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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

66..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

rreeaalliizzaaddaa  eemm  2288  ddee  MMaarrççoo  ddee  22000077  
 
 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 
 
 

PROGRAMA PER FAMÍLIAS 
 

 
 

PLANO ESPECIAL DE REALOJAMENTO 
REVOGAÇÃO DE DELIBERAÇÃO  

 
Revogação da deliberação tomada na 9ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada a 
03 de Maio de 2006 (Boletim Municipal n.º 9/2006 de 16 de 
Maio de 2006, pág. 8) para a atribuição de um subsídio, a 
fundo perdido, ao agregado familiar de Bruno Antero 
Fonseca Abreu, , com matricula PER n.º 83.0033.01, no 
valor de € 10.768,20 (dez mil, setecentos e sessenta e oito 
euros e vinte cêntimos), bem assim como o estorno deste 
valor cabimentado no PRC 1131/2006, devido a 
desistência da candidatura ao PER-Famílias por parte 
referido agregado familiar, de acordo com o proposto nas 
informações n.º  Interno/2007/3675, de 26-02-2007 e n.º 
informação n.º Interno/2007/5330, de 16-03-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO 
 

 
 

PROTOCOLO PARA CRIAÇÃO  
DA “UNIVERSIDADE SÉNIOR DE ODIVELAS” 

 
Celebração de um Protocolo de Colaboração e 
Cooperação entre o Município de Odivelas e a Associação 
Sénior de Odivelas, com o objectivo de implementar neste 
Município o projecto “Universidade Sénior de Odivelas” 
“...capaz de garantir a todos os munícipes, o acesso a 
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. (...)”, 
de acordo com o proposto na informação n.º 5656/2007, 
de 21-03-2007: 

 
 
 

(Minuta) 
 

“Protocolo de Colaboração e Cooperação 
(Proposta) 

 
Considerando que, 
 
1. O Município de Odivelas concentra especial atenção na 
educação, tanto na sua dimensão formal como não formal, 
bem como em todas as suas vertentes, designadamente 
cultural e social; 
 
2. Face à relevância que o Município de Odivelas atribui às 
matérias educativas, integrando delegações, associações e 
outros grupos constituídos para apreciarem matérias sobre 
educação consideradas de interesse para este Município, 
como é o caso da Associação Internacional de Cidades 
Educadoras; 
 
3. O Município de Odivelas está consciente de que o 
exercício das matérias educativas deve ser desenvolvido 
num contexto mais amplo de qualidade de vida, justiça 
social e de promoção dos habitantes deste Concelho; 
 
4. É essencial às sociedades modernas actuais, o constante 
aprofundamento da solidariedade e da convivência inter-
geracional entre as populações;  
 
5. A PEDAGO, Sociedade de Empreendimentos 
Pedagógicos Lda., é uma instituição privada, sediada no 
Concelho de Odivelas, com mais de três décadas de 
existência e de experiência na formação de vários níveis de 
ensino, desde o pré-escolar até ao ensino superior.  
 
6. A referida Sociedade, é associada fundadora da 
Associação Sénior de Odivelas, que é uma associação 
cultural sem fins lucrativos, vocacionada para a promoção 
de actividades culturais especialmente dirigidas à 
população sénior, e que pretende implementar no 
Concelho de Odivelas a "UNIVERSIDADE SÉNIOR 
DE ODIVELAS".  
 
7. O Município de Odivelas pretende estabelecer uma 
parceria com a mencionada Associação, cujo objectivo 
central, é implementar no Concelho de Odivelas o 
projecto "UNIVERSIDADE SÉNIOR DE 
ODIVELAS", que consiste, em termos genéricos, em 
proporcionar à população sénior do Concelho educação 
ao nível não formal, disponibilizando uma série de 
conteúdos que lhes permitam actualização de 
conhecimentos e recondução de competências já 
adquiridas, numa perspectiva de aprendizagem ao longo 
da vida. 
 
8. O Projecto "UNIVERSIDADE SÉNIOR DE 
ODIVELAS", vem dar cumprimento a um dos princípios 
constantes da Carta das Cidades Educadoras, porquanto 
pretende ser um instrumento capaz de contribuir para a 
formação ao longo da vida. 
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9. O Município de Odivelas aposta na educação ao longo 
da vida, acreditando que a educação permite assegurar 
uma maior participação social e contribui para a 
promoção da igualdade de oportunidades entre os 
cidadãos. 
 
Entre:  
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, em 
Odivelas, Pessoa Colectiva n.º 504 293 125, neste acto 
representado pela Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Susana de Carvalho Amador, adiante designado 
por Primeiro Outorgante, 
 
e, 
 
ASSOCIAÇÃO SÉNIOR DE ODIVELAS, com sede na 
Rua Bento de Jesus Caraça, 12, Serra da Amoreira, 
Freguesia da Ramada. Concelho de Odivelas, Pessoa 
Colectiva n.º 507922646, neste acto representada pelo 
Presidente de Direcção, adiante designada por Segundo 
Outorgante,  
 
É celebrado. o presente Protocolo de Cooperação e 
Colaboração, que se rege pelas cláusulas seguintes, que as 
partes aceitam e, reciprocamente, se obrigam a fazer 
cumprir.  

 
Cláusula Primeira 
(Do Objecto ) 

 
1. Com o presente protocolo visa-se estabelecer uma 
parceria entre as duas entidades outorgantes, cujo 
objectivo é implementar no Município de Odivelas, o 
projecto "UNIVERSIDADE SÉNIOR DE 
ODIVELAS". 
 
2. O projecto traduz-se na disponibilização à população 
sénior do Concelho de uma série de áreas de formação, de 
acordo com os seus interesses e motivações, com o 
objectivo de proporcionar à mesma novas aprendizagens e 
a aquisição de novos saberes, por forma a que se 
mantenham intelectual e fisicamente activos, numa 
perspectiva de formação ao longo da vida. 

 
Cláusula Segunda 

(Do Âmbito de Aplicação) 
 

1. O presente protocolo e os benefícios dele resultantes, 
aplicam-se aos Munícipes de Odivelas e aos Funcionários 
e Agentes da Câmara Municipal de Odivelas, seniores, ou 
seja. com idade igual ou superior a 50 anos, sendo 
unicamente estes os visados pela iniciativa e apenas 
enquanto o presente protocolo vigorar. 
 
