de conservação e limpeza. 

 

4. As feras ou animais, quando os haja, devem ser alojados num local único, devidamente escolhido e fora do alcance do 

público. 

 

5. A arrumação de carros e viaturas de apoio deve fazer-se dentro da área licenciada para a ocupação. 

 

 

Subsecção II 

Ocupações Ocasionais 

 

Artigo 82º 

Noção 

 

Entende-se por ocupação ocasional, para efeitos do presente Regulamento, aquela que se pretenda efectuar 

ocasionalmente no espaço público ou em áreas expectantes e destinada ao exercício de actividades promocionais de 

natureza didáctica e/ou cultural, campanhas de sensibilização ou qualquer outro evento, recorrendo à utilização de 

estruturas de exposição de natureza diversa, nomeadamente tendas, pavilhões, estrados. 

 

 

Artigo 83º 

Condições de Instalação 

 

1. A ocupação ocasional do espaço público com estruturas de exposição deverá obedecer, ao disposto nos artigos 38º a 44º 

do presente Regulamento. 

 

2. Toda a zona marginal do espaço público deverá ser protegida em relação à área de exposição sempre que as estruturas 

ou o equipamento exposto possam, pelas suas características, afectar directa ou indirectamente a envolvente ambiental. 

 

 

Subsecção III 

Ocupações de Carácter Cultural - Pintores, Caricaturistas, Artesãos, Músicos, Actores e Outros 

 

Artigo 84º 

Noção 

 

São consideradas ocupações ocasionais de carácter cultural, para efeitos do presente Regulamento, aquelas cujo exercício 

da actividade artística (pintura, artesanato, música e representação) é realizada no espaço público. 
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CAPÍTULO VI 
Condições Técnicas Específicas Relativas ao Licenciamento de Suportes Publicitários 

 

Secção I 

Publicidade Afecta A Mobiliário Urbano 

 

Artigo 85º 

Noção 

 

Consideram-se suportes publicitários autónomos, para efeitos do presente Regulamento, as peças de mobiliário urbano 

ou os dispositivos com estrutura própria de fixação ao solo, cuja função principal é a afixação de mensagens publicitárias, 

nomeadamente: 

 

a) Painel - dispositivo estático ou rotativo, constituído por uma superfície para afixação de mensagens publicitárias, de 

dimensão superior a 4m², envolvida por uma moldura, e estrutura de suporte fixada directamente ao solo; 

b) Mupi -peça de mobiliário urbano biface, dotada de iluminação interior, concebida para servir de suporte à afixação de 

cartazes publicitários. 

c) Coluna Publicitária - peça de mobiliário urbano de forma predominantemente cilíndrica, dotada de iluminação 

interior, apresentando por vezes uma estrutura dinâmica que permite a rotação das mensagens publicitárias; 

d) Direccionador (Mupe) - peça de mobiliário urbano mono ou biface, com estrutura de suporte fixada directamente ao 

solo, não luminosa, concebida para suportar setas direccionais, com afixação acima dos 2,20m de altura. 

 

 

Subsecção I 

PAINÉIS 

 

Artigo 86º 

Condições de Instalação 

 

1. Não podem ser afixados painéis em edifícios nem serem colocados em frente de vãos dos mesmos. 

 

2. Quando afixados em tapumes, vedações ou elementos congéneres, os painéis deverão ser sempre nivelados. 

 

3. A estrutura de suporte deve ser metálica e na cor mais adequada ao ambiente e estética do local. 

 

4. O painel conterá, obrigatoriamente, no canto inferior direito uma placa identificativa da identidade do requerente. 

 

5. Após o deferimento do pedido, o levantamento do respectivo alvará de licença fica condicionado à entrega de cópia do 

contrato de seguro de responsabilidade civil, sendo o titular da licença responsável por todos os danos resultantes da 

instalação e pela manutenção destes suportes publicitários. 

 

 

Artigo 87º 

Dimensão dos Painéis 

 

1. Os painéis devem ter a altura máxima de 3,00m e largura máxima de 8,00m devendo ser assegurado o correcto 

dimensionamento de modo a que não seja posto em causa o ambiente e a estética dos locais pretendidos. 
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2. A distância entre a moldura dos painéis e o solo não pode ser inferior a 2,50m. 

