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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

2244..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

rreeaalliizzaaddaa  eemm  1155  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22000044  
 
 
 
 

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DA SIMTEJO 
 

 
 

DELIBERAÇÃO TOMADA PELO SENHOR PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ratificação da decisão assumida pelo Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas relativa ao aumento 
de Capital Social da SIMTEJO, aprovado na Assembleia 
Geral de 12 de Novembro de 2004, no valor de 
€37.000.000,00 (trinta e sete milhões de euros), cabendo 
ao Município de Odivelas o encargo correspondente a 
3%, de acordo com a proposta apresentada pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas datada de 
15 de Dezembro de 2004. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANO E ORÇAMENTO 
 

 
 

11.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
Décima primeira alteração orçamental, nos termos dos 
mapas apresentados pelo serviço, que farão parte 
integrante da acta da reunião. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA 
DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS 

 

 
REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA 
DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS 

 
Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e 
Outras Receitas Municipais, de acordo com o proposto 

na informação do Senhor Assessor Jurídico, Dr. Vítor 
Martins Jorge datada de 14 de Dezembro de 2004. 
 
(Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

TABELA DE TAXAS E TARIFAS 
 

 
 

TABELA DE TAXAS E TARIFAS PARA O ANO DE 2005 

 
Tabela de Taxas e Tarifas para o ano 2005, com as 
seguintes alterações: 
 
• Aditamento de um n.º 8 ao Art.º 105º com a seguinte 
redacção: “Taxa de apreciação e de reapreciação de 
projectos de instalação de estabelecimentos: €50”; 
 
• Aditamento de um n.º 7 ao Art.º 107º com a seguinte 
redacção: “Vistorias complementares na sequência de 
acções de fiscalizações - 20% sobre a taxa de 
licenciamento”; 
 
• Aditamento de um n.º 22 ao Art.º 5º com a seguinte 
redacção: “Taxa de depósito de bens moveis 
apreendidos - por dia ou fracção e por cada m3 ou 
fracção - 0,56”; 
 
• Alteração apresentada pela Junta de Freguesia da 
Ramada que será introduzida no corpo da tabela, com 
excepção da proposta apresentada quanto ao n.º 6 do 
art.º 22. 
 
• Alteração ao art.º 75, n.º 15, Estabelecimentos de Tipo 4 
que serão introduzidas na Tabela, de acordo com a 
Informação n.º 187/DJAG/DJ/2004 de 09 de Dezembro de 
2004. 
 
(Alterações Aprovadas por unanimidade) 

 
• Supressão no n.º 6, do art.º 22º, do texto com a seguinte 
redacção: “Terá um factor de redução de 0,60”. 
Esta alteração terá ainda que ser submetido a inquérito 
público, não constando assim do documento final. 
 
(Alteração Aprovada por maioria) 

 
No seguimento da discussão foi deliberado, por 
unanimidade, aprovar a proposta de Tabela de Taxas e 
Tarifas para o Ano de 2005, de acordo com as alterações 
que lhe foram introduzidas no decorrer da discussão. 
 
(Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal) 
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REUNIÕES 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

 
 

CALENDARIZAÇÃO DAS REUNIÕES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS PARA O ANO DE 2005 

 
Calendarização das reuniões da Câmara Municipal de 
Odivelas para o ano de 2005: 
 

Mês Dia Hora Reunião 
Janeiro 12 

26 
09h30m 
09h30m 

 
Reunião Pública 

Fevereiro 10 
23 

15h 
09h30m 

 
Reunião Pública 

Março 09 
23 

09h30m 
09h30m 

 
Reunião Pública 

Abril 06 
20 

09h30m 
09h30m 

 
Reunião Pública 

Maio 04 
18 

09h30m 
09h30m 

 
Reunião Pública 

Junho 01 
15 
29 

09h30m 
09h30m 
09h30m 

 
 
Reunião Pública 

Julho 13 
27 

09h30m 
09h30m 

 
Reunião Pública 

Agosto 10 
24 

09h30m 
09h30m 

 
Reunião Pública 

Setembro 07 
21 

09h30m 
09h30m 

 
Reunião Pública 

Outubro 06 
19 

15h 
09h30m 

 
Reunião Pública 

Novembro 02 
16 
30 

09h30m 
09h30m 
09h30m 

 
Reunião Pública 

Dezembro 14 
28 

09h30m 
09h30m 

 
Reunião Pública 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

FUNDOS DE MANEIO 
 

 
 

MOVIMENTOS OCORRIDOS NOS FUNDOS DE MANEIO 

 
• Ratificação dos movimentos ocorridos nos fundos de 
maneio do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora 
Natália Santos e do Senhor Vereador Carlos Lérias 
posteriormente ao decurso do prazo estabelecido no n.º 
7 do artigo 23 da Norma de Controlo Interno, bem como 
aprovação da manutenção dos referidos fundos de 

maneio, de acordo com o proposto na Informação n.º 
600/DFA/DF/SC/CE/04 de 11 de Dezembro de 2004. 
 
• Alteração do valor inicial dos fundos de maneio do 
Senhor Presidente, dos Senhores Vereadores e da 
Assembleia Municipal, bem como fixar o valor máximo 
a movimentar durante o ano económico (acumulado) 
para todos os fundos de maneio constituídos, de acordo 
com o proposto na Informação n.º 599/DFA/DF/SC/ 
CE/04 de 10 de Dezembro de 2004. 
 
• Revogação do ponto 8 do Regulamento do Fundo de 
Maneio, aprovado na 6ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 20 de Março de 2002 (Boletim 

Municipal das Deliberações e Decisões n.º 8/2002, páginas 8 a 

10), de acordo com o proposto na Informação n.º 
599/DFA/DF/SC/CE/04 de 10 de Dezembro de 2004, pelo 
que se publica na íntegra o referido regulamento, com 
esta alteração. 
 

“Regulamento do Fundo de Maneio 
 
1. Nos termos do artigo 30° do Decreto-Lei n.º 341/83 de 
21 de Julho e pontos 2.3.4.3 e 2.9.10.1.11 alíneas a), b) e c) 
do Decreto-Lei 54-A/99 de 22 de Fevereiro do Pocal, são 
constituídos sete fundos de maneio; 
 
2. Cada Fundo de Maneio criado é da responsabilidade 
respectivamente do Sr . Presidente da Câmara de 
Odivelas e dos Srs. Vereadores (Graça Peixoto, Natália 
Santos, Carlos Lourenço, Carlos Lérias, Alexandrino 
Saldanha e Sérgio Paiva); 
 
3. Os Fundos de Maneio suportarão despesas 
reconhecidas como inadiáveis e urgentes, nas áreas da 
competência dos responsáveis mencionados no ponto 
anterior, devidamente fundamentadas; 
 
4. Não devem ser utilizados para suportar despesas que 
não se enquadrem no âmbito referido no ponto 3. e que, 
manifestamente, devem ser suportadas pelo Orçamento 
das despesas correntes em conformidade com as 
disposições legais que regem a sua utilização; 
 
5. Os Fundos de Maneio são constituídos anualmente, 
no início de cada ano económico, da conta das dotações 
Orçamentais mencionadas em 9.; 
 
6. Os responsáveis mencionados no ponto 2. procederão 
apenas, no final de cada mês, à reconstituição dos 
fundos que lhe estão cometidos, contra entrega dos 
comprovativos das despesas efectuadas nesse mês; 
 
7. Os Fundos de Maneio serão repostos 
obrigatoriamente no último dia útil da cada ano; 
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8. Os Fundos de Maneio e, por cada um, suportarão 
apenas despesas urgentes e inadiáveis, realizadas nas 
áreas da responsabilidade do Senhor Presidente da 
Câmara de Odivelas e de cada um dos Senhores 
Vereadores referidos, com a classificação económica que 
se segue: 
 
Decreto-Lei 

n.° 341/83 
de21 de Julho 

Decreto-Lei 
n.° 54-A/99 

POCAL 
Designação 

03.05 02.02.07 Consumos de Secretaria 

03.06 02.02.09 Bens Não Duradouros (Outros) 

04.06 02.03.07 Representação Autárquica 

04.07 02.03.02 
Pequenas Reparações e 
Conservações 

04.09 02.03.11 Aquisição de Serviços (Outros) 

 
Entende-se por: 
 
Consumos de secretaria - Artigos ou produtos de 
pequena duração correntemente consumidos na 
produção do trabalho de secretaria ou a ele 
indispensável. 
Exemplo: lápis, colas, clips, dossiers; 
 
Bens não duradouros (Outros) - Trata-se de uma rubrica 
residual pela qual são suportadas as despesas com a 
aquisição de bens que não sejam enquadráveis nos 
seguintes grupos da rubrica 03.06: 
 
Matérias-Primas e Subsidiárias 
Combustíveis e Lubrificantes 
Alimentação, Roupa e Calçado 
Consumos de Secretaria 
 
Representação autárquica - Abrange despesas 
determinadas por necessidades de representação das 
autarquias em congressos, estágios, viagens de estudo e 
de trabalho; 
 
Pequenas Reparações e Conservações - Referem-se a 
despesas efectuadas com trabalhos de reparação e 
conservação, designadamente de edifícios, viaturas e 
equipamento diverso, feitas por pessoal estranho à 
autarquica; 
 
Aquisição de serviços (Outros) - Rubrica de natureza 
residual, destinada a suportar despesas com a aquisição 
de serviços de terceiros por parte da autarquia e que não 
se enquadrem nos seguintes grupos: 
 
Encargos das instalações 
Locação de bens  
Transportes e comunicação 
Encargos de cobrança de receita 
Estudos de consultadoria 

Representação autárquica 
Pequenas reparações e conservações” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

EXECUÇÃO DO ESPAÇO JOVEM DE ODIVELAS 
 

 
 

PROCESSO N.º 1233/OD/DOM 

 
Proposto, nos termos da Informação n.º 395/DOM/2004 
de 26 de Novembro de 2004: 
 
• Aprovação do Projecto, do Espaço Jovem de Odivelas, 
com excepção da cor dos edifícios, que será definida 
posteriormente, em fase de execução de obra; 
 

“Edifício Espaço Jovem de Odivelas - Projecto de 
Execução 

 
A presente proposta diz respeito à reconstrução de um 
pequeno conjunto de edifícios localizados próximo da 
Quinta da Memória. Actualmente desocupado, passará a 
comportar o Espaço Jovem de Odivelas. 
(...)” 
 
• Aprovação do Anúncio, Programa de Concurso e 
Caderno de Encargos, bem como a composição das 
Comissões de Abertura do Concurso e de Análise das 
Propostas; 
 
• Autorização da abertura do Concurso Público 
destinado à empreitada de obras públicas de execução 
do Espaço Jovem de Odivelas. 
 
“Concurso Público para a empreitada de execução do 
Espaço Jovem de Odivelas 
(...) 
Descrição/objecto do concurso 
A presente empreitada consiste na execução do Espaço 
Jovem de Odivelas, nomeadamente trabalhos em betão 
armado, acabamentos, instalações e equipamentos 
eléctricos de comunicações e de segurança, rede predial 
de distribuição de água e serviço de incêndio, rede 
predial de drenagem de águas pluviais e residuais, rede 
de ventilação e ar condicionado, rede de segurança 
contra incêndio, rede de rega e arquitectura paisagística. 
(...)” 
 
(Aprovado por maioria) 
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CEDÊNCIA DE LOTE DE TERRENO 
EM DIREITO DE SUPERFÍCIE 

 

 
 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 

 
Cedência, em Direito de Superfície, de um Lote de 
Terreno com a área de 4023m2, sito na Quinta do 
Segulim, Lote P1 em Odivelas, à Fábrica da Igreja 
Paroquial Nossa Senhora do Rosário, pelo prazo de 70 
anos, o qual se destina à construção da Igreja do Casal 
da Silveira em Famões, nos termos da minuta de 
contrato apresentada em anexo à Informação n.º 
315/DJAG/DJ/SN/2004 de 3 de Dezembro de 2004. 
 

“...../04       Cedência em Direito de Superfície 
 
- No dia ........ de ........... de 2004, nesta cidade de 
Odivelas, na Rua D. João de Castro, número dois, loja 
um, nas instalações do Departamento Jurídico e de 
Administração Geral, perante mim, Hernâni Silvino 
Vilela Boaventura, Licenciado em Direito, Notário 
Privativo do Município de Odivelas, conforme despacho 
de nomeação proferido pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas em 18 de Fevereiro do ano dois 
mil e dois, nos termos da alínea b) do número 2, do 
artigo 68º da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, com 
as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002 de 11 de 
Janeiro, conjugado com o disposto no art.º 67 do 
Regulamento Orgânico do Município de Odivelas, 
compareceram como outorgantes: 
 
Primeiro - Manuel Porfírio Varges, Licenciado em 
Finanças, casado, natural da Freguesia de Almendra, 
Concelho de Vila Nova de Foz Côa, residente na Av. 
Professor Dr. Augusto Abreu Lopes, número 63, 7.º 
andar esquerdo, Freguesia e Município de Odivelas, que 
outorga na qualidade de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas e em representação deste 
Município, Pessoa Colectiva com o número 504 293 125. 
 
Segundo - Daniel Batalha Henriques, solteiro, maior, 
natural da Freguesia de Santo Isidoro, Município de 
Mafra, residente na Rua .................................., Freguesia 
de Famões, Município de Odivelas, portador do Bilhete 
de Identidade número 7372736-9, emitido a 25 de 
Setembro de 2002, pelos Serviços de Identificação Civil 
de Lisboa, que outorga na qualidade de Pároco da 
Fábrica da Igreja Paroquial Nossa Senhora do Rosário, 
Pessoa Colectiva Religiosa número ..........................., com 
sede na Rua Marechal Gomes da Costa, em Famões, com 
poderes para o acto, conforme verifiquei através da 
exibição da Declaração - Credencial do Director de 
Serviços do Patriarcado de Lisboa, emitida em ......... de 
................ de 2004, documento que arquivo. 

- Verifiquei a identidade dos outorgantes, quanto ao 
primeiro, a qualidade a que se arroga e os poderes que 
legitimam a sua intervenção neste acto, por serem do 
meu conhecimento pessoal e a do segundo através da 
exibição do respectivo Bilhete de Identidade. 
 
- Pelo primeiro outorgante foi dito: 
 
UM - Que o Município de Odivelas, em cumprimento da 
deliberação tomada pela Câmara Municipal de Odivelas 
na .........ª Reunião Ordinária realizada em .......... de 
............... de .............., cede em direito de superfície, a 
título gratuito, livre de quaisquer ónus ou encargos à 
Fábrica da Igreja Nossa Senhora do Rosário, um lote de 
terreno com a área de quatro mil e vinte e três metros 
quadrados, sito na Quinta do Segulim, Lote P1, em 
Odivelas, na Freguesia de Odivelas, que confronta a 
Norte com Rua General Humberto Delgado e lotes 250 e 
251, a Sul e Nascente com Rua 25 de Abril e a Poente 
com os lotes 123 B, 138A, 155 e 109 B, o qual está: 
 
- Descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas sob o número 00933, da Freguesia de Odivelas 
e inscrito a favor do Município de Odivelas pela 
inscrição G traço dois, apresentação número 47 de 21 de 
Outubro de 2002. 
 
- Inscrito na matriz sob o artigo nove mil, seiscentos e 
setenta e dois da Freguesia de Odivelas, e cujo valor 
patrimonial é de ..................................................cêntimos. 
 
DOIS - Que a constituição do direito de superfície se 
rege pelas seguintes cláusulas: 
 
Primeira - Que o lote de terreno sobre o qual é 
constituído o direito de superfície se destina à 
construção da Igreja do Casal da Silveira, em Famões. 
 
Segunda - Que o direito de superfície é constituído, pelo 
prazo de 70 anos. 
 
Terceira - Que a construção da Igreja deverá ter início 
em 2007, devendo ficar concluída em 2009. 
 
Quarta - Fica expressamente proibido à superficiária 
proceder à alienação do direito de superfície constituído 
a seu favor. 
 
Quinta - Em caso de incumprimento por parte da 
superficiária de qualquer das condições de constituição 
do direito, o terreno bem como as edificações nele 
implantadas reverterão automaticamente para o 
património da Câmara Municipal, não havendo lugar a 
qualquer indemnização. 
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Sexta - Para efeitos registrais, é atribuído ao direito de 
superfície o valor de quatrocentos e um mil, trezentos e 
trinta e dois euros e setenta e nove cêntimos. 
 
Sétima - As questões omissas à constituição do direito de 
superfície são regidas pelo disposto nos artigos 19º a 21º 
da Lei dos solos aprovada pelo Decreto - Lei número 
794/76, de 5 de Novembro. 
 
- Pelo Segundo outorgante foi dito: 
- Que, na qualidade em que intervém, aceita a presente 
cedência conforme Declaração - Credencial do Director 
de Serviços Administrativos do Patriarcado de Lisboa, 
emitida em ........de ..................... de .............. 
 
- Assim o disseram e outorgaram. 
- A Fábrica da Igreja Paroquial Nossa Senhora do 
Rosário da Freguesia de Famões está isenta de quaisquer 
impostos nos termos do Artigo VIII da Concordata entre 
a Santa Sé e o Estado Português, publicada no Diário do 
Governo de 10 de Julho de 1940. 
 
- Exibiram-me: 
- Certidão emitida a .......... de ................ de ..........., pela 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas, por onde 
verifiquei os elementos prediais; 
- Caderneta Predial emitida em .......... de ...............de 
.........., pela Repartição de Finanças de Odivelas, por 
onde verifiquei os elementos matriciais. 
 
- Arquivo: 
- Certidão número ....../........ da acta da ..........ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada 
em ......... de .................... de 2004, onde consta a 
deliberação que aprovou a cedência em direito de 
superfície. 
- Informação número 508/DP/2004 de 29 de Junho de 
2004. 
- Informação n.º 1471/DP/2004, de 26 de outubro de 2004, 
na qual consta o prazo de início e conclusão das obras de 
construção. 
- Fotocópia da Planta de Localização. 
 
- Depois de lida em voz alta, explicado o seu conteúdo e 
julgada conforme, vai a presente escritura ser assinada 
por todos os intervenientes. 

 
O Notário Privativo,” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

 

ODIVELCULTUR, E.M. 
 

 
 

NOMEAÇÃO DE PRESIDENTE 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
Nomeação, para o exercício das funções de Presidente 
do Conselho de Administração da Odivelcultur - Gestão, 
Produção e Divulgação Cultural, E.M., da Dra. Sandra 
Maria Gonçalves da Costa, de acordo com a proposta do 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
datada de 10 de Dezembro de 2004: 
 

“Proposta de nomeação de Presidente do Conselho 
de Administração da Empresa Pública Municipal 

«Odivelcultur - Gestão, Produção e Divulgação Cultural, 
E.M.» 

 
Considerando que: 
 
1. A renúncia do Senhor Dr. Fernando Ferreira ao cargo 
de Presidente do Conselho de Administração da 
Odivelcultur - Gestão, Produção e Divulgação Cultural, 
E.M., foi apresentada na 20.ª reunião da Câmara, de 20 
de Outubro de 2004; 
 
2. Se torna obrigatório, nos termos dos Estatutos daquela 
empresa municipal, o preenchimento da vaga deixada 
em aberto por esta renúncia; 
 
3. É a Câmara Municipal competente para deliberar 
sobre a nomeação e exoneração do conselho de 
administração das empresas públicas municipais, por 
força do disposto na alínea i) do art.º 64.º da Lei 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro. 
 
Proponho à Câmara Municipal que delibere: 
 
Nomear para o exercício das funções de Presidente do 
Conselho de Administração da Odivelcultur - Gestão, 
Produção e Divulgação Cultural, E.M. a Sra. Dra. Sandra 
Maria Gonçalves da Costa.” 
 
(Deliberado por escrutínio secreto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
12 31 de Dezembro de 2004 Ano V - N.º 24 

 

 

REDE NACIONAL DAS CIDADES E VILAS 
COM MOBILIDADE PARA TODOS 

 

 
 

ADESÃO DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Adesão do Município de Odivelas ao Programa Rede 
Nacional das Cidades e Vilas com Mobilidade para 
Todos, de acordo com o proposto na Informação n.º 
444/DASJ/DAS/2004 de 13 de Dezembro de 2004. 
 
A Rede Nacional das Cidades e Vilas com Mobilidade 
para Todos (RNCVMPT) é um programa desenvolvido 
pela Associação Portuguesa de Planeadores do 
Território (APPLA), do Departamento de Ambiente e 
Ordenamento da Universidade de Aveiro e dirigido aos 
Municípios, no sentido de serem levadas a efeito 
medidas preventivas e correctivas em matéria de 
acessibilidades com vista à construção de cidades e vilas 
adequadas a todos os cidadãos. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

UNIDADE COMUNITÁRIA DE 
CUIDADOS PSIQUIÁTRICOS DE ODIVELAS 

 
Atribuição de apoio sob a forma de cedência de 
transporte à Unidade Comunitária de Cuidados 
Psiquiátricos de Odivelas (UCCPO), destinado à 
realização de saídas previstas para o ano 2004/2005 na 
região de Lisboa e Vale do Tejo (deslocações a locais 
culturais, rurais e à praia), para 24 utentes e 5 técnicos, 
de acordo com o proposto na Informação n.º 
749/GS/2004 de 22 de Novembro de 2004: 
 
Calendarização: 
 
• 30 de Novembro de 2004 - Bedeteca (Palácio Contador-
Mor, Rua Cidade do Lobito); 
• 21 de Dezembro de 2004 - Museu da Ciência Viva 
(Parque das Nações); 
• 19 de Janeiro de 2005 - Museu do Azulejo (Rua da 
Madredeus); 
• 16 de Fevereiro de 2005 - Museu de Arte Antiga (Rua 
das Janelas Verdes); 
• 15 de Março de 2005 - Planetário (Rua da Escola 
Politécnica); 
• 19 de Abril de 2005 - Sobreiro (Mafra); 
• 17 de Maio de 2005 - Quinta da Granja (Loures); 

• 15 de Junho de 2005 - Parque de Montachique; 
• 21 de Junho de 2005 - Praia (Costa da Caparica); 
• 5 de Julho de 2005 - Praia (Costa da Caparica) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE TEMPOS LIVRES DE ODIVELAS 
 

Ratificação do despacho do Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas datado de 7 de 
Dezembro de 2004, de atribuição de um subsídio, sob a 
forma de cedência de transporte realizado em veículo 
municipal, à Associação de Tempos Livres de Odivelas, 
para deslocação de crianças ao Teatro do Papa Léguas 
(em Benfica, Lisboa) no passado dia 10 de Dezembro, no 
âmbito do Sub-Programa E do Programa de Apoio às 
Instituições de Solidariedade Social de Odivelas 
(PAIPSSO). 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

RANCHO FOLCLÓRICO “OS CAMPONESES DE ODIVELAS” 
 

Manutenção da atribuição de um subsídio ao Rancho 
Folclórico “Os Camponeses de Odivelas”, no valor de 
€600,00 (seiscentos euros), no âmbito do Programa H3 
(Apoio à Recuperação e Beneficiação de Imóveis) 
Programa de Apoio aos Agentes Culturais de Odivelas 
(PACO), destinado à recuperação da sede deste Rancho 
Folclórico, de acordo com o proposto na Informação n.º 
146/DCPC/SDAC/2004 de 7 de Dezembro de 2004 e com 
base nos novos comprovativos apresentados pele 
referida entidade. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTO PARA DEFICIENTES 
 

Atribuição, no âmbito do Sub-Programa F1 (Execução de 
Obras de Beneficiação) do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PADO), de um 
subsídio, no valor de €4.987,00 (quatro mil novecentos e 
oitenta e sete euros, à Federação Portuguesa de Desporto 
para Deficientes, de acordo com o proposto na 
informação n.º 474/DSC/DD/2004 de 30 de Novembro de 
2004. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSOCIAÇÃO DOS IMIGRANTES ADVENTISTAS DO 7.º DIA 
 

Atribuição de um subsídio, sob a forma de cedência de 
transporte à Associação dos Imigrantes Adventistas do 
7.º Dia, para deslocação à Ericeira nos dias 31 de 
Dezembro de 2004 (ida) e 2 de Janeiro de 2005 (regresso), 
a fim de participarem numa actividade da juventude 
alusiva à passagem de ano, de acordo com o proposto na 
Informação n.º 418/DASJ/DAS/04 de 29 de Novembro de 
2004. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CLUBE AMADORES PESCA DESPORTIVA PONTINHA 
 

Atribuição, no âmbito do Programa G (Aquisição de 
Bens e Equipamentos) do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PADO), de um 
subsídio ao Clube Amadores Pesca Desportiva Pontinha, 
no valor de €655,59 (seiscentos e cinquenta e cinco euros 
e cinquenta e nove cêntimos), destinado à aquisição de 
computador, impressora e instalação de linha telefónica, 
de acordo com o proposto na Informação n.º 
480/DSC/DD/2004 de 9 de Dezembro de 2004. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROSALIS 
 

Ratificação do despacho do Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas de atribuição de um 
subsídio, sob a forma de cedência de transporte à 
Prosalis, para deslocação de crianças ao Circo Cardinali, 
no Parque das Nações (em Lisboa) no passado dia 15 de 
Dezembro, de acordo com o proposto na informação n.º 
818/GS/2004 de 13 de Dezembro de 2004 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 
 

REVOGAÇÃO DE DELIBERAÇÃO 
 

 
 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL DE 
ALUGUER OPERACIONAL DE 33 VIATURAS 

 
Revogação da deliberação efectuada na 19ª reunião 
ordinária de Câmara Municipal de Odivelas realizada 
em 8 de Outubro de 2004 (Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões n.º /2004, páginas 25 a 28), de 
adjudicação do Concurso Público Internacional de 

Aluguer Operacional de 33 Viaturas, bem como a 
aprovação da respectiva minuta, de acordo com o 
proposto nas Informações n.os 122/GVAA/04 e 
123/GVAA/04 ambas de 14 de Dezembro de 2004: 
 
“(...) veio a constatar-se que o júri do concurso não terá 
procedido a uma correcta avaliação dos critérios técnicos 
adjudicatórios o que se traduziu no relatório final que 
serviu de base à deliberação da Câmara Municipal. 
(...) devendo o processo ser remetido ao júri do concurso 
no sentido de serem reavaliadas as propostas 
apresentadas pelos concorrentes seguindo o processo os 
seus termos até ao final.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 
 
José de Jesus Lopes 
Bairro Encosta do Mourigo, lote 180, Famões 
Distrate de hipoteca legal 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 
180 do Bairro Encosta do Mourigo, em Famões, pelo 
depósito caução efectuado no banco Caixa Geral de 
Depósitos a favor do Município de Odivelas, no valor de 
€713,87 (setecentos e treze euros e oitenta e sete 
cêntimos), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará n.º 9/2001, de acordo 
com o proposto na informação n.º 253/SM/DRLA-04 de 
22 de Novembro de 2004. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
Maria João Fernandes Arsénio Simões 
Bairro do Trigache Sul, lote 39, Famões 
Distrate de hipoteca legal 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 39 
do Bairro Trigache Sul, em Famões, pelo depósito 
caução efectuado no banco Caixa Geral de Depósitos a 
favor do Município de Odivelas, no valor de €429,54 
(quatrocentos e vinte e nove euros e cinquenta e quatro 
cêntimos), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará n.º 2/2001, de acordo 
com o proposto na informação n.º 227/PC/DGU/DRLA/ 
2004 de 24 de Novembro de 2004. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
14 31 de Dezembro de 2004 Ano V - N.º 24 

 

Maria da Glória Marques André 
Bairro do Trigache Norte, lote 21, Famões 
Distrate de hipoteca legal 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 21 
do Bairro Trigache Norte, em Famões, pelo depósito 
caução efectuado no banco Caixa Geral de Depósitos a 
favor do Município de Odivelas, no valor de €1.836,39 
(mil, oitocentos e trinta e seis euros e trinta e nove 
cêntimos), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará n.º 5/2001, de acordo 
com o proposto na informação n.º 230/PC/DGU/DRLA/ 
2004 de 24 de Novembro de 2004. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
João Moreira da Costa 
Bairro novo das Fontaínhas, lote 5, Famões 
Substituição de hipoteca legal por depósito caução 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 5 
do Bairro Novo das Fontaínhas, em Ramada, pelo 
depósito caução efectuado no Banco Caixa Geral de 
Depósitos a favor do Município de Odivelas, no valor de 
€417,21 (quatrocentos e dezassete euros e vinte e um 
cêntimos), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará n.º 2/2004, de acordo 
com o proposto na informação n.º 240/PC/DGU/DRLA/ 
2004 de 3 de Dezembro de 2004. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
Processo N.º 8649/L/OC 
Manuel da Mota 
Casal da Carochia, Bons Dias, Ramada 
Recepção definitiva das obras de urbanização e 
cancelamento da garantia bancária 

 
Homologação do Auto de Vistoria a fls. 939 e 940 do 
processo n.º 8649/L/OC e aprovação da recepção 
definitiva das obras de urbanização relativas ao Alvará 
n.º 5/97, de acordo com o proposto na informação 
450/MP/DLO/SLU/04 de 18 de Novembro de 2004 e na 
Informação n.º 60/LG/2004 de 25 de Novembro de 2004. 
Bem como, aprovação da libertação da caução no valor 
de €37.713,88 (trinta sete mil, setecentos e treze euros e 
oitenta e oito cêntimos). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 

Processo N.º 30514/L 
Imorretalho, Gestão de Imóveis, S.A. 
Casal da Troca, Odivelas 
Recepção provisória das obras de urbanização 

 
Homologação do Auto de Vistoria a fls. 3154 a 3157 do 
processo n.º 30514/L; aprovação da recepção provisória 
das obras de urbanização ao loteamento objecto do 
referido processo, bem como redução da garantia 
bancária n.º 976-02-0186111 do Banco Comercial 
Português, para €585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco 
mil euros), de acordo com o proposto na Informação n.º 
500/MP/DLO/SLU/04 de 9 de Dezembro de 2004, e na 
Informação n.º 62/LG/2004 de 10 de Dezembro de 2004. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 

“DESPACHO N.º 46/PRES/04 
 

Assunto: Exoneração do cargo de Secretário do Gabinete 
de Apoio Pessoal do Sr. Vereador António Agostinho 
Rosa Antunes  
 
Tendo em vista o preceituado no n.º 3 do artigo 74.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, determino a exoneração de 
Pedro Miguel Ferreira Martins, no cargo de Secretário 
do Gabinete de Apoio Pessoal do Sr. Vereador António 
Agostinho Rosa Antunes, com efeitos a partir da data do 
presente despacho. 
 
Odivelas, 10 de Dezembro de 2004. 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges” 
 
 
 

“DESPACHO N.º 47/PRES/04 
 

Assunto: Nomeação em regime de substituição de Pedro 
Miguel Ferreira Martins no cargo de Chefe da Divisão 
de Transportes e Oficinas  
 
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 11-A/2002, II Série, 2.º 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, IIª Série de 16 de Agosto, contempla 40 lugares 
de Chefe de Divisão. Encontra-se, actualmente vago o 
cargo de Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas. 
 
Assim, e enquanto decorre o competente procedimento 
de selecção, nomeio, em regime de substituição, por um 
período de 60 dias, ao abrigo do disposto no n.º 1 do 
artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, conjugado 
com a alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 
93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, Pedro Miguel Ferreira 
Martins, Técnico Superior de Ciência Política de 1.ª 
classe, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de 

Odivelas, no cargo de Chefe da Divisão de Transportes e 
Oficinas. 
 
A presente nomeação considera-se por urgente 
conveniência de serviço, nos termos do disposto no n.º 2 
do artigo 27.º, da mencionada Lei n.º 2/2004, produzindo 
efeitos à data do presente despacho. 
 
Odivelas, 10 de Dezembro de 2004 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges” 

 
 
 

“DESPACHO N.º 48/PRES/2004 
 

Assunto: Tolerância de Ponto. 
 
Considerando a tradição existente no sentido da 
concessão de tolerância de ponto nos serviços públicos 
nesta quadra festiva, determino, nos termos da 
competência que me é atribuída pela al. a), do n.º 2, do 
art. 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que nos próximos 
dias 24 e 31 de Dezembro de 2004 seja concedida 
tolerância de ponto a todos os trabalhadores municipais. 
 
Mais determino, que seja, igualmente, concedida 
tolerância ou no dia 27 de Dezembro de 2004 ou no dia 3 
de Janeiro de 2005, sem prejuízo do normal 
funcionamento dos serviços, ficando a cargo dos 
respectivos Dirigentes a gestão da melhor forma como 
estas dispensas se poderão processar, em cada uma 
destas datas referidas. 
 
Ficam excepcionados do presente Despacho os 
trabalhadores da Loja do Munícipe que, pela 
especificidade desse espaço, usufruirão de tolerância de 
ponto nos termos a fixar em despacho específico. 
 
Solicito, todavia, a todos os serviços que prestam 
atendimento ao público que procedam à afixação, nas 
respectivas portas, de uma nota informativa acerca do 
encerramento dos serviços nos dias 24 e 31 de Dezembro 
de 2004, por forma a que o mesmo seja do conhecimento 
antecipado dos Munícipes. 
 
Odivelas, 10 de Dezembro de 2004 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges 
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DDEECCIISSÕÕEESS  CCOOMM  EEFFIICCÁÁCCIIAA  EEXXTTEERRNNAA  
 

 
 
 

Departamento de Ambiente 
 

 
 

Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento de Ambiente, nos termos das informações 
n.os 28/VAS/04 de 24 de Novembro de 2004 e 29/VAS/04 
de 24 de Novembro de 2004. 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa Construções de 
Joaquim António Santos, Lda., do valor de €321,30 com IVA 
incluído, referente a “Serviço de Aluguer de Viatura Pesada”, 
nos termos da inf. 681/DA/DQA/04 de 03.11.2004. 
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. Ao 
DFA/DF, para compromisso e pagamento. 
Data do despacho: 05.11.2004 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa Certame, do valor 
de 118,71 com IVA incluído, referente a “Armazenamento do 
Stand do Município no período de 22 de Setembro de 2004 a 22 
de Outubro de 2004”, nos termos do despacho exarado na 
factura com registo de entrada na CMO n.º 52909 de 28.10.2004. 
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Pague-se. 
Data do despacho: 05.11.2004 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa Pestox, do valor de 
€197,54 com IVA incluído, referente a “Desbaratização na 
habitação sita na Praceta Mário de Sá Carneiro, n.º 3 R/C - 
Odivelas”, nos termos do despacho exarado na factura com 
registo de entrada na CMO n.º 50072 de 20.10.2004. 
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Pague-se. 
Data do despacho: 10.11.2004 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa Pestox, do valor de 
€165,41 com IVA incluído, referente a “Desbaratização na 
Escola Básica 2º e 3º Ciclos Vasco Santana - Ramada”, nos 
termos do despacho exarado na factura com registo de entrada 
na CMO n.º 50074 de 20.10.2004. 
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Pague-se. 
Data do despacho: 10.11.2004 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa Pestox, do valor de 
€235,62 com IVA incluído, referente a “Desbaratização nas 
instalações da Escola EB 2º e 3º Ciclos António Gedeão - 
Arroja”, nos termos do despacho exarado na factura com 
registo de entrada na CMO n.º 50071 de 20.10.2004. 
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Pague-se. 
Data do despacho: 10.11.2004 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa Pestox, do valor de 
€267,75 com IVA incluído, referente a “Desinfestação em todas 
as instalações da Escola do 1º Ciclo do Vale Grande - Pontinha”, 
nos termos do despacho exarado na factura com registo de 
entrada na CMO n.º 52650 de 27.10.2004. 
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Pague-se. 
Data do despacho: 10.11.2004 

Assunto: Proposta de compromisso e pagamento à firma 
Ambimed, do valor de €126,00 com IVA incluído, referente a 
“Remoção e Encaminhamento dos Resíduos do Consultório 
Veterinário Municipal”, nos termos da inf. 156/DA/DVM/2004 
de 10.11.2004. 
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. Ao 
DFA/DF, para compromisso e pagamento. 
Data do despacho: 11.11.2004 
 
Assunto: Proposta de pagamento à Valorsul, do valor de €1 
162,73, referente a “Utilização do Aterro Sanitário para 
Deposição de Resíduos Sólidos Resultantes de Actividades da 
DA/DQA”, nos termos da inf. 711/DA/DQA/04 de 16.11.2004. 
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. Ao 
DFA/DF, para pagamento. 
Data do despacho: 17.11.2004 
 
Assunto: Proposta de pagamento aos SMLoures, do valor de 
€295,62 com IVA incluído, referente a “Intervenção de Limpeza 
na R. do Mirante e Bairro Vale do Forno - Odivelas”, nos termos 
da inf. 710/DA/DQA/04 de 16.11.2004. 
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. Ao 
DFA/DF para pagamento. 
Data do despacho: 17.11.2004 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa Coelho Pereira, 
Lda., do valor de €992,40 com IVA incluído, referente a 
“Aquisição de Plantas”, nos termos da inf. 121/DA/SEA/04 de 
23.11.2004. 
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. Ao 
DFA/DF, para os efeitos requeridos. 
Data do despacho: 25.11.2004 
 
Assunto: Proposta de envio de fax à Associação Agrobio a 
informar da adjudicação de “Materiais Pedagógicos”, pelo valor 
de €265,50, nos termos da inf. 118/DA/SEA/04 de 22.11.2004. 
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. 
Data do despacho: 25.11.2004 
 
Assunto: Proposta de envio de fax à empresa Coelho Pereira, 
Lda., a informar da adjudicação da “Aquisição de 
Ferramentas”, pelo valor de €589,00, nos termos da inf. 
119/DA/SEA/04 de 22.11.2004. 
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. 
Data do despacho: 25.11.2004 
 
Assunto: Proposta de envio de fax à empresa Coelho Pereira, 
Lda. a informar da adjudicação da “Aquisição de Ferramentas”, 
pelo valor de €661,00, nos termos da inf. 120/DA/SEA/04 de 
22.11.2004. 
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. 
Data do despacho: 25.11.2004 
 
Assunto: Proposta de envio de oficio à SIMTEJO, CCDRLVT e 
SMLoures, referente a “Descarga de Águas Residuais em 
Afluente da Ribeira da Póvoa - Rua de Angola - Freguesia de 
Olival Basto”, nos termos da inf. 640/DA/DQA/2004 de 
19.10.2004. 
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. 
Data do despacho: 05.11.2004 
 
Assunto: Proposta de envio de fax aos SMLoures, referente a 
“Pedido de Contentores de 8 e 20 m3 - Freguesia da Ramada - 
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Mês de Novembro”, nos termos da inf. 701/DA/DQA/04 de 
09.11.2004. 
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. 
Data do despacho: 11.11.2004 

 
 
 
 

Departamento de Assuntos Sociais 
e Juventude 

 

 
 

Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento de Assuntos Sociais e Juventude, nos 
termos da Informação n.º 171/VGP/2004 de 18 de 
Novembro de 2004. 
 
 
DAS: 
 
Assunto: Programa “Especial aposentados 2004” – Pedido de 
pagamento adicional (Junta de Freguesia de Caneças) no valor 
de €126 (cento e vinte e seis euros), referente a substituição de 
dois participantes por outros dois com escalão de rendimentos 
mais baixo, segundo Informação 330/DASJ/DAS/2004, de 
2004.10.08. 
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Ao DFA/DF, para 
compromisso e pagamento de €126. 
Data: 25.10.2004. 
 