2. Os Funcionários e Agentes da Câmara Municipal de 
Odivelas poderão, beneficiar das especiais vantagens 
previstas no âmbito do presente protocolo, quer residam 
ou não no Concelho, quer se encontrem ou não no activo. 

 
 

Cláusula Terceira 
(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 

 
O Primeiro Outorgante, compromete-se, dentro das suas 
condicionantes específicas a colaborar e cooperar com o 
Segundo Outorgante, no que respeita designadamente ao 
nível de: 
 
a) Indicação de professores, que deverão ser 
preferencialmente oriundos do universo sénior e em 
regime de voluntariado; 
b) Disponibilização de equipamentos colectivos culturais e 
educativos, do Município, sempre que haja disponibilidade 
para tal;  
c) Afectação de recursos pedagógicos e didácticos 
necessários à formação;  
d) Cedência de transportes, durante o período lectivo, 
consoante as necessidades de formação e de 
disponibilidade do Município, até ao limite de duas visitas 
dentro do concelho, uma dentro do distrito e uma a nível 
nacional;  
e) Organização de visitas de estudo, palestras, 
conferências e outros similares. 

 
Cláusula Quarta 

(Das Responsabilidades da Segunda Outorgante) 
 

1. O Segundo Outorgante responsabiliza-se, 
designadamente por: 
 
a) Afectar ao projecto "Universidade Sénior de Odivelas", 
os professores necessários; 
b) Disponibilizar funcionários para os serviços de apoio à 
formação;  
c) Disponibilizar as instalações necessárias à formação, 
bem como a garantir a disponibilização de espaços como, 
auditórios, biblioteca, salas de informática, cantina, bar;  
d) Garantir os recursos pedagógico-didáticos adequados à 
realização das actividades desenvolvidas pelos professores 
e formandos;  
e) Definir e ministrar unidades temáticas adequadas ao 
perfil dos frequentadores da "Universidade"; 
f) Afectar ao projecto, técnicos especializados nas mais 
diversas áreas do conhecimento, a fim de ser prestada 
informação/aconselhamento aos discentes seniores, em 
áreas consideradas do seu interesse;  
g) Incluir no âmbito da formação, Tertúlias, Palestras, 
Congressos e outro similares, nos termos a definir no 
programa pedagógico;  
h) Realizar no âmbito da formação, estudos ou trabalhos 
de investigação direccionados aos problemas da educação 
gerontológica, atendendo aos interesses e necessidades de 
desenvolvimento educativo local;  
i) Apreciar os estudos, projectos e outro tipo de 
produções efectuadas no âmbito da formação ministrada, 
por forma a viabilizar possíveis edições conjuntas;  
j) Elaborar o programa pedagógico, o qual deverá ser 
sujeito à aprovação de ambos os Outorgantes, donde 
constará nomeadamente: a organização das áreas de 
formação; bem como das visitas; palestras; conferências e 
outros similares; a organização de turmas e respectivo 
horário; a disponibilização, definição e organização das 
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instalações afectas à formação; os critérios de 
recrutamento dos docentes e avaliação dos respectivos 
currículos.  
 
2. O Segundo Outorgante, compromete-se ainda, a cobrar 
aos funcionários e agentes, seniores, da Câmara Municipal 
de Odivelas, os preços estabelecidos na Tabela de Preços 
dos Munícipes, e a atribuir um desconto de 25%, sobre o 
preço devido nos termos anteriores. 

 
Cláusula Quinta 

(Das comparticipações Financeiras) 
 

1. O Município de Odivelas, atribuirá ao Segundo 
Outorgante, uma comparticipação financeira no montante 
de €2.500,00, para divulgação inicial e aquisição de 
material pedagógido-didático essencial ao arranque do 
projecto "Universidade Sénior de Odivelas".  
 
2. Será ainda atribuída uma comparticipação financeira 
anual, com o objectivo de apoiar o Segundo Outorgante 
nas despesas correntes de funcionamento e manutenção, 
cujo montante corresponderá a 25% das despesas 
previstas no seu orçamento e plano de actividades anual, 
sendo que o limite máximo da comparticipação financeira 
a atribuir será de €2.500,00/Ano.  
 
2.1 O montante referido no ponto anterior, será 
anualmente actualizado de acordo com o índice de Preços 
no Consumidor, cuja responsabilidade pela publicação é 
do Instituto Nacional de Estatística.. 
 
3. O Município de Odivelas compromete-se ainda, a 
subsidiar os alunos que atendendo a carências de ordem 
económico-social, não possam suportar o preço da 
propina, até ao limite máximo de 5 alunos inscritos, nos 
termos estabelecidos no Regulamento de Apoio, anexo ao 
presente protocolo e que dele faz parte integrante. 

 
Cláusula Sexta 

(Da Divulgação da Iniciativa) 
 

As Partes irão proceder conjuntamente à divulgação e 
publicitação da presente iniciativa, junto dos potenciais 
beneficiários e, nessa medida ambas, definirão os meios 
mais eficazes de dar conhecimento da iniciativa aos seus 
destinatários. 

 
Cláusula Sétima 

(Das outras Entidades} 
 

A celebração do presente protocolo, não impede as 
Partes, de celebrarem outros protocolos no mesmo 
âmbito com outras entidades, desde que tal não colida 
com os objectivos aqui estabelecidos, nem com os direitos 
e deveres resultantes do mesmo. 

 
Cláusula Oitava 

(Da Gestão e Acompanhamento) 
 

A coordenação da execução do presente protocolo 
incumbe ao Departamento de Educação, Juventude e 

Cultura, sito na Rua Laura Alves, n.º 5, Piso 2 
Urbanização da Ribeirada 2675-608 em Odivelas, 
Associação Sénior de Odivelas, com sede na Rua Bento de 
Jesus Caraça, n.º 12, Serra da Amoreira, 2620-379 
Ramada. 

 
Cláusula Nona 
(Da Vigência) 

 
1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente protocolo entra em vigor na data 
da sua assinatura, mantendo-se em vigor por um período 
de um ano. 
 