 

3. Os painéis podem ter saliências, desde que: 

 

a) Não ultrapassem na sua totalidade 0,50m para o exterior na área central e 1m² de superfície; 

b) Não ultrapassem 0,50m de balanço em relação ao seu plano; 

c) A distância entre a parte inferior da saliência e o solo não seja inferior a 3,00m. 

 

 

Artigo 88º 

Outras Disposições 

 

1. Os suportes publicitários não poderão manter-se no local sem publicidade por mais de 30 dias, devendo o respectivo 

titular proceder, no prazo de 8 dias a contar da notificação, à sua remoção, sob pena da Câmara Municipal proceder à 

mesma, debitando-lhe todos os custos. 

 

2. É obrigatória a colocação nos dispositivos gráficos e/ou publicitários, em local visível, da identificação do titular da 

respectiva licença, não podendo esta exceder as dimensões de 0,40X0,20m. 

 

 

Artigo 89º 

Condições de Instalação de Painéis em Tapumes, Vedações, ou Elementos Congéneres 

 

1. É interdita a instalação de painéis em tapumes nas áreas de imóveis classificados, em vias de classificação ou 

abrangidas por zonas de protecção dos mesmos e nos núcleos antigos. 

 

2. Só é autorizada a instalação de painéis em tapumes, enquanto no local decorrerem obras. 

 

3. As obras a que se refere o numero anterior, deverão ter um desenvolvimento vertical, acima do solo, com pelo menos 

5m de altura. 

 

4. Na instalação dos painéis, a sua estrutura de fixação ao solo terá que ficar colocada no interior do tapume, vedação ou 

elemento congénere. 

 

5. Poderão ser instaladas mensagens publicitárias nos próprios tapumes de obra. 

 

 

Subsecção II 

MUPIS 

 

Artigo 90º 

Condições de Licenciamento 

 

O licenciamento da ocupação do espaço público com mupis, será precedido de hasta pública, concurso público ou a 

requerimento dos interessados para atribuição de locais destinados à instalação dos mesmos. 
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Artigo 91º 

Condições de Instalação 

 

À instalação de mupis é aplicável o disposto nos artigos 38º a 45º. 

 

 

SUBSECÇÃO III 

COLUNAS PUBLICITÁRIAS 

 

Artigo 92º 

Condições de Licenciamento 

 

O licenciamento da ocupação do espaço público com colunas publicitárias, será sempre precedido de hasta pública, 

concurso público ou  a requerimento dos interessados para atribuição de locais destinados à instalação dos mesmos  

 

 

Artigo 93º 

Condições de Instalação 

 

Sem prejuízo do disposto nos artigos, 38º a 45º, as colunas publicitárias, devem ser instaladas em espaços amplos, como 

sejam, praças e largos, sendo proibido a sua colocação em passeios de largura inferior a 6,00m. 

 

 

Subsecção IV 

Bandeirolas 

 

Artigo 94º 

Definição 

 

Para efeitos deste Regulamento entende-se por bandeirola todo o suporte afixado em poste, candeeiro ou outra estrutura 

semelhante. 

 

 

Artigo 95º 

Dimensões 

 

1. As bandeirolas devem ter uma das seguintes dimensões: 

 

a) 1,20m de altura por 0,80m de largura como limites máximos; 

b) 1m de altura por 0,60m de largura como limites mínimos. 

 

2. Poderão ser licenciadas, a título excepcional devidamente fundamentado, bandeirolas com outras dimensões desde que 

não fique posta em causa a visibilidade da sinalização de trânsito, nem o ambiente e a estética dos locais pretendidos. 
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Artigo 96º 

Condições de Instalação 

 

1. As bandeirolas só podem ser colocadas em posição perpendicular à via. 

 

2. A distância entre a parte inferior das bandeirolas e o solo não pode ser inferior a 3,00m havendo passeios ou 4,50m 

inexistindo passeios. 

 

3. A distância entre a fachada do edifício mais próximo e o bordo exterior das bandeirolas não pode ser inferior a 2,00m. 