Assunto: Junta de freguesia da Pontinha - Programa “Idas à 
Praia 2004” proposta de compromisso e pagamento no valor de 
€1.512,00 (mil, quinhentos e doze euros), segundo Informação 
352/DASJ/DAS/2004, de 2004. 10.19. 
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Ao DFA/DF para 
compromisso e pagamento. 
Data: 25.10.2004. 
 
DAJ: 
 
Assunto: Informação complementar relativa à proposta de 
compromisso e pagamento à firma Catering, Cabrita e Caçador, 
Lda, no valor de €3.920,00 (três mil, novecentos e vinte euros), 
no âmbito da inf. 289/DASJ/DAJ/2004, segundo Informação 
317/DASJ/DAJ/2004, de 2004.10.13. 
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: De acordo. Ao DFA/DF 
para compromisso e pagamento. 
Data: 14.10.2004. 
 
Assunto: Proposta de Compromisso, Adjudicação e Pagamento 
à firma Martins e Costa Lda, para remodelação da Loja Jovem 
da Pontinha, no valor de €1.163,58  (mil, cento e sessenta e três 
euros e cinquenta e oito cêntimos), segundo Informação 
318/DASJ/DAJ/2004, de 2004.10.13. 
Decisão da Vereadora Graça Peixoto: Concordo. Adjudique-se 
após compromisso. Ao DFA/DF para compromisso. Uma vez 
que as condições de pagamento impõem que seja a pronto, ao 
DFA/DF para emissão de cheque a disponibilizar no dia 28/10, 
data da entrega do material. 
Data: 15.10.2004. 
 

Assunto: Movijovem - Informação referente às vendas 
efectuadas nas Lojas Jovem no âmbito do protocolo com a 
Movijovem, de 17 de Setembro a 14 de Outubro, de acordo com 
a informação 323/DASJ/DAJ/2004, de 2004.10.20. 
Decisão da Directora do Departamento de Assuntos Sociais e 
Juventude, Dra. Alexandra T. de Moura: Concordo. Ao DFA/DF 
para: 1 - Depósito de importância referida em conta da 
Movijovem. 2 - Arrecadação de receita. 
Data: 22.10.2004. 

 
 
 
 

Departamento de Gestão Urbanística 
 

 
 

Despachos com eficácia externa proferidos pelo 
Vereador Dr. Sérgio Paiva, ao abrigo das competências 
delegadas, no âmbito do Departamento de Gestão 
Urbanística, nos termos da Informação n.º 53/VSP/04 de 
26 de Novembro de 2004. 
 
 
N.º Processo: 3382/OI 
Nome: Carlos Santos, Lda 
Assunto: Posse Administrativa 
Local: Rua Tenente Coronel Salgueiro Maia, Quinta da Várzea - 
Póvoa de Stº Adrião 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 04-10-2004 
 
N.º Processo: 34901/OCP/OC 
Nome: Industrila de Construções J. G. Lda 
Assunto: Telas Finais 
Local: Urbanização da Ribeirada, Lote 21 - Odivelas 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 06-10-2004 
 
N.º Processo: 44783/OCP 
Nome: Ana Isabel Pereira Santos Castro 
Assunto: Licença de Construção 
Local: Casal do Privilégio, n.º 10 - Póvoa de Stº Adrião 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 06-10-2004 
 
N.º Processo: 26981/Antigo 
Nome: Jardim Infantil " O Pinóquio" 
Assunto: Alteração de Utilização 
Local: Rua Serpa Pinto, n.º 23 - 2º Esq. - Odivelas 
Despacho do Vereador: Indeferido 
Data de Despacho: 06-10-2004 
 
N.º Processo: 5782/OP 
Nome: Vitalino da Costa Marques e outro 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Cerrado da Lapa, Lote 5 - Caneças 
Despacho do Vereador: Oficiar para dar conhecimento do 
parecer do técnico 
Data de Despacho: 06-10-2004 
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N.º Processo: 2708/OP 
Nome: Vazconstroi, Lda. 
Assunto: Licença de Utilização 
Local: Urbanização Colinas do Cruzeiro, Zona 5, Lt. 2 - 
Odivelas 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 07-10-2004 
 
N.º Processo: 5103/OP 
Nome: Irmãos Mota, Lda 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Jardim da Amoreira, Lote 20 - Ramada 
Despacho do Vereador: Oficiar para dar conhecimento do 
parecer do técnico 
Data de Despacho: 10-10-2004 
 
N.º Processo: 6571/OS 
Nome: Fernando de Figueiredo Tavares 
Assunto: Comunicação Prévia (Obras Simples) 
Local: Rua Comandante Sacadura Cabral, n.º 55 - Ramada 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 10-10-2004 
 
N.º Processo: 481/OP/GI 
Nome: Carlos Barata dos Santos 
Assunto: Licença de Utilização 
Local: Rua Heróis do Mar, Lote 403, Bairro Casal do Bispo - 
Famões 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 10-10-2004 
 
N.º Processo: 36203/OCP 
Nome: Luis Filipe Magalhães Afonso Alves 
Assunto: Alteração ao Projecto de Arquitectura 
Local: Lote 55 - Bairro Alto das Arroteias - Caneças 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 10-10-2004 
 
N.º Processo: 1676/OP 
Nome: Joaquim Ferreira Gonçalves 
Assunto: Alteração ao Projecto de Arquitectura  
Local: Rua da República, n.º 128 - Caneças 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 10-10-2004 
 
N.º Processo: 26464/OCP/RC/OC 
Nome: José Fernandes 
Assunto: Licença de Utilização 
Local: Rua do Chafariz do poço, Lote 283, Bairro Casal do Bispo 
- Famões 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 10-10-2004 
 
N.º Processo: 6797/OP 
Nome: Rui Miguel Afonso Rodrigues 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Rua Virgílio Ferreira - Lote 34 - Caneças - Caneças 
Despacho do Vereador: Oficiar para dar conhecimento do 
parecer técnico. 
Data de Despacho: 10-10-2004 
 
N.º Processo: 43106/OCP 
Nome: Bruno David Pinheiro Inácio 

Assunto: Licença de Utilização - Renovação 
Local: Praceta David Mourão Ferreira, n.º 3 - Odivelas 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 10-10-2004 
 
N.º Processo: 15507/OCP/OC 
Nome: AJZ - Projectos e Construções, Ldª 
Assunto: Prorrogações - 1ª prorrogação 
Local: Rua Poder Local, Lt. 306-C - Pontinha 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 10-10-2004 
 
N.º Processo: 35892/OCP 
Nome: Cardopega - Const. Civil e Urbanização, Lda 
Assunto: Alteração ao Projecto de Arquitectura 
Local: Rua Guilherme Marconi, n.º 12 - Serra da Amoreira - 
Ramada 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 10-10-2004 
 
N.º Processo: 2460/OP 
Nome: UTILPILAR - Const. Lda. 
Assunto: 1ª Prorrogação 
Local: Urbanização Colinas do Cruzeiro, Lt. 20 - Odivelas 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 11-10-2004 
 
N.º Processo: 2665/OP/GI 
Nome: Conceição Rolo Moita 
Assunto: 1º Prorrogação 
Local: Lote 1050-A-Rua Paulo Renato, Bairro Casal Novo - 
Caneças 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 11-10-2004 
 
N.º Processo: 4235/OP/GI 
Nome: Carlos de Almeida Pereira 
Assunto: 1º Prorrogação 
Local: Lote 663 - Casal da Silveira - Famões 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 12-10-2004 
 
N.º Processo: 3572/OP 
Nome: Manuel José Gonçalves Pires 
Assunto: Vistoria 
Local: Urbanização Quinta da Memória, Lt. 12 - Odivelas 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 12-10-2004 
 
N.º Processo: 6016/OP/GI 
Nome: Américo Henrique Frederico Ferreira 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua Marechal Craveiro Lopes, Casal do Privilégio - 
Póvoa de Stº Adrião 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 13-10-2004 
 
N.º Processo: 3969/OP/GI 
Nome: José celestino Bernardino Figueiredo 
Assunto: 1º Prorrogação 
Local: Lote 89, Rua S. Pedro, Trigache Sul - Famões 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 13-10-2004 
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N.º Processo: 3262/OP 
Nome: Lismago - Soc. Construções, Lda 
Assunto: 1º Prorrogação 
Local: Urbanização Colinas do Cruzeiro, Lote 4 Zona 2 - 
Odivelas 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 13-10-2004 
 
N.º Processo: 4666/OP 
Nome: Irmãos Mota, lda 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Lote 66 - Jardim da Amoreira - Ramada 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 13-10-2004 
 
N.º Processo: 33252/OCP/OC 
Nome: António Nunes da Silva 
Assunto: 2º prorrogação 
Local: Lote 162 - Rua N, Bairro Vale Pequeno, Bairro Vale 
Pequeno - Pontinha 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 13-10-2004 
 
N.º Processo: 10892/OCP 
Nome: Vitor Manuel Coelho de Sousa 
Assunto: Alteração ao Projecto de Arquitectura 
Local: Rua Hedróis do Chamite, 16 - Cave - Póvoa de Stº Adrião 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 13-10-2004 
 
N.º Processo: 27107/OCP/RC/OC 
Nome: Artur Jorge Silva Almeida 
Assunto: Prorrogações - para acabamentos 
Local: Lt. 56, Flor do Minho - Caneças 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 13-10-2004 
 
N.º Processo: 4543/Antigo 
Nome: Filipa Adelaide Silva Freixo 
Assunto: Vistoria - Constituição de propriedade Horizontal 
Local: Rua Luis de Camões, n.º 2 e 2A e Rua Espirito Santo, n.º 
11 e 11A - Odivelas 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 13-10-2004 
 
N.º Processo: 5104/OP 
Nome: Irmãos Mota, Lda 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Jardim da Amoreira, Lote 21, - Ramada 
Despacho do Vereador: Oficiar para dar conhecimento do 
parecer do técnico 
Data de Despacho: 13-10-2004 
 
N.º Processo: 6292/OP 
Nome: Maria Margarida Antunes B. Pereira 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Rua da Amoreira, Lote 24 - Ramada 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 13-10-2004 
 
N.º Processo: 4375/OP/GI 
Nome: Emblemática - Construção Civil, Lda 
Assunto: 1º Prorrogação 

Local: Lote 278 - Rua Marquesa de Alorna, Trigache Norte - 
Famões 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 13-10-2004 
 
N.º Processo: 4693/OP 
Nome: Irmaõs Mota, Lda 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Lote 73, Jardim da Amoreira - Ramada 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 13-10-2004 
 
N.º Processo: 4667/OP 
Nome: Irmãos Mota, Lda. 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Lote 67 - Jardim da Amoreira - Ramada 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 13-10-2004 
 
N.º Processo: 4690/OP 
Nome: Irmaõs Mota, lda 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Jardim da Amoreira, Lote 70 - Ramada 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 13-10-2004 
 
N.º Processo: 4669/OP/GI 
Nome: Irmaõs Mota, Lda 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Lote 69 - Jardim da Radial - Ramada 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 13-10-2004 
 
N.º Processo: 4784/OP/GI 
Nome: Helder Luís Ferreira Rodrigues 
Assunto: 1ª Prorrogação 
Local: Lote 452 - Rua Cidade da Horta, S. Sebastião - Famões 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 13-10-2004 
 
N.º Processo: 6828/OP/GI 
Nome: Ricardo Fernando Almeida 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Lote 85 - Bairro Encosta da Luz - Famões 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 14-10-2004 
 
N.º Processo: 747/OP/GI 
Nome: Roque e Reis - Sociedade Construções, lda 
Assunto: 1ª prorrogação 
Local: Rua de Portugal, n.º 4, Bairro Casal do Rato - Pontinha 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 16-10-2004 
 
N.º Processo: 3980/OP/GI 
Nome: José Morais Coutinho 
Assunto: 1º Prorrogação 
Local: Lote 8 - Rua do Monte Verde, Bairro Monte Verde - 
Caneças 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 18-10-2004 
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N.º Processo: 4376/OP/GI 
Nome: Emblemática - Construção Civil, Lda 
Assunto: 1º Prorrogação 
Local: Lote 294 - Rua Marquesa de Alorna, Trigache Norte - 
Famões 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 18-10-2004 
 
N.º Processo: 3981/OP/GI 
Nome: José Morais Coutinho 
Assunto: 1º Prorrogação 
Local: Lote 9 - Rua do Monte Verde, Bairro Monte Verde - 
Caneças 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 18-10-2004 
 
N.º Processo: 29371/OCP 
Nome: Fortunato Oscar Soares Ribeiro 
Assunto: Licença de Utilização 
Local: Rua de Oliveira, 5 - Caneças 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 18-10-2004 
 
N.º Processo: 34907/OCP/OC 
Nome: Constr. Gabriel e Ferreira, Lda. 
Assunto: Licença de Utilização 
Local: Urbanização Ribeirada - Odivelas 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 18-10-2004 
 
N.º Processo: 3578/OP/GI 
Nome: Joaõ Paulo R. Patrício Marques 
Assunto: Alteração ao Projecto de Arquitectura 
Local: Lote 382 - Rua Vila Nova de Gaia, São Sebastião - Famões 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 18-10-2004 
 
N.º Processo: 3761/OP 
Nome: Silva & João Oliveira, Lda. 
Assunto: 1º prorrogação 
Local: Urbanização da Quinta Nova de Santo António, Lt. A - 
Caneças 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 18-10-2004 
 
N.º Processo: 3982/OP/GI 
Nome: Manuel Ferreira Antunes 
Assunto: 1ª prorrgação 
Local: Lote 10 - Rua Monte Verde, Bairro Monte Verde - 
Caneças 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 18-10-2004 
 
N.º Processo: 3979/OP/GI 
Nome: Manuel Álvaro Morais Coutinho 
Assunto: 1º Prorrogação 
Local: Lote 7 - Rua do Monte Verde, Bairro Monte Verde - 
Caneças 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 18-10-2004 
 
N.º Processo: 5105/OP 
Nome: Irmãos Mota, Lda 

Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Jardim da Amoreira, Lote 22 - Ramada 
Despacho do Vereador: Oficiar para dar conhecimento do 
parecer do técnico 
Data de Despacho: 19-10-2004 
 
N.º Processo: 13732/OCP/RC/OC 
Nome: Joaquim Henrique Rodrigues 
Assunto: 1ª Prorrogação 
Local: Lote 26 - Bairro Novo das Queimadas - Famões 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 19-10-2004 
 
N.º Processo: 2509/OP/GI 
Nome: Mário João Redondo Serra Pereira 
Assunto: 1º prorrogação 
Local: Lote 81 - Bairro das Granjas Novas - Ramada 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 19-10-2004 
 
N.º Processo: 4414/OP/GI 
Nome: António Dias dos Santos 
Assunto: 1ª Prorrogação 
Local: Lote 208 - Rua Ferreira de Castro - Granjas Novas, 
Granjas Novas - Ramada 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 19-10-2004 
 
N.º Processo: 4697/OP 
Nome: Irmãos Mota , Lda 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Jardim da Amoreira, Lote 77 - Ramada 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 20-10-2004 
 
N.º Processo: 15143/Antigo 
Nome: Carlos Armando Pontes Gonçalves Calado 
Assunto: Outras Alterações 
Local: Rua Herois dos Dembosn .º 1 - c/v - Pontinha 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 20-10-2004 
 
N.º Processo: 6815/OS 
Nome: Fernando Gonçalves Pereira 
Assunto: Comunicação Prévia (Obras Simples)  
Local: Rua da Paiã, 5 - Odivelas 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 20-10-2004 
 
N.º Processo: 21629/Antigo 
Nome: António Pereira de Sá 
Assunto: Vistoria 
Local: Praça de S. Bartolomeu, n.º3 - Pontinha 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 20-10-2004 
 
N.º Processo: 36083/OCP/OC 
Nome: Manuel Artur Geiroto Oliveira 
Assunto: Licença de Construção 
Local: Lt. 153, Casal de São Sebastião - Famões 
Despacho do Vereador: Oficiar para dar conheciemtno do 
parecer técnico 
Data de Despacho: 20-10-2004 
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N.º Processo: 4692/OP 
Nome: Irmãos Mota, Lda 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Lote 72 - Jardim da Amoreira - Ramada 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 20-10-2004 
 
N.º Processo: 2368/Antigo 
Nome: Joaquim José dos Santos 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Rua Ramalho Esteves Coluna, n.º 7 - r/c esq. - Pontinha 
Despacho do Vereador: Indeferido 
Data de Despacho: 20-10-2004 
 
N.º Processo: 20261/Antigo 
Nome: Carlos Manuel Gonçalves da Luz 
Assunto: Outras Alterações 
Local: Rua de S. Marcos, Lote 3 - 1.º - Pontinha 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 20-10-2004 
 
N.º Processo: 5008/OP 
Nome: Irmãos Mota, Lda 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Jardim da Amoreira, lote 18 - Ramada 
Despacho do Vereador: Oficie-se para dar conhecimento do 
paracer técnico 
Data de Despacho: 20-10-2004 
 
N.º Processo: 35844/OCP/OC 
Nome: José Ramos Leitão 
Assunto: Licença de Utilização 
Local: Rua Cidade de Tavira, Lote 336, Casal de S. Sebastião - 
Famões 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 20-10-2004 
 
N.º Processo: 5007/OP 
Nome: Irmãos Mota, Lda 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Jardim da Amoreira, Lote 17 - Póvoa de Stº Adrião 
Despacho do Vereador: Oficie-se para dar conhecimento do 
parecer do técnico 
Data de Despacho: 20-10-2004 
 
N.º Processo: 6680/OP 
Nome: José Cordeiro Sousa Pedro 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira, Lote 18A - Ramada 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 20-10-2004 
 
N.º Processo: 5006/OP 
Nome: Irmãos Mota, Lda 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Jardim da Amoreira, lote 16 - Ramada 
Despacho do Vereador: Oficiar 
Data de Despacho: 20-10-2004 
 
N.º Processo: 16900/A 
Nome: José Carlos Alves Santos Rodrigues 
Assunto: Comunicação Prévia (Obras Simples) 

Local: Rua Mira Tejo, lt. 646/Viv. Marinho Casal da Silveira - 
Famões 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 20-10-2004 
 
N.º Processo: 5283/OP/GI 
Nome: Maria do Sameiro Vieira da Cunha Marques 
Assunto: Licença de Utilização 
Local: Rua da Beira, Lote 288 - Bairro Casal do Rato, Casal de 
Rato - Pontinha 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 20-10-2004 
 
N.º Processo: 4903/OP/GI 
Nome: Duplavit - Construções, Lda 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Lote 119 - Bairro Casal dos Aprétimos - Ramada 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 20-10-2004 
 
N.º Processo: 33253/OCP/OC 
Nome: António Nunes da Silva 
Assunto: Prorrogações 
Local: Lote 161 - Rua N, Bairro Vale Pequeno - Pontinha 
Despacho do Vereador: Indeferido 
Data de Despacho: 20-10-2004 
 
N.º Processo: 6800/OS 
Nome: Ana Cristina Ferraz Guedes Freitas Pires 
Assunto: Comunicação Prévia (Obras Simples) 
Local: Rua Mário Viegas, n.º 44 - 3º Dtº - Caneças 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 20-10-2004 
 
N.º Processo: 21112/OCP 
Nome: António Manuel Cardoso Mendes 
Assunto: Demolição 
Local: Rua Aquilino Ribeiro, n.º 5 - C/v Esq, e r/c Esq. - Odivelas 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 20-10-2004 
 
N.º Processo: 29754/OCP/OC 
Nome: António Fonseca Bem - Haja 
Assunto: Alteração ao Projecto de Arquitectura 
Local: Quinta Nova EDEC, Lote 5 - Odivelas 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 20-10-2004 
 
N.º Processo: 2266/OCP/OC 
Nome: João Francisco Gonçalves 
Assunto: Vistoria 
Local: Rua José Rodrigues Migueis, Lote 30 - Ramada 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 20-10-2004 
 
N.º Processo: 6714/OS 
Nome: Maria da Conceição Castelão Silva 
Assunto: Comunicação Prévia (Obras Simples) 
Local: Rua Vieira da Mota, n.º 10 - Odivelas 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 20-10-2004 
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N.º Processo: 4902/OP/GI 
Nome: Duplavit - Construções, lda 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Lote 117 - Bairro Casal dos Apréstimos, Casal dos 
Apréstimos - Ramada 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 20-10-2004 
 
N.º Processo: 21111/OCP 
Nome: José Diamantino Almeida 
Assunto: Demolição 
Local: Rua Aquilino Ribeiro, n.º 1 - r/c - dtº - Odivelas 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 20-10-2004 
 
N.º Processo: 6405/OS 
Nome: Maria Hermínia de M. E Castro da R. Vaz Rebelo 
Assunto: Comunicação Prévia (Obras Simples) 
Local: Rua das Dálias, Lote 36 - Famões 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 20-10-2004 
 
N.º Processo: 4727/OP 
Nome: Irmãos Mota, Lda 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Jardim da Amoreira, Lote 47 - Ramada 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 28-10-2004 
 
N.º Processo: 19346/OCP/N 
Nome: Casaodivel 
Assunto: Licença de Utilização 
Local: Bairro Casal do Previlégio, lote 15 - Póvoa de Stº Adrião 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 28-10-2004 
 
N.º Processo: 2671/OP 
Nome: CREDIFILIS 
Assunto: Licença de Utilização 
Local: Urbanização Colinas do Cruzeiro - Zona 10 , Lote 1 - 
Odivelas 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 28-10-2004 
 
N.º Processo: 4030/OP/GI 
Nome: Abílio Cardoso Pinto 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Lote 182 - Bairro Casal do Bispo - Famões 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 28-10-2004 
 
N.º Processo: 2672/OP 
Nome: Crefilifis 
Assunto: Licença de Utilização 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro, Lote 2 - Zona 10 - Odivelas 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 28-10-2004 
 
N.º Processo: 4726/OP 
Nome: Irmãos Mota, Lda 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Jardim da Amoreira, Lote 46 - Ramada 
Despacho do Vereador: Deferido 

Data de Despacho: 28-10-2004 
 
N.º Processo: 4691/OP 
Nome: Irmãos Mota, Lda 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Jardim da Amoreira, Lote 71 - Ramada 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 28-10-2004 
 
N.º Processo: 3570/OP 
Nome: ICRA - Inv. Imobiliário, Lda 
Assunto: Alteração ao Projecto de Arquitectura 
Local: Quinta da Memória, Lote 10 - Odivelas 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 28-10-2004 
 
N.º Processo: 3142/OP/GI 
Nome: Olimpio Pestana Lourenço 
Assunto: Licença de Utilização 
Local: Rua José Ary dos Santos, lote 57, B.º Monte Verde - 
Caneças 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 28-10-2004 
 
N.º Processo: 4730/OP 
Nome: Irmãos Mota, Lda 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Jardim da Amoreira, Lote 50 - Ramada 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 28-10-2004 
 
N.º Processo: 2612/OP 
Nome: Soc. De Cosnt. Da Barosa 
Assunto: Alteração ao Projecto de Arquitectura 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro, Lote 6 - Zona 4 - Odivelas 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 28-10-2004 
 
N.º Processo: 2718/OP 
Nome: Credifilis - Const. E Empr. Imobiliários, Lda 
Assunto: Alteração ao Projecto de Arquitectura 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro, Lote 21 - Zona 8 - Odivelas 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 28-10-2004 
 
N.º Processo: 327/OI 
Nome: Mrai Helena Morais de Campos 
Assunto: Participação ao Ministério Público da Desobediência à 
Ordem de Embargo 
Local: Avenida Gago Coutinho , n.º 100 - Ponte da Bica - 
Ramada 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 28-10-2004 
 
N.º Processo: 27703/OCP/OC 
Nome: Joaquim José do Cabo Barreira 
Assunto: Licença de Utilização 
Local: Urbanização dos Campos de Caneças, Lt. 1-A, 47, CTT - 
Ramada 
Despacho do Vereador: Concordo 
Data de Despacho: 28-10-2004 
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N.º Processo: 2710/OP 
Nome: SISANTOS - Constr. Civil, Lda 
Assunto: Alteração ao Projecto de Arquitectura  
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro, Lote 4 - Zona 5 - Odivelas 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 28-10-2004 
 
N.º Processo: 2707/OP 
Nome: Construções Paraíba, Lda 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro, Lote 1, Zona 5 - Odivelas 
Despacho do Vereador: Deferido 
Data de Despacho: 28-10-2004 
 
N.º Processo: 16458/OCP 
Nome: António Agusto Saias Estrompa 
Assunto: Licença de Utilização 
Local: Rua Ferreira de Castro, n.º 9 -Cv, - Póvoa de Stº Adrião 
Despacho do Vereador: Indeferido 
Data de Despacho: 29-10-2004 
 
 
Relação dos Alvarás de Licença de Construção e de 
Utilização emitidos pelo Director do Departamento de 
Gestão Urbanística, no uso da competência subdelegada 
pelo Vereador Sérgio de Paiva, por despacho n.º 07/02 de 
20 de Maio, nos termos da Informação n.º 58/LG/2004 de 
24 de Novembro de2004. 
 
N.º Processo: 2.306/OCP/OC 
Nome: José António Pinto 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Bairro Casalinho da Azenha, Lote 106 / Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 15.03.2004 
 
N.º Processo: 2.163/OP/GI 
Nome: Carlos Manuel da Costa Fernandes 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Rua Toni de Matos, Lote 235 / Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 20.11.2004 
 
N.º Processo: 2.673/OP 
Nome: Socoponti-Soc. de Construções da Pontinha, Lda 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Urbanização Colinas do Cruzeiro, Lote 3, Zona 10 / 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 27.11.2004 
 
N.º Processo: 2.881/OP/GI 
Nome: João de Deus Caixaria Ferreira 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Rua da Esperança, Lote 18 / Famões 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 03.09.2004 
 
N.º Processo: 2.900/OP/GI 
Nome: Fernando Manuel Marques e Silva  
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Rua Cidade de Coimbra, Lote 81 / Pontinha 

Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 20.09.2004 
 
N.º Processo: 3.177/OP/GI 
Nome: Horácio de Jesus Pereira 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Condicionada 
Local: Rua José Malhoa, Lote 999 / Caneças 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 23.10.2004 
 
N.º Processo: 3.227/OP/GI 
Nome: Américo Ribeiro 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Rua General Humberto Delgado, Lote 100 / Famões 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 03.09.2004 
 
N.º Processo: 3.237/OP 
Nome: Credifilis-Const. E Empreendimentos Imobiliários, S.A. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção  
Local: Urbanização Colinas do Cruzeiro, Lote 15, Zona 9 / 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 30.07.2003 
 
N.º Processo: 3.283/OP/GI 
Nome: José Aurélio Morgado Gonçalves 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção  
Local: Rua António Sérgio, Lote 30 / Caneças 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 23.07.,2004 
 
N.º Processo: 3.566/OP 
Nome: Pires, Baptista & Pinto - Construção Civil, Lda 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Urbanização Quinta da Memória, Lote 6 / Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 08.11.2004 
 
N.º Processo: 4.030/OP/GI 
Nome: Abilio Cardoso Pinto 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Rua da Promavera, Lote 182 / Famões 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 28.10.2004 
 
N.º Processo: 4.077/OP/GI 
Nome: Joaquim Francisco Caranhola 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Rua José Carlos Ary dos Santos, Lote 66 / Caneças 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 03.09.2004 
 
N.º Processo: 4.436/OP/GI 
Nome: Anibal dos Inocentes Morais dos Santos 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Rua das Laranjeiras, Lote 29-A / Famões 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 03.09.2004 
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N.º Processo: 4.604/OP/GI 
Nome: António Carmo Machado 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Bairro Novo das Queimadas, Lote 60 / Famões 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 12.01.2004 
 
N.º Processo: 4.810/OP/GI 
Nome: Duarte Nuno de Noronha Carvalho da Silva 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Bairro Quinta do Castelo Nascente, Lote 31 / Ramada 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 23.07.2004 
 
N.º Processo: 4.811/OP/GI 
Nome: Fernando Abel Lopes Azevedo 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Bairro Quinta do Castelo Nascente, Lote 32 / Ramada 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 23.07.2004 
 
N.º Processo: 4.858/OP/GI 
Nome: Manuel Martins Rodrigues e José Carlos Marçal 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Bairro Casal dos Apréstimos, Lote 178 / Ramada 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 15.10.2003 
 
N.º Processo: 5.128/OP 
Nome: Comissão de Reformados Pensionistas e Idosos da 
Póvoa de Stº Adrião  
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Rua Alzira Beatriz Pacheco / Póvoa de Stº Adrião 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 15.11.2004 
 
N.º Processo: 5.200/OP/GI 
Nome: António Morais Borrego  
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Rua Maria Lamas, Lote 107 / Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 10.11.2004 
 
N.º Processo: 5.283/OP/GI 
Nome: Maria do Sameiro Vieira da Cunha Marques 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Rua da Beira, Lote 288 / Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 20.10.2004 
 
N.º Processo: 5.409/OP/GI 
Nome: Carlos de Oliveira Chiti Cunha e Outro 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Rua Joaquim Paço D’Arcos, Lote 244 / Famões 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 02.11.2004 
 
N.º Processo: 6.190/OP/GI 
Nome: Vitor Manuel Nunes Toscano  Robalo 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Condicionada 
Local: Rua do Abadesso, Lote 774 / Caneças 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 30.09.2004 

N.º Processo: 6.236 
Nome: Analídio Ganhão de Oliveira Dimas 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Rua Cidade da Horta, n.º 12 / Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 19.10.2004 
 
N.º Processo: 8.479/OCP/N 
Nome: Joaquim José Fontes Coelho 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção  
Local: Bairro Casal do Monte, Lote 5 / Póvoa de Stº Adrião 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 22.03.2004 
 
N.º Processo: 14.229/OCP/OC 
Nome: Alberto Oliveira Delgado 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção  
Local: Bairro Novo das Queimadas, Lote 28 / Famões 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 25.05.2004 
 
N.º Processo: 21.866/OCP/OC 
Nome: Manuel Carrasco Correia 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Bairro Casal do Rato, Lote 138 / Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 15.11.2004 
 
N.º Processo: 22.497/OCP 
Nome: José Maria Silva Tavares Almeida 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Rua da Memória, Lote 9 - loja Esqª / Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 24.08.2004 
 
N.º Processo: 24.754 
Nome: Silvino de Morais Moreira 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Rua Santa Joana Princesa, n.º 10 - 1º Esqº / Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 14.09.2004 
 
N.º Processo: 26.464/OCP/OC 
Nome: José Fernandes 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Rua do Chafariz do Poço, Lote 283 / Famões 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 10.10.2004 
 
N.º Processo: 27.703/OCP/OC 
Nome: Joaquim José do Cabo Barreira 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Rua das Arroteias, Lote 1-A - 47, Bº dos CTT / Caneças 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 28.10.2004 
 
N.º Processo: 29.371/OCP 
Nome: Fortunato Óscar Soares Ribeiro 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Rua de Olivença, n.º 5 / Caneças 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 18.10.2004 
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N.º Processo: 30.322/OCP/OC 
Nome: Manuel Nunes Figueira 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Rua A, Lote 10, Arroteias / Caneças 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 04.08.2004 
 
N.º Processo: 32.527/OCP/OC 
Nome: António Joaquim Ribeiro Toscano 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Rua Amadeu Sousa Cardoso, Lote 80 / Ramada 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 10.09.2004 
 
N.º Processo: 33.534/OCP/OC 
Nome: Maria da Conceição Batalim Nunes 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Rua General Humberto Delgado, Lote 100 / Famões 
Decisão: Deferido23.07.2004 
Data do Despacho:  
 
N.º Processo: 35.002/OCP/OC 
Nome: Rui Manuel Martins Pinheiro 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Bairro Casal Novo, Lote 841 / Caneças 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 25.05.2004 
 
N.º Processo: 35.384/OCP/OC 
Nome: Construções Mundo Novo, Lda 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Urbanização Serra da Amoreira, Lote 5 / Ramada 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 22.11.2004 
 
N.º Processo: 44.783/OCP 
Nome: Ana Isabel Pereira dos Santos de Castro Seixas 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Rua Casal da Granja, n.º 16 / Póvoa de Stº Adrião 
Decisão: Deferido 
Data do Despacho: 06.10.2004 

 
 
 
 

Departamento de Obras Municipais 
 

 
 

Decisões com eficácia externa, tomadas pelo Senhor 
Vereador, Carlos Lérias, no âmbito do despacho de 
delegação de competências n.º 10/02 de 12 de Janeiro de 
2002, nos termos das Informações n.os 114/GVCPL/2004 
de 25 de Novembro de 2004 e 123/GVCPL/2004 de 9 de 
Dezembro de 2004. 
 
Assunto: Processo 1153/PV-DOM - Ramal para esplanada na 
Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, na Póvoa de Santo Adrião. 
Proposta de homologação do auto de medição n.º 1 e 
pagamento da importância de 2.938,63€ à empresa Pinto & 
Bentes. Info 834/DIEU/2004 de 05/11/04. 

Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Homologo o auto 
em referência. Ao DFA/DF para pagamento da importância em 
referência. 
Data da Decisão: 12/11/2004 
 
Assunto: Processo 1212/MO-DOM - Fornecimento de placas de 
identificação para Escolas e Jardins de Infância do Município. 
Proposta de adjudicação do presente fornecimento à firma 
Zolde, pelo valor de 3.500,00€ + IVA. Info 381/DOM/2004 de 
15/11/04. 
Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Concordo e 
aprovo nos termos propostos. Ao DFA/DF para compromisso 
da despesa. DOM/SLE para adjudicação.  
Data da Decisão: 16/11/2004 
 
Assunto: Processo 1210/CA-DOM - Remodelação da iluminação 
exterior do Mercado de Caneças. Proposta de adjudicação do 
presente fornecimento à firma Raiocoop, pelo valor de 5.287,15€ 
+ IVA. Info 379/DOM/2004 de 12/11/04. 
Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Concordo e 
aprovo nos termos propostos. Ao DFA/DF para cabimento da 
despesa. Ao DOM/SLE para adjudicação. 
Data da Decisão: 16/11/2004 
 
Assunto: Processo 1207/OD-DOM - Fornecimento e montagem 
de sistema de detecção de intrusão para a Escola EB1 n.º 2 de 
Odivelas. Proposta de adjudicação do presente fornecimento à 
firma Securitas, pelo valor de 1.496,00€ + IVA. Info 
380/DOM/2004 de 15/11/04. 
Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Concordo e 
aprovo nos termos da proposta dos serviços. Ao DFA/DF para 
compromisso da despesa. Ao DOM/SLE para adjudicação.  
Data da Decisão: 16/11/2004 
 
Assunto: Processo 1150/CA-DOM - Reforço da iluminação do 
Mercado de Caneças. Proposta de aprovação do auto de 
medição e pagamento da factura 2815 à empresa Raiocoop no 
valor de 3.943,41€, referente à empreitada mencionada em 
epígrafe. Info 625/DEC/2004 de 04/11/04. 
Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Concordo e 
aprovo nos termos propostos. Ao DFA/DF para pagamento da 
factura. 
Data da Decisão: 16/11/2004 
 
Assunto: Processo 1161/PO-DOM - Iluminação do Mercado de 
Levante da Pontinha. Proposta de aprovação do pagamento à 
empresa Raiocoop da factura n.º 2816 no valor de 5.719,74€, 
referente ao fornecimento em epígrafe. Info 628/DEC/2004 de 
04/11/04. 
Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Concordo e 
aprovo nos termos propostos. Ao DFA/DF para pagamento da 
factura em referência. 
Data da Decisão: 16/11/2004 
 
Assunto: Processo 887/PO-DOM - Fornecimento de material à 
Junta de Freguesia da Pontinha - Esclarecimento de pagamento. 
Proposta de pagamento da importância de 177,04€ à empresa 
Calbrita, Lda., para que o DFA proceda junto do empreiteiro 
para regularizar a factura/nota de crédito apresentada. Info 
842/DIEU/2004 de 10/11/04. 
Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Ao DFA/DF para 
pagamento da factura em referência, após a correcção referida.  
Data da Decisão: 16/11/2004 
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Assunto: Processo 1196/PO-DOM - Escola EB1 n.º 2 da Urmeira 
- Estudo do mobiliário. Proposta de pagamento à firma Vene 
Videre, Eventos Culturais, Lda. no valor de 9.163,00€ referente 
ao fornecimento em epígrafe. Info 631/DEC/2004 de 08/11/04. 
Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Concordo. Ao 
DFA/DF para pagamento em referência. 
Data da Decisão: 18/11/2004 
 
Assunto: Processo 1172/OD-DOM - Remodelação da 
alimentação eléctrica a câmaras frigoríficas no Mercado de 
Odivelas. Proposta de pagamento da factura 2832 à empresa 
Raiocoop no valor de 2.579,59€ referente à empreitada em 
epígrafe. Info 643/DEC/2004 de 10/11/04. 
Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Concordo e 
aprovo a proposta dos serviços. Ao DFA/DF para pagamento 
da factura em referência. 
Data da Decisão: 23/11/2004 
 
Assunto: Processo 1156/OD-DOM - Repavimentação da Praceta 
José Afonso, na Arroja, freguesia de Odivelas. Proposta de 
homologação do auto de medição de trabalhos e pagamento da 
importância de 10.111,47€ à empresa Tecnisan. Info 
854/DIEU/2004 de 15/11/04. 
Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Homologo o auto 
em referência. Ao DFA/DF para pagamento. 
Data da Decisão: 23/11/2004 
 
Assunto: Processo 1042/MO-DOM - Manutenção e conservação 
de passagens de peões no Concelho. Proposta  aprovação da 
Conta Final a ser enviada à Empresa adjudicatória F.L.Gaspar 
S.A, no valor de 52.237,50 €. Info 866/DIEU/2004 de 17/11/04. 
Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Aprovo a Conta 
Final. Notifique-se o Empreiteiro. 
Data da Decisão: 29/11/2004 
 
Assunto: EDP - IP- trabalhos de iluminação pública realizados 
pela EDP. Proposta  de pagamento da factura à EDP  no valor 
de 22.179,74 €. Info 890/DIEU/2004 de 24/11/04. 
Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Concordo, nos 
termos propostos pelos serviços. Ao  DFA/DF para pagamento 
das facturas em anexo. 
Data da Decisão: 02/12/2004 
 
Assunto: Processo 1119/OD-DOM - Substituição do ramal de 
abastecimento de água da Escola EB1 n.º4 de Odivelas. 
Proposta  aprovação da Conta Final a ser enviada à Empresa 
adjudicatória Engidomus - Projecto e Construção Lda, no valor 
de 12.148,50 €. Info 675/DEC/2004 de 22/11/04. 
Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Aprovo a Conta 
Final. Notifique-se o Empreiteiro. 
Data da Decisão: 03/12/2004 
 
Assunto: Processo 1198/RA-DOM - Barreira manual de controlo 
de acesso ao Parque das Merendas - Ramada. Proposta de 
adjudicação à empresa Roqueal Lda, no valor de 1.070,00 €. Info 
397/DOM/2004 de 26/11/2004. 
Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): urgente. Concordo 
e aprovo a adjudicação conforme se propõe. Ao DFA/DF para 
efeitos de compromisso.  
Data da Decisão: 06/12/2004 
 
Assunto: Fast Cópia - Liquidação de facturas. Proposta de 
cabimento, compromisso e pagamento da factura n.º 2004032 de 

30/10/04 à firma Fast Cópia Lda, no valor de 168,68 €. Info 
400/DOM/2004 de 30/11/2004. 
Decisão do (Vereador Carlos Pereira Lérias): Concordo e 
aprovo nos termos da proposta dos serviços. Ao DFA/DP para 
efeitos de cabimentação da despesa. Ao DFA/DF para 
compromisso e pagamento após cabimento. 
Data da Decisão: 06/12/2004 

 
 
 
 

Departamento de Transportes e Oficinas 
 

 
 

Despachos de eficácia externa, proferidos pelo Senhor 
Vereador, Dr. António Antunes, ao abrigo da sub-
delegação de competências, nos termos da Informação 
n.º 119/VAA/2004 de 10 de Dezembro de 2004. 
 