2. O presente protocolo considera-se automaticamente 
renovado, se nenhum dos Outorgantes, mediante carta 
registada, manifestar, ao outro, o desejo de dele se 
desvincular, no prazo de 90 (noventa) dias de 
antecedência em relação ao seu termo. 

 
Cláusula Décima 

(Disposições Finais) 
 

O presente protocolo constitui um instrumento de 
coordenação de esforços, no respeito pela autonomia 
características próprias dos respectivos intervenientes, 
pelo que a adequação ou alteração do estipulado, será 
sempre apreciada e decidida por acordo entre os 
Outorgantes. 
 
O presente protocolo foi feito em dois exemplares, que 
vão ser assinados pelos representantes das Partes, 
destinando-se um exemplar a cada uma delas. 
 
Odivelas, ___ de ____________ de 2006. 
 
Pelo Primeiro Outorgante,  
Pela Segunda Outorgante,” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CEDÊNCIA DE DIREITO DE SUPERFICIE 
 

 
 

COLMEIA – COOPERATIVA DE CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO, CRL 
 

Cedência em direito de superfície, a favor da COLMEIA 
– Cooperativa de Construção e Habitação, CRL, de uma 
parcela de terreno municipal, com a área de 468 m2, 
designada como Lote 1, sito na Rua da Pinheira, Freguesia 
de Famões, que se destina à construção de habitação de 
custos controlados e área de estacionamento, ao abrigo do 
Acordo Geral celebrado entre o Município de Odivelas e a 
Fenache (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
8/2006 de 02 de Maio de 2006, pág. 8), para tal foi elaborada 
a minuta de escritura de constituição do direito de 
superfície, que seguidamente se transcreve, de acordo com 
a informação n.º Interno/2007/5908, de 23-03-2007: 
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....../07  CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE- 
 

No dia ....... de ................ de 2007, nesta cidade de 
Odivelas, na Rua D. João de Castro, número dois, loja 
um, nas instalações do Departamento de Administração 
Jurídica e Geral, perante mim, Hernâni Silvino Vilela 
Boaventura, Licenciado em Direito, Notário Privativo do 
Município de Odivelas, conforme despacho de nomeação 
número 34/PRES/05, proferido pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas em 17 de Novembro do 
ano de dois mil e cinco, 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 
artigo 66º do Regulamento Orgânico do Município de 
Odivelas, compareceram como outorgantes:---------------- 
 
Primeira - Susana de Fátima Carvalho Amador, Licenciada 
em Direito, casada, natural da Freguesia de Alagoa, 
Concelho de Portalegre, com domicílio profissional nos 
Paços do Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
Quinta da Memória, Freguesia e Concelho 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 – ................................................, .............., natural 
da Freguesia de ......................., Concelho de ......................., 
residente na ...................................., Freguesia de .................. 
Concelho de ......................, portador do Bilhete de 
Identidade número ............................, emitido a .....  de 
............. de ..............., pelos Serviços de Identificação Civil 
de Lisboa, que outorga na qualidade de ................................ 
de COLMEIA – Cooperativa de Construção e Habitação, 
C.R.L, com sede na Rua de Moscavide, Lote 4.34.01 A, 
em Lisboa, Pessoa Colectiva com o número 500 681 686, 
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 
Lisboa, sob o número 318, com o capital social de 
.................... euros, com poderes para o acto, conforme 
verifiquei através da exibição da certidão emitida em 
............ de ..................... de .............., pela referida 
Conservatória e dos Estatutos, documentos que arquivo.-- 
 
- Verifiquei a identidade dos outorgantes, quanto à 
primeira, 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 Bilhete de Identidade.----------------------------------------- 
 
- Pela primeira outorgante foi dito: ---------------------------- 
 
UM - Que o Município de Odivelas, em cumprimento da 
deliberação tomada pela Câmara Municipal de Odivelas na 
8ª Reunião Ordinária, realizada em 19 de Abril de 2006, 
cede em direito de superfície, livre de quaisquer ónus ou 
encargos à Colmeia – Cooperativa de Construção e 
Habitação, C.R.L, o direito de superfície sobre um lote de 
terreno para construção, designado por lote um, com a 
área de quatrocentos e sessenta e oito metros quadrados, 
sito na Rua da Pinheira, na Freguesia de Famões, 
Concelho de Odivelas, que confronta a Norte com 
domínio público, a Sul com Rua da Pinheira, a Nascente 

com lote dois e a Poente com Rua de São Jorge, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob a 
ficha número 3195, que resultou da anexação das 
descrições números 02495 da Freguesia de Odivelas e 
2714 da Freguesia de Famões, e inscrito a seu favor 
através das inscrições G, apresentações números 57 e 58 
de 06 de Novembro de 2003, e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo provisório P5243, da Freguesia de 
Famões, cujo valor patrimonial se encontra pendente de 
avaliação.------------------------------------------------------------ 
 
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 
de habitação de custos controlados e área de 
estacionamento.---------------------------------------------------- 
 
SEGUNDA – Os fogos a construir no lote objecto de 
cedência, destinam-se a aquisição, de acordo com os 
parâmetros a seguir indicados, sendo o processo de 
selecção das famílias acompanhado pelos Serviços de 
Habitação, junto da cooperativa responsável pela 
promoção do empreendimento:-------------------------------- 
 
a) Por ordem de inscrição como cooperadores; ------------- 
b) Indivíduos maiores com idade não superior a 35 anos; - 
c) Que residam no concelho de Odivelas ou que aqui 
trabalhem há pelo menos 2 anos;------------------------------- 
d) Que não possuam habitação própria, ou do cônjuge ou 
de pessoa com quem vivam em união de facto, no 
concelho de Odivelas;--------------------------------------------- 
e) Que possuam viabilidade financeira ou condições de 
obtenção de empréstimo para efeitos de aquisição.---------- 
 
TERCEIRA - Que o direito de superfície é constituído, 
pelo prazo de setenta anos, a contar da data da assinatura 
da presente escritura, prorrogável por acordo entre as 
partes. --------------------------------------------------------------- 
 
QUARTA – Que a construção do empreendimento 
deverá ser iniciada até três meses, a contar da data da 
celebração da presente escritura, devendo ficar concluída 
no prazo de vinte meses.----------------------------------------- 
 