 

 

Subsecção V 

Faixas, Pendões e Outros Semelhantes 

 

Artigo 97º 

Definição 

 

Para efeitos do presente Regulamento entende-se por faixas, pendões e outros semelhantes, todo o meio publicitário 

constituído por tecido ou tela, fixado temporariamente em poste, candeeiro ou outro semelhante. 

 

 

Artigo 98º 

Condições de Instalação 

 

A colocação de faixas, pendões e outros semelhantes não pode constituir perigo para a circulação pedonal e rodoviária, 

devendo a distância entre a parte inferior e o solo, ser no mínimo 3,00m. 

 

 

Subsecção VI 

Cartazes, Dísticos Colantes e Outros Semelhantes 

 

Artigo 99º 

Definição 

 

Para efeitos deste Regulamento, entende-se por cartaz, dístico colante e outros semelhantes, todo o meio publicitário 

temporário, constituído por papel ou tela, colocado ou por outro meio afixado directamente em local que confine com o 

espaço público. 

 

 

Artigo 100º 

Condições de Aplicação 

 

A afixação de cartazes, dísticos colantes ou outros semelhantes só poderá ter lugar em locais de domínio público ou 

privado devidamente autorizados para o efeito, ou em tapumes ou outras vedações provisórias, pertença dos 

interessados ou com autorização devidamente comprovada dos titulares do direito sobre os mesmos. 
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Secção II 

Anúncios Luminosos, Iluminados, Electrónicos e Semelhantes 

 

Artigo 101º 

Definição 

 

Para efeitos deste Regulamento, entende-se por: 

 

a) Anúncio Luminoso - todo o suporte que emita luz própria; 

b) Anúncio Iluminado - todo o suporte sobre o qual se faça incidir intencionalmente uma fonte de luz; 

c) Anúncio Electrónico - sistema computorizado de emissão de mensagens e imagens e/ou com possibilidade de ligação 

de TV e vídeo. 

 

 

Artigo 102º 

Condições de Aplicação 

 

A colocação dos anúncios a que se refere o artigo anterior sobre o espaço do domínio público deve respeitar: 

 

a) A distância de 2,50m da parte inferior dos anúncios em relação ao solo; 

b) A distância de 0,50m medida na horizontal dos anúncios em relação ao bordo exterior do lancil do passeio; 

c) A distância de 0,50m medida na horizontal do plano exterior dos anúncios em relação à faixa de rodagem se delimitada 

por pintura, berma e/ou valeta caso não exista passeio. 

 

 

Artigo 103º 

Estrutura, Termo de Responsabilidade e Seguro 

 

1. As estruturas ou suportes dos anúncios luminosos, iluminados, electrónicos ou semelhantes instalados em edifícios e 

em espaços afectos ao domínio público devem ser da cor mais adequada ao ambiente e estética do local. 

 

2. Após o deferimento do pedido, o levantamento do respectivo alvará de licença fica condicionado à entrega de cópia do 

contrato de seguro de responsabilidade civil, sendo o titular da licença responsável por todos os danos resultantes da 

instalação e manutenção dos dispositivos publicitários. 
 

 

Secção III 

Publicidade Instalada em Edifícios 

 

Artigo 104º 

Noção 

 

Para efeitos do presente Regulamento, a publicidade a instalar em edifícios, deve obedecer a regras específicas de acordo 

com o seu local de inserção, considerando-se as seguintes classes: 

 

a) Publicidade instalada em fachadas; 

b) Publicidade instalada em empenas ou alçados laterais cegos; 

c) Publicidade instalada em pisos térreos. 
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Artigo 105º 

Princípios Reguladores 

 

A instalação de publicidade em edifícios só poderá ocorrer quando se integrar harmoniosamente na arquitectura do 

imóvel, e constituir um elemento valorizador do edifício e da paisagem envolvente, considerando-se como aspectos 

essenciais a ter em atenção, para este efeito, a composição, a escala, a forma e as cores da mensagem. 

 

 

Artigo 106º 

Proibições 

 

É interdita a instalação de publicidade em telhados, coberturas ou terraços. 

 

 

Subsecção I 

Publicidade Instalada em Fachadas 

 

Artigo 107º 

Noção 

 

Entende-se por publicidade instalada em fachadas, para efeitos do presente Regulamento, aquela que se situa acima do 

piso térreo. 