DTO - Combustíveis 
 
Informação n.º 826/DTO/DTO/04 
Assunto: Aquisição de combustível - Pagamento de facturas 
(Gasolina) 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data do Despacho 25-10-2004 
Valor: 2.339,39 € 
Fornecedor Empresa Auto-Abastecedora de Combustíveis da 
Paiã 
 
Informação n.º 261/DFA/DF/T/HS/04 
Assunto: Regularização de Débitos da Petrogal 
Despacho da Vereação: Pague-se 
Data do Despacho 29-11-2004 
Valor: 87.815,51 € 
Fornecedor Petrogal 
 
DTO - Diversos 
 
Informação n.º 947/DTO/DTO/SO/04 
Assunto: Pedido de compromisso e pagamento de factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 03-12-2004 
Valor: 245,16 € 
Fornecedor IPS 
 
Informação n.º 946/DTO/DTO/SO/04 
Assunto: Pedido de cabimentação, compromisso e pagamento 
de factura da Pneumacor 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DP para cabimento e ao 
DFA/DF para compromisso e pagamento 
Data do Despacho 06-12-2004 
Valor: 32,73 € 
Fornecedor Pneumacor 
 
Informação n.º 859/DTO/DTO/SO/2004 
Assunto: Pedido de compromisso e pagamento de factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 09-11-2004 
Valor: 32,73 € 
Fornecedor Pneumacor 
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Informação n.º 897/DTO/DTO/SO/043 
Assunto: Pedido de compromisso e pagamento de factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 09-11-2004 
Valor: 342,09 € 
Fornecedor Império  Autocenter 
 
Informação n.º 906/DTO/DTO/SO/04 
Assunto: Pedido de compromisso e pagamento de factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para compromisso e 
pagamento de factura 
Data do Despacho 11-11-2004 
Valor: 243,80 € 
Fornecedor Império Autocenter 
 
Informação n.º 904/DTO/DTO/SO/04 
Assunto: Pedido de compromisso e pagamento de factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para compromisso e 
pagamento 
Data do Despacho 11-11-2004 
Valor: 206,11 € 
Fornecedor Pneumacor 
 
Informação n.º 911/DTO/DTO/SO/04 
Assunto: Pedido de compromisso e pagamento de facturas 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DP para estorno solicitado e ao 
DFA/DF para compromisso e pagamento 
Data do Despacho 16-11-2004 
Valor: 221,60 € 
Fornecedor Loures Automóveis 
 
Informação n.º 953/DTO/DTO/SO/04 
Assunto: Pedido de compromisso e pagamento de factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para compromisso e 
pagamento 
Data do Despacho 06-12-2004 
Valor: 161,03 € 
Fornecedor Pneumacor 
 
Informação n.º 934/DTO/DTO/04 
Assunto: Pedido de pagamento de facturas 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 22-11-2004 
Valor: 221,67 € 
Fornecedor CIMA 
 
Informação n.º 896/DTO/DTO/SO/04 
Assunto: Pedido de pagamento de facturas 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 23-11-2004 
Valor: 47,60 € 
Fornecedor Pneumacor 
 
Informação n.º 936/DTO/DTO/SO/04 
Assunto: Pedido de pagamento de factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 23-11-2004 
Valor: 42,84 € 
Fornecedor Pneumacor 
 
Informação n.º 895/DTO/DTO/SO/04 
Assunto: Pedido de pagamento de facturas 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 

Data do Despacho 23-11-2004 
Valor: 47,60 € 
Fornecedor Pneumacor 
 
Informação n.º 937/DTO/DTO/SO/04 
Assunto: Pedido de pagamento de factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 23-11-2004 
Valor: 42,84 € 
Fornecedor Pneumacor 
 
Informação n.º 905/DTO/DTO/SO/04 
Assunto: Pedido de compromisso e pagamento 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para compromisso e 
pagamento 
Data do Despacho 11-11-2004 
Valor: 206,11 € 
Fornecedor Pneumacor 
 
DTO - Lavagens 
 
Informação n.º 950/DTO/DTO/04 
Assunto: Pedido de cabimento, compromisso e pagamento de 
factura referente a lavagem de viaturas 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DP para cabimento e ao 
DFA/DF para compromisso e pagamento 
Data do Despacho 06-12-2004 
Valor: 920,04 € 
Fornecedor Barraqueiro 
 
Informação n.º 821/DTO/DTO/SO/2004 
Assunto: Pedido de compromisso e pagamento factura - Ti 
Saloia 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para compromisso e 
pagamento. 
Data do Despacho 19-10-2004 
Valor: 12,40 € 
Fornecedor Empresa Ti Saloia, Lda. 
 
Informação n.º 828/DTO/DTO/04 
Assunto: Pedido de cabimento, compromisso e pagamento de 
facturas referente a lavagem de viaturas 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DP para cabimentação 
solicitada e ao DFA/DF para compromisso e pagamento. 
Data do Despacho 19-10-2004 
Valor: 1.810,40 € 
Fornecedor 
 
Informação n.º 747/DTO/DTO/ST/04 
Assunto: Pedido de pagamento de factura - Ti Saloia 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para compromisso e 
pagamento. 
Data do Despacho 06-10-2004 
Valor: 12,40 € 
Fornecedor Empresa Ti Saloia, Lda. 
 
Informação n.º 898/DTO/DTO/SO/04 
Assunto: Pedido de pagamento de factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 11-11-2004 
Valor: 12,40 € 
Fornecedor Ti Saloia 
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DTO - Locação Autocarros 
 
Informação n.º 943/DTO/DTO/04 
Assunto: Aluguer de Autocarros 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 29-11-2004 
Valor: 284,76 € 
Fornecedor Lilaz 
 
Informação n.º 793/DTO/DTO/ST/04 
Assunto: Aluguer de autocarros 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data do Despacho 06-10-2004 
Valor: 6.787,67 € 
Fornecedor Empresa Lilaz 
 
Informação n.º 278/DTO/DTO/ST/04 
Assunto: Aluguer de autocarros - PAMA 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data do Despacho 06-10-2004 
Valor: 5.660,00 € 
Fornecedor Empresa Lilaz 
 
Informação n.º 935/DTO/DTO/04 
Assunto: Aluguer de Autocarros - PAMA 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 22-11-2004 
Valor: 832,00 € 
Fornecedor Rodoviária de Lisboa 
 
DTO - Locação Ligeiros 
 
Informação n.º 933/DTO/DTO/ST/04 
Assunto: Locação de Viaturas 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 23-11-2004 
Valor: 416,81 € 
Fornecedor Rentlei 
 
Informação n.º 932/DTO/DTO/ST/04 
Assunto: Locação de Viaturas 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 23-11-2004 
Valor: 416,81 € 
Fornecedor Rentlei 
 
DTO - Locação Pesados 
 
Informação n.º 857/DTO/DTO/04 
Assunto: Aluguer de autocarros 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 26-10-2004 
Valor: 2.766,75 € 
Fornecedor Lilaz 
 
DTO - Reparação Viaturas Aluguer 
 
Informação n.º 951/DTO/DTO/ST/ 
Assunto: Reparação de danos em viatura de aluguer 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DP para cabimento e ao 
DFA/DF para compromisso e pagamento 
Data do Despacho 06-12-2004 
Valor: 360,11 € 
Fornecedor Iberent 

DTO - Reparação Viaturas Municipais 
 
Informação n.º 767/DTO/DTO/SO/2004 
Assunto: Pedido de compromisso e pagamento de factura - 
Autozitânia II 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para compromisso e 
pagamento. 
Data do Despacho 06-10-2004 
Valor: 39,46 € 
Fornecedor Empresa Autozitânia II, S.A 
 
Informação n.º 802/DTO/DTO/2004 
Assunto: Reparação e inspecção da viatura n.º 2206 - Factura da 
Auto-Sueco 
Despacho da Vereação: 1) Ao DFA/DP para cabimento; 2) Ao 
DFA/DF para compromisso e pagamento. 
Data do Despacho 06-10-2004 
Valor: 1.175,98 € 
Fornecedor Empresa Auto-Sueco, Lda. 
 
Informação n.º 814/DTO/DTO/SO/2004 
Assunto: Pedido de compromisso e pagamento factura - Loures 
Automóveis 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para compromisso e 
pagamento. 
Data do Despacho 13-10-2004 
Valor: 482,85 € 
Fornecedor Empresa Loures Automóveis, S.A. 
 
Informação n.º 820/DTO/DTO/SO/04 
Assunto: Pedido de compromisso e pagamento factura - Loures 
Automóveis 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para compromisso e 
pagamento. 
Data do Despacho 19-10-2004 
Valor: 671,79 € 
Fornecedor Empresa Loures Automóveis, S.A. 
 
Informação n.º 865/DTO/DTO/SO/04 
Assunto: Pedido de compromisso e pagamento de factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para compromisso e 
pagamento 
Data do Despacho 29-10-2004 
Valor: 977,72 € 
Fornecedor Auto Sueco 
 
Informação n.º 854/DTO/DTO/2004 
Assunto: Pedido de compromisso e pagamento - Pneumacor, 
Lda. 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para compromisso e 
pagamento. 
Data do Despacho 25-10-2004 
Valor: 41,65 € 
Fornecedor Empresa Pneumacor, Lda. 
 
Informação n.º 805/DTO/DTO/SO/04 
Assunto: Pedido de compromisso e pagamento de factura - 
Melisauto, S.A. 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para compromisso e 
pagamento. 
Data do Despacho 06-10-2004 
Valor: 129,51 € 
Fornecedor Empresa Melisauto, S.A. 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano V - N.º 24 31 de Dezembro de 2004 29 

 

DTO/DMIM 
 
Informação n.º 260/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica de ar condicionado do GVJE 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 22-11-2004 
Valor: 259,42 € 
Fornecedor Climobra 
 
Informação n.º 165/DTO/DMIM/04 
Assunto: Reparação da avaria do equipamento de ar 
condicionado nas Instalações do Gabinete do Sr. Vereador 
Sérgio Paiva, em Odivelas 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data do Despacho 06-10-2004 
Valor: 716,38 € 
Fornecedor Empresa Aeroclima-Indústria Térmica ,Lda. 
 
Informação n.º 200/DTO/DMIM/04 
Assunto: Proposta para reparação de aparelho de ar 
condicionado nas Instalações do Gabinete do Vereador 
Alexandrino Saldanha, sito na Praça Ordem de Cristo - Centro 
Comercial Chapim, 1ºA e C 
Despacho da Vereação: Odivelas Ao DFA/DF para pagamento. 
Data do Despacho 06-10-2004 
Valor: 190,40 € 
Fornecedor Empresa Climobra, Lda. 
 
Informação n.º 216/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica e manutenção ao equipamento de 
ar condicionado nas Instalações  do Gabinete do Sr. Vereador 
Sérgio Paiva e DFPM - Pagamento das facturas n.º1630 e 1748 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data do Despacho 06-10-2004 
Valor: 563,82 € 
Fornecedor Empresa Aeroclima, Lda. 
 
Informação n.º 177/DTO/DMIM/04 
Assunto: Reparação da avaria do equipamento de detecção de 
incêndios nas Instalações do D.R.H. 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data do Despacho 06-10-2004 
Valor: 238,35 € 
Fornecedor Empresa Vigilarme, S.A 
 
Informação n.º 277/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica do elevador do Jardim de Infância 
n.º4 da Ramada - pagamento de factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DP para estorno do solicitado 
e ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 03-12-2004 
Valor: 1.213,80 € 
Fornecedor CTA 
 
Informação n.º 169/DTO/DMIM/04 
Assunto: Proposta para reparação de aparelho de ar 
condicionado nas Instalações do CAELO 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento. 
Data do Despacho 06-10-2004 
Valor: 541,45 € 
Fornecedor Empresa OSF - Octávio Saramago Ferreira, Herd., 
Lda. 
 

Informação n.º 276/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica de ar condicionado dos Paços do 
Concelho 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DP para estorno solicitado e ao 
DFA/DF para estorno e pagamento 
Data do Despacho 03-12-2004 
Valor: 378,99 € 
Fornecedor Otis 
 
Informação n.º 212/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica de ar condicionado do GVSP 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 23-11-2004 
Valor: 297,50 € 
Fornecedor Aeroclima 
 
Informação n.º 273/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica ao elevador dos Paços do Concelho 
Despacho da Vereação: Aso DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 29-11-2004 
Valor: 378,99 € 
Fornecedor Otis 
 
Informação n.º 269/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica de ar condicionado da Biblioteca 
Municipal 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 29-11-2004 
Valor: 357,00 € 
Fornecedor Vamclima 
 
Informação n.º 270/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica de ar condicionado dos Paços do 
Concelho 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 29-11-2004 
Valor: 357,00 € 
Fornecedor Vamclima 
 
Informação n.º 271/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica de ar condicionado do GBSP e 
DFPM 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 29-11-2004 
Valor: 281,91 € 
Fornecedor Aeroclima 
 
Informação n.º 262/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica de ar condicionado do GCRPP e 
arquivo da DGU 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 23-11-2004 
Valor: 44,52 € 
Fornecedor OSF 
 
Informação n.º 264/DTO/DM;IM/04 
Assunto: Assistência técnica de ar condicionado do CAELO 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 23-11-2004 
Valor: 207,75 € 
Fornecedor OSF 
 
 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
30 31 de Dezembro de 2004 Ano V - N.º 24 

 

Informação n.º 266/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica de ar condicionado do DSC 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 23-11-2004 
Valor: 148,75 € 
Fornecedor OSF 
 
Informação n.º 267/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica de ar condicionado do DGU e 
GVCB 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 23-11-2004 
Valor: 476,00 € 
Fornecedor OSF 
 
Informação n.º 263/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica de ar condicionado do DP 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 23-11-2004 
Valor: 118,71 € 
Fornecedor OSF 
 
Informação n.º 265/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica de ar condicionado da DMH 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 23-11-2004 
Valor: 178,50 € 
Fornecedor OSF 
 
Informação n.º 261/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica de ar condicionado do GVCL e do 
DOM 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 22-11-2004 
Valor: 1.670,25 € 
Fornecedor Climobra 
 
Informação n.º 278/DTO/DMIM/04 
Assunto: Manutenção e conservação do elevador da Biblioteca 
Municipal - Pagamento de Factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 06-12-2004 
Valor: 318,84 € 
Fornecedor Atlas 
 
Informação n.º 246/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica e manutenção ao equipamento de 
ar condicionado do DMH - Pagamento de factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 04-11-2004 
Valor: 178,50 € 
Fornecedor OSF 
 
Informação n.º 245/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica e manutenção ao equipamento de 
ar condicionado do CAELO - Pagamento de factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 04-11-2004 
Valor: 207,75 € 
Fornecedor OSF 
 
 
 

Informação n.º 244/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica e manutenção ao equipamento de 
ar condicionado Da DP - Pagamento de factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 04-11-2004 
Valor: 118,71 € 
Fornecedor OSF 
 
Informação n.º 237/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica e manutenção ao equipamento de 
ar condicionado da Biblioteca D. Dinis - Pagamento de factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 02-11-2004 
Valor: 357,00 € 
Fornecedor Vamclima 
 
Informação n.º 236/DTO/DMIM/004 
Assunto: Assistência técnica e manutenção ao equipamento de 
ar condicionado dos Paços do Concelho - Pagamento de factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 02-11-2004 
Valor: 357,00 € 
Fornecedor Vamclima 
 
Informação n.º 235/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar 
condicionado nas instalações dos Paços do Concelho - 
pagamento de factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 28-10-2004 
Valor: 357,00 € 
Fornecedor Vamclima 
 
Informação n.º 234/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar 
condicionado nas instalações da Biblioteca Municipal - 
pagamento de factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 28-10-2004 
Valor: 357,00 € 
Fornecedor Vamclima 
 
Informação n.º 233/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar 
condicionado nas instalações do DMH e GAE - pagamento de 
factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 28-10-2004 
Valor: 261,80 € 
Fornecedor Servoclima 
 
Informação n.º 248/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica e manutenção ao equipamento de 
ar condicionado do DGU e GVCB - pagamento de  factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 04-11-2004 
Valor: 476,00 € 
Fornecedor OSF 
 
Informação n.º 205/DTO/DMIM/04 
Assunto: Proposta para reparação de aparelho de ar 
condicionado no DFA 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
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Data do Despacho 10-11-2004 
Valor: 1.517,25 € 
Fornecedor Servoclima 
 
Informação n.º 204/DTO/DMIM/04 
Assunto: Proposta para reparação de sistema de detecção de 
incêndios Cerberus, na Quinta da Memória. 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DP para o estorno solicitado 
nos despachos anteriores e ao DFA/DF para estorno e 
pagamento. 
Data do Despacho 13-10-2004 
Valor: 540,80 € 
Fornecedor Empresa Siemens, S.A. 
 
Informação n.º 143/DTO/DMIM/04 
Assunto: Proposta para fornecimento e montagem de aparelho 
de ar condicionado no DFA 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 10-11-2004 
Valor: 1.375,64 € 
Fornecedor Servoclima 
 
Documento n.º Factura n.º 110/2004-B 
Assunto: Manutenções diversas 
Despacho da Vereação: Pague-se 
Data do Despacho 08-11-2004 
Valor: 122,62 € 
Fornecedor ACIT 
 
Informação n.º 275/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar 
condicionado nas instalações do DRH, DPC e DAS - pagamento 
de factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DP para estorno do solicitado 
e ao DFA/DF para estorno e pagamento 
Data do Despacho 06-12-2004 
Valor: 376,04 € 
Fornecedor Climobra 
 
Informação n.º 251/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica e manutenção ao equipamento de 
ar condicionado do GAJ - Pagamento de factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 08-11-2004 
Valor: 145,92 € 
Fornecedor Acit 
 
Informação n.º 281/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar 
condicionado nas instalações do DMH e GAE - pagamento de 
factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 06-12-2004 
Valor: 261,80 € 
Fornecedor Servoclima 
 
Informação n.º 279/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar 
condicionado nas instalações da Av. D. Dinis pagamento de 
factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 06-12-2004 
Valor: 551,04 € 
Fornecedor Servoclima 

Informação n.º 280/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar 
condicionado nas instalações da DVM - pagamento de factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 06-12-2004 
Valor: 779,45 € 
Fornecedor Servoclima 
 
Informação n.º 247/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica e manutenção ao equipamento de 
ar condicionado do DSC - Pagamento de factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 04-11-2004 
Valor: 148,75 € 
Fornecedor OSF 
 
Informação n.º 252/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica e manutenção ao equipamento de 
ar condicionado da Biblioteca Municipal - Pagamento de 
factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 08-11-2004 
Valor: 318,84 € 
Fornecedor Atlas 
 
Informação n.º 232/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica ao equipamento de ar 
condicionado nas instalações da DVM - pagamento de factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 28-10-2004 
Valor: 779,45 € 
Fornecedor Servoclima 
 
Informação n.º 243/DTO/DMIM/04 
Assunto: Assistência técnica e manutenção ao equipamento de 
ar condicionado do GCRPP e arquivo da DGU- Pagamento de 
factura 
Despacho da Vereação: Ao DFA/DF para pagamento 
Data do Despacho 04-11-2004 
Valor: 44,52 € 
Fornecedor OSF 
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Despachos de autorização de pagamentos exarados pelo 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
nos termos das Informações n.os 0578/DFA/DF/FC/2004 
de 26 de Novembro de 2004 e 0593/DFA/DF/HCA/2004 
de 13 de Dezembro de 2004. 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“Sector Mais, Lda”, no valor de €9.039,34, relativo à aquisição 
de produtos, confecção e fornecimento de refeições para o 
Refeitório Municipal durante o Mês de Setembro de 2004, de 
acordo com a Informação n.º 001727/DA/2004 de 20/10/2004. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 12-11-2004 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
32 31 de Dezembro de 2004 Ano V - N.º 24 

 

Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“Expopapel - Comercialização e Transformação de Papel, Lda”, 
no valor de €271,32, relativo a fornecimento de blocos de 
requisição interna para o DFA/DA para stock, de acordo com a 
Informação n.º 001912/DA/2004 de 12/11/2004. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 18-11-2004 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“Àlvaro Henriques & Filhos, Lda”, no valor de €17,73, relativo à 
aquisição de tapete para o DOM/DEP, de acordo com a 
Informação n.º 001911/DA/2004 de 12/11/2004. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 18-11-2004 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa “3M 
Portugal, Lda”, no valor de €723,52, relativo a fornecimento de 
caixas de tiras de segurança anti-furto para a BMDD, de acordo 
com a Informação n.º 001910/DA/2004 de 12/11/2004. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 18-11-2004 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“Movicrédito, Lda”, no valor de €236,95, relativo à aquisição de 
radiogravador portátil para o DSC/DE/DASERE, de acordo com 
a Informação n.º 001908/DA/2004 de 12/11/2004. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 18-11-2004 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“Movicrédito, Lda”, no valor de €41,65, relativo a fornecimento 
de comando universal, de acordo com a Informação n.º 
001907/DA/2004 de 12/11/2004. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 18-11-2004 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“Inforvip, Lda”, no valor de €419,97, relativo a prestação de 
serviço de assistência técnica referente à aplicação Bettersoft 
instalada no DFA/DA, de acordo com a Informação n.º 
001900/DA/2004 de 11/11/2004. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 18-11-2004 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“Marques Raso, Lda”, no valor de €155,25, relativo a 
fornecimento de gás para as escolas e jardins de Infância do 
Município de Odivelas, de acordo com a Informação n.º 
001899/DA/2004 de 11/11/2004. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 18-11-2004 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“Informática El Corte Inglês”, no valor de €2.085,83, referente a 
fornecimento de discos rigídos para reparação de 
computadores, de acordo com a Informação n.º 001884/DA/2004 
de 10/11/2004. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 18-11-2004 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“Disotel, Lda”, no valor de €10.758,74, relativo a fornecimento 
de equipamento de cozinha para os Refeitórios das escolas do 

1º Ciclo e jardins de infância do Município de Odivelas, de 
acordo com a Informação n.º 001743/DA/2004 de 22/10/2004. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 18-11-2004 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“Movicrédito, Lda”, no valor de €21,34, relativo à aquisição de 
pilhas alcalinas para o DFA/DA, de acordo com a Informação 
n.º 001917/DA/2004 de 15/11/2004. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 22-11-2004 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa “Sani 
Plus, Lda”, no valor de €1.336,25, relativo a fornecimento de 
serviços de aluguer e manutenção de equipamentos de higiene 
para lavagem e secagem de mãos para Wc´s dos jardins de 
infância de Odivelas, de acordo com a Informação n.º 
001919/DA/2004 de 15/11/2004. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 22-11-2004 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“Movicrédito, Lda”, no valor de €108,29, relativo à aquisição de 
cassetes de vídeo VHS para o GMPC, de acordo com a 
Informação n.º 001921/DA/2004 de 15/11/2004. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 22-11-2004 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“Movicrédito, Lda”, no valor de €137,97, relativo à aquisição de 
aspirador para o DSC/DE/SASERE, de acordo com a 
Informação n.º 001923/DA/2004 de 15/11/2004. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 22-11-2004 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“Movicrédito, Lda”, no valor de €444,37, relativo à aquisição de 
aquecedor a óleo e desumificador, de acordo com a Informação 
n.º 001924/DA/2004 de 15/11/2004. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 22-11-2004 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“Marques Raso, Lda”, no valor de €322,50, relativo a 
fornecimento de gás para as escolas e jardins de infância do 
Município de Odivelas, de acordo com a Informação n.º 
001956/DA/2004 de 17/11/2004. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 23-11-2004 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“Contenur Portugal, S.A.”, no valor de €3.456,95, relativo a 
fornecimento de material e equipamento de limpeza urbana 
para o DA/DQA, de acordo com a Informação n.º 
001955/DA/2004 de 17/11/2004. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 23-11-2004 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“Fernandes Técnica Desenho e Reprodução, S.A.”, no valor de 
€49,81, relativo a fornecimento de material de papelaria para o 
DSC/DCPC/SBAH, de acordo com a Informação n.º 
001953/DA/2004 de 17/11/2004. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 23-11-2004 
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Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“SECTOR MAIS - SERVIÇOS GLOBAIS EM ALIMENTAÇÃO, 
LDA.”, no valor de €8.811,40, referente à Aquisição de 
Produtos, Confecção e Fornecimento de Refeições, no Refeitório 
Municipal, da CMO, de acordo com a Informação n.º 
002040/DA/2004 de 2004-11-29. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-12-06 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“FERNANDES TÉCNICA, DESENHO E REPRODUÇÃO, S.A.”, 
no valor de €130,80, referente à Aquisição de Toner para 
Impressora, para o DFA/DF, da CMO, de acordo com a 
Informação n.º 002038/DA/2004 de 2004-11-29. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, Autorizo o Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-12-06 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - Serviços de Protecção 
Ambiental, LDA.”, no valor de €213,58, referente à Aquisição de 
Serviços de manutenção no âmbito dos cuidados Higio-
Sanitários, para o Refeitório Municipal, da CMO, de acordo 
com a Informação n.º 002041/DA/2004 de 2004-11-30. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-12-06 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - Serviços de Protecção 
Ambiental, LDA.”, no valor de €213,58, referente à Aquisição de 
Serviços de manutenção no âmbito dos cuidados Higio-
Sanitários, para o Refeitório Municipal, da CMO, de acordo 
com a Informação n.º 001857/DA/2004 de 2004-11-08. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-11-12 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa “M. J. 
ARTES GRÀFICAS, LDA.”, no valor de €49,98 referente à 
Aquisição de Almofadas para Carimbo, para o DFA/DF, da 
CMO, de acordo com a Informação n.º 002035/DA/2004 de 2004-
11-29. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-12-06 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa “ 
STMI - Sociedade Técnica de Manutenção Informática, LDA.”, 
no valor de €523,60, referente à Prestação de Serviço de 
Reparação de Vídeo Projectores, via GISC, da CMO, de acordo 
com a Informação n.º 002037/DA/2004 de 2004-11-29. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-12-06 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“EXPOMÀQUINA, LDA.”, no valor de  
€602,50, referente à Prestação de Serviço de Manutenção de 
Equipamento da Cozinha e Cafetaria do Refeitório Municipal, 
da CMO, de acordo com a Informação n.º 002034/DA/2004 de 
2004-11-29. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-12-02 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“COPICANOLA - SOCIEDAE DE EQUIPAMENTO DE 
ECRITÓRIO, SA.”, no valor de €68,26, referente à Aquisição de 

Máquina de Calcular, para o DFA/DF, da CMO, de acordo com 
a Informação n.º 002032/DA/2004 de 2004-11-26. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-12-02 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“CENTÍMETRO - Papelaria e Equipamento Técnico, LDA.”, no 
valor de €408,59, referente à Aquisição de Consumíveis de 
Secretaria, para vários Serviços, da CMO, de acordo com a 
Informação n.º 002030/DA/2004 de 2004-11-26. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-12-02 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“PAPELARIA CRUZEIRO - Castro & Dália, LDA.”, no valor de 
€135,20, referente à Aquisição de Periódicos para a BMDD, da 
CMO, de acordo com a Informação n.º 002022/DA/2004 de 2004-
11-26. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-12-02 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“PAPELARIA CRUZEIRO - Castro & Dália, LDA.”, no valor de 
€142,00, referente à Aquisição de Periódicos para a BMDD, da 
CMO, de acordo com a Informação n.º 001854/DA/2004 de 2004-
11-08. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-11-12 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“DISTRIPEÇAS - Equipamentos de Escritório, LDA.”, no valor 
de €1.368,50, referente à Aquisição de Fotocopiadora, para a 
EB1, n.º 3 de Famões, - Via DSC/DE, da CMO, de acordo com a 
Informação n.º 001992/DA/2004 de 2004-11-23. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-11-29 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“SPORGRAVO - Indústria e Comércio de Carimbos e Gravura, 
LDA.”, no valor de €10,71, referente à Aquisição de Carimbo, 
para o DSC/DCPC, da CMO, de acordo com a Informação n.º 
002014/DA/2004 de 2004-11-25. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-11-29 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“RADIALCOR - Tintas, Materiais de Construção e Decoração, 
LDA.”, no valor de €114,36, referente à Aquisição de Tinta 
Branca, para a BMDD, da CMO, de acordo com a Informação 
n.º 002011/DA/2004 de 2004-11-24. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-11-29 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa “3 M 
PORTUGAL, LDA.”, no valor de  
€160,36, referente à Aquisição de Faixa Sinalizadora, para 
DSC/DCPC/SBAH, da CMO, de acordo com a Informação n.º 
002009/DA/2004 de 2004-11-24. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, Autorizo o Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-11-29 
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Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“CENTÍMETRO - Papelaria e Equipamento Técnico, LDA.”, no 
valor de €219,90, referente à Aquisição de Consumíveis de 
Secretaria, para vários serviços, da CMO, de acordo com a 
Informação n.º 001978/DA/2004 de 2004-11-22. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-11-29 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“CENTÍMETRO - Papelaria e Equipamento Técnico, LDA.”, no 
valor de €170,57, referente à Aquisição de Material de 
Secretaria, via DPE, da CMO, de acordo com a Informação n.º 
001970/DA/2004 de 2004-11-22. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-11-29 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“CASA DAS TINTAS DA PÓVOA, LDA.”, no valor de €59,02, 
referente à Aquisição de Tinta, para o DOM/DIEU, da CMO, de 
acordo com a Informação n.º 001974/DA/2004 de 2004-11-22. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-11-29 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“SELDA, - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, S.A.”, no valor 
de €499,62, referente à Aquisição de Copos de Àgua de Plástico, 
para stock da CMO, de acordo com a Informação n.º 
001965/DA/2004 de 2004-11-18. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-11-29 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“SELDA, - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, S.A.”, no valor 
de €1.361,36, referente à Prestação de Serviço de Aluguer 
mensal de Equipamento, EBAL-FN, nas instalações do 
Município, de acordo com a Informação n.º 001860/DA/2004 de 
2004-11-09. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-11-12 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“SELDA, - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, S.A.”, no valor 
de €526,22, referente à Aquisição de Garrafões de Àgua, para 
stock da CMO, de acordo com a Informação n.º 001966/DA/2004 
de 2004-11-18. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-11-29 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“MANUTAN UNIPESSOAL, LDA.”, no valor de €11,41, 
referente à Aquisição de Etiquetas para Chaves, para o DTO, da 
CMO, de acordo com a Informação n.º 002004/DA/2004 de 2004-
11-24. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-11-29 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“ESPAÇO BRINCA, MATERIAL DIDÀCTICO, LDA.”, no valor 
de €390,07, referente à Aquisição de Material Diverso para 
Jardim de Infância e EB1, via DSC/DE/SASERE, da CMO, de 
acordo com a Informação n.º 001980/DA/2004 de 2004-11-22. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-11-29 

Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“COOPAS - Planeamento, Arquitectura e Serviços, CRL.”, no 
valor de €5.474,00, referente ao Estudo de Requalificação do 
Espaço Urbano, Tráfego e Circulação em Caneças, via DPEMU, 
da CMO, de acordo com a Informação n.º 198/DPEMU/2004 de 
2004-11-25. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-12-06 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“SANIFAUNA - Produtos Veterinários, LDA.”, no valor de 
€4.225,26, referente à Aquisição de Medicamentos, para o 
GMVM, da CMO, de acordo com a Informação n.º 
001842/DA/2004 de 2004-11-18. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-11-12 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“UNISELF - Gestão de Restaurantes de Empresas, LDA.”, no 
valor de €6.559,43, referente ao Serviço de Refeições nas Escolas 
do 1.º Ciclo e Jardins de Infância, para o Ano Lectivo 2004/2005 
- 1.º Período Escolar, da CMO, de acordo com a Informação n.º 
001841/DA/2004 de 2004-11-04. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-11-09 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“EDIMPRESA Editora, LDA.”, no valor de €57,12, referente à 
Aquisição de Publicações, para a BMDD, da CMO, de acordo 
com a Informação n.º 001823/DA/2004 de 2004-11-03. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-11-10 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“AUTOZITÂNIA II - Veículos e Peças, S.A.”, no valor de 
€2.570,85, referente à Aquisição de Peças para viaturas Citroen 
Saxo, 1.5 D - , via DTO/DTO, da CMO, de acordo com a 
Informação n.º 001731/DA/2004 de 2004-10-21. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, Autorizo o Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-10-28 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“HIDRODINÂMICA - Gestão Integrada R.H. Ambientais, 
LDA.”, no valor de €17.955,92, referente à Prestação de Serviço 
de Limpeza e Fornecimento de Consumíveis, nas instalações da 
CMO, de acordo com a Informação n.º 001805/DA/2004 de 2004-
10-29. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-11-10 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ALCOBIA”, no valor de €95,20, 
referente à Prestação de Serviços de reparação de Máquina de 
destruir Papel, para o DSC/DE, da CMO, de acordo com a 
Informação n.º 001806/DA/2004 de 2004-10-29. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, Autorizo o Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-11-10 
 
Assunto: Pedido de autorização de pagamento à empresa 
“PROTESEGURANÇA, S.A.”, no valor de €160,65, referente à 
Prestação de Serviço de Segurança nas Instalações, da BMDD, 
da CMO, de acordo com a Informação n.º 001809/DA/2004 de 
2004-11-02. 
Decisão do Sr. Presidente: Ao DFA/DF, para Pagamento. 
Data de Decisão: 2004-11-09 
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Divisão de Aprovisionamento 
 
Despachos com eficácia externa (autorizações de 
despesa e adjudicações / compromissos) relativos a 
processos desenvolvidos pelo DFA/DA, nos termos das 
Informações n.os 2028/DA/2004 de 26 de Novembro de 
de 2004 e 2108/DA/2004 de 7 de Dezembro de de 2004. 
 