QUINTA – Que o valor do direito de superfície é de 
cento e quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e cinco 
euros, que o primeiro outorgante já recebeu, o qual foi 
calculado nos termos da Portaria n.º 430/2006, de 3 de 
Maio, que substitui a Portaria n.º 233/2005 de 25 de 
Fevereiro.------------------------------------------------------------ 
 
SEXTA – Fica expressamente proibido à superficiária 
proceder à alienação do direito de superfície constituído a 
seu favor. ----------------------------------------------------------- 
 
SÉTIMA - 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 
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património da Câmara Municipal, não havendo lugar a 
qualquer indemnização.------------------------------------------- 
 
OITAVA - 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, em nome de Colmeia – Cooperativa de Construção 
e Habitação, C.R.L, que representa neste acto, aceita a 
presente cedência nos termos exarados.----------------------- 
 
- A segunda outorgante, está isenta do pagamento de 
Imposto de Selo e de IMT, nos termos, respectivamente, 
dos artigos 8.º e 10.º da Lei n.º 85/98 de 16 de Dezembro, 
que aprova o Estatuto Fiscal Cooperativo.-------------------- 
 
- Assim o disseram e outorgaram.------------------------------ 
 
- Exibiram-me: ---------------------------------------------------- 
 
- Certidão emitida a ...... de .............. de .............., pela 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas, por onde 
verifiquei os elementos prediais. -------------------------------- 
 
- Comprovativo da declaração para inscrição ou 
actualização de prédios urbanos na matriz, Mod. 1, 
emitido em ..... de ............. de 2007, pelo Serviço de 
Finanças de Odivelas, por onde verifiquei os elementos 
matriciais. ----------------------------------------------------------- 
 
- Arquivo: ----------------------------------------------------------- 
 
- Certidão número ...../......... da acta da 8ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
19 de Abril de 2006, onde consta a deliberação que 
aprovou a cedência em direito de superfície.------------------ 
 
- Certidão número ...../......... da acta da .......ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
........ de ................ de 2007, onde consta a deliberação que 
aprovou a minuta da escritura de cedência em direito de 
superfície.----------------------------------------------------------- 
 
- Fotocópia do Acordo Geral, celebrado em 01 de Junho 
de 2006, entre o Município de Odivelas e a FENACHE – 
Federação Nacional das Cooperativas de Construção e 
Habitação, F.C.R.L.----------------------------------------------- 
 
- 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, ------------------------ 

 
Conta: Pago através da guia número ................. -------------- 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

EMPREITADA 
 

 
 

PROJECTO DA ESCOLA EB1/JI DE FAMÕES 
(BAIRRO DAS QUEIMADAS/BAIRRO FONTAINHAS) 

 
Adjudicação da empreitada do “Projecto da Escola 
EB1/JI de Famões (Bairro das Queimadas/Bairro das 
Fontaínhas) à Empresa OBRECOL - Obras de 
Construções, Lda, nas condições constantes do Relatório 
Final da Comissão de Análise das Propostas do Concurso, 
com cabimentação e compromisso do valor de 
€1.945.650,00 (um milhão, novecentos e quarenta e cinco 
mil, seiscentos e cinquenta euros), com IVA incluído à 
taxa legal em vigor, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/5786, de 22-03-2007, e nos 
termos da minuta de contrato de empreitada anexa a 
referida informação. 

 
 

(Minuta) 
 

“CONTRATO DE EMPREITADA N.º ...../07 
 

- No dia ........ de .............. de 2007, no Edifício da Câmara 
Municipal de Odivelas, perante mim, Lina Maria Palma do 
Nascimento, Licenciada em Administração Regional e 
Autárquica, Oficial Público, conforme despacho de 
nomeação número 33/PRES/05, proferido pela 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, em 17 de 
Novembro de 2005, compareceram como outorgantes: --- 
 
Primeira - Susana de Fátima Carvalho Amador, Licenciada 
em Direito, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
casada, natural da Freguesia de Alagoa, Concelho de 
Portalegre, com domicílio profissional nos Paços do 
Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da 
Memória, Odivelas, em representação deste Município, 
pessoa colectiva com o número 504 293 125. ---------------- 
 
Segundo –.................., (estado civil), natural da Freguesia 
de ................, Concelho de ............, portador do bilhete de 
identidade número .............., emitido a ...... de .............. de 
..........., pelos Serviços de Identificação Civil de 
........................, em representação e na qualidade de 
.................. de Obrecol – Obras e Construções, S.A, pessoa 
colectiva com o número 500 205 469, com sede na Rua 
Joaquim António de Aguiar, 41 – 4.º Dto, em Lisboa, 
registada na Conservatória do Registo Comercial de 
Lisboa sob a matrícula número 27148, com o capital social 
da importância de 6.700.000,00 euros, com poderes para o 
acto conforme verifiquei pela exibição da Certidão 
Comercial emitida em ..... de ............. de ......., pela referida 
Conservatória, titular do alvará de construção com o 
número 47, emitido pelo Instituto da Construção e do 
Imobiliário, I.P. ------------------------------------------------ 
 
- Verifiquei a identidade dos outorgantes, quanto à 
primeira por conhecimento pessoal e a do segundo pela 
exibição dos respectivos bilhetes de identidade.-------------- 
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Declararam: -------------------------------------------------------- 
 
- Que, entre os seus representados, após Concurso 
Público, nos termos do número 2 do artigo 47º e da alínea 
a) do número 2 do artigo 48º do Decreto - Lei número 
59/99, de 2 de Março, é celebrado entre si, um contrato 
de empreitada nas seguintes condições: ----------------------- 
 
Primeira - A adjudicação foi efectuada por deliberação da 
Câmara Municipal de Odivelas, na .....ª reunião ordinária 
realizada em ...... de ............... de ........... ------------------------ 
 
Segunda - A adjudicação consiste na Empreitada 
“Projecto da Escola EB1/JI de Famões (Bairro 
Queimadas/Bairro Fontainhas)”, nos termos do anúncio, 
do programa de concurso e caderno de encargos, 
proposta da adjudicatária de 29 de Novembro de 2006, 
acta do acto público do concurso de 30 de Novembro de 
2006, relatório inicial da comissão de análise das 
propostas, relatório final da comissão de análise de 
propostas de 15 de Março de 2007, fotocópia da acta da 
......ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em ..... de .................. de 2007, que aprovou a 
adjudicação, documentos complementares que fazem 
parte integrante do presente contrato. ------------------------- 
 