 

 

Artigo 108º 

Condições de Instalação 

 

1. Só é permitida a instalação de publicidade em fachadas, a entidades localizadas no edifício e no piso ou pisos 

respectivos. 

 

2. Devem ser utilizados preferencialmente, suportes publicitários constituídos por letras ou símbolos soltos ou recortados, 

aplicados directamente aos paramentos. 

 

3. A colocação de dispositivos publicitários em fachadas, só poderá conter o nome/logotipo da entidade e a indicação da 

actividade principal. 

 

 

Subsecção II 

Publicidade Instalada em Empenas ou Alçados Laterais Cegos 

 

Artigo 109º 

Noção 

 

Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por: 

 

a) Empena - parede lateral de um edifício, sem vãos, que confina com propriedade privada; 

b) Alçado Lateral Cego - alçado lateral de um edifício que confina com o espaço público ou propriedade municipal, sem 

vãos. 
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Artigo 110º 

Condições de Instalação 

 

1. A instalação de publicidade em empenas ou alçados laterais cegos, deve obedecer cumulativamente, às seguintes 

condições: 

 

a) Os dispositivos, formas ou suportes, coincidam ou se justaponham, total ou parcialmente, aos contornos das paredes 

exteriores dos edifícios; 

b) O motivo publicitário a instalar seja constituído por uma única composição, não sendo por isso admitida, mais do que 

uma licença por local ou empena; 

c) As mensagens publicitárias e os suportes respectivos não excederem os limites físicos das empenas que lhes servem de 

suporte; 

d) Seja autorizada a sua colocação pelo proprietário confinante, no caso de empenas. 

 

2. A instalação de telas e lonas publicitárias, em prédios com obras em curso, serão recuadas em relação ao tapume de 

protecção e só poderão permanecer no local enquanto decorrerem os trabalhos que, se  interrompidos por período 

superior a 30 dias, deverão ser removidas. 

 

3. Na pintura de mensagens publicitárias em empenas ou alçados laterais cegos, só serão autorizados os pedidos, em que 

a inscrição publicitária, pela sua criatividade e originalidade, possa ser considerada como um benefício para o edifício e 

para o Concelho. 

 

4. Poderá ser exigida uma caução, de montante equivalente ao valor necessário para repor a situação original. 

 

 

Subsecção III 

Publicidade Instalada em Pisos Térreos e em Obras de Construção 

 

Artigo 111º 

Noção 

 

Entende-se por publicidade instalada em pisos térreos, para efeitos do presente Regulamento, a que se refere aos 

dispositivos publicitários instalados ao nível da entrada dos edifícios, nos locais das obras e nas montras dos 

estabelecimentos comerciais, nomeadamente os seguintes: 

 

a) Chapa - suporte aplicado em paramento liso, usualmente utilizado para assinalar escritórios ou  outras actividades 

similares; 

b) Pala - elemento rígido, com predomínio da dimensão horizontal, fixo aos paramentos das fachadas e funcionando 

como suporte para afixação/inscrição de mensagens publicitárias; 

c) Letreiro - dispositivo publicitário constituído por placa, por letras ou símbolos recortados, fixos aos paramentos das 

fachadas; 

d) Tabuleta/Dispositivo Biface - suporte instalado perpendicularmente às fachadas dos edifícios, com mensagem 

publicitária em ambas as faces. 
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Artigo 112º 

Condições de Instalação e Dimensões de Chapas 

 

1. Em cada edifício, as chapas devem ser todas do mesmo tamanho, cor e material e estar alinhadas, deixando entre si 

distâncias regulares. 

 

2. Só será autorizada a instalação de uma chapa por cada fracção autónoma. 

 

3. Não podem ser colocadas acima do nível do tecto do piso térreo. 

 

4. A maior dimensão não exceder os 0,60m e a máxima saliência de 0,03m. 

 

 

Artigo 113º 

Condições de Instalação de Palas 

 

Não podem sobrepor cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e janelas, gradeamentos e outros 

elementos com interesse arquitectónico ou decorativo. 