 
Autorizações de Procedimento 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento por Ajuste 
Directo para Caixas Transportadoras para Animais para o 
GMVM da CMO, à empresa Veterina, de acordo com a 
informação n.º 001742/DA/2004 de 21.10.2004 - Proc. n.º 0438/04 
DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PRC 2638/04, 
pelo valor previsto de 833,00 €. 
Decisão do Sr Presidente da CMO: Ao DFA/DP, para 
cabimento. 
Data de decisão: 27.10.2004 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Carimbo para o GAAE da CMO, à empresa Sporgravo de 
acordo com a informação n.º 001721/DA/2004 de 20.10.2004 - 
Proc. n.º 0434/04 DFA/DA. A despesa encontra-se classificada 
no PRC 2624/04, pelo valor previsto de 9,52 €. 
Decisão do Sr Presidente: Ao DFA/DP, para cabimento. 
Data de decisão: 25.10.2004 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Garrafões de Àgua para Máquina SELDA para o DASJ da 
CMO, à empresa Selda, de acordo com a informação n.º 
001741/DA/2004 de 22.10.2004 - Proc. n.º 0441/04 DFA/DA. A 
despesa encontra-se classificada no PRC 2652/04, pelo valor 
previsto de 17,85 €. 
Decisão do Sr Presidente: Ao DFA/DP para cabimento. 
Data de decisão: 27.10.2004 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Tinteiros para o DPE da CMO, às empresas Informática El 
Corte Inglês; Beltrão coelho; Juvex e Noprodigital, de acordo 
com a informação n.º 001667/DA/2004 de 14.10.2004 - Proc. n.º 
0422/04 DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PRC 
2558/04, pelo valor previsto de 514,08 €. 
Decisão do Sr Presidente: Ao DFA/DP para cabimento. 
Data de decisão: 19.10.2004 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Prestação 
de Serviços de Reprogramação das Frequências dos Canais de 
Equipamentos de Comunicações da Rede Rádio de Protecção 
Civil, à empresa Sociedade Crocker & Cpª, de acordo com a 
informação n.º 001722/DA/04 de 20.10.2004 - Proc. n.º 0433/04 
DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PRC 2623/04, 
pelo valor previsto de 214,20 €. 
Decisão do Sr Director do DFA: De acordo. À DP para efeitos 
de estorno e se necessário novo cabimento. 
Data de decisão: 22.10.2004 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Tinteiros para o DCPC/SBAH da CMO, às empresas Década; 
Integraserv e Noprodigital, de acordo com a informação n.º 
001666/DA/04 de 14.10.2004 - Proc. n.º 0421/04 DFA/DA. A 

despesa encontra-se classificada no PRC 2557/04, pelo valor 
previsto de 357,00 €. 
Decisão do Sr Presidente: Ao DFA/DP para cabimento. 
Data de decisão: 19.10.2004 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Almofadas de carimbo para o GCRPP da CMO, à empresa 
MJ Artes Gráficas, de acordo com a informação n.º 
001681/DA/04 de 15.10.2004 - Proc. n.º 0424/04 DFA/DA. A 
despesa encontra-se classificada no PRC 2581/04, pelo valor 
previsto de 29,75 €. 
Decisão do Sr Presidente: Ao DFA/DP para cabimento. 
Data de decisão: 19.10.2004 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Agrafador Metálico para o DRH/DGAP/SAV da CMO, à 
empresa Jolefi, de acordo com a informação n.º 001730/DA/04 
de 20.10.2004 - Proc. n.º 0436/04 DFA/DA. A despesa encontra-
se classificada no PRC 2627/04, pelo valor previsto de 17,85 €. 
Decisão do Sr Presidente: Ao DFA/DP para cabimento. 
Data de decisão: 27.10.2004 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Tinteiros para impressora HP LaserJet 1150 para o DASJ da 
CMO, para apoio a actos das iniciativas “1º Encontro das IPSS 
do Concelho de Odivelas e do 1º Seminário da Juventude do 
Concelho de Odivelas”, às empresas Informática El Corte 
Inglês; Década e Normática , de acordo com a informação n.º 
001461/DA/04 de 21.09.2004 - Proc. n.º 0385/04 DFA/DA. A 
despesa encontra-se classificada no PRC 2403/04, pelo valor 
previsto de 595,00 €. 
Decisão do Sr Presidente: Ao DFA/DP para cabimento. 
Data de decisão: 24.09.2004 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Capas de Processo para o DGU/DLO da CMO, às empresas 
Quik Bizz; Rama; Expopapel; Poliprinter; Graforim e Etigrafe, 
de acordo com a informação n.º 001794/DA/04 de 28.10.2004 - 
Proc. n.º 0445/04 DFA/DA. A despesa encontra-se classificada 
no PRC 2679/04, pelo valor previsto de 892,50 €. 
Decisão do Sr Director do DFA: À DP para cabimentação. 
Depois à DA para dar sequência ao processo. 
Data de decisão: 29.10.2004 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de garrafões de água para refrigeradores SELDA da CMO, à 
empresa Selda, de acordo com a informação n.º 001821/DA/04 
de 02.11.2004 - Proc. n.º 0449/04 DFA/DA. A despesa encontra-
se classificada no PRC 2703/04, pelo valor previsto de 3.927,00 €. 
Decisão do Sr Director do DFA: De acordo. À DP para 
cabimento. 
Data de decisão: 05.11.2004 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Material Eléctrico para o Sector de Intervenção da DMIM da 
CMO, às empresas Leite & Mesquita; Elpor; Bricoluz e Tubiluz, 
de acordo com a informação n.º 001833/DA/04 de 03.11.2004 - 
Proc. n.º 0451/04 DFA/DA. A despesa encontra-se classificada 
no PRC 2723/04, pelo valor previsto de 11,90 €. 
Decisão do Sr Director do DFA: À DP para cabimentação. 
Data de decisão: 15.11.04 
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Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de águas s/gás destinadas ao Dia Mundial da Música - Via 
DSC/DCPC da CMO, à empresa SETUÀGUA de acordo com a 
informação n.º 001615/DA/04 de 07.10.2004 - Proc. n.º 0409/04 
DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PRC 2516/04, 
pelo valor previsto de 12,60 €. 
Decisão do Sr Presidente: Ao DFA/DP para cabimento. 
Data de decisão: 11.10.04 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Papel A4 para o DPE/DPDM da CMO, à empresa Sapel, de 
acordo com a informação n.º 001760/DA/04 de 26.10.2004 - Proc. 
n.º 0443/04 DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PRC 
2675/04, pelo valor previsto de 53,55 €. 
Decisão do Sr Presidente: Ao DFA/DP para cabimento. 
Data de decisão: 05.11.04 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de consumíveis de secretaria para diversos serviços da CMO, às 
empresas Albano Alves; Novosul2; Sapel; Kappaoffice, de 
acordo com a informação n.º 001793/DA/04 de 28.10.2004 - Proc. 
n.º 0444/04 DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PRC 
2680/04, pelo valor previsto de 848,12 €. 
Decisão do Sr Presidente: Ao DFA/DP para cabimento. 
Data de decisão: 05.11.04 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Material para o Programa do Urbano ao Rural - Via DSC/DE 
da CMO, à empresa Jolefi, de acordo com a informação n.º 
001815/DA/04 de 02.11.2004 - Proc. n.º 0447/04 DFA/DA. A 
despesa encontra-se classificada no PRC 2682/04, pelo valor 
previsto de 90,44 €. 
Decisão do Sr Presidente: Ao DFA/DP para cabimento. 
Data de decisão: 08.11.04 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Material para o Programa do Urbano ao Rural - Via DSC/DE 
da CMO, à empresa J.S. Compras, de acordo com a informação 
n.º 001814/DA/04 de 02.11.2004 - Proc. n.º 0448/04 DFA/DA. A 
despesa encontra-se classificada no PRC 2701/04, pelo valor 
previsto de 114,24 €. 
Decisão do Sr Presidente: Ao DFA/DP para cabimento. 
Data de decisão: 08.11.04 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Diverso Material para o Programa do Urbano ao Rural, à 
empresa Jolefi, de acordo com a informação n.º 001720/DA/04 
de 20.10.2004 - Proc. n.º 0435/04 DFA/DA. A despesa encontra-
se classificada no PRC 2625/04, pelo valor previsto de 222,85 €. 
Decisão do Sr Presidente: Ao DFA/DP para cabimento. 
Data de decisão: 25.10.04 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de consumíveis de secretaria para diversos serviços da CMO, às 
empresas Albano Alves; Novosul2; Jolefi; Novo Meio, de 
acordo com a informação n.º 001834/DA/04 de 03.11.2004 - Proc. 
n.º 0450/04 DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PRC 
2708/04, pelo valor previsto de 1.257,84 €. 
Decisão do Sr Presidente: Ao DFA/DP para cabimento. 
Data de decisão: 10.11.04 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Cabo Scart para o GCRPP da CMO, à empresa Rodrigues & 

Rodrigues, de acordo com a informação n.º 001879/DA/04 de 
10.11.2004 - Proc. n.º 0458/04 DFA/DA. A despesa encontra-se 
classificada no PRC 2773/04, pelo valor previsto de 5,95 €. 
Decisão do Sr Presidente: Ao DFA/DP para cabimento. 
Data de decisão: 10.11.04 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Fita Isoladora para Iniciativa “Almoço de Natal 2004” - Via 
DASJ/DAS/SAS da CMO, às empresas Leite & Mesquita; 
Fernando Oscar Mendonça, de acordo com a informação n.º 
001883/DA/04 de 10.11.2004 - Proc. n.º 0459/04 DFA/DA. A 
despesa encontra-se classificada no PRC 2774/04, pelo valor 
previsto de 2.856,00 €. 
Decisão do Sr Director do DFA: De acordo. À DP para efeitos 
do Ponto 6) da presente informação. 
Data de decisão: 10.11.04 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Papel A4 para Stock da CMO, à empresa XEROX, de acordo 
com a informação n.º 001864/DA/04 de 09.11.2004 - Proc. n.º 
0453/04 DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PRC 
2746/04, pelo valor previsto de 15.470,00 €. 
Decisão do Sr Director do DFA: De acordo. À DP para efeitos 
de cabimento. 
Data de decisão: 10.11.04 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Prestação 
de Serviços de Limpeza do pavilhão Municipal - Aniversário do 
Município - Via DSC/DCPC, à empresa Hidrodinâmica, Lda, de 
acordo com a informação n.º 001881/DA/04 de 10.11.2004 - Proc. 
n.º 0463/04 DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PRC 
2783/04, pelo valor previsto de 238,00 €. 
Decisão do Sr Presidente: Ao DFA/DP para cabimento. 
Data de decisão: 10.11.04 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Cadeira e Mesa para a DA da CMO, à empresa ARJ, Lda, de 
acordo com a informação n.º 001687/DA/04 de 15.10.2004 - Proc. 
n.º 0426/04 DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PRC 
2584/04, pelo valor previsto de 252,28 €. 
Decisão do Sr Director do DFA: A despesa já foi autorizada. À 
DP para cabimento. 
Data de decisão: 19.10.04 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Flanela Preta para a DA da CMO, à empresa Armazéns Vale 
do Rio, de acordo com a informação n.º 001686/DA/04 de 
15.10.2004 - Proc. n.º 0428/04 DFA/DA. A despesa encontra-se 
classificada no PRC 2586/04, pelo valor previsto de 239,90 €. 
Decisão do Sr Director do DFA: A despesa já foi autorizada. À 
DP para cabimento. 
Data de decisão: 19.10.04 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento por Ajuste 
Directo para aquisição de Material Diverso de Pintura para o 
DTO/DTO da CMO, às empresas Spies Hecker Autorepintura; 
Calreis; Valente & Campos; Álvaro Sousa Borrego; Gomes 
Ramos & Valério, de acordo com a informação n.º 
001915/DA/2004 de 15.11.2004 - Proc. n.º 0468/04 DFA/DA. A 
despesa encontra-se classificada no PRC 2828/04, pelo valor 
previsto de 2.877,89 €. 
Decisão do Sr Director do DFA: De acordo. À DP para 
cabimento. 
Data de decisão: 16.11.04 
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Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Material Diverso de Pintura para o DTO/DTO da CMO, às 
empresas Sotinar; Calreis; Valente & Campos; Álvaro Sousa 
Borrego: Gomes Ramos & Valério de acordo com a informação 
n.º 001916/DA/2004 de 15.11.2004 - Proc. n.º 0467/04 DFA/DA. A 
despesa encontra-se classificada no PRC 2826/04, pelo valor 
previsto de 578,90 €. 
Decisão do Sr Director do DFA: De acordo. À DP para 
cabimento. 
Data de decisão: 16.11.2004 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Teclado Ergonómico para o DSC/DCPC/SBAH da CMO, à 
empresa Chipset, de acordo com a informação n.º 
001896/DA/2004 de 11.11.2004 - Proc. n.º 0466/04 DFA/DA. A 
despesa encontra-se classificada no PRC 2792/04, pelo valor 
previsto de 114,99 €. 
Decisão do Sr Presidente: Ao DFA/DP para cabimento. 
Data de decisão: 18.11.2004 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Material de Secretaria para Stock da CMO, às empresas 
Kappaoffice; ArtiSintra; Novosul 2; Expressopapiro; Novo 
meio, de acordo com a informação n.º 001887/DA/2004 de 
10.11.2004 - Proc. n.º 0462/04 DFA/DA. A despesa encontra-se 
classificada no PRC 2781/04, pelo valor previsto de 5.914,30 €. 
Decisão do Sr Presidente: Ao DFA/DP para cabimento. 
Data de decisão: 18.11.2004 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento por Ajuste 
Directo para Aquisição de Produtos, Confecção, Fornecimento 
de Refeições no Refeitório Municipal da CMO, à empresa Sector 
Mais, de acordo com a informação n.º 001935/DA/04 de 
17.11.2004 - Proc. n.º 0474/04 DFA/DA. A despesa encontra-se 
classificada no PRC 2868/04, pelo valor previsto de 9.972,48 €. 
Decisão do Sr Presidente: Concordo. Ao DFA/DP para 
cabimento. 
Data de decisão: 24.11.2004 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Tinteiros de cor para Stock da CMO, à empresa Informática 
El Corte Inglês, de acordo com a informação n.º 001945/DA/04 
de 16.11.2004 - Proc. n.º 0473/04 DFA/DA. A despesa encontra-se 
classificada no PRC 2860/04, pelo valor previsto de 23.800,00€. 
Decisão do Sr Director do DFA: De acordo. À DP para 
cabimento. 
Data de decisão: 17.11.2004 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Garrafas de água de 0,33 lts para Stock da CMO, às empresas 
Morar; Cervigomes; Setubágua; Àgua da Montanha e Binal, de 
acordo com a informação n.º 001941/DA/04 de 16.11.2004 - Proc. 
n.º 0470/04 DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PRC 
2856/04, pelo valor previsto de 4.000,50 €. 
Decisão do Sr Director do DFA: De acordo. À DP para 
cabimento. 
Data de decisão: 17.11.2004 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Pastas t/Cartonex para Stock da CMO, à empresa Rebelo & 
Filho; Cartonex; Cartune; Expressopapiro; Albano Alves, de 
acordo com a informação n.º 001940/DA/04 de 16.11.2004 - Proc. 

n.º 0471/04 DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PRC 
2857/04, pelo valor previsto de 2.142,00 €. 
Decisão do Sr Director do DFA: De acordo. À DP para 
cabimento. 
Data de decisão: 17.11.2004 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Tinteiros reciclados para Stock da CMO, às empresas 
Delicatessen; Recivedras; Trocotoner; Goodiva; Novo Meio; 
Hardtop , de acordo com a informação n.º 001942/DA/04 de 
16.11.2004 - Proc. n.º 0469/04 DFA/DA. A despesa encontra-se 
classificada no PRC 2855/04, pelo valor previsto de 2.856,00 €. 
Decisão do Sr Director do DFA: De acordo. À DP para 
cabimento. 
Data de decisão: 17.11.2004 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Aquisição de Armários para a DJAG/Secção de 
Licenciamentos da CMO, à empresa Fax Cópia, de acordo com 
a informação n.º 001891/DA/04 de 11.11.2004 - Proc. n.º 0465/04 
DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PRC 2791/04, 
pelo valor previsto de 1.808,80 €. 
Decisão do Sr Presidente: Ao DFA/DP para cabimento. 
Data de decisão: 23.11.2004 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Carregador de Pilhas e Pilhas Recarregáveis para o DOM da 
CMO, às empresas J.S. Compras, Interpilhas e Cegasa, de 
acordo com a informação n.º 002023/DA/04 de 25.11.2004 - Proc. 
n.º 0480/04 DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PRC 
2922/04, pelo valor previsto de 357,00 €. 
Decisão do Sr Director do DFA: De acordo. À DP para 
cabimento. À DA para dar continuidade ao processo 
adjudicatório. 
Data de decisão: 25.11.2004 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Aquisição de Mobiliário para as novas instalações do DASJ 
da CMO, às empresas Directório; Alfeta; Fax Cópia, de acordo 
com a informação n.º 001888/DA/04 de 10.11.2004 - Proc. n.º 
0464/04 DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PRC 
2784/04, pelo valor previsto de 1.915,02 €. 
Decisão do Sr Presidente: Ao DFA/DP para cabimento. 
Data de decisão: 23.11.04 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Impressoras para DGU + DRH + DPE da CMO - Via GISC, à 
empresa Informática El Corte Inglês de acordo com a 
informação n.º 001885/DA/04 de 10.11.2004 - Proc. n.º 0460/04 
DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PRC 2775/04, 
pelo valor previsto de 4.875,87 €. 
Decisão do Sr Presidente: Ao DFA/DP para cabimento. 
Data de decisão: 23.11.04 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Comida Animal para o DSC/DD da CMO, à empresa 
Proagrali de acordo com a informação n.º 001998/DA/04 de 
23.11.2004 - Proc. n.º 0477/04 DFA/DA. A despesa encontra-se 
classificada no PRC 2894/04, pelo valor previsto de 315,35 €. 
Decisão do Sr Presidente: Ao DFA/DP para cabimento. 
Data de decisão: 26.11.04 
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Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Cacifos e Mobiliário para o GMV da CMO, às empresas Fax 
Cópia e Directório de acordo com a informação n.º 
001886/DA/04 de 10.11.2004 - Proc. n.º 0461/04 DFA/DA. A 
despesa encontra-se classificada no PRC 2776/04, pelo valor 
previsto de 910,11 €. 
Decisão do Sr Presidente: Ao DFA/DP para cabimento. 
Data de decisão: 23.11.04 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para Aquisição 
de Equipamento de Limpeza Urbana para o DA/DQA da CMO, 
às empresas Celpur; Contenur e Saniservice de acordo com a 
informação n.º 001997/DA/04 de 23.11.2004 - Proc. n.º 0476/04 
DFA/DA. A despesa encontra-se classificada no PRC 2893/04, 
pelo valor previsto de 3.819,90 €. 
Decisão do Sr Director do DFA: De acordo. À DP para 
cabimento. 
Data de decisão: 24.11.04 
 
 
Compromissos e Adjudicações 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
argolas para encadernação para o DMH, à empresa Mourão e 
Serra, no valor de 99,74 €, de acordo com a informação n.º 
001850/DA/2004 de 2004.11.05 - Proc. n.º 0363/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade / DF para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.11.08 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de águas 
para iniciativa “IV Peddy Paper Abraço Global” via GS, à 
empresa Setubágua, no valor de 158,20 €, de acordo com a 
informação n.º 001847/DA/2004 de 2004.11.05 - Proc. n.º 
0407/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade / DF para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.11.06 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
agendas e blocos memorando 2005 para o stock da CMO, à 
empresa Centímetro, no valor de 1.439,90 €, de acordo com a 
informação n.º 001848/DA/2004 de 2004.11.05 - Proc. n.º 
0399/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade / DF para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.11.08 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
almofadas de carimbo para o DFA/DA, à empresa M.J. Artes 
Gráficas, no valor de 49,98 €, de acordo com a informação n.º 
001822/DA/2004 de 2004.11.02 - Proc. n.º 0377/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade / DF para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.11.04 
 
 
 
 

Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de baias, 
mastros e degrau via DFA/DA, à empresa Tiago de Sousa e 
Filhos, no valor de 1.029,35 €, de acordo com a informação n.º 
001831/DA/2004 de 2004.11.03 - Proc. n.º 0430/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. À DA quanto ao pto.1). Depois à DF quanto ao pto. 2). 
Data de decisão: 2004.11.05 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
fardamento para auxiliares / assistentes de acção educativa via 
DSC/DE, à empresa Vifato, no valor de 599,76 €, de acordo com 
a informação n.º 001840/DA/2004 de 2004.11.04 - Proc. n.º 
0269/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À DF / Secção de Contabilidade para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.11.05 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de papel 
opaco para plotter para o DGU/SIG, à empresa Sapel, no valor 
de 330,82 €, de acordo com a informação n.º 001843/DA/2004 de 
2004.11.04 - Proc. n.º 0398/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À DF / Secção de Contabilidade para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.11.05 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
cavaleiros para o DSC/DCPC/SBAH, à empresa Albano R. N. 
Alves, no valor de 63,55 €, de acordo com a informação n.º 
001838/DA/2004 de 2004.11.04 - Proc. n.º 0380/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À DF / Secção de Contabilidade para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.11.05 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
cartões de visita da CMO, à empresa Expopapel, no valor de 
178,50 €, de acordo com a informação n.º 001839/DA/2004 de 
2004.11.04 - Proc. n.º 0378/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade / DF para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.11.05 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de mini 
cassetes para o DJAG/DAG/SAOM, à empresa Tetrónia, no 
valor de 2.856,00 €, de acordo com a informação n.º 
001797/DA/2004 de 2004.10.28 - Proc. n.º 0076/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade / DF para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.10.29 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
envelopes A4 para stock da CMO, à empresa Copidata, no valor 
de 2.439,50 €, de acordo com a informação n.º 001745/DA/2004 
de 2004.10.22 - Proc. n.º 0389/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se à empresa Copidata S.A. À DF / Secção 
de Contabilidade para compromisso. 
Data de decisão: 2004.10.26 
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Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
mastros via GCRPP, à empresa Tiago de Sousa e Filhos, no 
valor de 916,30 €, de acordo com a informação n.º 
001773/DA/2004 de 2004.10.27 - Proc. n.º 0395/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade / DF. 
Data de decisão: 2004.10.29 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
consumíveis de secretaria para vários serviços, à empresa 
Expresso Papiro, no valor de 238,81 €, de acordo com a 
informação n.º 001739/DA/2004 de 2004.10.22 - Proc. n.º 
0237/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: 
Adjudique-se. À DF / Secção de Contabilidade para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.10.26 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
carimbo para o DSC/DCPC, à empresa Sporgravo, no valor de 
10,71 €, de acordo com a informação n.º 001758/DA/2004 de 
2004.10.26 - Proc. n.º 0401/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade / DF para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.10.28 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
produtos, confecção e fornecimento de refeições no refeitório 
municipal da CMO, à empresa Sector Mais, no valor de 9.972,48 
€, de acordo com a informação n.º 001728/DA/2004 de 
2004.10.21 - Proc. n.º 0404/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.10.25 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
máquinas de calcular para o DFA/DF, à empresa Copicanola, 
no valor de 331,77 €, de acordo com a informação n.º 
001712/DA/2004 de 2004.10.20 - Proc. n.º 0388/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade / DF para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.10.21 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
etiquetas para chaves para o DTO, à empresa Manutan, no 
valor de 11,42 €, de acordo com a informação n.º 
001699/DA/2004 de 2004.10.18 - Proc. n.º 0382/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À DF / Secção de Contabilidade para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.10.19 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
mobiliário para o DGU, à empresa Faxcópia, no valor de 
3.275,82 €, de acordo com a informação n.º 001701/DA/2004 de 
2004.10.18 - Proc. n.º 0383/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À DF / Secção de Contabilidade para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.10.19 

Assunto: Proposta de compromisso para prestação de serviço 
de vigilância e segurança em instalações do Município de 
Odivelas para o DSC/DCPC/SBAH, à empresa Protesegurança, 
no valor de 4.809,36 €, de acordo com a informação n.º 
001600/DA/2004 de 2004.10.01 - Proc. n.º 0726/02/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: Ao 
DFA/DP e DF, para cabimento e compromisso. 
Data de decisão: 2004.10.12 
 
Assunto: Proposta de compromisso para prestação de serviço 
de recolha, recuperação e entrega de mobiliário escolar 
degradado via DSC/DE, à empresa Tiago de Sousa e Filhos, no 
valor de 5.521,60 €, de acordo com a informação n.º 
001389/DA/2004 de 2004.09.13 - Proc. n.º 0339/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À DF para compromisso. 
Data de decisão: 2004.09.13 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
antena interior para Loja Jovem da Pontinha via DASJ/DAJ, à 
empresa Frazão e Pereira, no valor de 8,93 €, de acordo com a 
informação n.º 001707/DA/2004 de 2004.10.19 - Proc. n.º 
0345/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À DF / Secção de Contabilidade para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.10.20 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de tintas 
para o DOM/DIEU, à empresa Casa das Tintas, no valor de 
59,02 €, de acordo com a informação n.º 001708/DA/2004 de 
2004.10.19 - Proc. n.º 0391/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À DF / Secção de Contabilidade para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.10.20 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de ratos 
com fio para computadores para o DSC/DCPC/SBAH, à 
empresa NT Informática, no valor de 11,90 €, de acordo com a 
informação n.º 001868/DA/2004 de 2004.11.09 - Proc. n.º 
0423/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade / DF para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.11.10 
 
Assunto: Proposta de compromisso para prestação de serviços 
de limpeza do pavilhão municipal via DSC/DCPC, à empresa 
Hidrodinâmica, no valor de 244,19 €, de acordo com a 
informação n.º 001968/DA/2004 de 2004.10.19 - Proc. n.º 
0463/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.11.18 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
garrafões de água para refrigeradores Selda da CMO, à 
empresa Selda, no valor de 3.927,00 €, de acordo com a 
informação n.º 001934/DA/2004 de 2004.11.15 - Proc. n.º 
0449/04/DFA/DA. 
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Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.11.16 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de águas 
para iniciativa “Torneio Intermunicipal de Futsal” via DSC/DD, 
à empresa Setubágua, no valor de 44,15 €, de acordo com a 
informação n.º 001930/DA/2004 de 2004.11.15 - Proc. n.º 
0408/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.11.16 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de capas 
de processo para o DJAG/DJ/SL, à empresa Expopapel, no valor 
de 910,35 €, de acordo com a informação n.º 001929/DA/2004 de 
2004.11.15 - Proc. n.º 0420/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.11.16 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
cadeiras plásticas via DA, à empresa C. Miranda, no valor de 
66,16 €, de acordo com a informação n.º 001928/DA/2004 de 
2004.11.15 - Proc. n.º 0431/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.11.15 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
consumíveis de secretaria para vários serviços, à empresa Sapel, 
no valor de 1.525,562 €, de acordo com a informação n.º 
001861/DA/2004 de 2004.11.09 - Proc. n.º 0397/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.11.10 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
estantes metálicas via DA, à empresa Handy Comercial Sul, no 
valor de 481,30 €, de acordo com a informação n.º 
001882/DA/2004 de 2004.11.10 - Proc. n.º 0429/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade / DF para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.11.10 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
bolsas plásticas para o DA/DVM, à empresa Papelaria Jolefi, no 
valor de 80,33 €, de acordo com a informação n.º 
001893/DA/2004 de 2004.11.11 - Proc. n.º 0362/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.11.15 
 
 
 
 

Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
flâmulas via GCRPP, à empresa Casa das Bandeiras, no valor 
de 258,23 €, de acordo com a informação n.º 001892/DA/2004 de 
2004.11.11 - Proc. n.º 0396/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.11.11 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de papel 
A4 para o GS, à empresa Papelaria Jolefi, no valor de 276,68 €, 
de acordo com a informação n.º 001906/DA/2004 de 2004.11.12 - 
Proc. n.º 0381/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade / DF para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.11.12 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
agrafes para o DJAG/DP, à empresa Papelaria Jolefi, no valor de 
130,90 €, de acordo com a informação n.º 001905/DA/2004 de 
2004.11.12 - Proc. n.º 00406/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À DF / Secção de Contabilidade para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.11.15 
 
Assunto: Proposta de compromisso para prestação de serviços 
de limpeza do Pavilhão Municipal, à empresa Hidrodinâmica, 
no valor de 325,58 €, de acordo com a informação n.º 
002085/DA/2004 de 2004.12.06 - Proc. n.º 0472/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade / DF para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.12.06 
 
Assunto: Proposta de compromisso para prestação de serviço 
extraordinário de vigilância e segurança nas instalações da 
BMDD, à empresa Protesegurança, no valor de 1.263,78 €, de 
acordo com a informação n.º 002002/DA/2004 de 2004.11.23 - 
Proc. n.º 0412/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. À DF. 
Data de decisão: 2004.11.24 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de óleo 
para uso em viaturas da frota municipal, à empresa Ti Saloia, 
no valor de 185,05 €, de acordo com a informação n.º 
001927/DA/2004 de 2004.11.15 - Proc. n.º 0410/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.11.16 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
dicionários para o DA/DQA, à empresa Fnac Colombo, no valor 
de 48,42 €, de acordo com a informação n.º 001878/DA/2004 de 
2004.11.10 - Proc. n.º 0425/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade / DF para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.11.10 
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Assunto: Proposta de compromisso para prestação de serviços 
de reprogramação das frequências dos canais de equipamentos 
de comunicação da rede rádio da Protecção Civil da CMO, à 
empresa Soc. Crocker Delaforce & Cª., no valor de 214,20 €, de 
acordo com a informação n.º 001952/DA/2004 de 2004.11.17 - 
Proc. n.º 0433/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À Secção de Contabilidade / DF para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.11.18 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
artigos de jardinagem para o Programa do Urbano ao Rural via 
DSC/DE, à empresa Coelho e Pereira, no valor de 54,65 €, de 
acordo com a informação n.º 001759/DA/2004 de 2004.10.26 - 
Proc. n.º 0386/04/DFA/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA - Dr. João Fernandes: De 
acordo. Adjudique-se. À DF / Secção de Contabilidade para 
compromisso. 
Data de decisão: 2004.10.28 

 
 
 
 

Departamento Municipal de Habitação 
 

 
 

Decisões com eficácia externa, tomadas pela Senhora 
Vereadora, Dra. Natália Santos, ao abrigo das 
competências delegadas pelo Despacho n.º 13/02, nos 
termos da Informação n.º 60/VNS/NS/2004 de 13 de 
Dezembro de 2004. 
 
 
Assunto: Proposta de demolição da barraca n.º 16 N, 
Barruncho, Póvoa Santo Adrião, por se encontrar já 
parcialmente demolida e não voltar a ser utilizada, nos termos 
da Inf. 237/SF/2004, 2004-11-10. 
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. 
Data da Decisão: 2004-11-26 
 
Assunto: Proposta de plano de regularização da dívida de 
renda em atraso, no valor de €983,38, da inquilina municipal 
Maria Conceição Santana Necas, Praceta Alice Pestana, n.º 3, 3º 
A - Odivelas, nos termos da Inf. 324/DGS/2004, 2004-09-16. 
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. C/c ao 
DFA/DF, para efeitos. 
Data da Decisão: 2004-11-29 
 
Assunto: Proposta de pagamento de factura referente à 
empreitada de obras de reabilitação em instalações e fogos 
municipais, sitos nos lotes n.º 51, c/v, 51, 52, 57 e 58 do Bairro 
Municipal Olival do Pancas, Pontinha, por terem sido 
executados todos os trabalhos constantes no auto de medição, 
no valor de €2.436,00, nos termos da Inf. 115/SRH/2004, 2004-11-
24. 
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. Ao DFA/DF, 
para pagamento. 
Data da Decisão: 2004-11-29 
 
 

Assunto: Proposta de plano de regularização da dívida de 
renda em atraso, no valor de €625,66, da inquilina municipal 
Ana Maria Queirós Capelão, Bairro Olival do Pancas, Lote 57, 
r/c A, Pontinha, nos termos da Inf. 322/SGPH/2004, 2004-11-16. 
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. C/c ao 
DFA/DF, para efeitos. 
Data da Decisão: 2004-12-06 
 
Assunto: Proposta de compromisso e pagamento de obras, 
construção de arrecadações no edifício da Av. D. Dinis, n.º 79, 
Odivelas, no valor de €895,00, montante que cabe a cada 
condómino, nos termos da Inf. 348/SGPH/2004, 2004-12-06. 
Decisão da Vereadora Natália Santos: Ao DFA/DF, para efeitos 
de compromisso e posterior pagamento. 
Data da Decisão: 2004-12-06 
 
Assunto: Proposta de plano de regularização da dívida de 
renda em atraso, no valor de €1.554.95, da inquilina municipal 
Maria do Carmo Dias Lopes, Rua José Régio, n.º 11, 3º Esq., 
Odivelas, nos termos da Inf. 349/DGS/2004, 2004-12-07. 
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. C/c ao 
DFA/DF, para efeitos. 
Data da Decisão: 2004-12-10 
 
Assunto: Proposta de regularização das quotas de 2002 e 2003 e 
pagamento de obras, no valor de €445,79 ao condomínio do 
Edifício n.º 39, Rua Ilha da Madeira, Olival Basto, nos termos da 
Inf. 353/DGS/SGPH/2004, 2004-12-03 
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. Ao DFA/DF, 
para compromisso e posterior pagamento. 
Data da Decisão: 2004-12-10 
 
Assunto: Propostas de pagamento de obras de emergência em 
diversos fogos municipais sitos nas freguesias da Pontinha e 
Póvoa Santo Adrião, facturas da empresa “armando Ferreira & 
Filhos”, n.º 128 no valor de €341,30, n.º 129 no valor de €95,20, 
n.º 130 no valor de €81,52 e n.º 131 no valor de €81,52, nos 
termos da Inf. 118/SRH/2004, 2004-12-07. 
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. Ao DFA/DF, 
para cabimento. Ao DFA/DF, para compromisso e pagamento. 
Data da Decisão: 2004-12-10 

 
 
 
 

Departamento Sociocultural 
 

 
 

Decisões com eficácia externa, tomadas pelo Senhor 
Vereador Carlos Lourenço no âmbito do despacho de 
delegação de competência n.º 09 de 02/12/01, nos termos 
da Informação n.º 070/VCL/2004 de 9 de Dezembro de 
2004. 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa Lavandaria Júpiter, 
Lda. do valor de 56,40 €, referente ao serviço de tratamento de 
roupa proveniente da Quinta das Águas Férreas, de acordo com 
a factura n.º 3678 de 04/10/01. 
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Ao: DFA/DF, para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de Despacho: 2004/11/11. 
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Assunto: Proposta de pagamento aos Agrupamentos de Escolas 
Básicas do Concelho de Odivelas do valor 1.943,13 €, referente 
ao subsídio de “Auxílios Económicos”, de acordo com a 
informação n.º 466/DE/2004 de 04/11/09. 
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Ao: DFA/DF, para 
compromisso e posterior pagamento, conforme proposto. 
Data de Despacho: 2004/11/11. 
 
Assunto: Proposta de pagamento aos Agrupamentos de Escolas 
Básicas do Concelho de Odivelas do valor 1.406,16 €, referente 
ao subsídio de “Suplemento Alimentar”, de acordo com a 
informação n.º 467/DE/2004 de 04/11/09. 
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Ao: DFA/DF, para 
compromisso e posterior pagamento, conforme proposto. 
Data de Despacho: 2004/11/11. 
 
Assunto: Proposta de pagamento ao Conservatório de Música 
D. Dinis do valor de 1.780,36 €, referente ao projecto “ABC da 
Música” nas Escolas Básicas do 1º Ciclo - encargos eventuais do 
1º trimestre, de acordo com a informação n.º 
130/DCPC/SDAC/2004 de 04/11/09. 
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Concordo; Ao: DFA/DF, 
para compromisso e posterior pagamento, conforme proposto. 
Data de Despacho: 2004/11/11. 
 
Assunto: Proposta de adjudicação do serviço de transmissão 
televisiva, no âmbito da realização do II Torneio Intermunicipal 
de Futsal Loures / Odivelas, à empresa RTP - Meios de 
Produção, pelo valor de 5.950,00 €, nos termos apresentados 
pela informação n.º 445/DSC/DD de 04/11/12. 
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Concordo; Ao: DFA/DF, 
para compromisso e posterior pagamento conforme proposto. 
Data de Despacho: 2004/11/12. 
 
Assunto: Proposta de pagamento à Empresa Algeco do valor de 
2.766,75 €, referente ao aluguer de Contentores 
Balneários/Vestiários, de acordo com a factura n.º 208628 de 
04/10/26. 
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Ao: DFA/DF, para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de Despacho: 2004/11/15. 
 
Assunto: Proposta de pagamento à Sociedade Musical e 
Desportiva de Caneças do valor de 250,00 €, no âmbito das 
comemorações do Dia Mundial da Música, de acordo com a 
informação n.º 135/DSC/DCPC/SDAC de 04/11/11. 
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Ao: DFA/DF, para 
compromisso e posterior pagamento, conforme proposto. 
Data de Despacho: 2004/11/15. 
 
Assunto: Proposta de pagamento a Maria Adelaide Ramos, do 
valor de 60,00 €, referente ao acompanhamento efectuado no 
mês de Novembro na iniciativa “Venha Conhecer o Mosteiro de 
S. Dinis”, de acordo com a informação n.º 83/DCPC/SEPC/2004 
de 04/11/15. 
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Concordo; Ao DFA/DF, 
para pagamento, conforme proposto. 
Data de Despacho: 2004/11/22. 
 
Assunto: Proposta de pagamento à Rodoviária de Lisboa do 
valor de 193,94 €, referente à aquisição de vinhetas para passes 
(Vigilantes/Patrulheiros), de acordo com a factura n.º 000003994 
de 04/10/26. 

Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Ao: DFA/DF, para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de Despacho: 2004/11/22. 
 
Assunto: Proposta de pagamento ao Conservatório de Música 
D. Dinis do valor de 2.895,20 €, referente ao projecto “ABC da 
Música” nas Escolas Básicas do 1º Ciclo - Vencimentos de 
Dezembro, de acordo com a informação n.º 
136/DCPC/SDAC/2004 de 04/11/16. 
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Concordo; Ao: 
DFA/DP/DF, para os devidos efeitos e posterior pagamento, 
conforme proposto. 
Data de Despacho: 2004/11/22. 
 
Assunto: Proposta de pagamento ao Póvoa de Santo Adrião 
Atlético Clube do valor de 54,25 €, no âmbito do Programa de 
Inspecções Médido-Desportivas, de acordo com a informação 
n.º 448/DSC/DD/04 de 04/11/16. 
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Concordo; Ao: DFA/DF, 
para compromisso e posterior pagamento, conforme proposto. 
Data de Despacho: 2004/11/23. 
 
Assunto: Proposta de pagamento à Associação de Atletismo de 
Lisboa do valor de 6.500,00 €, no âmbito do PRODEM 
(Protocolos com Associações e Federações Desportivas), de 
acordo com a informação n.º 449/DSC/DD/2004 de 04/11/17. 
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Ao DFA/DP/DF, para 
efeitos de cabimento, compromisso e posterior pagamento, 
conforme proposto. 
Data de Despacho: 2004/11/23. 
 
Assunto: Proposta de pagamento à Associação de Futebol de 
Lisboa do valor de 8.230,17 €, no âmbito do PRODEM 
(Protocolos com Associações e Federações Desportivas), de 
acordo com a informação n.º 450/DSC/DD/2004 de 04/11/17. 
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Ao DFA/DP/DF, para 
cabimento, compromisso e posterior pagamento, conforme 
proposto. 
Data de Despacho: 2004/11/23. 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa S.Q.D., Serviços de 
Qualidade no Desporto do valor de 3.971,63 €, referente ao 
serviço de leccionamento aos participantes no Clube do 
Movimento - mês de Outubro, de acordo com a factura n.º 
4000014 de 04/11/04 
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Concordo; Ao: DFA/DF, 
para pagamento, conforme proposto. 
Data de Despacho: 2004/11/23. 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa S.Q.D., Serviços de 
Qualidade no Desporto do valor de 3.971,63 €, referente ao 
serviço de leccionamento aos participantes no Clube do 
Movimento - mês de Novembro, de acordo com a factura n.º 
4000015 de 04/11/04 
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Concordo; Ao: DFA/DF, 
para pagamento, conforme proposto. 
Data de Despacho: 2004/11/23. 
 
Assunto: Proposta de pagamento Paula Alexandre Martins do 
valor de 850,00 €, referente ao serviço de aquisição de trofeus, 
de acordo com o recibo n.º 0173202 de 04/11/09 
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Concordo; Ao: DFA/DF, 
para pagamento, conforme proposto. 
Data de Despacho: 2004/11/23. 
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Assunto: Proposta de pagamento aos Agrupamentos de Escolas 
Básicas do Concelho de Odivelas do valor 1.431,78 €, referente 
ao subsídio de “Auxílios Económicos”, de acordo com a 
informação n.º 476/DE/2004 de 04/11/18. 
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Ao: DFA/DF, para 
compromisso e posterior pagamento, conforme proposto. 
Data de Despacho: 2004/11/24. 
 
Assunto: Proposta de pagamento à Associação de Pais da EB1 
n.º 2 de Odivelas do valor 7.809,66 €, referente à 
comparticipação da C.M.O. p/ o fornecimento de refeições, de 
acordo com a informação n.º 475/DE/2004 de 04/11/18. 
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Ao: DFA/DF, para 
compromisso e posterior pagamento, conforme proposto. 
Data de Despacho: 2004/11/24. 
 
Assunto: Proposta de pagamento a Júlio Quintino do valor de 
5,78 €, referente a um reembolso, de acordo com a informação 
n.º 427/DSC/DD/04 de 04/10/06. 
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Concordo; Ao: DFA/DF, 
para pagamento, conforme proposto. 
Data de Despacho: 2004/10/29. 
 
Assunto: Proposta de pagamento à Rodoviária de Lisboa do 
valor de 13.476,38 €, referente à aquisição de vinhetas para 
passes (Transportes Escolares), de acordo com a factura n.º 
000003995 de 04/10/26. 
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Ao: DFA/DF, para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de Despacho: 2004/11/25. 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa Kebrostress do 
valor de 572,57 €, referente à aquisição de trofeus, de acordo 
com a factura n.º 115 de 04/11/03. 
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Ao: DFA/DF, para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de Despacho: 2004/11/25. 
 
Assunto: Proposta de pagamento a Maria Adelaide Ramos, do 
valor de 60,00 €, referente ao acompanhamento efectuado no 
mês de Novembro na iniciativa “Venha Conhecer o Mosteiro de 
S. Dinis”, de acordo com a informação n.º 89/DCPC/SEPC/2004 
de 04/11/23. 
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Concordo; Ao DFA/DF, 
para compromisso e pagamento, conforme proposto. 
Data de Despacho: 2004/11/26. 
 
Assunto: Proposta de pagamento ao Sporting Clube Pedernais 
do valor de 480,00 €, referente ao subsídio que lhe foi atribuído 
no âmbito do PADO - Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas, de acordo com a informação n.º 
461/DSC/DD/2004 de 04/11/24. 
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Concordo; Ao: 
DFA/DP/DF, para cabimento, compromisso e posterior 
pagamento, conforme proposto. 
Data de Despacho: 2004/11/26. 
 
Assunto: Proposta de pagamento ao Ginásio Clube de Odivelas 
do valor de 5.985,57 €, referente ao protocolo existente entre o 
Ginásio e a C.M.O., de acordo com a informação n.º 
460/DSC/DD/SEPFID/04 de 04/11/24. 
 
 

Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Concordo; Ao: 
DFA/DP/DF, para cabimento, compromisso e pagamento, 
conforme proposto. 
Data de Despacho: 2004/11/26. 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa Lavandaria Júpiter, 
Lda. do valor de 132,80 €, referente ao serviço de tratamento de 
roupa proveniente da Quinta das Águas Férreas, de acordo com 
a factura n.º 3711 de 04/11/02. 
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Ao: DFA/DF, para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de Despacho: 2004/11/26. 
 
Assunto: Proposta de adjudicação do serviço de aquisição de 
serviços de espectáculo, no âmbito da realização da Gala dos 
Campeões / Festa de Natal das Colectividades à cantora Rita 
Viegas, pelo valor de 2.380,00 €, nos termos apresentados pela 
informação n.º 468/DSC/DD/04 de 04/11/26. 
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Concordo; Ao: DFA/DF, 
para compromisso e posterior pagamento, conforme proposto. 
Data de Despacho: 2004/11/29. 
 
Assunto: Proposta de pagamento ao Barcelona-92 do valor de 
690,00€, referente ao fornecimento de equipamento desportivo 
no âmbito da realização do Trofeu das Colectividades, de 
acordo com a factura n.º 488 de 04/11/15. 
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Ao: DFA/DF, para 
pagamento, conforme proposto. 
Data de Despacho: 2004/11/26. 
 