Terceira – O valor da adjudicação é de um milhão, 
oitocentos e cinquenta e três mil euros, sendo efectuada 
por preço global, de acordo com a lista de preços unitários 
que faz parte integrante deste contrato, com exclusão do 
IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal 
em vigor. ------------------------------------------------------------ 
 
Quarta - O encargo total resultante do contrato tem 
cabimento na rubrica seguinte: CF – ............./...........; COE 
– .........../.................---------------------------------------------- 
 
Quinta – O prazo de execução da obra é de cento e 
oitenta dias, incluindo sábados, domingos e feriados, e 
terá o seu início em .......... e o seu termo em .............------ 
 
Sexta – O prazo de garantia é de cinco anos, contados a 
partir da data da recepção provisória, nos termos do artigo 
226º do Decreto - Lei número 59/99.------------------------- 
 
Sétima – Foi apresentada para execução da obra do 
presente contrato a garantia bancária, nº ..............., emitida 
a ..... de ................ de ................, pelo Banco ....................., 
no valor de ........................................................cêntimos.------ 
 
Oitava – Os pagamentos a executar através de cheque 
serão efectuados de acordo com o Decreto - Lei número 
59/99, de 2 de Março, nos termos dos artigo 202.º e 
seguintes, tendo como base autos de medição mensais. ---- 
 
- O pagamento das revisões de preços, obedecerá ao 
constante no Decreto - Lei número 6/2004, de 6 de 
Janeiro. -------------------------------------------------------------- 
 
Nona - O desconto para garantia do contrato, a fazer nos 
termos do artigo 211.º do Decreto - Lei número 59/99, 
em cada um dos pagamentos parciais a que o empreiteiro 

tiver direito, será de 5%, podendo a todo o tempo ser 
substituído por depósito de títulos ou por garantia 
bancária ou seguro caução, nos mesmos termos que a 
caução. -------------------------------------------------------------- 
 
- Nos pagamentos parciais serão deduzidas as 
importâncias seguintes: ------------------------------------------- 
 
a) As importâncias necessárias ao reembolso dos 
adiantamentos e à liquidação das multas que lhe tenham 
sido aplicadas, nos termos respectivamente, dos artigos 
215.º e 233.º do Decreto - Lei número 59/99; -------------- 
b) 0,5% para a Caixa Geral de Aposentações, nos termos 
da legislação aplicável; ------------------------------------------- 
c) Todas as demais quantias que sejam legalmente 
exigíveis. ------------------------------------------------------------ 
 
Décima - A fórmula aplicável de revisão de preços será a 
seguinte: Fórmula tipo F03.-------------------------------------- 
 
- A modalidade da revisão de preços será por fórmula 
polinomial, conforme prevista no artigo 6º do Decreto – 
Lei nº 6/2004, de 6 de Janeiro.---------------------------------- 
  
Os cálculos das revisões de preços serão apurados pelo 
adjudicatário, com base nos Autos de Medição e 
Cronograma Financeiro, sendo devidos após a 
apresentação dos mesmos nos termos do artigo 4º do 
Decreto – Lei nº 6/2004, de 6 de Janeiro.--------------------- 
 
Décima – Primeira - Que, quanto ao mais, se aplicarão as 
normas reguladoras do Regime Jurídico de Empreitadas 
de Obras Públicas nomeadamente, as referidas no 
Decreto - Lei número 59/99. ----------------------------------- 
 
Assim o disseram. ------------------------------------------------- 
 
Foi dispensada a leitura dos documentos complementares 
deste contrato, por os outorgantes terem declarado que 
conhecem perfeitamente o seu conteúdo. -------------------- 
 
- O contrato está de acordo com a minuta aprovada na 
.....ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em ....... de ...................... de 2007.-------------------- 
 
Exibiram-me: ------------------------------------------------------ 
 
- Declaração emitida a ...... de ................ de .................,  pelo 
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, 
relativa à situação contributiva da adjudicatária; ------------- 
 
- Certidão emitida em ..... de .............. de .........., pelo 
Serviço de Finanças de Lisboa-2, relativa à situação 
tributária da adjudicatária. --------------------------------------- 
 
- Aos outorgantes na presença simultânea de todos fiz em 
voz alta a leitura deste contrato e a explicação do seu 
conteúdo. ----------------------------------------------------------- 
 
Conta: Pago por meio de guia n.º ...........---------------------” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PATROCÍNIOS/DOAÇÕES 
 

 
 

PATROCÍNIO AO PROJECTO EDUCAÇÃO RODOVIÁRIA  
NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE ODIVELAS 

 
Aceitação do patrocínio, concedido pela Companhia de 
Seguros Império Bonança S.A., de 155 capacetes de 
ciclista, com um custo unitário de €11,00 (onze euros) e 
custo total de €1.705,00 (mil setecentos e cinco euros), 
que serão distribuídos aos alunos das turmas vencedoras 
do Concurso “Em Odivelas…Segurança TOTAL”, 
Projecto Educação Rodoviária no 1.º Ciclo do Ensino 
Básico, cujas normas foram aprovadas na 1ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 17 de 
Janeiro de 2006 (Boletim Municipal n.º 1/2007, de 30 de 
Janeiro de 2007, pág. 13), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/5099, de 21-03-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

DOAÇÃO DE SERIGRAFIA, CATÁLOGO DE EXPOSIÇÃO  
E LIVRO DE GRAÇA MORAIS 

 
Aceitação de doação do Centro Nacional de Cultura, de 
uma serigrafia denominada “Helena e as sete partidas do 
mundo” da autoria de Graça Morais, com as dimensões 
75,5 cm x 58,5 cm, do catálogo da sua exposição “Orpheu 
e Eurydice” e de um livro, da referida pintora, intitulado 
“Geografia da Alma”, que deverão integrar o espólio da 
Biblioteca Municipal D. Dinis, de acordo com proposto 
na informação n.º Interno/2007/4317, de 21-03-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL 
 