 

 

Artigo 114º 

Dimensões e Distâncias a Observar nas Palas 

 

1. As palas não podem exceder o limite lateral dos estabelecimentos, nem um balanço de 0,50m em relação à fachada. 

 

2. A instalação deve fazer-se a uma distância do solo igual ou superior a 2,50m e nunca acima do nível do tecto do 

estabelecimento a que pertençam. 

 

 

Artigo 115º 

Condições de Instalação de Letreiros 

 

Os letreiros devem ser, preferencialmente, em letras ou símbolos, soltos ou recortados e não podem sobrepor cunhais, 

pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e janelas, gradeamentos e outros elementos com interesse 

arquitectónico ou decorativo. 

Artigo 116º 

Dimensões e Distância, a Observar nos Letreiros 

 

1. Os letreiros não podem exceder o limite lateral dos estabelecimentos, nem um balanço de 0,10m em relação à fachada. 

 

2. A instalação deve fazer-se a uma distância do solo igual ou superior a 2,10m e nunca acima do nível do tecto do 

estabelecimento a que pertençam.  
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Artigo 117º 

Condições de Instalação de Tabuletas/Dispositivos Biface 

 

1. Só será autorizada a instalação de uma tabuleta ou dispositivo biface por cada fracção autónoma a qual não poderá ser 

colocada acima do piso térreo. 

 

2. Em cada edifício, deverá procurar-se que as tabuletas ou dispositivos biface tenham todos o mesmo tamanho e que a 

sua instalação defina um alinhamento, deixando entre si distâncias regulares. 

 

 

Artigo 118º 

Dimensões a Observar nas Tabuletas/Dispositivos Biface 

 

1. A dimensão máxima das tabuletas ou dispositivos biface não pode exceder 0,70m nem o seu afastamento ao plano 

marginal dos edifícios exceder  50%  daquela. 

 

2. A espessura das tabuletas ou dos dispositivos biface não deve exceder 0,20m,  quando emitam luz própria,  e 0,03m 

quando não emitam. 

 

 

Artigo 119º 

Distâncias a Observar nas Tabuletas/Dispositivos Biface 

 

1. O limite inferior das tabuletas ou dispositivos biface não pode distar menos de 2,20m do solo. 

 

2. Quando os passeios tiverem largura inferior a 2m, a distância entre o bordo exterior do elemento e o limite do passeio 

não poderá ser inferior a 0,50m, podendo ser fixada uma distância superior sempre que o tráfego automóvel ou a 

existência ou previsão de instalação de equipamento urbano o justifiquem. 

 

3. Não podem ser instaladas tabuletas ou dispositivos biface, a menos de 3m de dispositivos similares. 

 

4. Exceptuam-se do disposto no número anterior em que outras distâncias poderão ser consideradas, os casos em que se 

trate da instalação de tabuletas ou dispositivos biface, em galerias ou centros comerciais, em que tenha sido entregue um 

projecto tipo, com a respectiva autorização do condomínio, prevendo a utilização de modelos de equipamento com as 

mesmas características, em toda a fachada do edifício. 

 

 

 

CAPÍTULO VII 
Penalidades 

 

Artigo 120º 

Remoção 

 

1. Em caso de caducidade, de revogação ou cancelamento, deve o respectivo titular proceder à remoção do mobiliário 

urbano e suportes publicitários instalados ou à eliminação da mensagem publicitária, no prazo de 10 dias, após o termo 

do prazo de validade, depois de notificado para o efeito pela Câmara Municipal. 
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2. Quando o titular da licença não cumpra o estipulado no número anterior a Câmara Municipal procederá a expensas 

daquele, à remoção dos meios ou suportes utilizados, sem prejuízo da aplicação de quaisquer normas de carácter 

sancionatório a que haja lugar. 

 

3. Em caso de utilização abusiva do espaço público, ou privado, sem licença ou fora dos condicionalismos autorizados, a 

Câmara Municipal poderá proceder a expensas do infractor à remoção do mobiliário urbano e dos suportes publicitários 

bem como à eliminação das mensagens publicitárias, sem prévia notificação do titular. 

 

4. A Câmara Municipal de Odivelas não se responsabilizará por eventuais danos resultantes das remoções previstas nos 

números anteriores. 