Assunto: Proposta de adjudicação do serviço de aquisição de 
trofeus, no âmbito da realização da Gala dos Campeões / Festa 
de Natal das Colectividades à empresa Kebrostress, pelo valor 
de 396,00 €, nos termos apresentados pela informação n.º 
469/DSC/DD/04 de 04/11/26. 
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Concordo; Ao: DFA/DF, 
para compromisso, conforme proposto. 
Data de Despacho: 2004/11/30. 
 
Assunto: Proposta de pagamento à PSP do valor de 455,58 €, 
referente ao policiamento efectuado no II Torneio 
Intermunicipal de Futsal Loures / Odivelas, de acordo com a 
informação n.º 467/DSC/DD/04 de 04/11/26. 
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Ao: DFA/DF, para os 
devidos efeitos e pagamento, conforme proposto. 
Data de Despacho: 2004/11/30. 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa Kbrinde do valor 
de 677,35 €, referente à aquisição de trofeus no âmbito da 
realização do II Torneio Intermunicipal de Futsal Loures / 
Odivelas, de acordo com a informação n.º 470/DSC/DD/04 de 
04/11/26. 
Decisão do Vereador Carlos Lourenço: Ao: DFA/DP/DF, para 
cabimento, compromisso e posterior pagamento, conforme 
proposto. 
Data de Despacho: 2004/11/30. 
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Gabinete de Apoio 
às Actividades Económicas 

 

 
 

Decisões com eficácia externa, tomadas pelo Senhor 
Vereador, Dr. Carlos Maio Bodião, no âmbito da 
competências delegadas, nos termos das Informações 
n.os 0192/GAAE/2004 de 2 de Dezembro de 2004 e 
082/GVCMB/2004 de 15 de Dezembro de 2004. 
 
 
Requerente: Instituto de Emprego e Formação 
Profissional/Centro de Emprego de Loures 
Nome: José Luís Bispo 
Assunto: Pedido de parecer autárquico a Iniciativa Local de 
Emprego 
Local: Esquina do Sol Papelaria 
Rua Alice Cruz, n.º 1 - Loja B - Jardim do Sol 
2675-541 Odivelas 
Decisão do Sr. Vereador Carlos Maio Bodião: Tomei 
conhecimento e concordo. Oficie-se conforme proposto (parecer 
favorável tendo em conta a importância do projecto do ponto 
de vista sócio-económico e do desenvolvimento local. Inf. n.º 
000168/GAAE/2004). 
Data do Despacho: 03.11.2004 
 
Requerente: Instituto de Emprego e Formação 
Profissional/Centro de Emprego de Loures 
Nome: Rui Miguel da Silva Martins Nunes 
Assunto: Pedido de parecer autárquico a Iniciativa Local de 
Emprego 
Local: Rua Major Caldas Xavier, n.º 8-B 
2675-309 Odivelas 
Decisão do Sr. Vereador Carlos Maio Bodião: Tomei 
conhecimento e concordo. Oficie-se conforme proposto (parecer 
favorável tendo em conta a importância do projecto do ponto 
de vista sócio-económico e do desenvolvimento local. Inf. n.º 
000169/GAAE/2004).  
Data do Despacho: 03.11.2004 
 
Requerente: Instituto de Emprego e Formação 
Profissional/Centro de Emprego de Loures 
Nome: Felisbela Rosa da Silva Pires 
Assunto: Pedido de parecer autárquico a Iniciativa Local de 
Emprego 
Local: Rua do Poder Local, n.º 14 
Centro Comercial Falcão - Loja 8 
1675-157 Pontinha 
Decisão do Sr. Vereador Carlos Maio Bodião: Tomei 
conhecimento e concordo. Oficie-se conforme proposto (parecer 
favorável tendo em conta a importância do projecto do ponto 
de vista sócio-económico e do desenvolvimento local. Inf. n.º 
000171/GAAE/2004). 
Data do Despacho: 15.11.2004 
 
Requerente: Instituto de Emprego e Formação 
Profissional/Centro de Emprego de Loures 
Nome: Karla Obeica Lima Cabral 
Assunto: Pedido de parecer autárquico a Iniciativa Local de 
Emprego 

Local: Urbanização do Falcão, Lt. 501 - Loja F 
1675-180 Pontinha 
Decisão do Sr. Vereador Carlos Maio Bodião: Tomei 
conhecimento e concordo. Oficie-se conforme proposto (parecer 
favorável tendo em conta a importância do projecto do ponto 
de vista sócio-económico e do desenvolvimento local. Inf. n.º 
000177/GAAE/2004). 
Data do Despacho: 15.11.2004 
 
Processo: 01/GVCMB/04 
Assunto: Pagamento factura n.º 0155 referente a jornais para 
UNIVA-CE no mês de Outubro de acordo com inf. 
000032/GVCMB/2004 de 2004-11-30 no valor de €51,30. 
Decisão do Sr. Vereador Dr. Carlos Bodião: Ao DFA/DF para 
pagamento da factura anexa. 
Data do despacho: 06/12/2004 

 
 
 
 

Gabinete de Informática e 
Sistemas de Comunicação 

 

 
 

Decisões com eficácia externa, tomadas pelo Senhor 
Vereador, Dr. Sérgio Paiva, ao abrigo da sub-delegação 
de competências, nos termos das Informações n.º 
54/VSP/2004 de 26 de Novembro de 2004. 
 
 
Assunto: Inf. 249/GISC/04: Factura da PT, no montante global 
de 416,88 € 
Despacho do Vereador: Ao DFA para respectivo procedimento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 06-10-04 
 
Assunto: Inf. 256/GISC/04: Pagamento de factura da TMN, no 
valor de 7 408,92 € 
Despacho do Vereador: Ao DFA para respectivo procedimento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 06-10-04 
 
Assunto: Inf. 250/GISC/2004: Factura dos consumos de 
telemóveis do mês de Setembro da TMN, no montante de 6 
252,25 € 
Despacho do Vereador: Ao DFA para respectivo procedimento 
administartivo e financeiro 
Data do Despacho: 06-10-04 
 
Assunto: Inf. 247/GISC/04: Pagamento de factura PT, no 
montante global de 0,14 € 
Despacho do Vereador: Ao DFA para respectivo procedimento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 07-10-04 
 
Assunto: Inf. 248/GISC/04: Factura da PT, no valor de 52,36 € 
Despacho do Vereador: Ao DFA para respectivo procedimento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 07-10-04 
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Assunto: Inf. 257/GISC/04: Pagamento de factura da PT Prime, 
no valor de 5884,82€ 
Despacho do Vereador: Ao DFA para respectivo procediemento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 15-10-04 
 
Assunto: Inf. 245/GISC/04: Pagamento de factura PT, no 
montante global de 35.312,64 € 
Despacho do Vereador: Ao DFA para respectivo procediemento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 15-10-04 
 
Assunto: Inf. 244/GISC/04: Factura da PT, no montante global 
de 457,31€ 
Despacho do Vereador: Ao DFA para respectivo procediemento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 15-10-04 
 
Assunto: Inf. 243/GISC/04: Pagamento de factura PT Prime, no 
valor global de 734,84 € 
Despacho do Vereador: Ao DFA para respectivo procediemento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 15-10-04 
 
Assunto: Inf. 211/GISC/04: Contratos de manutenção Odiphone, 
no valor de 362,07 € 
Despacho do Vereador: Ao DFA para respectivo procedimento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 20-10-04 
 
Assunto: Inf. 210/GISC/04: Contratos de manutenção Odiphone, 
no valor de 882,93 € 
Despacho do Vereador: Ao DFA para respectivo procedimento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 20-10-04 
 
Assunto: Inf. 208/GISC/04: Contratos de Manutenção Odiphone, 
no valor de 489,70 € 
Despacho do Vereador: Ao DFA para respectivo procedimento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 20-10-04 
 
Assunto: Inf. 206/GISC/04: Contratos de Manutenção Odiphone, 
no valor de 738,99 € 
Despacho do Vereador: Ao DFA para respectivo procedimento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 20-10-04 
 
Assunto: Inf. 205/GISC/04: Contratos de Manutenção Odphone, 
no valor de 590,63 € 
Despacho do Vereador: Ao DFA para respectivo procedimento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 20-10-04 
 
Assunto: Inf. 204/GISC/04: Contratos de Manutenção Odiphone, 
no valor de 292,03 € 
Despacho do Vereador: Ao DFA para respectivo procedimento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 20-10-04 
 
Assunto: Inf. 212/GISC/04: Contratos de manutenção Odiphone, 
no valor 281,96 € 
 

Despacho do Vereador: Ao DFA para respectivo procedimento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 20-10-04 
 
Assunto: Inf. 209/GISC/04: Contratos de manutenção Odiphone, 
no valor 422,90 € 
Despacho do Vereador: Ao DFA para respectivo procedimento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 20-10-04 
 
Assunto: Inf. 203/GISC/04: Contratos de Manutenção Odiphone, 
no valor de 602,47 € 
Despacho do Vereador: Ao DFA para respectivo procedimento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 20-10-04 
 
Assunto: Inf. 214/GISC/04: Contratos de manutenção Odiphone, 
no valor de 271,57 € 
Despacho do Vereador: Ao DFA para respectivo procedimento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 20-10-04 
 
Assunto: Inf. 215/GISC/04: Contratos de manutenção Odiphone, 
no valor de 529,75 € 
Despacho do Vereador: Ao DFA para respectivo procedimento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 20-10-04 
 
Assunto: Inf. 216/GISC/04: Contratos de manutenção Odiphone, 
no valor de 289,35 € 
Despacho do Vereador: Ao DFA para respectivo procedimento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 20-10-04 
 
Assunto: Inf. 207/GISC/04: Contratos de Manutenção Odiphone, 
no valor de 762,73 € 
Despacho do Vereador: Ao DFA para respectivo procedimento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 20-10-04 
 
Assunto: Inf. 217/GISC/2004: Contratos de manutenção 
Odiphone, no valor de 140,69 € 
Despacho do Vereador: Ao DFA para respectivo procedimento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 20-10-04 
 
Assunto: Inf. 213/GISC/04: Contratos de manutenção Odiphone, 
no valor de 277,50 € 
Despacho do Vereador: Ao DFA para respectivo procedimento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 20-10-04 
 
Assunto: Inf. 269/GISC/04: Factura dos consumos de telemóveis 
do mês de Outubro da TMN, no montante de 7.279,46 € 
Despacho do Vereador: Ao DFA para respectivo procedimento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 25-10-04 
 
Assunto: Inf. 263/GISC/04: Pagamento de factura da PT Prime, 
no valor de 5 884,82 € 
Despacho do Vereador: Ao DFA para respectivo procedimento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 25-10-04 
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Assunto: Inf. 274/GISC/04: Pagamento de factura, no valor de 
58€ 
Despacho do Vereador: Ao DFA, para respectivo procedimento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 28-10-04 
 
Assunto: Inf. 272/GISC/04: Factura da PT, no valor 52,36 € 
Despacho do Vereador: Ao DFA, para respectivo procedimento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 28-10-04 
 
Assunto: Inf. 271/GISC/04: Factura da PT, no montante global 
de 556,19 € 
Despacho do Vereador: Ao DFA, para respectivo procedimento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 28-10-04 
 
Assunto: inf. 270/GISC/04: Factura da PT, no montante global 
de 547,80 € 
Despacho do Vereador: Ao DFA, para respectivo procedimento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 28-10-04 
 
Assunto: Inf. 273/GISC/04: Pagamento de factura PT, no valor 
global de 39.320,19 € 
Despacho do Vereador: Ao DFA, para respectivo procedimento 
administrativo e financeiro 
Data do Despacho: 28-10-04 

 
 
 
 

Gabinete de Saúde 
 

 
 

Decisões com eficácia externa, tomadas pela Senhora 
Vereadora, Dra. Natália Santos, ao abrigo das 
competências delegadas pelo Despacho n.º 13/02, nos 
termos da Informação n.º 60/VNS/NS/2004 de 13 de 
Dezembro de 2004. 
 
 
Assunto: Proposta de compromisso, pagamento e emissão de 
cheque no valor de €350,00, referente ao prémio a atribuir no 
âmbito do concurso de cartazes subordinado ao tema “Os 
Jovens e a Prevenção da Infecção pelo VIH/SIDA”, nos termos 
da Inf. 759/GS/2004, 2004-11-23. 
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. Ao DFA/DF, 
para efeitos de compromisso e emissão de cheque. 
Data da Decisão: 2004-11-24 
 
Assunto: Proposta de compromisso, pagamento e emissão de 
cheque no valor de €252,86, referente ao aluguer urgente do 
filme “Na América” à empresa Castello Lopes Multimédia, que 
coloca como condição que o pagamento deverá ser efectuado no 
acto do levantamento, no âmbito do projecto “Juventude, 
Educação para a Saúde e Prevenção da Infecção pelo 
VIH/SIDA”, nos termos da Inf. 775/GS/2004, 2004-11-26. 
Decisão da Vereadora Natália Santos: De acordo. Ao DFA/DF, 
para efeitos. 
Data da Decisão: 2004-11-26 

 

Gabinete de Turismo 
 

 
Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Gabinete de Turismo, nos termos da informação n.º 
28/VAS/04 de 24 de Novembro de 2004. 
 
Assunto: Proposta de pagamento à GNR, do valor de €637.41, 
referente a “Serviço de Policiamento Nocturno”, no âmbito da 
iniciativa II Festival da Sopa, nos termos da inf. 115/GT/2004 de 
28.10.2004. 
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Concordo. Ao 
DFA/DF, para pagamento. 
Data do despacho: 05.11.2004 
 
Assunto: Proposta de pagamento à Srª Bárbara Bruno, do valor 
de €174,00, referente a “Serviço de Guia”, no âmbito da 
iniciativa Viagens na Minha Terra, nos termos do despacho 
exarado no recibo com registo de entrada na CMO n.º 52466 de 
26.10.2004. 
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Pague-se. 
Data do despacho: 05.11.2004. 
 
Assunto: Proposta de pagamento do valor de €4 000,00 ao 
Turismo de Lisboa, referente a “Comparticipação no Protocolo 
de Promoção Conjunta Lisboa e Vale do Tejo”, nos termos do 
despacho exarado na factura com registo de entrada na CMO 
n.º 51992 de 25.10.2004. 
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Pague-se. 
Data do despacho: 05.11.2004 
 
Assunto: Proposta de pagamento à Pastelaria Faruque, Lda., do 
valor de €36,00 com IVA incluído, referente a “Fornecimento de 
Doces”, no âmbito da iniciativa Viagens na Minha Terra, nos 
termos do despacho exarado na factura com registo de entrada 
na CMO n.º 53023 de 28.10.2004. 
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha:Pague-se. 
Data do despacho: 15.11.2004 
 
Assunto: Proposta de pagamento à Pastelaria Faruque, Lda., do 
valor de €40,00 com IVA incluído, referente a “Fornecimento de 
Doces”, no âmbito da iniciativa Viagens na Minha Terra, nos 
termos da factura com registo de entrada na CMO n.º 53022 de 
28.10.2004. 
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Pague-se. 
Data do despacho: 15.11.2004 
 
Assunto: Proposta de pagamento à Sociedade Musical 
Odivelense do valor de €500,00, referente a “Concerto da 
Banda” no âmbito da iniciativa II Festival da Sopa, nos termos 
do despacho exarado na factura com registo de entrada na 
CMO n.º 56209 de 16.11.2004. 
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Pague-se. 
Data do despacho: 25.11.2004 
 
Assunto: Proposta de pagamento ao Grupo Desportivo e 
Recreativo do Pomarinho, do valor de €200,00, referente a 
“Actuação do Rancho” no âmbito da iniciativa II Festival da 
Sopa, nos termos do despacho exarado da factura com registo 
de entrada na CMO n.º 55743 de 12.11.2004. 
Decisão do Vereador Alexandrino Saldanha: Pague-se. 
Data do despacho: 25.11.2004 
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ACTAS 
 

 
 

1.ª REUNIÃO DA 4.ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2004 

 
Acta da 1.ª reunião da 4.ª sessão ordinária da 
Assembleia Municipal de Odivelas, realizada em 30 de 
Setembro de 2004 (deliberações publicadas no Boletim 

Municipal das Deliberações e Decisões n.º 18/2004). 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

MOÇÃO 
 

“Sobre os anunciados novos aumentos dos Transportes 
Públicos, da electricidade e de outros serviços públicos 

 
Considerando que: 
 
1. Há o propósito de os aumentos salariais para 2005 não 
ultrapassarem os 2,2%; 
 
2. A esmagadora maioria dos trabalhadores e da 
população portuguesa tem vindo a perder poder de 
compra em consequência do resultado das políticas de 
direita, nomeadamente com o agravamento dos preços 
de serviços e bens essenciais;  
 
3. as notícias de que os passes sociais e outros títulos de 
transportes vão aumentar 2 vezes logo no início do ano. 
A primeira subida já em Janeiro, resulta da revisão 
trimestral do tarifário decorrente da flutuação do preço 
do gasóleo; a segunda, em Fevereiro, é a habitual 
actualização anual de ajustamento à inflação esperada; 
4. as notícias de que a electricidade aumentará cerca de 
10%; 
 

5. as notícias do aumento das portagens; 
 
6. os SMAS e a Câmara Municipal de Loures decidiram 
aumentar em 2,4% o preço da água; 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 16 de 
Dezembro de 2004 delibera: 
 
a) repudiar veementemente os anunciados aumentos de 
preços dos transportes públicos em Janeiro e Fevereiro 
de 2005 - aumentos que poderão atingir os 6%; 
 
b) repudiar os anunciados aumentos de preços da água, 
da electricidade, assim como o aumento das portagens e 
de outros serviços públicos e bens essenciais;  
 
c) exigir a melhoria da qualidade dos serviços públicos 
nomeadamente da Rodoviária de Lisboa e a reposição 
das carreiras da Carris retiradas de Odivelas. 
 
Odivelas, 16 de Dezembro de 2004” 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 

MOÇÃO 

 
“«Encerramento da OPTI-LON em Famões» 

 
Na sequência da política desastrosa, pelos governos do 
PSD presididos, pelo ex Primeiro-ministro Dr. Durão 
Barroso e pelo actual Primeiro-ministro Dr. Santana 
Lopes, seguida com base no argumento cego do tão 
falado défice público, e agravado com as mais variadas 
contradições políticas dos mesmos governos, assim 
criaram com grande visibilidade a crise instalada e o 
descrédito nos Portugueses, incluindo nos próprios 
empresários e meios de produção em geral. 
 
Tal crise e insatisfação popular não podem ser 
ignoradas, assim como o galopante encerramento de 
empresas, o aumento constante e assustador do 
desemprego em Portugal, o qual aumentou durante 
estes dois governos, de 6,1% para 9,4% o que 
corresponde neste momento a cerca de 520.000 
desempregados. 
 
Números estes que nunca foram atingidos em Portugal e 
que ultrapassa cada vez mais os números dos nossos 
parceiros dos países da Europa, e agrava cada vez mais 
as condições de vida dos Portugueses. 
 
O flagelo do encerramento de várias empresas e 
importantes indústrias, assim como os despedimentos 
constantes em massa, também já chegaram ao concelho 
de Odivelas e vai continuar a aumentar. 
 
Entre outras empresas salienta-se a Cometna e a Opti-
Lon, situadas na Freguesia de Famões. 
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Quanto à Cometna, indústria de fundição e produtora 
de peças em aço vazado, é considerada no ramo a 5ª 
maior empresa da Europa e a maior em Portugal, 
estando o emprego dos trabalhadores que ainda restam 
em risco, sendo ainda mais de duzentos trabalhadores e 
já com salários em atraso, o encerramento da Cometna 
pode pôr também em perigo o encerramento da Velan, 
que tem cerca de 60 trabalhadores. 
 
Quanto à Opti-Lon é uma empresa multinacional que 
recebeu fundos comunitários, a fundo perdido, tendo já 
decidido o despedimento colectivo dos trabalhadores, 
cerca de 100, com efeito, uns no final de Dezembro e os 
restantes no fim do próximo mês de Fevereiro e o 
encerramento das instalações em Março, deslocando o 
seu património para a Turquia ou para a Roménia. 
 
Perante a grave situação existente e o pacifismo do 
governo sobre tão delicada matéria, a Assembleia 
Municipal de Odivelas reunida em 16/12/2004, decide: 
 
1- Apresentar ao governo a nossa preocupação e o nosso 
descontentamento pela situação dramática existente, e a 
facilidade com que as empresas e importantes industrias 
encerram as portas sem que este intervenha na 
responsabilização das mesmas, principalmente as que 
receberam fundos comunitários. 
 
2- Declarar a nossa total solidariedade aos trabalhadores 
destas empresas que estão em desespero, para os quais 
se não avizinha um futuro melhor, assim como a todos 
os desempregados do nossos país. 
 
Odivelas, 16 de Dezembro de 2004” 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 

ACTIVIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA 
DO MUNICÍPIO 

 

 
 

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
À ASSEMBLEIA MUNICIPAL SOBRE A ACTIVIDADE 

E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 

 
“Para os efeitos estipulados na alínea e) do n.º 1 do 
Artigo 53.º, e na alínea cc) do n.º 1 do Artigo 68.º, todos 
da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, junto se anexa a informação 
que a Câmara Municipal de Odivelas se obriga a 
apresentar, no período compreendido entre a data de 
realização da 4.ª Sessão ordinária de 2004 da Assembleia 
Municipal e a data legalmente estabelecida para o envio 

da convocatória para a 5.ª Sessão ordinária do mesmo 
orgão, sobre a sua situação financeira e a sua actividade, 
bem como outros documentos importantes relativos à 
actividade municipal.” Documento com a seguinte 
estrutura: 
 
1. Informação sobre a situação financeira do Município 
2. Loja do Munícipe 
3. Odivelgest - Gestão de Equipamentos, E.M. - 
Documentos de Gestão Previsional para 2005 
4. Odivelcultur - Gestão, Produção e Divulgação 
Cultural, E.M. - Documentos de Gestão Previsional para 
2005 
5. Saúde e Habitação 
6. Apoio Social e Juventude 
7. Médico Veterinário, Ambiente e Turismo 
8. Polícia Municipal e Protecção Civil 
9. Área Jurídica e de Administração Geral 
10. Transportes e Oficinas 
11. Obras Municipais 
12. Educação, Desporto e Cultura e Património Cultural 
13. Informática e Sistemas de Comunicação 
14. Planeamento Estratégico 
15. Urbanismo 
16. Recursos Humanos 
17. UNIVA - Clube de Emprego 
18. Serviço Municipal de Informação ao Consumidor 
(SMIC) 
19. Actividades Económicas 

 
 
 
 

PLANO E ORÇAMENTO 
 

 
 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 
PARA O ANO DE 2005 

 
Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2005, de 
acordo com o aprovado na 3.ª reunião extraordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 6 de 
Dezembro de 2004 (Boletim Municipal das Deliberações e 

Decisões n.º 23/2004, página 16). 
 

“PREÂMBULO 
 
I 
 

Aos Municípios, como órgãos eleitos da Administração 
Local, cabe-lhes um papel fundamental na resolução 
concreta dos problemas dos nossos cidadãos ao nível 
das suas necessidades individuais e de qualidade de 
vida no espaço do nosso território, onde vivem, onde 
muitos já trabalham, e para muitos que nos visitam. Face 
às dificuldades financeiras que se manifestaram em 2004 
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para a generalidade dos municípios portugueses e às 
perspectivas ainda pouco optimistas para uma eventual 
retoma para 2005, tivemos que optar por definir 
prioridades para a afectação dos recursos esperados, que 
serão sempre escassos, já que não podemos nem 
queremos inflacionar as Receitas Municipais. Por isso 
tivemos que definir prioridades para afectar os nossos 
recursos. 
 
Desde logo os Custos Correntes, e como primeira 
prioridade, a satisfação dos vencimentos e encargos 
sociais e dos restantes custos administrativos afectos ao 
funcionamento do município como rendas, electricidade, 
telecomunicações, transportes e logística, seguros, 
limpeza e segurança de instalações, consumíveis, etc. 
Depois tivemos que assegurar a vertente social da nossa 
actividade nomeadamente nas áreas de apoio à 
educação, juventude, deficientes e idosos, educação para 
a saúde e habitação social. Tal como pretendemos 
manter e reforçar os nossos apoios aos clubes, 
colectividades, associações, instituições particulares de 
solidariedade social, que nos últimos dois anos têm 
sofrido dificuldades que queremos ajudar a superar. 
Sem esquecer as transferências para as Juntas de 
Freguesias para o cumprimento do Protocolo que viram 
reforçadas as suas verbas em cerca de 10%, face a uma 
primeira actualização que procedemos do pessoal afecto 
à manutenção das zonas verdes e do espaço público e 
ainda o retomar das verbas inicialmente afectadas a 
obras ao abrigo do art.º 27º, desde o tempo da Comissão 
Instaladora e que este ano de 2005 fixámos, para já, em 
dois terços desse valor habitual. E finalmente as 
transferências para as nossas três Associações de 
Bombeiros Voluntários. 
 
Estamos claramente num processo de mudança e de 
transformação, nestes últimos dois anos, que nos tem 
obrigado a grandes sacrifícios e nos tem criado imensas 
dificuldades e, por isso, vivemos tempos em que os 
esforços têm de ser partilhados, devendo o Estado ser 
parte fundamental, o que infelizmente não está mais 
uma vez a suceder em 2004, e não acontecerá em 2005, já 
que, ao nível do PIDDAC, e dos Contratos-Programa já 
contratualizados não tiveram a resposta que todos 
desejávamos já que os apoios são praticamente 
inexistentes. Tal como temos que continuar a contar com 
os particulares e a sociedade civil, os promotores e 
urbanizadores e as comunidades locais, para que, em 
conjunto, possamos melhorar o desenvolvimento do 
nosso tecido urbano e a criação de melhores 
oportunidades e espaços para ocupação, convívio, lazer 
e encontro. Queremos estabelecer, neste novo município, 
uma nova relação de proximidade e, para isso, teremos 
que nos reencontrar uns com os outros, numa nova 
identidade local, com vida própria, onde nos possamos 

fixar cada vez mais e atrair actividades, emprego e 
desenvolvimento social. 
 
Para isso contamos com um bom nível de realização do 
PROQUAL face aos contratos já homologados pelo 
Governo nesta matéria, e que se encontram já em 
execução, e a outros Projectos que temos vindo a 
aprovar em Reunião de Câmara e que pensamos iniciar 
ou adjudicar brevemente. 
 
Compreendemos que para dar resposta adequada a uma 
população que se vai tornando cada vez mais exigente 
para com os seus autarcas, face às expectativas que lhes 
vão sendo legitimamente criadas, se torna um desafio 
que nos obrigará, em 2005, a uma redobrada dedicação e 
imaginação, num quadro em que os recursos, se escassos 
eram, mais escassos poderão vir a ser em 2005, acrescida 
de uma cada vez maior imprevisibilidade das Receitas 
Correntes, à escassez das transferências do Orçamento 
do Estado, com aumentos que não cobrem sequer a 
inflação, e à já referida falta de apoios ao nível do 
PIDDAC e à conjuntura económica que o País atravessa 
e leva à retracção do consumo e do investimento. 
 
Ao nível do Ambiente é conhecida a nossa candidatura 
apresentada ao Instituto Nacional da Água de cerca de 
3.000.000 de Euros para a limpeza das nossas linhas de 
água de que esperamos resposta, não deixando, no 
entanto de afectar algumas verbas para esse efeito que 
resultem do esforço que possa ser pedido ao Município 
face à aprovação, no todo, ou em parte, dessas 
candidaturas. 
 
Sendo assim claramente insuficientes e, além do mais, 
imprevisíveis os recursos colocados à disposição dos 
municípios, fruto de uma injusta contenção e 
austeridade para quem, como nós, mais e melhor sabe 
aplicar os meios ao serviço das populações que serve, a 
elaboração das Grandes Opções do Plano e do 
Orçamento para 2005 exigiram de nós, tal como 
aconteceu já em 2004, o desconforto enorme de termos 
que ser rigorosos e contidos no estabelecimento de 
prioridades e opções no planeamento das nossas 
actividades, iniciativas e projectos de investimentos 
municipais, responsabilidade que o Presidente da 
Câmara naturalmente terá de assumir em primeira linha. 
Não podemos pois deixar de reavivar que este 
Município, e a Associação Nacional de Municípios 
Portugueses deram parecer desfavorável ao Orçamento 
Geral do Estado para 2005 e ao baixo nível de 
participação dos Municípios Portugueses ao nível da 
distribuição do PIDDAC, tal como reafirmámos a nossa 
discordância sobre os critérios de austeridade, contenção 
e poupança de recursos que nos são exigidos, e que não 
é imposta à Administração Central do Estado, o que, 
uma vez mais em 2005, colocará em causa os superiores 
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interesses das populações que nos propusemos servir e 
os compromissos locais que cada um de nós foi 
assumindo. 
 
Mais uma vez, neste ano de 2005, tal como já havia 
acontecido em 2004, contra a vontade expressa dos 
autarcas eleitos, tiveram que ser estes os princípios 
orientadores que condicionaram a Proposta das Grandes 
Opções do Plano e do Orçamento para 2005 do 
Município de Odivelas, que aqui vos apresento, na 
certeza de que, tal com eu, não nos revemos, por certo, 
no resultado final do que gostaríamos que fossem as 
actividades, iniciativas e projectos de investimento 
municipais, que melhor serviriam os interesses da nossa 
comunidade. Este não é certamente o Plano e Orçamento 
que todos gostaríamos de ter. 

 
II 
 

O ano de 2004, tal como o tinha sido já 2003, e o final de 
2002, foram marcados por um grande esforço de todos 
para satisfazer compromissos assumidos e concluir um 
grande conjunto de projectos que transitaram, em curso, 
de anos anteriores. Infelizmente, o final de 2004, acabou 
por ser também marcado por dificuldades inesperadas, 
tal como tinha acontecido em 2003, provocadas pela 
quebra de cerca de 7 milhões de Euros nas nossas 
Receitas da Sisa, relativamente ao ano anterior, que já 
tinha sido suficientemente baixo, em cerca de 10.000.000 
de Euros relativamente a 2001 (ano base), o que 
perturbou o normal desenvolvimento da actividade 
municipal, em virtude das medidas restritivas que 
tivemos de assumir face às dificuldades criadas pelo 
Governo aos Municípios Portugueses, em sede da 
Proposta de Orçamento de Estado para 2005, em debate 
e discussão na Assembleia da República. Todos fizemos 
um esforço de contenção e de austeridade nos gastos, o 
que me apraz registar e que nos permitiu ter reduzido 
cerca de 12 milhões de euros o nível da nossa despesa 
corrente e de investimento. No entanto, fruto da 
continuação do abaixamento das Receitas, que já 
referimos, especialmente ao nível da antiga Sisa, não foi 
possível diminuir de forma tão significativa domo 
desejaríamos, as nossas dívidas com terceiros, bem como 
os compromissos que transitarão ainda para o ano de 
2005. 
 
Apesar de tudo, foi possível apresentar, para vossa 
apreciação e posterior execução, as Grandes Opções do 
Plano e o Orçamento que, retirando os cerca de 19 
milhões de Euros de projectos comparticipados, 
nomeadamente pelo PROQUAL, e os 10 milhões de 
Euros que continuamos anualmente a exigir como 
ressarcimento da instalação do Município de Odivelas, 
ronda, em termos líquidos, face a estas deduções, os 75 
milhões de Euros, superior aos valores do ano anterior, 

pela expectativa de arrecadação de Receitas 
Extraordinárias. 
 
Para além das prioridades referidas no início desta 
minha apresentação, tal como em anos anteriores, 
continuam consubstanciadas nestes documentos 
previsionais para 2005 os seguintes objectivos gerais: 
 
• Melhorar as condições de acessibilidades, circulação e 
estacionamento; 
 
• O sustentável do crescimento urbano, de forma a 
melhorar a mobilidade dos cidadãos, em particular, e a 
qualidade de vida das populações, em geral; 
 
• Proceder à requalificação urbana e ambiental das 
nossas freguesias, com especial ênfase para a reabilitação 
dos centros históricos e a conservação e manutenção do 
nosso património histórico e cultural; 
 
• Promover a recuperação e legalização das AUGI´s; 
 
• Criar condições para que no Município possa 
promover o surgimento de novas empresas, e a 
consequente criação de novos empregos e a fixação das 
pessoas ao território; 
 
• Melhorar os níveis de segurança das populações, 
através do apoio municipal aos Bombeiros e de parcerias 
com as forças de segurança; 

 
III 

 
Sendo, nas sociedades actuais, os meios e recursos 
financeiros cada vez mais escassos, face às necessidades 
e exigências da nossa comunidade, impõe-se-nos 
potenciar formas de intervenção e de parceria que 
multipliquem o efeito dos nossos recursos numa relação 
conjugada e mais estreita: 
 
• Entre os diversos órgãos autárquicos das Freguesias, 
Câmara e Assembleia Municipal para melhor se 
definirem prioridades de intervenção e se potenciarem 
as várias capacidades; 
 
• Com as Instituições culturais, desportivas, recreativas 
e sociais, na promoção conjunta, participada e partilhada 
das iniciativas que cada um vai promovendo; 
 
• Com as Juntas de Freguesias e Associações de 
Moradores, no desenvolvimento de projectos que 
promovam infra-estruturas e requalificação urbana em 
áreas consolidadas ou a legalizar e recuperar;   
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• Com as Empresas Municipais e as Escolas na gestão de 
equipamentos culturais e desportivos e na prestação de 
serviços às populações; 
 
• Com a Administração Central, promotores, 
urbanizadores e agentes económicos na promoção de 
investimentos em equipamentos e infra-estruturas 
essenciais ao nosso território, na promoção de habitação 
social e de projectos comparticipados para a 
requalificação urbana e ambiental do nosso Concelho; 

 
IV 

 
As Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2005 
prevêem um total de Receitas e Despesas de 
103.762.000,00 Euros, sendo que, como atrás se referiu, 
24.000.000,00 Euros estão consignados a Projectos 
Comparticipados sendo 19 milhões Euros do PROQUAL 
e os restantes 5 milhões de outras comparticipações, 
quer a nível Comunitário, Junta Metropolitana, PISER, 
POSI, PRODEP, pelo IGAPHE e outros fundos do 
Estado. 
 
Para além destes 24.000.000,00 Euros, outros 
10.000.000,00, referem-se à reivindicação anual do valor 
que entendemos legalmente devidos a este Município, 
como apoio financeiro do Governo à instalação de novos 
Municípios. 
 
Em termos líquidos, retirando estas duas rubricas 
excepcionais, o Total da Receita e de Despesa deste 
Plano e Orçamento fica-se pelos cerca de 74.762.000,00 
Euros, superior, em cerca de 8.000.000,00 Euros, à 
previsão inicial do Orçamento de 2004, por força da 
necessidade premente de se efectuarem investimentos 
ao longo dos próximos anos, face à arrecadação que 
referimos de algumas Receitas de carácter 
extraordinário. 
 
No Capítulo das Receitas 57.000.488,00 Euros são 
Receitas Correntes, mantendo-se a inclusão do 
ressarcimento pelo Estado de cerca de 7.000.000,00 de 
Euros, fruto do abaixamento das Receitas de Sisa em 
2003, conforme compromisso assumido com a 
Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Nas 
Receitas correntes incluem-se 2.500.000,00 Euros 
relativos à venda de habitação social, quer a que nos foi 
transferida do IGAPHE (são considerados bens 
recebidos para venda). 
 
 
 
 
 
 
 

As Receitas de Capital totalizam 46.761.512,00 Euros 
onde se inclui como Vendas de Investimento: 
 
Venda de Habitação Municipal - 
Outros 1.500.000,00 Euros 
Loteamento da Quinta da 
Memória 1.000.000,00 Euros 
Loteamento da Arroja e Arinto - 
Venda Livre 4.000.000,00 Euros 
Outros Lotes do domínio privado 
da Câmara 1.500.000,00 Euros 
 
 
Nas Transferências de Capital, que totalizam 
27.883.336.94 Euros, incluem-se: 
 
• As verbas do Orçamento do Estado; 
• Os cerca de 19.000.000,00 Euros da comparticipação 
nos investimentos do PROQUAL; 
• Os 9.975.957,94 Euros do ressarcimento dos custos de 
instalação do Município; 
• Outras transferências contratualizadas com a 
Administração Central ou outros organismos do Estado. 
 
Do total das Despesas 53.529.933,13 Euros são Despesas 
Correntes, cumprindo-se assim o preceito legal de terem 
um valor inferior às Receitas Correntes que atingem 
57.000.488,00 Euros. 
 
As Despesas de Capital somam 50.232.066,87 Euros, 
reflectindo a impossibilidade de recurso ao 
financiamento para investimentos municipais, imposta 
pela Lei do Orçamento do Estado para 2004, o que se vai 
reflectir negativamente no nível do investimento e de 
projectos infra-estruturantes fundamentais para o 
Concelho obrigando por isso a afectar valores, com 
algum significado, de Vendas de Bens de Investimento 
como forma de financiamento próprio. 
 
As dificuldades que nos são uma vez mais criadas pelo 
Governo reflectem-se neste Orçamento e Grandes 
Opções do Plano para 2005 num conjunto de 
oportunidades perdidas para uma melhoria mais 
significativa do nosso crescimento e do nosso 
desenvolvimento, mas representam um esforço da nossa 
parte, para apesar de tudo, cumprir as orientações do 
Governo, em matéria orçamental, que mereceram o voto 
desfavorável unânime dos autarcas representados na 
Associação Nacional dos Municípios Portugueses, 
independentemente das suas orientações político-
partidárias. 
 
De salientar, por fim, que este ano foi já possível incluir 
nas Receitas a parte do Município para suportar os 
custos com os Investimentos previstos no PROQUAL, já 
que o Tribunal de Contas visou o competente processo 
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de financiamento que lhe foi enviado em finais do ano 
passado. Este financiamento, já contratualizado, é 
fundamental para realizar os cerca de 20.000.000,00 
Euros de investimentos incluídos nestas Grandes 
Opções do Plano para 2005. 
 
Odivelas, 2 de Dezembro de 2004 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 
DE CURTO PRAZO 

 

 
 

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO 

 
Autorização para contracção de empréstimos de curto 
prazo para o ano económico de 2005, até ao montante de 
€3.000.000,00 (três milhões de Euros), de acordo com o 
aprovado na 22.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 17 de Novembro 
de 2004 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 

22/2004, página 15). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

TABELA DE TAXAS E TARIFAS 
 

 
 

TABELA DE TAXAS E TARIFAS PARA O ANO DE 2005 

 
Tabela de Taxas e Tarifas para o ano 2005, de acordo 
com o aprovado na 24.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 15 de Dezembro de 
2004. Tabela de Taxas e Tarifas para o ano de 2005 
publicada na íntegra em anexo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA 
DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS 

 

 
 

REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA 
DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS 

 
Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e 
Outras Receitas Municipais, de acordo com o aprovado 
na 24.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 15 de Dezembro de 2004. 
Regulamento publicado na íntegra em anexo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CAPÍTULO I 
Disposições gerais 

 
Artigo 1.º 

Lei habilitante 
 

O Regulamento de liquidação, cobrança e pagamento de taxas pela concessão de licenças e prestação de serviços 
municipais, é aprovado os termos estabelecidos pelo disposto no Artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, 
nas alíneas a), e) e h) do n.º 2 do Artigo 53.º e da alínea j) do n.º 1 do Artigo 64.º da Lei  n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nos Artigos 16.º, 19.º, 20.º, 29.º, 30.º e 33.º da Lei das Finanças Locais (Lei 
n.º 42/98, de 6 de Agosto, alterada pelas Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro, Lei n.º 3-B/2000, de 4 de Abril, Lei n.º 15/2001, 
de 5 de Junho e Lei n.º 94/2001, de 20 de Agosto), na Lei Geral Tributária (aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de 
Dezembro, alterada pelas Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, Lei n.º 16-A/2002, de 31 de Maio, Lei n.º 32-B/2002, de 30 de 
Dezembro, Decreto-Lei n.º 160/2003, de 19 de Julho e Lei n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro) e no Código de 
Procedimento e de Processo Tributário  (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro, alterado pelas Lei n.º 32-
B/2002, de 30 de Dezembro e Decreto-Lei n.º 160/2003, de 19 de Julho) 

 
Artigo 2.º 
Objecto 

 
1 – O presente Regulamento estabelece as disposições respeitantes à liquidação, cobrança e pagamento de taxas e outras 
receitas pela concessão de licenças, autorizações e prestação de serviços por parte dos serviços municipais, incluindo 
aquelas que são objecto de delegação de competências nas  freguesias. 
 