Atribuição ao Clube Atlético e Cultural (CAC) da 
Pontinha, no âmbito da realização do XXVII Torneio 
Internacional de Futebol Infantil - “Torneio Luís Figo”, 
de um conjunto de apoios e ratificação de despacho da 
Senhora Presidente, datado de 15 de Março de 2007, para 
atribuição ao mesmo Clube de um conjunto de outros 
apoios considerados urgentes (pontos 2;3;5;8 e 9), de 
acordo com o proposto na informação 
Interno/2007/4780, de 09-03-2007, e que são: 
 
1 – A cedência de 3 viaturas municipais (autocarros) para 
as equipas participantes, entre os dias 5 e 9 de Abril; 
 
2 – O aluguer de um autocarro para transporte de uma das 
comitivas do torneio no valor estimado de 1.250,00€ (mil 
duzentos e cinquenta euros) em virtude da frota do 
município só dispor de 3 autocarros com capacidade para 

dar resposta às necessidades de transporte solicitadas pelo 
CAC; 
 
3 – A cedência do serviço de fornecimento de refeições 
(375 almoços e 500 jantares) para as 5 equipas 
participantes (5 equipas x 25 pessoas x 4 dias de almoço + 
5 equipas x 25 pessoas x 5 dias de jantares) no valor total 
estimado de 6.750€ (seis mil setecentos e cinquenta euros) 
com IVA incluído à taxa em vigor; 
 
4 – A cedência de som (equipamento sonoro e respectivo 
técnico); 
 
5 – A aquisição de serviço de locução para animação do 
evento durante os 3 dias, no valor total estimado de 500 €; 
 
6 – A cedência de 2 tendas, 8 estrados, 45 flâmulas, 45 
mastros e painéis de fundo da CMO, bem como o 
transporte deste material e respectiva 
montagem/desmontagem (dos mastros); 
 
7 – A oferta de 250 mochilas/sacos CMO às equipas 
participantes; 
 
8 – A oferta de 250 medalhas e 250 galhardetes alusivos a 
este torneio no valor estimados de 800 € (oitocentos 
euros); 
 
9 – A cedência de 18 MUPIS de passeio (cemusa) para 
divulgação do evento entre os dias 26 de Março e 9 de 
Abril, sendo do clube a responsabilidade de toda a 
concepção gráfica; 
 
10 – A cedência do salão nobre da Quinta da Memória 
(Paços do Concelho) para a realização da Recepção Oficial 
às comitivas no dia 7 de Abril de 2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Ratificação de despacho da Senhora Presidente, datado de 
14 de Março de 2007, para atribuição ao Odivelas Futebol 
Clube, no âmbito do Programa de Apoio ao Rendimento 
Desportivo de Odivelas (PARDO), Programa A, de um 
apoio, sob a forma de transporte, realizado em veículo 
municipal no dia 18 de Março de 2007, para deslocação a 
Odemira, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/4892 de 12-03-2007. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Atribuição ao Odivelas Futebol Clube, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Rendimento Desportivo de 
Odivelas (PARDO), Programa A, de um apoio, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículo municipal no 
dia 31 de Março de 2007, para deslocação à Marinha 
Grande, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/5676 de 21-03-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL 
 

Ratificação de despacho da Senhora Presidente, datado de 
14 de Março de 2007, para atribuição ao Clube Atlético e 
Cultural da Pontinha, no âmbito do Programa de Apoio 
ao Associativismo Desportivo de Odivelas (PADO), Sub-
Programa A4, de um apoio, sob a forma de transporte, 
realizado em veículo municipal no dia 18 de Março de 
2007, para deslocação a Alenquer, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2007/4872 de 12-03-
2007. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA DE CANEÇAS 
 

Atribuição à Sociedade Musical e Desportiva de Caneças, 
no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas (PADO), Sub-Programa A4, de 
um apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal no dia 01 de Abril de 2007, para deslocação ao 
Baboca Park, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2007/5767 de 22-03-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
DA ESCOLA E.B.1 DE ODIVELAS – ANTÓNIO MARIA BRAVO 

 
Atribuição à Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola E.B.1 - António Maria Bravo,  de um 
apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal no dia 04 de Abril de 2007, para deslocação a 
Coruche, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/5306 de 22-03-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO SOCIAL PARÓQUIA PONTINHA 
CENTRO DE DIA DE SANTA MARIA 

 
Atribuição ao Centro Social Paróquia da Pontinha, Centro 
de Dia de Santa Maria, no âmbito do Programa de Apoio 
às Instituições Particulares de Solidariedade Social de 
Odivelas (PAIPSSO), Sub-Programa E, de um apoio, sob 
a forma de transporte, a realizar em veículo municipal no 
dia 02 de Agosto, no dia 09 de Agosto, no dia 11 de 
Outubro e no dia 26 de Outubro de 2007, para deslocação 
à Ericeira, à Expo, à Nazaré, a Fátima, respectivamente, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/5412, de 19-03-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

CENTRO DE DIA DA SAGRADA FAMÍLIA 
 

Atribuição ao Centro de Dia da Sagrada Família, no 
âmbito do Programa de Apoio às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social de Odivelas (PAIPSSO), Sub-
Programa E, de um apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal no dia 18 de Julho e no dia 
05 de Setembro 2007, para deslocação a Cascais/Mafra e a 
Évora/Monsaraz, respectivamente, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2007/5750, de 20-
03-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DE FAMÕES 
 

Atribuição ao Centro Comunitário Paroquial de Famões, 
no âmbito do Programa de Apoio às Instituições 
Particulares de Solidariedade Social de Odivelas 
(PAIPSSO), Sub-Programa E, de um apoio, sob a forma 
de transporte, a realizar em veículo municipal no dia 02 de 
Abril de 2007, para deslocação a Coimbra, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2007/5435, de 19-
03-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

COMISSÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, 
PENSIONISTAS E IDOSOS DE CANEÇAS 

 
Atribuição à Comissão Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Caneças, no âmbito do Programa 
de Apoio às Instituições Particulares de Solidariedade 
Social de Odivelas (PAIPSSO), Sub-Programa E, de um 
apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal nos dias 03 e 13 de Setembro; nos dias 17 e 26 
de Setembro e nos dias 02 e 13 de Novembro de 2007, 
para deslocação a Vila do Conde, Esposende e Albufeira, 
respectivamente, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/5349, de 16-03-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PARÓQUIA DE ODIVELAS 
 