 

 

Artigo 121º 

Contra-Ordenações 

 

Constituem contra-ordenações: 

 

a) A ocupação do espaço público com mobiliário urbano, designadamente com quiosques, esplanadas, palas, toldos, 

alpendres, floreiras, e ainda com outros objectos que, não possuindo natureza de mobiliário urbano, se encontrem 

instalados ou apoiados no espaço público, permitindo um uso, prestando um serviço ou apoiando uma actividade 

titulada por correspondente alvará de licença de ocupação do espaço público, sem que para tal se encontrem habilitados; 

b) A instalação de suportes publicitários e a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias, efectuadas sem licença; 

c) As falsas declarações, como interposta pessoa, visando a obtenção da licença, bem como sobre as disposições legais ou 

regulamentares aplicáveis ao respectivo projecto; 

d) A transmissão da licença a outrém não autorizada, bem como a cedência de utilização do espaço licenciado, ainda que 

temporariamente; 

e) A adulteração dos elementos, tal como aprovados ou alterações da demarcação efectuada; 

f) A violação do dever de segurança e vigilância previsto no artigo 32º; 

g) A violação do dever de higiene e de apresentação previsto no artigo 34º; 

h) O incumprimento pelo responsável pela ocupação abusiva da determinação de proceder à remoção voluntária dos 

elementos de mobiliário urbano instalados, bem como de outros objectos instalados no espaço público; 

i) A instalação de suportes publicitários, bem como a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias que não respeitem 

os critérios a que se referem os artigos 38º a 45º, bem como as condições do respectivo licenciamento; 

j) A instalação de mobiliário urbano, ou de outros objectos que, não possuindo natureza de mobiliário urbano, se 

encontrem instalados ou apoiados no espaço público, permitindo um uso, prestando um serviço ou apoiando uma 

actividade, que não respeitem os critérios a que se referem os artigos 38º a 45º, bem como as condições do respectivo 

licenciamento; 

k) A não remoção do mobiliário urbano e dos suportes publicitários dentro do prazo de remoção voluntária previsto 

neste regulamento; 

l) Montagem de mobiliário urbano e suportes publicitários no espaço público por empresas prestadoras deste serviço, 

sem que tenha sido emitido o respectivo alvará de licença. 

 

2. A tentativa e a negligência são puníveis. 
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Artigo 122º 

Coimas 

 

1. As contra-ordenações previstas no artigo anterior são puníveis com coimas graduadas: 

a) De 1 a 5 vezes o Salário Mínimo Nacional, no caso das alíneas a), b), c), d) e l); 

b) De metade a 3 vezes o Salário Mínimo Nacional, no caso das alíneas e), h), i) e j); 

c) Da décima parte a 1.5 vezes o Salário Mínimo Nacional, nos casos das alíneas f), g) e k). 

 

2. Quando o infractor for pessoa colectiva, os limites mínimo e máximo das coimas são elevados para o dobro. 

 

 

Artigo 123º 

Fiscalizações 

 

1. Compete à Fiscalização Municipal a verificação do cumprimento do presente Regulamento, do cumprimento por parte 

do titular da licença das obrigações e condições de licenciamento a que esteja vinculado, bem como a investigação e 

participação de qualquer evento ou circunstância susceptível de implicar responsabilidade por contra-ordenação. 

 

2. As autoridades policiais podem accionar as medidas cautelares legalmente instituídas para impedir o desaparecimento, 

destruição e/ou ocultação de provas. 

 

 

Artigo 124º 

Aplicação das Coimas 

 

Compete ao Presidente da Câmara, a aplicação das coimas previstas no artigo 122º. 

 

 

CAPÍTULO VIII 
Disposições Finais 

 

Artigo 125º 

Planos Municipais de Ordenamento do Território 

 

Os planos municipais de ordenamento do território a vigorar na área do Município de Odivelas poderão estabelecer 

disposições específicas sobre a ocupação de espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes 

publicitários, em complemento das disposições do presente Regulamento. 

 

 

Artigo 126º 

Norma Revogatória 

 

São revogadas todas as disposições regulamentares que versem sobre a matéria objecto do presente  Regulamento. 

 

 

Artigo 127º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor 30 dias após a data da sua publicação em Boletim Municipal. 