2 – O Regulamento não se aplica às situações e casos em que a fixação, a liquidação, a cobrança e o pagamento das taxas 
obedeça a normativos legais específicos. 

 
Artigo 3.º 

Actualização 
 

1 – As taxas a cobrar pelo Município de Odivelas pela concessão de licenças e prestação de serviços municipais consta da 
Tabela de Taxas e Tarifas do Município de Odivelas. 
 
2 – A Câmara  Municipal proporá anualmente à Assembleia Municipal a actualização e/ou a alteração da Tabela de Taxas 
e Tarifas, nomeadamente no âmbito da preparação do Orçamento Municipal para o ano seguinte. 
 
5 – A Tabela de Taxas e Tarifas será publicada todos os anos no Boletim Municipal, devidamente actualizada, até ao dia 
31 de Dezembro, ou caso ocorra uma modificação, no Boletim imediatamente posterior à data da deliberação e 
devidamente republicada. 

 
 

CAPÍTULO II 
Liquidação 

 
Artigo 4.º 

Liquidação 
 

1 – A liquidação das taxas e outras receitas municipais previstas na Tabela consiste na determinação do montante a pagar 
e resulta da aplicação dos indicadores nela definidos e dos elementos fornecidos pelos interessados. 
 
2 – Os valores assim obtidos serão arredondados, por excesso, para a segunda casa decimal. 
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3 – Ao contribuinte assiste o direito de audição prévia, nos termos do artigo 60.º da Lei Geral Tributária.1 [No ANEXO 
encontram-se transcritas as instruções prestadas à Administração Tributária] 

 
Artigo 5.º 

Notificação 
 

1 – A liquidação será notificada ao interessado pelas formas legalmente admitidas. 
 
2 – Da notificação da liquidação deverá constar a decisão, os fundamentos de facto e de direito, os meios de defesa contra 
o acto de liquidação, o autor do acto e a menção da respectiva delegação ou subdelegação de competências, bem como o 
prazo de pagamento voluntário, de acordo com o presente Regulamento. 

 
Artigo 6.º 

Procedimento na liquidação 
 

1 – A liquidação das taxas e outras receitas municipais constará de documento próprio no qual se deverá fazer referência 
aos seguintes elementos: 
 
a) Identificação do sujeito passivo; 
 
b) Discriminação do acto ou facto sujeito a liquidação; 
 
c) Enquadramento na Tabela de Taxas e Tarifas; 
 
d) Cálculo do montante a pagar, resultante da conjugação dos elementos referidos nas alíneas b) e c). 
 

                                                 
1 ARTIGO 60º - Princípio da participação  
LEI GERAL TRIBUTÁRIA/LEG. - PRINCÍPIO DA PARTICIPAÇÃO - PARTICIPAÇÃO/PRINCÍPIO DA 
Actualizado em 2002-05-31 
 
1 -  A participação dos contribuintes na formação das decisões que lhes digam respeito pode efectuar-se sempre que 
a lei não prescrever em sentido diverso, por qualquer das seguintes formas:  
a) Direito de audição antes da liquidação; 
b) Direito de audição antes do indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações, recursos ou petições;  
c) Direito de audição antes da revogação de qualquer benefício ou acto administrativo em matéria fiscal;  
d) Direito de audição antes da decisão de aplicação de métodos indirectos;  
e) Direito de audição antes da conclusão do relatório da inspecção tributária.  
2 - É dispensada a audição no caso de a liquidação se efectuar com base na declaração do contribuinte ou a decisão 
do pedido, reclamação, recurso ou petição lhe for favorável. 
3 - Tendo o contribuinte sido anteriormente ouvido em qualquer das fases do procedimento a que se referem as 
alíneas b) a e) do n.º 1, é dispensada a sua audição antes da liquidação, salvo em caso de invocação de factos novos sobre 
os quais ainda se não tenha pronunciado. (*) (Redacção dada pela Lei n.º 16-A/2002, de 31 de Maio) 
4 - O direito de audição deve ser exercido no prazo a fixar pela administração tributária em carta registada a enviar 
para esse efeito para o domicílio fiscal do contribuinte. (Anterior n.º 3; passou a n.º 4 pela Lei n.º 16-A/2002, de 31 de 
Maio) 
5 - Em qualquer das circunstâncias referidas no nº 1, para efeitos do exercício do direito de audição, deve a 
administração tributária comunicar ao sujeito passivo o projecto da decisão e sua fundamentação. (Anterior n.º 4; passou 
a n.º 5 pela Lei n.º 16-A/2002, de 31 de Maio) 
6 - O prazo do exercício oralmente ou por escrito do direito de audição, não pode ser inferior a 8 nem superior a 15 
dias. (Anterior n.º 5; passou a n.º 6 pela Lei n.º 16-A/2002, de 31 de Maio) 
7 - Os elementos novos suscitados na audição dos contribuintes são tidos obrigatoriamente em conta na 
fundamentação da decisão. (Anterior n.º 6; passou a n.º 7 pela Lei n.º 16-A/2002, de 31 de Maio) 
__________ 
(*) O disposto no n.º 1 do presente artigo tem carácter interpretativo. (n.º 2 do art.º 13.º da Lei n.º 16-A/2002, de 31 
de Maio) 
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2 – O documento mencionado no número anterior designar-se-á Nota de Liquidação ou outra expressão equivalente e fará 
parte integrante do respectivo processo administrativo. 
 
3 – A liquidação de taxas e outras receitas municipais não precedida de processo far-se-á nos respectivos documentos de 
cobrança. 

 
Artigo 7.º 

Revisão do acto de liquidação 
 

1 – Poderá haver lugar à revisão do acto de liquidação pelo respectivo serviço liquidador, por iniciativa do sujeito passivo 
ou oficiosa, nos prazos estabelecidos na Lei Geral Tributária2 e com fundamento em erro de facto ou de direito. 
 
2 – A revisão de um acto de liquidação do qual resultou prejuízo para o Município, obriga o serviço liquidador respectivo 
a promover, de imediato, a liquidação adicional. 
 
3 – O devedor será notificado, por carta registada com aviso de recepção, para satisfazer a diferença. 
 
4 – Da notificação deve constar os fundamentos da liquidação adicional, o montante, o prazo de pagamento e ainda a 
advertência de que o não pagamento no prazo fixado implica a cobrança coerciva. 
 
5 – Quando por erro imputável aos serviços tenha sido liquidada quantia superior à devida e não tenha decorrido o prazo 
previsto na Lei Geral Tributária sobre o pagamento, deverão os serviços, independentemente de reclamação ou 
impugnação do interessado, promover de imediato a sua restituição. 
 
6 – Não haverá lugar a liquidação adicional ou a restituição oficiosa de quantias iguais ou inferiores a € 2,50. 

 
Artigo 8.º 

Revisão do acto de liquidação por iniciativa do sujeito passivo 
 

1 – O requerimento de revisão do acto de liquidação por iniciativa do sujeito passivo deverá ser instruído com os 
elementos necessários à sua procedência. 
 
2 – Sem prejuízo da responsabilidade contra-ordenacional que daí resulte, quando o erro do acto de liquidação advier e 
for da responsabilidade do próprio sujeito passivo, nomeadamente por falta ou inexactidão de declaração a cuja 
apresentação estivesse obrigado nos termos das normas legais e regulamentares aplicáveis, este será responsável pelas 
despesas que a sua conduta tenha causado. 

 
 

CAPÍTULO III 
Pagamento 

 
Artigo 9.º 

Pagamento 
 

1 – Não pode ser praticado nenhum acto ou facto sem prévio pagamento das taxas e outras receitas municipais previstas 
na Tabela, salvo nos casos expressamente permitidos. 
 
2 – Salvo regime especial, as taxas e outras receitas previstas na Tabela, devem ser pagas na Tesouraria Municipal, ou nos 
seus serviços descentralizados. 

                                                 
2 ARTIGO 78º - Revisão dos actos tributários  
REVISAO OFICIOSA - LEI GERAL TRIBUTÁRIA/LEG. - REVISÃO DOS ACTOS TRIBUTÁRIOS 
1 – A  revisão dos actos tributários pela entidade que os praticou pode ser efectuada por iniciativa do sujeito passivo, no 
prazo de reclamação administrativa e com fundamento em qualquer ilegalidade, ou, por iniciativa da administração 
tributária, no prazo de quatro anos após a liquidação ou a todo o tempo se o tributo ainda não tiver sido pago, com 
fundamento em erro imputável aos serviços. 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
6 31 de Dezembro de 2004 Anexo Ano V - N.º 24 

 

3 – Em casos devidamente autorizados, as taxas e outras receitas previstas na Tabela poderão ser pagas noutros serviços 
ou em equipamentos de pagamento automático, no próprio dia da liquidação. 

 
Artigo 10.º 

Pagamento em prestações 
 

1 – Compete à Câmara Municipal autorizar o pagamento em prestações, podendo esta delegar no seu Presidente, com a 
faculdade de subdelegação, nos termos do Código de Procedimento e de Processo Tributário e da Lei Geral Tributária, 
desde que se encontrem reunidas as condições para o efeito, designadamente a comprovação da situação económica do 
requerente que não lhe permite o pagamento integral de uma só vez, no prazo estabelecido para o pagamento voluntário, 
sem prejuízo do que especificamente se encontra estabelecido na Tabela de Taxas e Tarifas e no Artigo 117.º do Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho. 
 
2 – Os pedidos de pagamento em prestações devem conter a identificação do requerente, a natureza da dívida e o número 
de prestações pretendido, bem como os motivos que fundamentam o pedido. 
 
3 – No caso de deferimento do pedido, o valor de cada prestação mensal corresponderá ao total da dívida dividido pelo 
número de prestações autorizado, acrescendo ao valor de cada prestação os juros de mora contados sobre o respectivo 
montante, desde o termo do prazo para pagamento voluntário até à data do pagamento efectivo de cada uma das 
prestações. 
 
4 – O pagamento de cada prestação deverá ocorrer durante o mês a que esta corresponder. 
 
5 – A falta de pagamento de qualquer prestação implica o vencimento imediato das seguintes, assegurando-se a execução 
fiscal da dívida remanescente mediante a extracção da respectiva certidão de dívida. 
 
6 – A autorização do pagamento fraccionado das taxas está condicionada à prestação de caução. 

 
Artigo 11.º 

Regras de contagem 
 

1 – Os prazos para pagamento são contínuos, não se suspendendo aos sábados, domingos e feriados. 
 
2 – O prazo que termine em sábado, domingo ou em dia feriado transfere-se para o primeiro dia útil imediatamente 
seguinte. 

 
Artigo 12.º 
Regra geral 

 
1 – O prazo para pagamento voluntário das taxas o outras receitas municipais é de 15 dias a contar da notificação para 
pagamento efectuada pelos serviços competentes, salvo nos casos em que a lei fixe prazo específico. 
 
2 – Nas situações em que o acto ou facto já tenha sido praticado ou utilizado sem o necessário licenciamento ou 
autorização municipal, nos casos de revisão do acto de liquidação que implique uma liquidação adicional, bem como nos 
casos de liquidação periódica, o prazo para pagamento voluntário é de 8 dias, a contar da notificação para pagamento. 
 
3 – Nos termos do Código de Procedimento e de Processo Tributário é expressamente proibida a concessão de moratória. 

 
Artigo 13.º 

Licenças e autorizações renováveis 
 

1 – O pagamento das licenças renováveis deverá fazer-se até a último dia útil anterior ao início do período da licença. 
 
2 – Poderão ser estabelecidos prazos de pagamento diferentes para as autorizações da ocupação precária de bens do 
domínio público ou privado a fixar no respectivo contrato ou documento que as titule. 
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CAPÍTULO IV 
Isenções 

 
Artigo 14.º 
Isenções 

 
1 – Estão isentos do pagamento de todas as taxas o Estado e seus institutos e organismos autónomos personalizados, os 
municípios e as freguesias, nos termos do Artigo 33.º da Lei das Finanças Locais (Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto). 
 
2 – Poderão ainda ser isentos do pagamento de taxas ou outras receitas municipais, total ou parcialmente: 
 
a)As pessoas colectivas de direito público, de utilidade pública administrativa e de utilidade pública e suas associações, 
nomeadamente as Associações de Bombeiros Voluntários; 
 
b) As fundações, as associações religiosas, culturais, desportivas ou recreativas legalmente constituídas e sem fins 
lucrativos, pelas actividades que se destinem directamente à realização dos seus fins estatutários; 
 
c) As instituições particulares de solidariedade social, legalmente constituídas, pelas actividades que se destinem à 
realização dos seus fins estatutários; 
 
d) As cooperativas, suas uniões, federações e confederações, desde que constituídas, registadas e funcionando nos termos 
da legislação cooperativa, relativamente às actividades que se destinem à realização dos seus fins estatutários; 
 
e) Entidades de interesse municipal sem fins lucrativos; 
 
f) Quaisquer entidades que promovam a execução de Contratos de Desenvolvimento de Habitação a Custos Controlados 
na área geográfica do Município; 
 
g) As pessoas de comprovada insuficiência económica. 
 
3 – Nos casos em que, com o objectivo de angariação de fundos, as entidades referidas nas alíneas a), b) e c) sejam 
beneficiárias de iniciativas com a intervenção de terceiros sujeitos ao pagamento de taxas ou outras receitas municipais, 
em que parte dos seus proveitos revertam a seu favor, estas terceiros somente pagarão 50% do valor da taxa devida.  
 
4 – As isenções referidas no número anterior não dispensam o requerimento à Câmara Municipal das necessárias licenças, 
quando devidas, nos termos da lei ou regulamentos municipais. 
 
5 – As isenções referidas no n.º 2 serão concedidas por deliberação da Câmara Municipal, podendo esta delegar no seu 
Presidente, com a faculdade de subdelegação, mediante requerimento dos interessados e apresentação de prova da 
qualidade em que requerem e dos requisitos exigidos para a concessão da isenção. 
 
6 – Quando o sujeito passivo for uma entidade concessionária de um serviço público, poder-se-ão estabelecer outras 
formas de liquidação, baseadas em elementos indiciários ou outros, mediante acordo entre o sujeito passivo e a Câmara 
Municipal. 
 
7 – As isenções previstas neste artigo não autorizam os beneficiários a utilizar meios susceptíveis de lesar o interesse 
municipal e não abrangem as indemnizações por danos causados no património municipal. 
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CAPÍTULO V 
Ocupação do domínio público 

 
Artigo 15.º 

Ocupação do domínio público municipal 
 

1 – Para efeitos de liquidação das taxas de ocupação do domínio público ou privado municipal, o respectivo titular deve 
comunicar à Câmara Municipal, com a antecedência de 30 dias, o início e a conclusão dos trabalhos de instalação de infra-
estruturas em cada troço ou parcela de troço. 
 
2 – O prazo estabelecido no número anterior pode ser alterado por acordo estabelecido entre o sujeito passivo e a Câmara 
Municipal. 
 
3 – Para os efeitos consignados no número um, o particular deve especificar o tipo de infra-estruturas a instalar, bem 
como o volume, a área e a extensão, sem prejuízo da faculdade de solicitação de elementos adicionais por parte da 
Câmara Municipal. 
 
4 – No caso de infra-estruturas instaladas no subsolo, no solo e no espaço aéreo, a liquidação e cobrança das taxas será 
efectuada da seguinte forma: 
 
a) No ano da instalação das infra-estruturas, não haverá lugar ao pagamento de taxas, que não sejam as resultantes da 
realização de obras; 
 
b) No segundo ano e seguintes será liquidada e cobrada a taxa estabelecida na Tabela respectiva. 
 
5 – Sempre que uma entidade utilize uma infra-estrutura ou rede de infra-estruturas já instaladas no domínio público 
municipal, tal não constituirá uma facto tributário autónomo, para efeitos do presente artigo. 
 
6 – A infra-estrutura ou infra-estruturas utilizadas nos termos do número anterior será  contudo sujeita a tributação pela 
utilização em causa se não o for pela utilização que motivou a sua instalação, sem prejuízo de regimes específicos de 
tributação, mormente a TMDP. 
 
7 – Sem prejuízo do n.º 4, a entidade que utilize uma infra-estrutura ou rede de infra-estruturas já instaladas mantém as 
obrigações resultantes dos n.º 1 e n.º 2 do presente artigo. 

 
Artigo 16.º 

Instalações existentes 
 

No prazo máximo de 180 dias a partir da data da entrada em vigor do presente regulamento, os particulares que sejam 
titulares de infra-estruturas instaladas no domínio público municipal devem declarar à Câmara Municipal, sem prejuízo 
da faculdade desta solicitar outros elementos: 
 
a) O tipo de infra-estruturas, volume, área e extensão; 
 
b) Planta de localização; 
 
c) Quando justificado, plano geral da rede de infra-estruturas. 
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CAPÍTULO VI 
Não pagamento 

 
Artigo 17.º 

Extinção do procedimento 
 

1 – Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o não pagamento das taxas e outras receitas municipais no prazo 
estabelecido para o efeito implica a extinção do procedimento. 
 
2 – Poderá o utente obstar à extinção, desde que efectue o pagamento da quantia liquidada, em dobro, nos 10 (dez) dias 
seguintes ao termo do prazo de pagamento respectivo, nos termos do Artigo 113.º do Código do Procedimento 
Administrativo. 

 
Artigo 18.º 

Cobrança coerciva 
 

1 – Findo o prazo de pagamento voluntário das taxas e outras receitas municipais liquidadas e que constituam débitos ao 
Município, vencem-se juros de mora à taxa legal. 
 
2 – Consideram-se em débito todas as taxas e outras receitas municipais, relativamente às quais o contribuinte usufruiu 
do facto, do serviço ou do benefício, sem o respectivo pagamento. 
 
3 – O não pagamento das taxas e outras receitas municipais referidas nos números anteriores implica a extracção das 
respectivas certidões de dívida e o seu envio aos serviços competentes, para efeitos de execução fiscal.3 
 
4 – Para além da execução fiscal, o não pagamento das licenças renováveis previstas no Artigo 13.º, pode implicar ainda a 
sua não renovação para o período imediatamente seguinte. 

                                                 
3 A execução fiscal segue o regime estabelecido no Código de Procedimento e de Processo Tributário, tendo em conta as 
garantias dos particulares, indicando-se, para melhor  esclarecimento do  procedimento, o teor dos artigos 162.º, 163.º e 
164.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário: 
: SECÇÃO IV - Dos títulos executivos  
Art.º 162.º - Espécies de títulos executivos  
TITULO EXECUTIVO - CÓDIGO DE PROC.E PROC.TRIBUTÁRIO 
Só podem servir de base à execução fiscal os seguintes títulos executivos: 
a) Certidão extraída do título de cobrança relativa a tributos e outras receitas do Estado; 
b) Certidão de decisão exequível proferida em processo de aplicação das coimas; 
c) Certidão do acto administrativo que determina a dívida a ser paga; 
d) Qualquer outro título a que, por lei especial, seja atribuída força executiva. 
 
Art.º 163.º - Requisitos dos títulos executivos  
TITULO EXECUTIVO (REQUISITOS DO) - CÓDIGO DE PROC.E PROC.TRIBUTÁRIO 
1 - Carece de força executiva, devendo ser devolvido entidade que o tiver extraído ou remetido, o título a que falte algum 
dos seguintes requisitos: 
a) Menção da entidade emissora ou promotora da execução e respectiva assinatura, que poderá ser efectuada por 
chancela nos termos do presente Código; 
b) Data em que foi emitido; 
c) Nome e domicílio do ou dos devedores; 
d) Natureza e proveniência da dívida e indicação, por extenso, do seu montante. 
2 - No título executivo deve ainda indicar-se a data a partir da qual são devidos juros de mora e a importância sobre que 
incidem, devendo, na sua falta, esta indicação ser solicitada à entidade competente. 
 
Art.º 164.º - Elementos que acompanham o título executivo  
TITULO EXECUTIVO - CÓDIGO DE PROC.E PROC.TRIBUTÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO/NOTA RESUMO 
A entidade promotora da execução pode juntar ao título executivo, se o entender necessário, uma nota de que conste o 
resumo da situação que serviu de base à instauração do processo. 
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CAPÍTULO VII 
Emissão, renovação e cessação das licenças e autorizações 

 
Artigo 19.º 

Emissão da licença ou autorização 
 

1 – Na sequência do deferimento do pedido de licenciamento e mediante o pagamento das taxas, os serviços municipais 
assegurarão a emissão da licença ou autorização respectiva, na qual deverá constar: 
 
a)A identificação do titular: nome, morada ou sede e número de identificação fiscal; 
 
b) O objecto da licença ou da autorização, sua localização e características; 
 
c) As condições impostas pela licença ou autorização; 
 
d) A validade da licença ou autorização, bem como a seu número de ordem. 
 
2 – O período de validade da licença ou da autorização pode reportar-se ao dia, semana, mês ou ano civil, determinado 
em função do respectivo calendário. 

 
Artigo 20.º 

Precariedade das licenças e autorizações 
 

1 – Todas as licenças e autorizações concedidas são consideradas precárias, podendo a Câmara Municipal, por motivo de 
interesse público, devidamente fundamentado, fazer cessá-las, restituindo, neste caso, a taxa correspondente ao período 
não utilizado. 
 
2 – Exceptuam-se do disposto no número anterior as licenças e autorizações que, nos termos da lei, não sejam 
consideradas precárias. 

 
Artigo 21.º 

Renovação das licenças e das autorizações 
 

1 – As licenças e autorizações renováveis constantes do Artigo 14.º consideram-se emitidas nas condições e termos em 
que foram concedidas as correspondentes licenças e autorizações iniciais, sem prejuízo da actualização do valor da taxa a 
que houve lugar. 
 
2 – Não haverá lugar à renovação se o titular do licenciamento formular pedido nesse sentido, até 30 dias antes do termo 
do prazo inicial ou da sua renovação. 

 
Artigo 22.º 

Cessação das licenças e autorizações 
 

As licenças e autorizações emitidas cessam nas seguintes situações: 
 
a) A pedido expresso dos seus titulares; 
 
b) Por decisão do Município, nos termos do Artigo 20.º; 
 
c) Por caducidade, uma vez expirado o prazo de validade das mesmas; 
 
d) Por incumprimento das condições impostas no licenciamento. 
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CAPÍTULO VIII 
Contra-ordenações 

 
Artigo 23.º 

Contra-ordenações 
 

As infracções às normas reguladoras das taxas e demais receitas de natureza fiscal constituem contra-ordenações, 
aplicando-se o regime geral das contra-ordenações, as normas do Regime Geral das Infracções Tributárias e o Código de 
Procedimento e de Processo Tributário, com as necessárias adaptações. 

 
 

CAPÍTULO IX 
Garantias fiscais 

 
Artigo 24.º 

Garantias fiscais 
 

1 – À reclamação graciosa ou impugnação judicial da liquidação e cobrança de taxas, encargos de mais-valias e demais 
receitas de natureza fiscal, aplicam-se as normas da Lei Geral Tributária e as do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, com as necessárias adaptações. 
 
2 – Compete ao órgão executivo a cobrança coerciva das dívidas ao Município provenientes de taxas, encargos de mais-
valias e outras receitas de natureza tributária, aplicando-se, com as necessárias adaptações, o regime estabelecido no 
Código de Procedimento e de Processo Tributário. 

 
 

CAPÍTULO X 
Disposições finais 

 
Artigo 25.º 

Devolução de documentos 
 

1 – Os documentos autênticos ou autenticados apresentados pelos requerentes para a comprovação dos factos poderão 
ser devolvidos, quando dispensáveis. 
 
2 – Sempre que o conteúdo dos documentos deva ficar registado no processo e o apresentante  manifeste interesse na 
posse dos mesmos, os serviços extrairão e apensarão as fotocópias necessárias, cobrando o respectivo custo nos termos do 
fixado na Tabela. 

 
Artigo 26.º 

Integração de lacunas 
 

Aos casos não previstos neste Regulamento, aplicar-se-ão as normas do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, com as necessárias adaptações e na falta delas, os princípios gerais de Direito Fiscal. 

 
Artigo 27.º 

Norma revogatória 
 

São revogadas todas as disposições contrárias às do presente Regulamento. 
 

Artigo 28.º 
Entrada em vigor 

 
O presente Regulamento e Tabela anexa entram em vigor com a sua publicação. 
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ANEXO 
 C 13/99, DE 08.07  
1999-Jul-08 
AUDIENCIA PREVIA - CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO (CPT) 
Enquadramento legal 
Em consequência da entrada em vigor da Lei Geral Tributária (LGT) aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro, 
passou a impôr-se, especificamente no ordenamento jurídico-tributário, a participação dos contribuintes na formação das decisões que 
lhes digam respeito, nos procedimentos que correm no âmbito da administração tributária.  
Razão das Instruções 
Tendo surgido dúvidas sobre as circunstâncias e a forma de concretizar este direito dos contribuintes importa estabelecer alguns 
princípios tendo em vista a uniformização de procedimentos, pelo que, por despacho de Sua Ex.ª o Secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais, de 99.04.23, foi sancionado o seguinte: 
1.Introdução 
O direito de participação dos interessados na formação das decisões que lhes digam respeito já se encontra previsto nos artigos 100.º a 
105.º do Código do Procedimento Administrati(CPA), sendo que, nos termos da alínea c) do artigo 2.º da Lei Geral Tributária, aquele 
diploma é expressamente aplicável às relações jurídico-tributárias. Assim, para determinação do âmbito do artigo 60.º da LGT deve, 
também atender-se, embora subsidiariamente, ao regime decorrente daquelas normas. 
II. Âmbito do Princípio da Participação 
Tendo presente o exposto, e considerando também os principios da prossecução do interesse público, da proporcionalidade e da 
celeridade, aplicáveis à administração tributária, nos termos do artigo 55.º da LGT, o âmbito do pricípio da participação estabelecido 
no artigo 60.º da LGT comporta: 
1. Decisões sujeitas a audiência: 
Deverão ser objecto de audiência dos contribuintes, designadamente: 
a) As decisões que se fundamentam em factos não revelados nos pedidos, petições, reclamacões ou recursos hierárquicos apresentados 
pelos contribuintes; 
b) As decisões que se fundamentam em elementos que já deveriam ter sido submetidos a audiência previa, mas em que esta formalidade 
não foi cumprida; 
c) As decisões em que o órgão com competência para decidir altera o sentido do projecto de decisão e respectiva fundamentação, 
anteriormente submetido a audiência prévia; 
d) As decisões em que o orgão com competência para decidir altera o projecto de decisão favorável ao contribuinte. 
1.1. Momento em que é feita a audiência prévia 
A audição prévia é feita após a conclusão da instrução do procedimento e antes de ser proferida a decisão ou antes do relatório final, no 
caso do procedimento da inspecção tributária.  
Cabe à entidade que elabora a proposta de decisão final ou o relatório, consoante o caso, proceder à audiência prévia, bem como decidir 
das situações em que esta formalidade não deve ocorrer. Não fica, porém, prejudicada a possibilidade da entidade competente para a 
decisão, caso entenda conveniente, solicitar ao órgão instrutor que proceda à audiência prévia.  
Competirá, também, à mesma entidade decidir se a audição do contribuinte será oral ou escrita, bem como o prazo para o respectivo 
exercício.  
1.2. Forma e conteúdo da comunicação:  
A audiência prévia concretiza-se pelo envio ao destinatário, mediante carta registada, do resumo das conclusões da informação ou 
relatório que contenha os elementos que fundamentam o projecto de decisão ou fotocópia da própria informação ou relatório, de modo a 
que o destinatário tenha conhecimento de todos os pressupostos de facto e de direito susceptíveis de influenciar a decisão.  
Da notificação deverá ainda constar, de acordo com o n.º 2 do artigo 101.º do CPA, a indicação das horas e o local onde o processo 
poderá ser consultado.  
1.3. Efeitos da audição prévia no procedimento:  
a) Caso o direito de audição prévia não seja exercido dentro do prazo que tenha sido fixado ou a resposta não forneça elementos novos, 
a decisão será tomada de acordo com a proposta e os elementos constantes do processo.  
b) Caso sejam fornecidos novos elementos, estes são obrigatoriamente analisados, devendo a sua não aceitação ser fundamentada, 
ainda que de forma sucinta.  
2. Decisões excluídas de audiência:  
2.1. Nos termos do n.º 2 do artigo 60.º da LGT exclui-se, expressamente, a obrigatoriedade de audiência prévia dos contribuintes, 
quando:  
a) A liquidação de imposto se efectuar com base na declaração do contribuinte; 
b) A decisão do pedido, reclamação, recurso ou petição for totalmente favorável ao contribuinte.  
2.2. Também não haverá direito de participação, quando, nos termos do n.º 2 do artigo 56.º da LGT, não houver dever de decisão:  
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a) A administração tributária se tenha pronunciado há menos de dois anos sobre pedido do mesmo autor com idênticos objectivo e 
fundamento;  
b)Tiver sido ultrapassado o prazo legal de revisão do acto tributário.  
2.3. Finalmente, por força da alínea c) do artigo 2.º da LGT, não há lugar à audiência dos interessados, nas situações previstas no n.º 1 
do artigo 103.º do CPA.  
2.4. Refira-se, ainda, o caso particular dos pedidos de informação prévia vinculativa em que a decição sobre pedidos desta natureza 
apesar de imperativa para a administração tributária, não vincula o contribuinte, tratando-se de um acto meramente opinativo.  
3. Decisões em que poderá ser dispensada a audiência dos interessados:  
A audiência dos interessados poderá ser dispensada, sem prejuízo da necessária ponderação do caso concreto e de adequada 
fundamentação, nomeadamente, quando:  
a) A administração tributária, apenas, aprecie os factos que lhe foram dados pelo contribuinte, limitando-se na sua decisão a fazer a 
interpretação das normas legais aplicáveis ao caso; 
Encontram-se nesta situação todas as decisões sobre petições, requerimentos, reclamações e recursos em que a administração se limita 
a concluir, face aos factos e argumentos invocados pelo contribuinte e a lei aplicável, pela improcedência da sua pretensão.  
b) A administração tributária actue, exclusivamente, no âmbito de poderes vinculados; 
A título de exemplo refiram-se as liquidações que a administração tributária efectua, por imposição legal, com base na totalidade da 
matéria colectável do exercício mais próximo que se encontrar determinada. 
c) A administração tributária pratique um acto com base em factos já submetidos, noutra fase do procedimento, a audiência dos 
contribuintes;  
Com efeito, a participação do contribuinte só deverá verificar-se mais de uma vez quando haja factos novos e apenas no âmbito de um 
procedimento que tenha diversas fases ou vários procedimentos sequenciais. Neste sentido dispõe a alínea a) do n.º 2 do artigo 103.º do 
CPA.  
Assim, por exemplo, não deverá haver direito de audição antes de uma liquidação quando esta se fundamenta em correcções efectuadas 
em acção inspectiva, sempre que nesta fase do procedimento já tenha sido possibilitado o exercício daquele direito.  
O mesmo acontece nos procedimentos de segundo grau, de que são exemplo as reclamações e os recursos hierárquicos, sempre que não 
existam factos novos capazes de influenciar a decisão final e o contribuinte já tenha sido ouvido sobre os factos em discussão, no 
procedimento objecto do recurso ou reclamação.  
III. As orientações divulgadas nas presentes instruções não obstam a que, em caso de dúvida, se possibilite o exercicio do direito de 
participação, sem prejuízo de deverem ser consultados os Serviços Centrais sobre o procedimento a seguir no futuro. 
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TABELA DE TAXAS E TARIFAS PARA O ANO 2005 

 
 

Leis Habilitantes 
 

A presente Tabela de Taxas assenta no determinado nas alíneas c) e d) do Art.º 16º e 19º 
da Lei 42/98, de 6 de Agosto e nos Artigos 3.º, 116.º e 117.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho 
 
 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

  VALOR 
Euros 

Art.º 1   
   

n.º 1 Não relevam para os efeitos deste diploma as licenças para obras promovidas 
por pessoas colectivas de direito público ou de utilidade pública administrativa, 
por associações culturais, desportivas ou recreativas, por cooperativas de 
construção de habitações económicas, quando se destinem directamente à 
realização dos seus fins, bem como entidades de interesse municipal sem fins 
lucrativos. 

 
 
 
 
 

   
n.º 2 Não relevam, também, para os efeitos deste diploma as licenças para obras 

promovidas por quaisquer entidades quando as obras a licenciar constituam 
execução de Contratos de Desenvolvimento de Habitação. 

 

   
Art.º 2º Salvo deliberação da Câmara Municipal em contrário, poderão fazer-se 

verbalmente os pedidos de renovação de licenças da competência da mesma 
Câmara Municipal. 

 

   
Art.º 3º As taxas diárias, semanais, mensais ou anuais são devidas por cada dia, 

semana, mês, ano ou fracção, e a sua validade, com excepção das respeitantes às 
licenças de obras, caduca em qualquer caso no final do ano em que forem 
liquidadas. 

 

   
Art.º 4º a) A Tabela das Taxas e Tarifas não é aplicada  Juntas de Freguesia, às 

Associações de Bombeiros, Colectividades Desportivas, Culturais, Recreativas e 
outras Instituições de Carácter Social, mediante apresentação dos respectivos 
Estatutos. 

 

 b) Nos casos em que, com o objectivo de angariação de fundos, as entidades 
referidas na alínea a) sejam beneficiárias de iniciativas com a intervenção de 
terceiros sujeitos ao pagamento de taxas, em que parte dos seus proveitos 
revertam a seu favor, estes terceiros somente pagarão 50% do valor da taxa 
devida. 
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  VALOR 

Euros 
 CAPÍTULO I 

 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

   
Art.º 5º Taxas a cobrar - por unidade:  
   

n.º 1 Afixação de editais relativo a pretensões que não sejam de interesse público 7,86 
   

n.º 2 Alvará de transladação de cadáveres Isento 
   

n.º 3 Atestados 3,52 
   

n.º 4 Autos de adjudicação ou arrematação de fornecimento ou semelhantes 9,21 
   

n.º 5 Averbamentos, não especificados noutro capítulo 2,42 
   

n.º 6 Buscas por cada ano, exceptuando o corrente ou aquele que expressamente se 
indique. O pagamento das taxas previstas neste número será efectuado no acto 
de apresentação da pretensão, podendo, a pedido do interessado, ser possível  o 
envio através da via postal do documento requerido: 

 

   
a) Aparecendo o objecto da busca 2,42 
b) Não aparecendo o objecto da busca 1,21 

   
n.º 7 Certidões -- O pagamento das taxas previstas neste número será efectuado no 

acto de apresentação da pretensão, podendo, a pedido do interessado, ser 
possível o envio através da via postal do documento requerido: 

 

   
a) Não excedendo 8 (oito) páginas 5,51 

b) Por cada página a mais, além das oito, ainda que incompleta 1,10 
   

n.º 8 Fotocópias autenticadas – O pagamento das taxas previstas neste número será 
efectuado no acto de apresentação da pretensão, podendo, a pedido do 
interessado, ser possível o envio através da via postal do documento requerido 

 

   
a) Não excedendo 8 (oito) páginas 5,51 
b) Por cada página a mais, além das oito, ainda que incompleta 1,10 

   
n.º 9 Certidões de recenseamento eleitoral Isento 

   
n.º 10 Registo de minas e nascentes de água mineromedicinais 68,95 

   
n.º 11 Registo de documentos avulso Isento 

   
n.º 12 Rubricas em livros, processos, documentos quando legalmente exigidos cada 

rubrica 
 

0,45 
   

n.º 13 Termos de abertura e encerramento em livros sujeitos a esta formalidade – cada 
livro 

 
4,18 
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  VALOR 

Euros 
n.º 14 Termos de entrega de documentos juntos a processos cuja restituição haja sido 

autorizada 
 

4,18 
n.º 15 Termos de responsabilidade, identidade, idoneidade, justificação 

administrativa ou semelhante 
 

5,73 
   

n.º 16 Venda ambulante e feirantes:  
   

a) Emissão do cartão 7,34 
b) Renovação do cartão 5,67 

   
n.º 17 Pela celebração de contratos de empreitada de obras  públicas, o adjudicatário 

pagará, previamente à assinatura do contrato, as seguintes taxas, nos termos do 
n.º4 do Art.º 119º do DL 59/99 de 2 de Março: 

 

   
a) Por contrato 28,25 
b) À quantia referida no n.º anterior acresce sobre o total do valor – por cada 5 € 

ou fracção: 
 

   
b 1) Até 1.000 € 0,04 
b 2) De 1.000 € a 5.000 € 0,02 
b 3) De 5.000 € a 50.000 € 0,02 
b 4) Acima de 50.000 €, sobre o excedente 0,01 

   
n.º 18 Pela celebração de contratos escritos de aquisição de bens e serviços, elaborados 

pelos serviços municipais, com excepção dos relativos aos Recursos Humanos, 
o adjudicatário pagará as seguintes taxas: 

 

   
a) Por contrato 14,14 
b) À quantia prevista na alínea anterior acresce sobre o valor total do cobrado – 

por cada 5 € ou fracção: 
 

   
b 1) Até 1.000 € 0,02 
b 2) De 1.000 € a 50.000 € 0,01 
b 3) Acima de 50.000 € sobre o excedente 0,01 

   
n.º 19 Pelo fornecimento do caderno de encargos, programa de concurso e 

documentos similares referentes a processos de empreitadas de obras públicas 
ou de aquisição de bens e serviços, os interessados pagarão uma taxa, 
correspondente ao valor das fotocópias autenticadas do projecto, caderno de 
encargos e programa do concurso, nos termos do enunciado no n.º 8 Art.º 5º. 

 

   
n.º 20 Apreciação de pedidos de distrate de hipoteca – por cada 51,00 

   
n.º 21 Fotocópias simples – por cada, a partir de 3 unidades 0,10 
n.º 22 Taxa de depósito de bens móveis apreendidos (Artigos 7.º, 37.º e 120.º/2 e 3 do 

Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público e Mobiliário Urbano e 
da Actividade Publicitária.  – por dia ou fracção e por cada m3 ou fracção 

0,56 

n.º 23 Taxa de remoção de bens móveis apreendidos – por trabalhador e por hora ou 
fracção 

4,76 

n.º 24 Transporte dos bens móveis apreendidos: 
a) Em viatura pesada de carga com ou sem grua e por hora ou fracção 
b) Em viatura ligeira de carga com ou sem grua e por hora ou fracção 

 
45,60 
24,50 
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  VALOR 

Euros 
Art.º 6º   

   
n.º 1 Fornecimento a pedido dos interessados de documentos necessários à 

substituição dos que tenham sido extraviados ou estejam em mau estado – cada 
documento 

 
 

2,42 
   

n.º 2 Fornecimento, mediante requerimento, de registos sonoros das reuniões dos 
órgãos autárquicos - por cada período de uma hora ou fracção 

 
32,01 

   

n.º 3 Emissão de Parecer para efeitos de Fundações constituídas e com sede no 
território do Município – Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de Novembro  

 
255,00 

   

n.º 4 Emissão de Parecer sobre Pedido de Reconhecimento de Utilidade Pública 
Administrativa de Pessoas Colectivas constituídas e com sede no Município -- 
Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de Novembro 

 
 

255,00 
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  VALOR 

Euros 
 CAPÍTULO II 

 

CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO 
 

Secção I - Inscrição de Técnicos 

 

   

Art.º 7 Inscrição de técnicos para elaboração de projectos e direcção de obras  
   

n.º 1 Inscrição 92,12 
   

n.º 2  Renovação anual da inscrição 15,30 
   

n.º 3 A taxa devida no n.º 1, quando devida por técnicos dos dois primeiros anos 
após aquisição do título profissional ou académico é reduzida de 50%. 