Atribuição à Paróquia de Odivelas, de um apoio, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículo municipal nos 
dias 01 e 02 de Junho de 2007, para deslocação a 
Montargil, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/4993, de 13-03-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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INSTITUTO DE APOIO À CRIANÇA 
 

Atribuição ao Instituto de Apoio à Criança, no âmbito do 
Acordo de Cooperação, celebrado em 2001, entre esta 
Instituição e a Comissão Instaladora do Município de 
Odivelas, de um apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal no dia 30 de Março, no dia 5 
de Maio, no dia 2 de Junho, nos dias 24 a 27 de Julho e no 
dia 13 de Setembro de 2007, para deslocação a Santarém, 
Sobralinho/Tapada de Mafra, Braga, Gerês, Coruche, 
respectivamente, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/5319, de 16-03-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ODIVELAS 
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE CANEÇAS 
 

Cedência temporária de  trinta e dois veículos declarados 
abandonados, para fins de instrução de salvamento e 
desencarceramento, sendo dezasseis veículos cedidos à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Caneças e outros dezasseis veículos aos Bombeiros 
Voluntários de Odivelas, de acordo com o proposto na 
Informação n.º Interno/2007/5818, de 22-03-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

URBANISMO 
 

 
 

ICRA – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA 
QUINTA DA MEMÓRIA - ODIVELAS 

PROCESSO N.º 283/LO 
 

Recepção Provisória parcial das obras de urbanização da 
Quinta da Memória, redução da Garantia Bancária n.º 
0545.000356.582.0019, emitida pelo Banco Caixa Geral de 
Depósitos, para o valor de  € 482.650,00 (quatrocentos e 
oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta euros), referente 
ao processo n.º 283/LO, de acordo com o proposto na 
informação dos serviços na folha 1084 e 1085 do 
processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

FRANCISCO HENRIQUE BENTES GRILO 
RUA FONTE DE CASTELO DE VIDE - CANEÇAS 

PROCESSO N.º 1923/LO 
 

Recepção Provisória das obras de urbanização na Rua 
Fonte de Castelo de Vide, redução da Garantia Bancária, 
para o valor de  € 24.000,00 (vinte e quatro mil euros) e 
distrate da hipoteca sobre os lotes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
referente ao processo n.º 1923/LO, de acordo com o 
proposto na informação n.º 144/MP/DLOP/SLU/05 de 
20-03-2007 e da informação dos serviços na folha 566  do 
processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 11/PRES/2007 
 

Assunto: Tolerância de ponto. 
 
Considerando a tradição existente no sentido da 
concessão de tolerância de ponto nos serviços públicos na 
época da Páscoa, 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 no próximo dia 5 de Abril 
de 2007 seja concedida tolerância de ponto aos 
trabalhadores municipais. 
 
Ficam excepcionados do disposto no presente Despacho, 
os serviços que, atento o carácter imprescindível do seu 
funcionamento, não possam dispensar os seus 
trabalhadores, caso em que os mesmos usufruirão da 
referida dispensa em momento posterior, a acordar com o 
respectivo superior hierárquico. 
 
Solicito, todavia, a todos os serviços que prestam 
atendimento ao público que procedam à divulgação deste 
despacho, afixando-o nas respectiva portas, por forma a 
que o mesmo seja do conhecimento antecipado dos 
Munícipes. 
 
Odivelas, 03 de Abril de 2007 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

DESPACHO N.º 01/GVMFF/2007 
 

Assunto: Despacho de subdelegação de competências da 
Sr.ª Vereadora Maria Fernanda Marcelo Faria Duarte 
Franchi, no Adjunto do seu Gabinete de Apoio Pessoal, 
Senhor Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins. 
 
Por força do estabelecido no n.º 4 do Art.º 73° da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
/A/2002, de 11 Janeiro, e genericamente no Artigo 35° 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Setembro, bem 
como no Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, aplicável 
nos termos do n.º 6 do Artigo 74° da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
janeiro, e em aditamento ao meu Despacho 
08/GVMFF/2006, de 23 de Outubro de 2006, subdelego, 
pelo presente Despacho, durante o período de 02 Abril a 
05 de Abril, datas em que me encontrarei ausente por 

motivo de férias, no Adjunto do meu Gabinete de Apoio 
Pessoal, Senhor Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins, as 
seguintes competências que me foram delegadas : 
 
- Recepcionar e encaminhar para os respectivos serviços, 
toda a correspondência dirigida ao Departamento de 
Educação, Juventude e Cultura e à Divisão de Assuntos 
Sociais, do Departamento Municipal de Habitação, Saúde 
e Assuntos Sociais. 
 
- Praticar todos os actos e formalidades de carácter 
instrumental necessários à instrução dos processos, no 
âmbito das atribuições do Departamento de Educação, 
Juventude e Cultura e da Divisão de Assuntos Sociais, do 
Departamento Municipal de Habitação, Saúde e Assuntos 
Sociais. 
 
- A competência para autorizar a realização de despesas 
orçamentadas com a locação e aquisição de bens e 
serviços até ao limite de €2.500,00 (Dois mil e quinhentos 
euros), bem como as competências atribuídas à entidade 
pública contratante pelo Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
Junho, quanto aos procedimentos adjudicatórios que se 
contenham naquele limite sempre com respeito pela 
disciplina de execução orçamental estabelecida nas als. d), 
e) e f) do Ponto 2.3.4. do POCAL (Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado pela Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 
162/99, de 14 de Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de Dezembro, e o cumprimento estrito do 
estabelecido no Artigo 16°, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de Junho. 
 
As competências ora subdelegadas poderão ser revogadas 
a todo o tempo, desde que as circunstâncias o justifiquem 
e, bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo subdelegado. 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar.  
 
O presente Despacho vigorará pelo período determinado, 
data a partir do qual se manterá em plena eficácia apenas, 
o anterior Despacho de Subdelegação de competências, 
Despacho 08/GVMFF/2006, de 23 de Outubro de 2006.  
 
Odivelas, 30 de Março de 2007.  