 

   

Art.º 8º Registo de Declarações de Responsabilidade de Técnicos   
   

n.º 1 Por técnico e por cada obra 18,66 
   
 Secção II 

Execução de Obras 

 

   

Art.º 9º Taxas de apreciação ou reapreciação de pedido de licenciamento ou autorização 
de obra: 

 

   
n.º 1  Construções inseridas em alvarás de loteamento:  

   
a) um fogo  33,18 
b) por cada fogo a mais 16,60 
c) por cada m2 de ocupação não habitacional 0,28 

   
n.º 2 Construções não  inseridas em alvarás de loteamento:  

   
a) Por fogo e seus anexos 50,08 
b) Por cada fogo a mais 25,03 
c) Por cada m2 de ocupação não habitacional 0,33 

   
n.º 3 Outros pedidos, exceptuando processos de obras simples 42,51 

   
Art.º 10º Licenciamentos ou autorizações para obras de construção:  

   
n.º 1  Taxa geral a aplicar em todas as licenças ou autorizações 51,00 

   
n.º 2     

   
a) Prazo de execução – Por mês e m2 ou linear de construção, excluindo pisos 

técnicos, parqueamento e arrecadações 
0,26 

b) Habitação – Por m2 de área de construção 1,66 
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  VALOR 

Euros 
   

c) Comércio, serviços, indústria e outros fins – Por m2 de área de construção  2,42 
d) Garagens, Arrecadações e Outras Áreas 0,51 
e) Outras construções – Por m2 de área de construção 

-- Por metro linear (muros/vedações) 
1,53 
1,94 

   
n.º 3 Obras de beneficiação exterior:  

   
a) Edifícios/Habitações – por fogo 5,61 
b) Outras construções – por ocupação 5,61 

   
n.º 4  Corpos salientes de construções, na parte projectada sobre vias públicas, 

logradouros ou outros lugares públicos: 
 

   
a) Varandas, alpendres integrados na construção, janelas de sacada e semelhantes 12,82 
b) Outros corpos salientes destinados a aumentar a superfície útil da edificação 25,31 

   
n.º 5 Demolições de edifícios, pavilhões ou congéneres – por piso demolido 18,32 

   
n.º 6 Emissão de alvará de licença ou de autorização parcial em caso de construção 

da estrutura – 40% do valor da taxa devida pela emissão do alvará, sendo a 
parte restante paga aquando da emissão do alvará definitivo 

 

   
n.º 7 Emissão de alvará de licença especial para conclusão de obras inacabadas – Por 

mês e metro quadrado de construção 
 

0,26 
   

n.º 8 Prorrogações de prazo – Por mês e metro quadrado de construção 0,26 
   

n.º 9 Prorrogações de prazo solicitadas até 30 dias após o fim do prazo da licença ou 
autorização (taxa a acumular com a do número anterior) – Por metro quadrado 
de construção 

 
 

1,53 
   

Art.º 11º  Isenções  
   

n.º 1 As obras de conservação de prédios urbanos estão isentas de taxas  
   

n.º 2  São obras de conservação de prédios urbanos as obras de reparação e limpeza 
geral do prédio e suas dependências e todas as intervenções que se destinem a 
manter ou repor o prédio com o mínimo de habitabilidade ou funcionalidade. 

 
  

Art.º 12º Definições  
   

n.º 1  As medidas em superfície para o efeito do disposto nesta secção, abrangem a 
totalidade da área a construir, modificar ou reconstruir, incluindo a espessura 
das paredes, varandas, sacadas, marquises e balcões e a parte que em cada piso 
corresponde a caixas, vestíbulos de escadas, ascensores e monta-cargas. 

 

n.º 2  Quando a obra tenha sido ou esteja a ser executada sem licença, as taxas a 
aplicar às licenças a conceder são iguais ao quíntuplo das taxas previstas e 
aplicáveis por força do Artigo 10.º 
 A determinação do tempo e área correspondente à parte dos trabalhos 
executados competirá à entidade licenciadora ou autorizadora 
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  VALOR 

Euros 
n.º 3 O número anterior não é aplicável a todas as construções cujos projectos 

tenham sido aprovados no âmbito de processo de legalização de construção já 
existente. 
Para que uma construção já existente seja considerada susceptível de ser objecto 
de processo de legalização deverá constar como tal no Auto de Vistoria 
realizado pelos serviços municipais, elaborado ao abrigo do Artigo 22.º da Lei 
n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 165/99, 
de 14 de Setembro e pela Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto. 

 

   
 Secção III 

Ocupação dos espaços públicos por motivos de obras 

 

   

Art.º 13º Ocupação dos espaços públicos delimitados por resguardos ou tapumes e 
implantação de andaimes 

 

   
n.º 1  Tapumes ou outros resguardos até 30 dias ou fracção – por metro quadrado ou 

fracção da superfície da via ou espaço público 
 

4,57 
   

n.º 2  Andaimes – por cada andar ou por cada pavimento a que correspondem (mas 
só na parte não defendida pelo tapume, isto é, a isenção ocorre sempre que a 
situação se contenha no n.º 1) – por metro linear ou fracção e por cada trinta 
dias ou fracção 

 
 
 

4,57 
   

n.º 3  Quando os tapumes e outros resguardos forem utilizados para publicidade que 
não seja constituída por simples cartazes, as taxas a aplicar são elevadas ao 
dobro. 

 

   
Art.º 14.º  Ocupação da via pública fora dos tapumes ou resguardos  

   
n.º 1  Caldeira ou tubos de descarga de entulho, amassadouros, depósitos ou 

contentores de entulho ou materiais ou outras ocupações autorizadas para obra 
– por metro quadrado ou fracção e por dia ou fracção 

 
 

1,05 
   

n.º 2  Abertura de valas – por metro quadrado e por dia ou fracção 2,42 
   

n.º 3 Para efeitos de ocupação da via pública com contentores de entulhos, referida 
no n.º 1, estão as empresas de aluguer de contentores obrigadas a identificar o 
locatário do contentor respectivo, devendo indicar o nome e residência ou 
denominação e sede social, consoante se trate de pessoa singular ou colectiva, 
sempre que tal lhes for solicitado, sob pena de se tornarem responsáveis pela 
obtenção da licença e pagamento das taxas devidas. 

 

   
 Secção IV 

Utilização de edificações 

 

   

Art.º 15.º  Emissão de licenças ou autorizações de utilização e suas alterações  
   

n.º 1  Fins habitacionais – por fogo ou seus anexos 10,00 
   

n.º 2 Outros fins – Por cada metro quadrado ou fracção 0,35 
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  VALOR 

Euros 
   

n.º 3   Acresce aos montantes referidos nos números anteriores – Por cada 50 metros 
quadrados de área de construção ou fracção 

 
2,55 

   
n.º 4 Verificando-se a utilização sem licença, as taxas aplicáveis serão iguais ao triplo 

das taxas normais, independentemente da coima pela infracção, salvo as 
utilizações referidas a construções objecto de processo de legalização inseridas 
em bairros com estudo de reconversão de áreas urbanas de génese ilegal e 
identificadas no n.º 3 do Artigo 12.º 

 

   
n.º 5 As taxas referidas neste artigo são devidas pela licença de utilização de 

edificação nova, reconstruída, ampliada ou alterada 
 

   
n.º 6 As taxas previstas nos n.º 1 e n.º 3, quando o fogo ultrapassar a área útil de 200 

metros será acrescida de uma sobretaxa de 25% do valor final devido. 
 

   
Art.º 16.º Emissão de licenças de utilização e suas alterações para fins previstos em 

legislação específica 
 

   
n.º 1  Por estabelecimento ou unidade 102,00 

   
n.º 2  Acresce ao montante referido no número anterior – Por cada 50 metros 

quadrados de área de construção ou fracção 
 

2,55 
   
 Secção V 

Taxas por vistorias 

 

   
Art.º 17.º Vistorias  

   
n.º 1  Para licenças de utilização, constituição de Propriedade Horizontal ou 

verificação de anomalias na construção: 
 

   
a) Um fogo e seus anexos ou unidade de ocupação (estabelecimento, garagem, 

etc.) 
 

46,00 
b) Por cada fogo ou unidade de ocupação a mais 9,21 

   
n.º 2 Outras vistorias, com excepção das requeridas para efeitos dos Artigos 10.º e 

12.º do Regulamento Geral de edifícios Urbanos e ainda das requeridas para 
efeitos do Regime do arrendamento Urbano, salvo neste caso as que se 
destinem à constituição de contratos de arrendamento 

 
 
 

63,87 
n.º 3  As vistorias excepcionadas no número anterior não são consideradas para os 

efeitos de pagamento de taxas, sendo-lhes, no entanto, aplicável o disposto no 
n.º 4 do presente artigo. 

 

   
n.º 4 O pagamento dos peritos não funcionários municipais deverá ser-lhes feito 

directamente pelos interessados ou às Entidades a que pertençam. 
 

   
n.º 5 As taxas referentes às vistorias previstas neste artigo serão liquidadas no acto 

da entrega do respectivo pedido. 
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Euros 
 Secção VI 

Informações prévias 

 

   
Art.º 18º Pedidos de informação prévia  

   
n.º 1  Parecer de localização ou informação prévia de qualquer natureza  37,26 

   
n.º 2  Parecer de localização ou informação prévia nos termos da legislação do 

licenciamento industrial: 
 
  

   
a)  Para qualquer estabelecimento industrial 204,00 

   
n.º 3  Parecer de localização ou informação prévia nos termos da legislação de 

licenciamento ou autorização dos empreendimentos turísticos: 
 
 

   
a) Para quaisquer empreendimentos 153,00 

   
n.º 4  Parecer de localização ou informação prévia para a instalação de Unidades 

Comerciais de dimensão relevante e Postos de Abastecimento de Combustíveis 
 
 

   
a) Por unidade 153,00 

   
 Secção VII 

Taxas referentes a operações de destaque 

 

   
Art.º 19º Taxas devidas por pedidos de destaque ao abrigo do previsto nos n.º 4 e n.º 5 do 

Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-
Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho: 

 

   
n.º 1  Por pedido ou reapreciação 51,00 

   
n.º 2 Pela emissão da certidão de aprovação 102,00 

   
 Secção VIII 

Taxas referentes a operações de loteamentos 

 

   

Art.º 20º Pedidos de informação prévia  
   

n.º 1  Informação prévia sobre operações de loteamento e obras de urbanização  
   

a)  Prédios até 1 (um) hectare 90,98 
b)  Por cada hectare a mais ou fracção 46,00 

   
Art. 21.º Taxa de apreciação do pedido de licenciamento ou autorização de loteamentos  

   
n.º 1 Habitacionais:  

   
a) Até 10 (dez) fogos 181,43 
b) De 11 (onze) até 50 (cinquenta) fogos 683,84 
c) De 51 até 200 fogos 1802,81 
d) Mais de 200 fogos 2704,29 
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  VALOR 
Euros 

n.º 2 Actividades económicas:  
   

a) Por metro quadrado da área de construção prevista 0,10 
   

n.º 3 O pagamento das taxas previstas neste artigo e no anterior será efectuado no 
acto de apresentação da pretensão, sem o que aquela não será recebida. 

 

    
Art.º 22º Alvará de licença ou de autorização de loteamento e de obras de urbanização:  

   
n.º 1 Taxa geral 452,10 

   
n.º 2 À taxa do n.º1 acresce:  

   
a) Por cada lote 22,11 
b) Por fogo 9,21 
c) Outras utilizações – Por metro quadrado de área de construção 0,31 
d) Por prazo -. Por cada mês ou fracção 5,10 

   

n.º 3 Aditamentos  
   

a) Taxa geral 452,10 
b) Por lote a mais 22,11 
c) Por fogo a mais 9,21 
d) Outras utilizações – Por metro quadrado de área de construção a mais 0,31 

   
n.º 4 Prorrogação de prazo para a execução de obras de urbanização 

a)Por mês ou fracção 
 

5,10 
   

n.º 5 Nos casos previstos no Artigo 23.º do Regulamento Municipal de Edificação e 
Urbanização acrescerá às taxas previstas nos números anteriores a compensação 
quantificada de acordo com a fórmula indicada no Artigo 24.º 

 

   
n.º 6 Nas áreas de reconversão urbanística de génese ilegal, predominantemente para 

habitação a compensação referida no número anterior terá um factor de 
redução de 0,60 e será calculada pela Câmara Municipal no acto de aprovação 
do estudo de loteamento, ponderadas as áreas de cedência que os estudos já 
prevejam, pela seguinte forma: 

 

   

a) Nas áreas de cedência para espaços verdes de utilização colectiva serão 
contabilizadas para desconto a áreas interiores dos lotes que não sejam objecto 
de implantação de qualquer construção ou impermeabilização do terreno; 

 

   

b) A taxa de compensação pela áreas referidas na alínea a) será paga por cada 
proprietário dos respectivos lotes no momento da emissão da licença de 
construção na respectiva proporção dos parâmetros urbanísticos previstos para 
o lote; 

 

   

c) As áreas de cedência para equipamentos de utilização colectiva serão pagas no 
acto da emissão do alvará de loteamento podendo ainda ser efectuadas por 
pagamento em espécie na construção de equipamentos de utilização colectiva 
em valor equivalente à importância da taxa liquidada; 
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  VALOR 
Euros 

d)  Ponderadas as áreas de cedência para equipamentos de utilização colectiva e as 
necessidades globais da freguesia poderá a Câmara Municipal autorizar que a 
taxa de compensação prevista na alínea c) do presente número seja paga no acto 
da emissão dos licenciamentos de construção na proporção dos parâmetros 
urbanísticos de cada lote, sem prejuízo da imposição de pagamento com a 
emissão do alvará de loteamento relativamente a algum ou alguns lotes. 

 

   
n.º 7 Nos casos de aprovação de obras de urbanização não integradas em operação 

de loteamento as taxas a aplicar serão as previstas neste Artigo 22.º, com as 
devidas adaptações. 

 

   
 Secção IX 

Taxas devidas pela realização, reforço e manutenção de 
Infra-estruturas Urbanísticas 

 

   
Art.º23º A taxa pela realização, reforço e manutenção de infra-estruturas urbanísticas, 

designada por Taxa Municipal de Urbanização (TMU), é devida nas operações 
de loteamento e nas obras de edificação situadas em áreas  não abrangidas por 
Alvará de Loteamento e será paga no acto de emissão do respectivo Alvará. 

 

   
n.º 1  A Taxa Municipal de Urbanização (TMU) varia proporcionalmente ao 

investimento municipal que a operação urbanística em causa implique ou 
venha a implicar e terá em consideração o seguinte zonamento do Concelho: 
 
Zona A – Freguesia de Odivelas 
Zona B – Freguesias da Ramada, Póvoa de Santo Adrião, Olival Basto e 
Pontinha 
Zona C – Freguesias de Famões e Caneças 

 

   
n.º 2  A Taxa Municipal de Urbanização é aplicável independentemente da realização 

de quaisquer obras a efectuar no âmbito do licenciamento da operação 
urbanística em causa 

 

   
Art. 24.º Taxa devida nas operações de loteamento e nas obras de edificação com 

impactes semelhantes a loteamentos 
 

   
n.º 1 A Taxa Municipal de urbanização é fixada para cada zona ou unidade territorial 

em função do custo das infra-estruturas e equipamentos gerias a executar pela 
Câmara Municipal, dos usos e tipologias das edificações, tendo, ainda, em conta 
o plano plurianual de investimentos municipais, de acordo com o método de 
cálculo definido através da seguinte fórmula: 

 
TMU = (K1 x K2 x K3 x V x S) + K4 

100 
Em que: 
TMU - Valor da taxa devida ao Município pela realização, reforço e manutenção 
de infra-estruturas urbanísticas; 
 
K1 - Coeficiente que traduz a influência do uso, tipologia e localização em áreas 
geográficas diferenciadas e cujos valores constam do Quadro I; 
 
K2 - Coeficiente que traduz o nível de infra-estruturação do local (número de 
infra-estruturas existentes) e cujos valores constam do Quadro I; 
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 K3 - Coeficiente cujo valor pode variar entre 0,8 e 1,2 e que relaciona as áreas a 

ceder para zonas verdes e/ou para equipamentos de utilização colectiva, com 
áreas de cedência obrigatórias para o mesmo fim;  
 
K4 - Coeficiente que traduz a influência do programa plurianual de 
investimentos para a execução de infra-estruturas urbanísticas e equipamentos 
públicos na zona de referência onde se irá inserir a operação urbanística. 
Quando não esteja previsto para a zona qualquer investimento em infra-
estruturas ou equipamento público, o valor deste coeficiente será igual a 1; 

 

K4 = Programa Plurianual x S 
Ω 

 

Ω - Área (m2), estimada para a zona de referência; 
 
V- Valor (€/m2) correspondente ao custo do metro quadrado de construção na 
área do Município, decorrente do preço da construção fixado na Portaria 
anualmente publicada para o efeito, para as diversas zonas do País; 
 
S - Representa a área total de construção (m2) destinada ou não à habitação, com 
exclusão de áreas de parqueamento, zonas técnicas, salas de condomínio 

 

   
Art. 25.º Taxa devida nas obras de edificação em áreas não abrangidas por operações de 

loteamento 
 

   

n.º 1 A Taxa Municipal de Urbanização (TMU1) é fixada para cada zona ou unidade 
territorial em função do custo das infra-estruturas e equipamentos gerais a 
executar pela Câmara Municipal, dos usos e tipologias das edificações, tendo 
ainda em conta o plano plurianual de investimentos municipais, de acordo com 
o método calculado através da seguinte fórmula: 

 

TMU1 = (K1 x K2 x V x S) + K3 
100 

 

TMU1 - Valor da taxa devida ao Município pela realização, reforço e 
manutenção de infra-estruturas urbanísticas; 
 
K1 - Coeficiente que traduz a influência do uso, tipologia e localização em áreas 
geográficas diferenciadas e cujos valores constam do Quadro II; 
 
K2 - Coeficiente que traduz o nível de infra-estruturação do loc (número de 
infra-estruturas existentes) e cujos valores constam do Quadro II; 
 
K3 - Coeficiente que traduz a influência do programa plurianual de 
investimentos para a execução de infra-estruturas urbanísticas e equipamentos 
públicos na zona de referência onde se irá inserir a operação urbanística. 
Quando não esteja previsto para a zona qualquer investimento em infra-
estruturas ou equipamento público, o valor deste coeficiente será igual a 1; 

 
K3 = Programa plurianual x S 

Ω 
 

Ω - Área (m2) estimada para a zona de referência; 
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 V - Valor (€/m2), correspondente ao custo do metro quadrado de construção na 

área do Município, decorrente do preço da construção fixado na Portaria 
anualmente publicada para o efeito, para as diversas zonas do País; 
 
S - Representa a área total de construção (m2), destinada ou não à habitação, 
com exclusão de áreas de parqueamento, zonas técnicas, salas de condomínio e 
compartimentos para contentores do lixo. 

 
 

QUADRO I 
TMU – Operações de Loteamento 

 
TMU - Taxa devida ao Município pela realização, reforço e manutenção de 
infra-estruturas urbanísticas 
 
K1- Coeficiente que traduz a influência da tipologia, do uso e                   
localização em áreas geográficas diferenciadas, de acordo com os valores 
constantes do quadro seguinte: 
 
 
                 _______________________________________________________ 
                 Tipologias de Construção            Zona             Valores de K1 
                 _______________________________________________________ 
                                                                                A                         3,25 
                   Habitação                                           B                          3,00 
                                                                                C                          2,75 
                  __________________________________________________ 
                   Habitação  e Comércio                     A                          3,75 
                   e/ou Serviços  e/ou Indústria           B                          3,50 
                                                                                C                          3,25 
___________________________________________________________ 
                                                                               A                          4,25 
                   Armazéns e Indústrias                    B                          4,00 
                                                                               C                          3,75 
___________________________________________________________ 
                   Anexos                                               --                            --   
 
 

K2 – Coeficiente que traduz o nível de infra-estruturação do local, de acordo 
com o indicado no seguinte quadro: 

Número de infra-estruturas 
Existentes e em funcionamento                                Valores de K2 

Nenhuma                                                                                    0,50 
Uma a Três                                                                                  0,75 
Quatro ou mais                                                                          1,00 
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  VALOR 

Euros 
 QUADRO II 

TMU1 – Edificações 
 

TMU1 - Taxa devida ao Município pela realização, reforço e manutenção de 
infra-estruturas urbanísticas nas obras de edificação em áreas não abrangidas 
por operações de loteamento 
 
K1 - Coeficiente que traduz a influência da tipologia, do uso e localização em 
áreas geográficas diferenciadas, de acordo com os valores constantes do 
seguinte quadro: 
 
                   __________________________________________________ 
                     Tipologias de construção      Zona      Valores de K1 
                   __________________________________________________ 
                                                                              A                    1,50 
                        Habitação                                     B                     1,25 
                                                                              C                     1,00 
                   __________________________________________________ 
                        Habitação  e   Comércio         A                        1,75 
                        e/ou Serviços e/ou Indústria  B                        1,50 
                                                                           C                        1,25 
                   __________________________________________________ 
                                                                            A                       2,00 
                          Armazéns e Indústrias          B                        1,75 
                                                                            C                        1,50 
                   __________________________________________________ 
                          Anexos                                          --                 0,50 

K2 - Coeficiente que traduz o nível de infra-estruturação do local, de acordo  
 
com o indicado no seguinte quadro: 
 
                   __________________________________________________ 
                     Número de infra-estruturas                     Valores de K2 
                     Existentes e em funcionamento 
                   __________________________________________________ 
                      Nenhuma                                                              0,50 
                      Uma a Três                                                            0,75 
                      Quatro ou mais                                                    1,00 
                   __________________________________________________ 
 

 
 

 
 

  

 Secção X 
Disposições Diversas 

 

   

Art.º 26º Serviços diversos relativos a construções e edificações.  
   

n.º 1 Averbamentos em processos, licença ou autorização de obra em nome do novo 
dono da obra 

 
27,47 

   
n.º 2 Fornecimento de novo boletim de responsabilidade e/ou folha de fiscalização, 

por cada um 
 

45,23 
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Euros 
   

n.º 3 Reprodução de desenhos em papel de cópia, heliográfica, ozalide ou 
semelhante – por m2 ou fracção 

 
3,33 

   
n.º 4 Reprodução de desenhos em papel reprolar e semelhante, ou reprodução 

manual a cor – por m2 ou fracção 
 

13,69 
   

n.º 5 Autenticação de documentos – por cada um 4,54 
   

n.º 6 As taxas previstas nos n.º 1 e 2 do presente artigo serão pagas em simultâneo 
com a apresentação do pedido. 

 

   
n.º 7 As taxas previstas nos n.os 3, 4, e 5 do presente artigo serão pagas num mínimo 

de 50% em simultâneo com a apresentação do pedido, sempre que o seu valor 
estimado ultrapasse 15 €. 

 

   
n.º 8 Inspecções Periódicas a ascensores, monta-cargas, escadas rolantes e tapetes 

rolantes – Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de Dezembro – por cada 
 

86,70  
   

n.º 9 Reinspecções a ascensores, monta-cargas, escadas rolantes e tapetes rolantes – 
Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de Dezembro – por cada  

 
86,70  

   
n.º 10 Inspecções Extraordinárias a ascensores, monta-cargas, escadas rolantes e 

tapetes rolantes rolantes – Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de Dezembro – por 
cada 

 
 

86,70 
n.º 11 a) Depósito da Ficha Técnica da Habitação 15,03 

 b) Segunda via da Ficha Técnica da Habitação 15,03 
   

Art.º 27º   
   

n.º 1 As taxas referentes aos licenciamentos ou autorizações a que respeita o presente 
capítulo vencem no momento do levantamento do respectivo alvará ou título 
de licença, o qual só deve ser emitido quando se mostrem pagas as taxas 
liquidadas, salvo o disposto nos n.os 4º e 5º. 

 

   
n.º 2   

   
a) O pagamento das taxas referentes a participação em infra-estrutura poderá ser 

efectuado mediante requerimento do interessado em prestações mensais, 
trimestrais ou semestrais que em qualquer caso não poderão exceder dois anos; 

 

   
b) As prestações referidas na alínea anterior têm que ser totalmente liquidadas 

antes da homologação do auto de vistoria para efeitos de licenciamento ou 
autorização, e serão actualizadas de acordo com a taxa de juro para operações 
activas da Caixa Geral de Depósitos; 

 

   

c) Poderá autorizar-se o pagamento em prestações trimestrais iguais, em número 
não superior a 4, das taxas do presente capítulo não referidas nas alíneas 
anteriores, desde que fundamentado mediante requerimento dos interessados e 
de acordo com deliberação da Câmara Municipal, podendo em casos especiais 
ser dispensada a prestação de caução referida no artigo 28º. 
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Euros 
n.º 3 A falta de pagamento de uma prestação, importa o vencimento de todas as 

prestações ulteriores e a caducidade da licença se, no prazo de 3 dias, o titular 
da licença não efectuar o pagamento integral da taxa em dívida. 

 

   
n.º 4 A requerimento dos interessados a Câmara Municipal pode aceitar em 

pagamento, total ou parcial, das taxas a que se refere o n.º 2 deste artigo, a 
entrega de bens imóveis, após avaliação pelos serviços Municipais. 

 

   
n.º 5 Quando a taxa seja paga mediante a dação em cumprimento a que se refere o 

n.º 4 poderá ser emitido o alvará ou aceite e fixado o valor dos bens, no caso de 
se ter verificado a entrega mediante acto juridicamente válido. 

 

   
Art.º28º A emissão da licença ou alvará cujo pagamento de taxas tenha sido autorizado 

em prestações de acordo com alínea c) do n.º 2 do art.º 27º, depende de prévia 
prestação de caução. 

 

   
Art.º 29º Nas operações de reconversão de áreas urbanas de génese ilegal, designadas 

AUGI, e delimitadas nos termos da Lei, aplicar-se-ão as reduções de taxas 
designadas adiante e nas situações decritas s seguir: 

 

   
n.º 1 Taxas devidas pela emissão de Alvará de Loteamento  

   
a) As taxas de compensação por área de cedência em falta, se a elas houver lugar, 

e a taxa municipal pela realização de infra-estruturas, estabelecidas nos n.º 5 e 
n.º 6 do Artigo 22.º e no Artigo 23.º, respectivamente, serão calculadas para cada 
lote constante do estudo de loteamento na proporção respectiva dos parâmetros 
urbanísticos previstos para o lote, caso não seja indicada outra forma, e 
integrarão uma listagem específica. 
Todos os proprietários de lotes afectos a moradias unifamiliares ou bifamiliares, 
que pretendam liquidar estas taxas através da Comissão de Administração 
Conjunta do Bairro, no acto da emissão do Alvará de Loteamento, terão direito 
a uma redução de 50% no seu valor. 

 

   

b) Decorridos que sejam dois anos após a data de emissão do Alvará de 
Loteamento, haverá lugar a uma actualização dos valores monetários 
calculados acima, tendo por base os valores das taxas constantes da Tabela de 
Taxas e Tarifas em vigor no ano em que ocorrer efectivamente o seu 
pagamento. 
 

 

   
n.º 2  Taxas devidas pela emissão de licenças de construção:  

   
 Nos lotes afectos à construção de moradias unifamiliares ou bifamiliares as 

taxas referidas no Artigo 10.º terão as reduções indicadas a seguir, desde que o 
pedido de autorização administrativa para legalização ou para a construção 
tenha dado entrada na Câmara Municipal no prazo máximo de 2  anos contados 
a partir da data de emissão do Alvará de Loteamento. 

 

   
a) Um ano após a emissão do alvará:                              Redução de 50%;  
b) Dois anos após a emissão do alvará:                           Redução de 30%.  
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Euros 
n.º 3 Todas as disposições referentes a redução de taxas, estabelecidas neste artigo, 

não se aplicam a lotes que sejam propriedade de Sociedades Comerciais ou 
Sociedades Anónimas, ou de pessoas singulares, que na área do Concelho, 
sejam proprietárias de lotes cuja construção prevista em Alvará, singular ou 
conjuntamente, seja superior a 2 fogos. 

 

   
Art.º 30º Poderão ser aprovados por deliberação da Câmara Municipal valores e 

condições de pagamento especiais para as taxas decorrentes de operação de 
reconversão de AUGI, incluindo a dispensa de caução em determinadas 
condições, sem prejuízo de se preverem a existência de formas de pagamento 
de valor correspondente aos encargos financeiros calculados proporcionalmente 
por lote, de acordo com as condições ou o estado das obras de urbanização em 
cada loteamento, independentemente da fixação de data de conclusão dessas 
obras no título de reconversão respectivo.  

 

   
Art.º 31º   

   
n.º 1 A Tabela de Taxas e Licenças não é aplicável às áreas de construção para serem 

cedidas ao Município. 
 

   
n.º 2 A Tabela de Taxas e Licenças não é aplicável ao licenciamento ou autorização 

de unidades hoteleiras e de restauração e similares cujo interesse para o turismo 
tenha sido reconhecido nos termos da lei. 
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  VALOR 

Euros 
 CAPÍTULO III 

 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 

 

   

Art.º 32º Ocupação do espaço aéreo da via pública:  
   

n.º 1 Ocupação para trabalhos de pintura e de conservação em empenas ou fachadas 
de edifícios: 

 

   
 - taxa única por cada 15 dias ou fracção 41,28 
   

a) Guindastes e semelhantes – por metro quadrado e por cada 6 (seis) dias ou 
fracção 

 
5,51 

   

b) Plataformas elevatórias, gruas e bailéus e semelhantes – por metro quadrado, 
por dia ou fracção 

 
5,51 

   

c) Trabalhos em suspensão, por cada pessoa suspensa e por dia 39,10 
   

n.º 2 Alpendres fixos ou articulados, não integrados nos edifícios – por metro linear 
de frente ou fracção e por ano: 

 

   
a) Até 1 metro de avanço 9,21 
b) De mais de 1 metro de avanço 15,02 

   
n.º 3 Toldos - por metro linear de frente ou fracção e por ano:  

   
a) Até 1 metro de avanço 2,86 
b) De mais de 1 metro de avanço 3,40 

   
n.º 4 Sanefa de toldos ou alpendres - por ano 1,94 

   
n.º 5 Fita anunciadora – por m2 e por mês 2,86 

   
n.º 6 Passarelas e outras construções ou ocupações do espaço aéreo – por m2 ou 

fracção de projecção sobre a via pública e por ano 
 

5,08 
   

Art.º 33º Equipamento dos concessionários dos serviços públicos e operadores de 
subsolo 

 

   
n.º 1 Tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes – por metro linear ou fracção 

e por ano: 
 

   
a) Com diâmetro até 20 cm 0,85 
b) Com diâmetro superior a 20 cm 1,71 

   
n.º 2 Postos de Transformação, Cabinas Eléctricas ou semelhantes - por m3 ou fracção 

e por ano: 
 

   
a) Até 3 m3 45,21 
b) Por cada m3 a mais ou fracção 12,98 
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Euros 
   

n.º 3 Cabina Telefónica - por cada e por ano 56,52 
   

Art.º 34º Construções ou instalações especiais no solo ou no subsolo.  
   

n.º 1 Construções ou instalações provisórias por motivos de festejos ou outras 
celebrações ou para exercício de comércio ou indústria – por m2 ou fracção: 

 

   
a) Por dia 0,63 
b) Por semana 2,42 
c) Por mês 9,21 

   
n.º 2 Depósitos subterrâneos com excepção dos destinados a bombas abastecedoras – 

por m3 ou fracção e por ano 
 

37,86 
   

n.º 3 Quiosques por m2 ou fracção e por mês:  
   

a) Permanentes 7,03 
b) Temporários 11,31 

   
n.º 4 Bancas, pavilhões ou outras instalações não incluídas nos n.os anteriores, por m2 

ou fracção e por mês: 
 

   
a) Permanentes 7,04 
b) Temporários 11,31 

   
n.º 5 Guarda-ventos, fixos ou articulados – por metro linear da fachada do edifício 

ou estabelecimento e por ano: 
 

   
a) Até 1 (um) metro de avanço 9,21 
b) De mais de 1 (um) metro de avanço 15,02 

   
Art.º 35º   

   
n.º 1 Outras ocupações:  

   
a) Para suporte de fios telegráficos, telefónicos ou eléctricos– por ano 4,62 
b) Para decoração (mastros) por dia 14,59 
c) Para colocação de anúncios - por mês 18,38 

   
n.º 2 Vedações e outros dispositivos sobre os quais haja anúncios ou reclames por m2 

da superfície do dispositivo utilizado na publicidade e por mês 
 

2,86 
   

n.º 3 Tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes – por metro linear ou fracção 
e por ano: 

 

   
a) Com diâmetro até 20 cm 0,80 
b) Com diâmetro superior a 20 cm 1,49 
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  VALOR 

Euros 
n.º 4 Esplanadas:  

   
a) Fechadas, fixas ou amovíveis, não integradas nos edifícios (por m2 ou fracção e 

por mês) 
 

9,08 
   

b) Autónomas (por m2 ou fracção e por mês) 6,77 
   

c) Abertas, incluindo mesas, cadeiras e guarda- sóis, com e sem estrado (por m2 ou 
fracção e por mês) 

 
3,40 

   
n.º 5 Arcas de gelados, brinquedos mecânicos e equipamentos similares (por m2 ou 

fracção e por mês) 
 

8,48 
   

n.º 6 Outras ocupações da via pública – por m2 ou fracção e por mês 4,12 
   

Art.º 36º Disposições Diversas  
   

n.º 1 Os tapumes e outras vedações utilizados na colocação de anúncios só dão lugar 
a cobrança da taxa de licença do n.º 2 do art.º37º, se não lhes for aplicável o n.º 2 
do art.º 16º 

 

   
n.º 2 Sempre que se presuma a existência de mais de um interessado, poderá a 

Câmara Municipal promover a arrematação em hasta pública do direito da 
ocupação, fixando livremente a respectiva base de licitação. 
O produto da arrematação será cobrado no acto da praça, salvo se o 
arrematante declarar que deseja efectuar o pagamento em prestações, devendo, 
nesse caso, pagar logo, pelo menos metade. O restante será dividido em 
prestações mensais seguidas, não superiores a seis, mas de modo a que a sua 
cobrança não ultrapasse o mês anterior ao último da ocupação. 
Em caso de nova arrematação terá direito de preferência, em igualdade de 
licitação, o anterior ocupante, salvo se a Câmara Municipal tomar deliberação 
fundamentada em sentido diverso. 

 

   
n.º 3 São isentas das taxas do n.º 1 do art.º 36º as actividades de interesse social e sem 

fins lucrativos. 
 

   

n.º 4 As taxas da alínea b) do n.º 5 do art.º 36º podem ser reduzidas ao limite que a 
Câmara Municipal deliberar, desde que o interessado requeira e comprove ter 
uma deficiência permanente superior a 60% e uma situação económica 
insolvente ou precária. 

 

   

n.º 5 ESPAÇOS DE ESTACIONAMENTO NA VIA PÚBLICA  
   

 Entidades Privadas com fins lucrativos:  
 a) Viatura ligeira ou mista – por cada lugar e por cada mês ou fracção 153,00 
 b) Motociclo – por cada lugar e por cada mês ou fracção 51,00 
   

n.º 6 SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA ESPAÇOS DE ESTACIONAMENTO  
   

a) Fornecimento e colocação de sinais triangulares – por cada 41,45 
b) Fornecimento e colocação de sinais circulares, octogonais, quadrangulares e 

rectangulares – por cada 
 

45,56 
c) Fornecimento e colocação de prumos galvanizados e tamponados – por cada 9,69 
d) Fornecimento e colocação de painéis adicionais – por cada 9,95 
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Euros 
 Nota: Aos valores deste n.º 6 deverá adicionar-se o valor do IVA, à taxa legal 

em vigor. 
 

 

n.º 7  Taxa Municipal de Direitos de Passagem [Artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, 
de 10 de Fevereiro e Regulamento n.º 38/2004 (D.R. n.º 230, II Série, de 
29 de Setembro de 2004)] 

0,25% 
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  VALOR 

Euros 
 CAPÍTULO IV 

 

INSTALAÇÕES ABASTECEDORAS 
DE CARBURANTES LÍQUIDOS, DE AR E ÁGUA 

 

Secção I – Licenças 

 

   

Art.º 37º Bombas de carburantes líquidos - por cada uma e por ano:  
   

n.º 1 Instaladas inteiramente na via pública 1328,07 
   

n.º 2 Instaladas na via pública mas com depósito em propriedade particular 796,86 
   

n.º 3 Instaladas em propriedade particular mas com depósitos na via pública 921,17 
   

n.º 4 Instaladas inteiramente em propriedade particular, mas abastecendo na via 
pública 

 
395,61 

   
Art.º 38º Bombas de ar e água - por cada uma e por ano:  

   
n.º 1 Instaladas inteiramente na via pública 91,58 

   
n.º 2 Instaladas na via pública mas com depósito ou compressor em propriedade 

particular 
 

68,95 
   

n.º 3 Instaladas em propriedade particular mas com depósito ou compressor na via 
pública 

 
81,39 

   
n.º 4 Instaladas inteiramente em propriedade particular, mas abastecendo na via 

pública 
 

39,57 
   

Art.º 39º Bombas volantes, abastecendo na via pública – por cada uma e por ano 67,29 
   

Art.º40º Tomadas de ar instaladas noutras bombas – por cada uma e por ano.  
   

n.º 1 Com compressor saliente na via pública 64,44 
   

n.º 2 Com compressor ocupando apenas o subsolo da via pública 54,69 
   

n.º 3 Com compressor em propriedade particular ou dentro de qualquer bomba, mas 
abastecendo na via pública 

 
32,01 

   
Art.º 41º Tomadas de água, abastecendo na via pública – por cada uma e por ano 32,01 

   
Art.º42º Áreas de lavagem de veículos e outros serviços de apoio – por cada uma e por 

ano: 
 

   
a) Instaladas total ou parcialmente na via pública 847,71 
b) Instaladas inteiramente em propriedade particular 282,57 
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 Secção II 

Disposições Diversas 
 

 

Art.º 43º Sempre que se presuma a existência de mais de um interessado na ocupação da 
via pública por instalações abastecedoras de carburantes líquidos de ar, e de 
água poderá a Câmara Municipal promover a arrematação em hasta pública do 
direito à ocupação fixando livremente a respectiva base de licitação. O produto 
da arrematação será cobrado no acto da praça, salvo se o arrematante declarar 
que deseja efectuar o pagamento em prestações devendo, neste caso, pagar 
logo, pelo menos, metade. O restante será dividido em prestações mensais 
seguidas, não superiores a seis, mas de modo a que a sua cobrança não 
ultrapasse o mês anterior ao último da ocupação. Tratando-se de bombas 
abastecedoras a instalar na via pública, mas junto a garagens ou estações de 
serviço, terão preferência na arrematação os respectivos proprietários, quando 
em igualdade de licitação. 

 

   
Art.º 44º   

   
n.º 1 A licença das instalações e tomadas inclui a utilização da via pública com os 

tubos condutores que forem necessários à instalação. 
 

   
n.º 2 As taxas do presente capítulo incluem apenas as ocupações da via pública 

absolutamente indispensáveis à instalação abastecedora de combustíveis. 
 

   
Art.º 45º O trepasse das instalações fixas que ocupem a via pública depende de 

autorização Municipal. 
 

   
Art.º 46º As taxas de licença de bombas para abastecimento de mais de uma espécie de 

carburante serão aumentadas de 50%. 
 

   
Art.º 47º A substituição de bombas ou tomadas por outras da mesma espécie não está 

sujeita a cobrança de novas taxas. 
 

   
Art.º48º São bombas abastecedoras de carburante, as unidades físicas com uma ou duas 

fontes de abastecimento. 
 

   
Art.º 49º Em caso de instalação de bombas com mais de duas fontes de abastecimento, 

por cada fonte de abastecimento suplementar será cobrado 30% do valor 
estabelecido para a bomba. 
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Euros 
 CAPÍTULO V 

 

CONDUÇÃO E TRÂNSITO DE VEÍCULOS 
 

Secção I - Taxas 

 

   

Art.º 50º Emissão de licenças de condução:  
   

n.º 1 De ciclomotores 4,07 
   

n.º 2 De veículos agrícolas 4,07 
   

Art.º 51º Matrícula incluindo o custo da chapa e do livrete – por uma só vez:  
   

n.º 1 De veículos 6,39 
   

n.º 2 Do cancelamento de veículos 2,42 
   

n.º 3 Transferência de propriedade de veículos 2,92 
   

n.º 4 Alteração de moradas em licenças ou em livretes 2,92 
   

n.º 5 Segundas vias de documentos extraviados ou deteriorados 2,92 
   

n.º 6 Revalidação de licenças de condução 2,84 
   
 Secção II 

Exercício da Actividade de Transporte de Aluguer 
em Veículos Ligeiros de Passageiros 

 

   
Art.º 52º Exercício da actividade de transporte público de aluguer em veículos 

automóveis ligeiros de passageiros 
 

   
n.º 1 Licença de aluguer para veículos ligeiros (por veículo) 263,55 

   
n.º 2 Transmissão de licenças de aluguer de veículos ligeiros de passageiros (por 

cada) 
 

35,77 
   

n.º 3 Pedidos de admissão a concurso (por cada) 17,86 
   

n.º 4 Pedidos de substituição de veículos de aluguer (por veículo) 17,86 
   

n.º 5 Pedidos de cancelamento (por cada) 2,84 
   

n.º 6 Passagem de duplicados, 2ªs vias ou substituição de documentos deteriorados, 
destruídos os extraviados (por cada) 

 
14,32 
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Euros 
n.º 7 Pedidos de averbamento (por cada)  

   
a) de sede ou residência  3,59 
b) de nome ou designação social 7,13 
c) outros averbamentos 14,32 

   
   
 Secção III 

Disposições Diversas 

 

   

Art.º 53º Não são considerados para os efeitos da Secção II os veículos pertencentes aos 
serviços do Estado, às Autarquias, às pessoas colectivas de utilidade pública 
administrativa e aos deficientes. 
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  VALOR 

Euros 
 CAPÍTULO VI 

 

PUBLICIDADE 
 

Secção I – Licenças 

 

   

Art.º54º Publicidade afecta a mobiliário urbano.  
   

n.º 1 Painéis - por m2 ou fracção e por trimestre:  
   

a) Ocupando a via pública 11,31 
b) Não ocupando a via pública 8,48 

   
n.º 2 Anúncios electrónicos - por m2 ou fracção e por trimestre:  

   
a) No local onde o anunciante exerce a actividade 129,98 
b) Fora do local onde o anunciante exerce a actividade 389,95 

   
n.º 3 Mupis, mastros – bandeiras, relógios, termómetros, colunas publicitárias e 

mupes - por m2 ou fracção e por trimestre: 
 

   
a) Ocupando a via pública 16,39 
b) Não ocupando a via pública 12,43 

   
n.º 4 Bancas - por m2 ou fracção e por trimestre 8,48 

   
n.º 5 Abrigos - por m2 ou fracção e por trimestre 8,48 

   
Art.º 55º Publicidade em edifícios ou em outras construções:  

   
n.º 1 Anúncios luminosos ou directamente iluminados - por m2 ou fracção e por ano: 6,77 

   
n.º 2 Anúncios não luminosos - por m2 ou fracção e por ano 14,16 

   
n.º 3 Frisos luminosos, quando sejam complementares dos anúncios e não entrem na 

sua medição – por metro linear ou fracção e por ano 
 

1,12 
   

n.º 4 Publicidade instalada em empenas ou fachadas laterais cegas - por m2 ou 
fracção e por trimestre 

 
1,12 

   
Art.º 56º Publicidade em veículos:  

   
n.º 1 Veículos particulares quando não relacionados com a actividade principal do 

respectivo proprietário - por veículo: 
 

   
a) Por mês 20,90 
b) Por trimestre 59,35 
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Euros 

n.º 2 Veículos de empresas quando alusivas à firma proprietária – por veículo e por 
ano: 

 

   
a) Ciclomotores e motociclos 12,43 
b) Veículos ligeiros 45,21 
c) Veículos pesados 61,61 
d) Reboques e semi reboques 36,72 

   
n.º 3 Veículos utilizados exclusivamente para o exercício de actividade publicitária – 

por veículo e por m2: 
 

   
a) Por dia 8,48 
b) Por semana 34,48 
c) Por mês 128,85 

   
n.º 4 Publicidade em transportes públicos:  

   
a) Transportes colectivos – por m2 ou fracção, por anúncio e por ano 18,66 
b) Táxis – por viatura e por ano 91,57 

   
n.º 5 Publicidade em outros meios – por m2 ou fracção, da face de anúncio:  

   
a) Por dia 11,31 
b) Por semana 45,21 
c) Por mês 149,76 

   
Art.º 57º   

   
n.º 1 Publicidade em avionetas, helicópteros, “parapentes”, pára-quedas e outros 

semelhantes, bem como dispositivos aéreos cativos – por dispositivo: 
 

   
a) Por dia 47,49 
b) Por semana 284,82 

   
n.º 2 Fita anunciadora – por m2 ou fracção e por mês 11,31 

   
Art.º 58º Exposição no exterior dos estabelecimentos ou dos prédios onde aqueles se 

encontrem: 
 

   
n.º 1 De jornais, revistas ou livros – por m2 ou fracção e por ano 14,56 

   
n.º 2 De outros artigos – por m2 ou fracção e por ano 29,11 

   
Art.º59º Publicidade Sonora:  

   
n.º 1 Aparelhos de rádio ou televisão, altifalantes ou outros aparelhos sonoros 

fazendo emissões directas, com fins publicitários, na ou para a via pública: 
 

   
a) Por dia 6,77 
b) Por semana 32,80 

   
Art.º 60º Campanhas publicitárias de rua.  

   
n.º 1 Distribuição de panfletos – por dia e por local 71,22 
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  VALOR 

Euros 
   

n.º 2 Distribuição de produtos – por dia e por local 21,49 
   

n.º 3 Provas de degustação – por dia e por local 27,12 
   

n.º 4 Outras acções promocionais de natureza publicitária – por dia e por local 22,61 
   

Art.º 61º Publicidade dispersa:  
   

n.º 1 Bandeiras e pendões com fins comerciais ou outras – por cada e por mês 5,08 
   

n.º 2 Bandeirolas – por m2 ou fracção e por trimestre:  
   

a) Ocupando a via pública 22,04 
b) Não ocupando a via pública 16,39 

   
n.º 3 Publicidade em chapéus de sol – por unidade e por ano 8,48 

   
n.º 4 Lonas em andaime por obra – por m2 ou fracção e por mês 2,26 

   
n.º 5 Outra publicidade não incluída nos n.ºs anteriores – por m2 ou fracção  

   
a) Por ano 21,49 
b) Por mês 7,09 
c) Por dia 0,84 

   
Art.º 62º Placas de proibição de afixação de anúncios – por cada uma e por ano 4,73 

   
 Secção II 

Disposições Diversas 

 

   

Art.º 63º As taxas são devidas sempre que os anúncios se divisem da via pública, 
entendendo-se para esse efeito como via pública, as ruas, estradas, caminhos, 
avenidas, praças e todos os demais lugares por onde transitem livremente peões 
ou veículos. 

 

   
Art.º 64º Sendo os anúncios ou reclamos total ou parcialmente escritos em estrangeiro, 

salvo quanto às firmas e marcas , será cobrado o dobro das taxas fixadas. 
 

   
Art.º 65º As licença dos anúncios fixos são concedidas apenas para determinado local.  
   
Art.º 66º No mesmo anúncio ou reclamo utilizar-se-á mais de um processo de mediação 

quando só assim se puder determinar a taxa a cobrar. 
 

   
Art.º 67º Nos anúncios ou reclamos volumétricos a medição faz-se pela superfície 

exterior. 
 

   
Art.º 68º Consideram-se incluídos no anúncio ou reclamo os dispositivos destinados a 

chamar a atenção ao público. 
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Euros 

Art.º 69º Os trabalhos de instalação dos anúncios ou reclamos devem obedecer aos 
condicionamentos de segurança indispensáveis, mas não são passíveis de taxa 
de licença de obras. 

 

   
Art.º 70º A publicidade em veículos que transitem por vários Municípios apenas é 

licenciável pela Câmara do Município onde os proprietários individuais tenham 
residência permanente ou as empresas proprietárias ou locatárias tenham a sua 
Sede Social. 

 

   
Art.º 71º Não estão sujeitos a licença:  

   
n.º 1 Os dizeres que resultem de imposição legal.  

   
n.º 2 A indicação de marca, do preço ou da qualidade colocada nos artigos à venda.  

   
n.º 3 Os distintivos de qualquer natureza destinados a indicar que nos 

estabelecimento onde estejam apostos se concedem regalias inerentes à 
utilização dos sistemas de crédito, ou outros análogos criados com o fim de 
facilitar viagens turísticas. 

 

   
n.º 4 As montras apenas com acesso pelo interior dos estabelecimentos ou que não 

tenham sobre a via pública saliência superior a 10 cm. 
 

   
n.º 5 Os anúncios respeitantes a serviços de transporte colectivos públicos 

concedidos. 
 

   
Art.º 72º Quando a publicidade do Art.º 56º for substituída no mesmo suporte poderá 

conceder-se avença, pela medida que represente a dimensão máxima, ficando a 
colocação dos anúncios sujeita a visto prévio dos serviços Municipais. Nestes 
casos a importância da avença será igual a quatro vezes a taxa que 
corresponderia a um anúncio da maior medida. 

 

   
Art.º 73º Se o mesmo anúncio for reproduzido, por período não superior a seis meses, 

em mais de dez locais, poderá estabelecer-se avença calculada pela totalidade 
desses anúncios, com desconto até 50%. 

 

   
Art.º 74º Sem prejuízo do estabelecido no Regulamento de Ocupação do Espaço Público 

e do Mobiliário Urbano, não são consideradas actividades publicitárias, para 
efeitos do presente regulamento: 

 

   
n.º 1   

   
a) A divulgação de causas, instituições sociais, entidades ou actividades sem fins 

comerciais, nomeadamente, culturais, desportivas, recreativas, sindicais e 
políticas; 

 

   

b) A sensibilização feita através de éditos, anúncios, notificações e demais formas 
de informação que se relacionem, directa ou indirectamente, com o 
cumprimento de prescrições legais ou com a utilização de serviços públicos; 

 

   

c) A difusão de comunicados, notas oficiosas e demais esclarecimentos que se 
prendam com a actividade de órgãos de soberania e da Administração Central e 
Local. 
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  VALOR 

Euros 
n.º 2 A obtenção de parecer ou autorização para exibição de publicidade a prestar 

por entidades externas ao Município quando necessário, é da responsabilidade 
da entidade requerente, devendo ser anexa ao pedido de licenciamento de 
publicidade para efeitos de instrução do processo.  
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 CAPÍTULO VII 

 

MERCADOS E FEIRAS 
 

OUTRAS ACTIVIDADES 
 

Secção I – Licenças de Actividades 

 

   
Art.º 75º Pelo exercício das seguintes actividades:  

   
n.º 1 Produtor, vendendo directamente - inscrição anual 1,01 

   
n.º 2 Mandatário, comerciante, comissário ou agente de vendas:  

   
a) Inscrição 7,20 
b) Exercício, por mês 7,20 

   
n.º 3 Exportador de peixe, ou outro vendedor ou fornecedor de peixe por grosso que 

não seja o próprio pescador: 
 

   
a) Inscrição 7,20 
b) Exercício, por mês 2,75 

   
n.º 4 Preparador de produtos:  

   
a) Inscrição 3,21 
b) Exercício - por mês 5,42 

   
n.º 5 Empregado utilizante – inscrição 1,92 

   
n.º 6 Exercício da Actividade de Guarda-nocturno 25,50 

   
n.º 7 Exercício da Actividade de Vendedor Ambulante de Lotarias  

Se se tratar de deficiente motor,  devidamente comprovado, pagará 50% 

25,50 

   
a) Renovação 

Se se tratar de deficiente motor,  devidamente comprovado, pagará 50% 
15,30 

   
n.º 8 Exercício da Actividade de Arrumador de Automóveis 25,50 

   
n.º 9 Exercício da Actividade de Acampamentos Ocasionais - por cada metro 

quadrado de ocupação e por dia 
 

0,61 
   

n.º 10 Exercício da Actividade de Exploração de Máquinas de Diversão  
   

a) Registo 91,80 
b) 2.ª Via do Título de Registo 30,60 
c) Averbamento por Transferência de Propriedade 40,80 
d) Licença de Exploração – por máquina e por semestre 51,00 
e) Licença de Exploração – por máquina e anual 91,80 
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n.º 11 Exercício da Actividade de Realização de Espetáculos de Natureza Desportiva e 
de Divertimentos Públicos 

 

   
a) Arraiais, Romarias, Bailes e Outros Divertimentos realizados em lugares 

públicos, com exclusão dos de natureza artística – por cada dia 
 

10,55 
   

b) Provas Desportivas 17,14 
   

n.º 12 Exercício da Actividade de Agências de Venda de Bilhetes para Espetáculos 
Públicos 

 
3,97 

   
n.º 13 Exercício da Actividade de Fogueiras e Queimadas 6,59 

   
n.º 14 Exercício da Actividade de Leilões em lugares públicos  

   
a) Sem fins lucrativos 6,59 
b) Com fins lucrativos 30,31 

   
   

n.º 15 Estabelecimentos Industriais de Tipo 4  
 

 D.L. 69/2003 de 10/04 – Art. 25º, nº1, alínea a) 100 
 D.L. 69/2003 de 10/04 – Art. 25º, nº1, alínea b) 520 
 D.L. 69/2003 de 10/04 – Art. 25º, nº1, alínea c) 100 
 D.L. 69/2003 de 10/04 – Art. 25º, nº1, alínea e) 100 
 D.L. 69/2003 de 10/04 – Art. 25º, nº1, alínea f) 225 
 D.L. 69/2003 de 10/04 – Art. 25º, nº1, alínea g) 100 
 D.L. 69/2003 de 10/04 – Art. 25º, nº1, alínea h) 100 
   
 Secção II – Ocupação 

 

SubSecção I – Mercados 

 

   

Art.º 76º Classificação dos Mercados  
   

n.º 1 Os Mercados do Concelho são classificados em quatro categorias:  
   

n.º 2 Nos Mercados há lojas e bancas, podendo existir lugares de terrado sem bares 
ou mesas. 

 

   

n.º 3 As lojas e bancas classificam-se em quatro grupos de actividade.  
   

Art.º 77º Mercados da primeira categoria  
   

n.º 1 Lojas – por m2 e por mês:  
   

a) Grupo I 6,69 
b) Grupo II 5,53 
c) Grupo III 4,52 
d) Grupo IV 3,66 
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n.º 2 Bancas – por metro linear, até 2m de fundo e por dia:  
   

a) Grupo I 0,77 
b) Grupo II 0,66 
c) Grupo III 0,61 
d) Grupo IV 0,48 

   
Art.º 78º Mercados de segunda categoria:  

   
n.º 1 Lojas por m2 e por mês:  

   
a) Grupo I 5,31 
b) Grupo II 4,25 
c) Grupo III 3,61 
d) Grupo IV 2,75 

   
n.º 2 Bancas – por metro linear, até 2m de fundo e por dia:  

   
a) Grupo I 0,66 

   
b) Grupo II 0,66 
c) Grupo III 0,53 
d) Grupo IV 0,43 

   
Art.º 79º Mercados de terceira categoria:  

   
n.º 1 Lojas – por m2 e por mês:  

   
a) Grupo I 4,78 
b) Grupo II 4,04 
c) Grupo III 3,66 
d) Grupo IV 2,02 

   
n.º 2 Bancas – por metro linear, até 2m de fundo e por dia:  

   
a) Grupo I 0,53 
b) Grupo II 0,48 
c) Grupo III 0,43 
d) Grupo IV 0,38 

   
Art.º 80º Mercados de quarta categoria:  

   
n.º 1 Lojas – por m2 e por mês:  

   
a) Grupo I 2,82 
b) Grupo II 2,34 
c) Grupo III 1,92 
d) Grupo IV 1,44 
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n.º 2 Bancas – por metro linear, até 2m de fundo e por dia:  
   

a) Grupo I 0,43 
b) Grupo II 0,43 
c) Grupo III 0,38 
d) Grupo IV 0,38 

   
Art.º 81º 

 
Lugares de terrado sem utilização de materiais da Câmara Municipal – por m2 e 
por dia (taxa igual em todos os mercados) 

 
0,43 

   
Art.º 82º As lojas com comunicação com exterior é aplicada a taxa duplicada, 

relativamente à categoria e grupo de actividade em que se encontrem inseridas, 
sempre que utilizem essa circunstância para praticar horários alongados 
relativamente aos estabelecidos para o funcionamento dos mercados. 

 

   
Art.º 83º Às lojas dos mercados que tenham áreas superiores a 30 m2 aplica-se um 

escalonamento das taxas em vigor, sobre as áreas que excedam 30m2, de acordo 
com os números seguintes: 

 

   
n.º 1 Até 30 m2, taxa integral constante na Tabela.  

   
n.º 2 De 30 a 40 m2 – 75%.  

   
n.º 3 De 40 a 50 m2 – 50%.  

   
n.º 4 A partir de 50 m2 – 25%.  

   
Art.º 84º As lojas existentes nos edifícios dos mercados com portas exclusivamente para 

o exterior e situadas em pisos desnivelados, desde que requeiram e lhes seja 
concedida autorização para funcionarem num horário diferenciado do 
estabelecido para os mercados, serão aplicadas as taxas correspondentes a 
categoria e grupo de actividade em que se encontram inseridas, acrescidas de 25 
%. 

 

   
Art.º 85º Mercados por Categorias:  

   
n.º 1 1ª Categoria  

 Mercado Novo de Odivelas  
 Mercado Póvoa de Santo Adrião  
 Mercado Novo de Caneças  
   

n.º 2 2ª Categoria  
   

n.º 3 3ª Categoria  
 Mercado de Olival Basto  
   

n.º 4 4ª Categoria  
 Todos os restantes Mercados do Município de Odivelas  
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Art.º 86º Classificação por actividade:  
   

n.º 1   
   

a) Grupo I - Talhos  
b) Grupo II - Cantinas, frangos assados  
c) Grupo III - Mercearias, leitarias, padarias  
d) Grupo IV - Artesanato, embalagens e outros  

   
n.º 2 Bancas  

   
a) Grupo I - Peixe fresco  
b) Grupo II - Peixe congelado, criação, ovos, enchidos e assados  
c) Grupo III - Frutas, hortaliças, pão regional e bolos  
d) Grupo IV - Flores, plásticos , etc.  

   
 Sub. Secção II 

Feiras 

 

   
Art.º 87º Feiras anuais  

   
n.º 1 Lugares de terrado sem frente para arruamento - por m2 e por dia 0,39 

   
   

n.º 2 Lugares de terrado, com frente para arruamento - por metro linear até 2 m de 
fundo e por dia 

 
0,68 

   
n.º 3 Lugares de terrado para pistas de automóveis, aviões e carroceis e outros 

divertimentos afins - por m2 ou fracção e por dia 
 

1,05 
   

n.º 4 Lugares de terrado para circos - por m2 ou fracção e por dia 0,39 
   

Art.º 88º Feiras semanais, quinzenais ou mensais:  
   

n.º 1 Produtos hortícolas – por m2 e por dia 0,39 
   

n.º 2 Artigos indiferenciados permitidos por lei até 6 m2 – por m2 e por dia 0,39 
   

n.º 3 Espaço superior a 6 m2 – por m2 e por dia 0,45 
   

Art.º 89º Disposições Diversas:  
   

n.º 1 Não relevam para os efeitos do artigo 89º as situações de comprovado interesse 
público, humanitário ou tido por conveniente para o Município. 

 

   
n.º 2 Caso haja mais de um interessado na ocupação de terrado previsto no n.º 3 do 

art.º 89º, deverá a Câmara Municipal promover a arrematação em hasta pública 
do direito a ocupação. 

 

   
n.º 3 Poderá ser concedida pela Câmara Municipal a ocupação gratuita de terrado 

com instalações para exposição, promoção de vendas (pecuária ou agricultura), 
e instalações para actividades de carácter social e cultural, sem fins lucrativos. 
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 Sub. Secção III 
Mercados e Feiras – Espaços Diversos 

 

   
Art.º 90º Venda a retalho  

   
n.º 1 Taxas de terrado para venda de animais - por animal e por dia:  

   
a) Bovinos adultos 0,66 
b) Bovinos adolescentes 0,48 
c) Equídeos 0,61 
d) Asininos 0,55 
e) Ovinos e caprinos 0,38 
f) Suínos 0,38 
g) Crias 0,32 

   
Art.º 91º Venda por grosso – por m2 e por dia 1,17 

   
Art.º 92º Local privativo para depósito e armazenagem – por m2 e por dia 0,32 

   
Art.º 93º Local privativo para manutenção preparação e acondicionamento de produtos – 

por m2 e por dia: 
 

   
n.º 1 Em recinto fechado 0,48 

   
n.º 2 No terrado 0,43 

   
Art.º 94º Outras instalações especiais:  

   
n.º 1 Por m2 e por dia 0,77 

   
n.º 2 Por m2 e por mês 8,10 

   
Art.º 95º Entrada de volumes, quando sobre eles não incida a taxa de ocupação referida 

em artigos anteriores – por cada dia 
 

0,48 
   

Art.º 96º Sempre que se presuma a existência de mais de um interessado na ocupação 
poderá a Câmara Municipal promover a arrematação em hasta pública do 
direito à ocupação com o mínimo de cada lanço de 0.67 € para locais de terrado 
e de 3.20 € para outros locais. A cobrança do produto de arrematação será 
efectuada no acto da praça, podendo também ser paga em prestações, se a 
Câmara Municipal o autorizar. 

 

   
Art.º 97º As fracções de metro linear ou de metro quadrado arredondam-se sempre por 

excesso e, conforme os casos, para metade ou para a unidade metro. Quando a 
medição, estando prevista na Tabela por metro linear, só puder ser feita em m2 
ou vice-versa, as respectivas taxas aplicar-se-ão segundo a equivalência de um 
metro linear de frente, por dois metros quadrados. 

 

   
Art.º 98º As taxas diárias podem também ser cobradas por semana ou por mês e as 

mensais por dia ou por semana, quando isso convier à natureza da ocupação e à 
organização do mercado ou feira. 

 

   
Art.º 99º O direito à ocupação de mercados ou feiras é por natureza precária.  
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 Secção III 

Serviços Diversos 

 

   

Art.º 100º Arrecadação em armazéns ou depósitos comuns dos mercados ou feiras – cada 
volume: 

 

   
n.º 1 Por dia 0,55 

   
n.º 2 Por semana 2,18 

   
n.º 3 Por mês 6,32 

   
   

Art.º 101º Manutenção e guarda de volumes ou taras deixadas nos lugares de terrado 
desde a hora do fecho do mercado ou feira até à sua abertura – por volume e 
por dia 

 
 

0,55 
   

Art.º 102º Estacionamento nos mercados ou feiras de veículos de transporte, quando haja 
parque ou recinto próprio – por cada período de 12 horas ou fracção e por 
veículo Isento 

   
Art.º 103º Utilização de materiais ou outros artigos municipais, quando não incluídos na 

taxa de ocupação. 
 

   
n.º 1 Balanças – por cada pesagem:  

   
a) Em básculas para veículos ou de grandes volumes 0,48 
b) Noutras balanças 0,32 

   
n.º 2 Tanques de lavagem – por cada lavagem 0,32 

   
n.º 3 Outros utensílios materiais e artigos municipais – por unidade e por dia 0,61 

   
n.º 4 Câmaras frigoríficas:  

   
a) Por dia 0,43 
b) Por mês 6,67 
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  VALOR 

Euros 
 CAPÍTULO VIII 

HIGIENE E SALUBRIDADE 
 

Secção I - Licenças 

 

   
Art.º 104º Vistorias:  

   
n.º 1 Vistorias a realizar para emissão de licenças previstas no presente capítulo 44,66 

   
n.º 2 O pagamento da taxa será efectuado no acto da marcação da data da vistoria.  

   
Art.º 105º Alvarás de Licenças de utilização para funcionamento de empreendimentos 

turísticos, de estabelecimentos de restauração e de bebidas ou títulos análogos: 
 

   
n.º 1 Estabelecimentos turísticos  

   
a) Estabelecimentos hoteleiros 457,79 
b) Meios complementares de alojamento turístico 457,79 
c) Conjuntos turísticos 457,79 
d) Parques de campismo públicos 227,18 

   
n.º 2 As taxas previstas nas alíneas a), b), e c) serão acrescidas da taxa prevista no 

art.º 18º. 
 

   
n.º 3 Estabelecimentos de restauração:  

   
a) Com fabrico próprio de pastelaria, panificação e gelados 299,52 

   

b) Restaurantes, marisqueiras, churrasqueiras, casas de pasto, pizzarias, snack-bares, 
self serviçes, eat driver , take-away, fast-food e estabelecimentos congéneres 

 
270,71 

   
n.º 4 Estabelecimentos de bebidas:  

   
a) Com fabrico próprio de pastelaria, panificação e gelados 299,52 

   

b) Bares, cervejarias, cafés, pastelarias, confeitarias, boutiques de pão quente, 
cafetarias , casas de chá, gelatarias, tabernas, e estabelecimentos congéneres 

 
181,98 

   
n.º 5 Estabelecimentos de restauração e de bebidas com salas de dança 457,79 

   
n.º 6 Os alvarás previstos na presente secção e desde que concedidos por períodos de 

tempo limitados, estão sujeitos ao pagamento de metade da taxa, que seria 
aplicada no caso de serem concedidos por tempo ilimitado. 

 

   
n.º 7 Os alvarás de licença de utilização para estabelecimentos ou os títulos análogos, 

bem como a alteração de qualquer dos elementos nele constantes, somente 
serão entregues, aos seus requerentes, depois de pagas as respectivas taxas. 

 

n.º 8 Taxa de apreciação e de reapreciação de projectos de instalação de 
estabelecimentos 

50,00 
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Art.º 106º Licenças de utilização para os estabelecimentos mencionados nos Anexos I, II e 
III da Portaria n.º 33/2000, de 28 de Janeiro, ou os títulos análogos 

 
 

   
 taxa fixa 169,43 
 taxa por m2 0,57 
   

n.º 1 Hipermercados, supermercados, mini-mercados, mercearias, e depósitos de 
pão, armazéns de produtos alimentares, congelados ou não 

 
0,57 

   
n.º 2 Vistorias complementares – 20% sobre a taxa do licenciamento  

   
n.º 3 Vistorias Anuais por estabelecimento:  

   
a) Peixarias 56,52 
b) Talhos 113,03 
c) Supermercados 282,57 
d) Depósito de produtos alimentares 169,54 
e) Outros  113,03 

   
Art.º 107º   

   
n.º 1 Não relevam para os efeitos previstos neste regulamento o licenciamento dos 

estabelecimentos explorados por associações desportivas, recreativas e outras. 
 

   
n.º 2 Quando seja requerido alvará para exploração no mesmo local, de serviços de 

restauração e de bebidas, em simultâneo e cumulativamente, serão cobradas 
apenas as taxas correspondentes ao que tenha a denominação, cuja taxa seja 
mais elevada. 

 

   
n.º 3 Se em estabelecimento já licenciado pretender exercer-se modalidade diversa 

haverá lugar a novo licenciamento aplicando-se as taxas dos art.ºs 107º e 108º. 
 

   
n.º 4 Pelas vistorias a realizar se outra não for fixada na Lei, será devida a taxa de 25 

€ acrescida do valor da remuneração dos funcionários ou peritos e do custo dos 
transportes fixado nos mesmos termos do subsidio para o transporte particular 
na função pública. 

 

   
n.º 5 Averbamento no alvará do nome do novo explorador – 50% do valor da taxa de 

concessão de alvará. 
 

   
n.º 6 2ª via do documento de alvará 29,66 
n.º 7 Vistorias complementares na sequência de acções de fiscalização – 20% sobre a 

taxa de licenciamento 
 

   
 Secção II 

Outras Taxas 

 

   
Art.º 108º Taxa de inspecção sanitária actualmente da responsabilidade do Ministério da 

Agricultura. 
 

   
Art.º 109º Taxa de inspecção higieno-sanitária de veículos de transporte de carne 9,32 
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Art.º 110º Taxa de remoção e recolha de viaturas, nos termos da Portaria n.º 1424/2001, de 

13 de Dezembro 
 

   
n.º 1 Viaturas ligeiras:  

   
a) Remoção 52,83 
b) Recolha por dia 10,57 

   
n.º 2 Viaturas pesadas:  

   
a) Remoção 105,67 
b) Recolha por dia 21,13 

   
n.º 3 Nas restantes situações, bem como no caso de ciclomotores aplicam-se as taxas 

previstas na Portaria acima  identificada. 
 

   
Art.º 111º   

   
n.º 1 As taxas de Controlo Metrológico são aplicáveis nos termos da legislação em 

vigor. 
 

   
n.º 2 As taxas de medição de ruído são cobradas nos termos do n.º 1 deste artigo.  

   
n.º 3 Licenciamentos previstos:  

   
a) Depósitos de ferro velho, de entulhos, de resíduos ou cinzas de combustíveis 

sólidos e de veículos (parques de sucata) por ano ou fracção 
 

683,84 
   

n.º 4 Outros licenciamentos previstos:  
   

a) Abrigos fixos ou móveis utilizáveis ou não para habitação, se a ocupação do 
terreno se prolongar para além de 3 meses 

 
44,83 

   

b) Depósitos de combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos 683,84 
   

c) Jogos ou desportos públicos, por ano ou fracção 44,83 
   

d) Áreas permanentes de estacionamento público de veículos automóveis, parques 
para caravanas por ano ou por fracção 

 
181,43 

   

e) Nos casos previstos nas alíneas anteriores quando for autorizada a ocupação do 
terreno municipal acrescerá a taxa a liquidar por ano e m2 ou fracção, de: 

 

   
 - nos casos da alínea b) exceptuados os depósitos de combustíveis para 

abastecimento directo aos consumidores 
 

22,39 
 - depósitos de combustíveis para abastecimento directo aos consumidores 7,57 
 - nos casos da alínea a) 7,57 
 - nos casos da alínea c) 11,20 
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Art.º 112º Animais  
   

n.º 1 Remoção de cadáveres  
   

a) a pedido de clínicas veterinárias  3,06 
b) a pedido de outros munícipes 1,53 

   
n.º 2 Taxa de alojamento (por dia ou fracção) 10,20 

   
n.º 3 Taxa de Aplicação de Identificação por implante electrónico  51,00 

   
Art.º 113º Espectáculos e Divertimentos Públicos  

   
n.º 1   

   
a) A Instalação de recintos de espectáculos e divertimentos públicos, obedece ao 

regime jurídico do licenciamento municipal de obras particulares; 
 

b) O licenciamento de recintos itinerantes ou improvisados depende da realização 
da vistoria prévia, se a Câmara Municipal entender fazer vistoria, que será 
efectuada por uma comissão a nomear para esse fim; 

 

c) O licenciamento de realização acidental de espectáculos de natureza artística 
em recintos cujo funcionamento não esteja sujeito a licença de recinto pressupõe 
a realização de vistoria prévia a ser efectuada por comissão nomeada para esse 
fim. 

 

   
n.º 2 Licenças de Funcionamento:  

   
a) Licenças de funcionamento de recinto:  

 - Bares, discotecas com música ao vivo, salões de jogos, salas de baile e 
análogos, por três anos 

 
180,27 

   
b) Licenças de funcionamento de recinto itinerante, carrosséis, montanha russa, 

pista de automóveis, circos ambulantes, pavilhões de diversão, praça de touros 
ambulantes e barracas de tiro, por dia 

 
 

5,83 
   

c) Licenças de funcionamento de recinto improvisado:  
 - Armazéns, garagens, ou similares utilizadas para realização de bailes – por dia 8,70 
   

d) Licença acidental de recinto para espectáculos de natureza artística, por cada 
sessão 

 
11,00 

   
n.º 3 Pelas vistorias a realizar para efeitos dos licenciamentos referidos nas alíneas b), 

c) e d) se outra não for fixada na Lei, será devida a taxa de 
 

29,11 
   

n.º 4 O pagamento dos peritos não funcionários municipais deverá ser feito 
directamente a esses peritos ou às entidades a que pertençam. 

 

   
n.º 5 As vistorias só serão ordenadas depois de pagas as taxas.  
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Art.º 114º Licenças especiais de ruído  
   

n.º 1 Obras de construção civil  
   

a) Até 30 dias (taxa fixa) 204,00 
   

b)  Superior a 30 dias (por dia), além da taxa fixa  
 i) Dias úteis 10,20 
 ii) Fins-de-semana e feriados 12,75 
   

n.º 2 Competições desportivas  
   

a) Nacionais (por dia)  
 i) Dias úteis 25,50 
 ii) Fins-de-semana e feriados 35,70 
   

b) Internacionais (por dia)  
 i) Dias úteis 71,40 
 ii) Fins-de-semana e feriados 81,60 
   

n.º 3 Feiras e Mercados 81,60 
   

n.º 4 Festas com música ao vivo  
   

a) Concertos (por dia)  
 i) Recintos abertos   
     (1) Dias úteis 382,50 
     (2) Fins-de-semana e feriados 408,00 
 ii) Recintos fechados  
     (1) Dias úteis 178,50 
     (2) Fins-de-semana e feriados 204,00 
   

b) Festas (por dia)  
 i) Dias úteis 81,60 
 ii) Fins-de-semana e feriados 102,00 
   

n.º 5 Festas com música gravada  
   

a) Concertos (por dia)  
 i) Recintos abertos   
     (1) Dias úteis 255,00 
     (2) Fins-de-semana e feriados 280,50 
 ii) Recintos fechados  
     (1) Dias úteis 127,50 
      (2) Fins-de-semana e feriados 153,00 
   

b) Festas (por dia)  
 i) Dias úteis 76,50 
 ii) Fins-de-semana e feriados 86,70 
   

n.º 6 Outros eventos 25,50 
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Art.º 115º Venda de árvores, plantas, arbustos, herbáceas e outros produtos   
   

n.º 1 Árvores perenifólias ou caducifólias , com mais de 2 metros de altura, retiradas 
da terra com torrão 

 

   
a) Mínimo 54,90 
b) Máximo 659,07 

   
n.º 2 Árvores perenifólias ou caducifólias envasadas, com menos de 2 metros de 

altura 
 

   
a) Mínimo 2,69 
b) Máximo 54,90 

   
n.º 3 Coníferas ornamentais envasadas, com menos de 2 metros de altura  

   
a) Mínimo 1,64 
b) Máximo 54,90 

 
 

  

n.º 4 Arbustos e trepadeiras ornamentais envasadas  
   

a) Mínimo 1,64 
b) Máximo 54,90 

   
n.º 5 Caução para aluguer de árvores de Natal  

   
a) Mínimo 5,50 
b) Máximo 54,90 

   
Art.º 116º Aluguer de plantas de ornamentação  

   
n.º 1 Potes (por cada e por dia, não incluindo o transporte) 3,49 

   
n.º 2 Vasos (por cada e por dia, não incluindo o transporte) 1,74 

   
n.º 3 Latas (por cada e por dia, não incluindo o transporte) 1,38 
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 CAPÍTULO IX 

 
BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS E NÚCLEO DA PONTINHA 

 

   
Art. 117.º Venda de Disquetes e Fotocópias  

   
n.º 1 Cartão de 25 fotocópias 1,33* 

   
n.º 2 Cartão de 50 fotocópias 2,11* 

   
n.º 3 Cartão de 100 fotocópias 3,17* 

   
n.º 4 1 Disquete 0,51* 

  
 *IVA incluído à taxa de 19% 
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 CAPÍTULO X 

 

INDEMNIZAÇÃO POR PREJUÍZOS 

 

   

Art.º 118º Indemnização em bens do Património Municipal.  
   

n.º 1 Árvores:  
   

a) 
 
 

b) 
 
 

c) 
 
 

d)  

Perda total de árvores perenifólias ou caducifólias com mais de 2 m de altura 
i) Mínimo – 113,03 
ii) Máximo – 659,07 

Perda total de árvores perenifólias ou caducifólias com menos de 2 m de altura 
i) Mínimo – 54,90 
ii) Máximo – 113,03 

Perda total de coníferas com mais de 2 m de altura 
i) Mínimo – 169,55 
ii) Máximo – 988,61 

Perda total de coníferas com menos de 2 m de altura 
i) Mínimo -  82,35 
ii) Máximo – 169,55 

 

e) Ferimentos e/ou ramos partidos em árvores perenifólias ou caducifólias e por 
cada um  

27,45 

f) Ferimentos e/ou ramos partidos em coníferas e por cada um Ramos partidos 41,18 
   

n.º 2 Arbustos:  
   

a) Perda total 
i) Mínimo – 18,30 
ii) Máximo – 54,90 

  

b) Ferimentos e outros danos que prejudiquem o bom desenvolvimento da planta 
ou afectem a sua estrutura natural e por cada um  

 
14,14 

   
Art.º 119º Indemnização para reposição de pavimentos levantados por operadores de 

subsolo -- Conforme Regulamento Municipal. 
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 CAPÍTULO XI 

 

(Deferimentos tácitos) 

 

   
Art. 120.º As taxas a aplicar em todas as situações em que ocorram  deferimentos tácitos 

são de igual valor às dos respectivos actos expressos. 
 

   
 DISPOSIÇÕES FINAIS  

   
Art.º 121º   

   
n.º 1 O exercício das competências previstas na presente Tabela de Taxas e Tarifas 

quanto a áreas objecto de delegação para as Juntas de Freguesia deve entender-
se delegado enquanto vigorarem os respectivos Protocolos de Delegação, salvo 
quanto à competência para deliberar a isenção total ou parcial de taxas. 

 

   
n.º 2 A competência para emitir regulamentos e fixar taxas e tarifas não é objecto de 

delegação. 
 

   
n.º 3 A presente regulamentação entra em vigor de acordo com o previsto nos termos 

legais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