 
A VEREADORA 

(a) Mª Fernanda Franchi 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

Financeira 
 

 
 

Despachos de autorização de pagamento exarados pelo Sr. 
Director do DGAF e pela Sr.ª Presidente da Câmara, nos 
termos da Informação n.º 5648/2007 de 21 de Março de 
2007, no âmbito da Divisão Financeira: 
 
 
Despachos exarados pelo Sr. Director do DGAF 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “Rentlei – Automóveis e 
Turismo, S.A.”, no valor de € 59,55, referente a juros de mora, 
de acordo com a Informação nº3999/2007 de 01-03-2007. 
Decisão do Sr. Director: Autorizo. 
Data de Decisão: 01-03-2007 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “Goodink – Comércio e 
Reciclagem de Consumíveis Informáticos, Lda”, no valor de € 
19,06, referente a juros de mora, de acordo com a Informação 
nº4014/2007 de 01-03-2007. 
Decisão do Sr. Director: Autorizo. 
Data de Decisão: 05-03-2007 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “Pextox – Controle e Defesa do 
Meio Ambiente, Lda”, no valor de € 17,10, referente a juros de 
mora, de acordo com a Informação nº4471/2007 de 07-03-2007. 
Decisão do Sr. Director: Autorizo. 
Data de Decisão: 10-03-2007 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “Valorsul, S.A.”, no valor de € 
99,81, referente a juros de mora, de acordo com a Informação 
nº4966/2007 de 13-03-2007. 
Decisão do Sr. Director: Autorizo. 
Data de Decisão: 13-03-2007 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “Valorsul, S.A.”, no valor de € 
538,67, referente a juros de mora, de acordo com a Informação 
nº4982/2007 de 13-03-2007. 
Decisão do Sr. Director: Autorizo. 
Data de Decisão: 13-03-2007 
 
 
Despachos exarados pela Sr.ª Presidente 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “Sopogep – Sociedade de Obras 
Públicas Gestão e Planeamento, Lda”, no valor de € 4.350,96, 
referente a juros de mora, de acordo com a Informação 
nº4047/2007 de 01-03-2007. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo, nos termos propostos. 
Data de Decisão: 05-03-2007 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “Adlis – Projectos e 

Construções, Lda”, no valor de € 18.763,94, referente a juros de 
mora, de acordo com a Informação nº4065/2007 de 01-03-2007. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo, nos termos propostos. 
Data de Decisão: 05-03-2007 

 
 
 
 

Aprovisionamento 
 

 
 

Despachos de autorização de procedimento, de compromisso e 
adjudicação, de autorização de pagamentos, nos termos das 
Informações n.º Interrno/2007/6118, de 27 de Março de 2007, 
Interrno/2007/6127, de 27 de Março de 2007, 
Interrno/2007/6130, de 27 de Março de 2007:  
 
 
Informação n.º Interno/2007/6118, de 27 de Março  
de 2007: 
 
Despachos exarados pelo Sr. Director do DGAF (conforme 
despacho n.º 82/PRES/06) no período de 03 de Fevereiro a 06 
de Março de 2007 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de serviço 
continuado de limpeza de fogos municipais em 2007, com 
consulta à empresa “Restaurilimpa, Lda.”, pelo valor estimado 
de € 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos euros) de acordo com a 
Informação n.º interno/2007/2941 de 2007/02/14.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/02/15 
Processo n.º: 0085/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de 
utensílios/equipamentos de cozinha e mobiliário de refeitórios 
para as EB1/JI’s do Concelho de Odivelas, com consulta às 
empresas “DISOTEL; ALGIFA; NORTEL SUL e 
INTERÚTIL”, pelo valor estimado de € 6.437,20 (Seis mil, 
quatrocentos e trinta e sete euros e vinte cêntimos) de acordo 
com a Informação n.º interno/2007/2526 de 2007/02/08.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Concordo e autorizo.  
Data da decisão: 2007/02/23 
Processo n.º: 0077/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de diverso material 
de secretaria para vários serviços da CMO, com consulta às 
empresas “Isopapel, Lda.; Jolefi, Lda. e Expressopapiro, Lda. ”, 
pelo valor estimado de € 3.977,73 (Três mil, novecentos e 
setenta e sete euros e setenta e três cêntimos) de acordo com a 
Inf. n.º interno/2007/2125 de 2007/02/05.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Concordo e autorizo.  
Data da decisão: 2007/02/23 
Processo n.º: 0069/06 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de equipamento de 
limpeza urbana para DAS/DPHS da CMO, com consulta às 
empresas “Moitagril, Lda.; Jardimáquinas, Lda.; Coelho & 
Pereira, Lda.; Xamflow, Lda. e Auto e Teles Ferreira, Lda. ”, 
pelo valor estimado de € 7.260,00 (Sete mil, duzentos e sessenta 
euros) de acordo com a Informação n.º interno/2007/3061 de 
2007/02/15.   
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Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio.  
Data da decisão: 2007/02/28 
Processo n.º: 0303/06 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de produtos de 
veterinária para DAS/DPHS da CMO, com consulta às 
empresas “Laboratório Sorológico Produtos Veterinários, Lda., 
Sabiol – Sociedade Agro – Biológica, Lda., Schring–Plough 
Farma, Lda. e Veterina–Produtos Farmo–Biológicos, Lda. ”, 
pelo valor estimado de € 3.000,00 (Três mil euros) de acordo 
com a Informação n.º interno/2007/3698 de 2007/02/26.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio.  
Data da decisão: 2007/03/02 
Processo n.º: 0124/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de produtos de 
veterinária para DAS/DPHS da CMO, com consulta à empresa 
“Merial Portuguesa – Saúde Animal, Lda. ”, pelo valor estimado 
de € 4.000,00 (Quatro mil euros) de acordo com a Informação 
n.º interno/2007/3693 de 2007/02/26.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio.  
Data da decisão: 2007/03/02 
Processo n.º: 0125/07 
 
 
Despachos exarados pela Sra. Chefe da DA (conforme despacho 
n.º 03/DGAF/2006) no período de 03 de Fevereiro 
a 06 de Março de 2007 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de diverso material 
para o Sector Operacional via SMPC, com consulta à empresa 
“Elpor, S.A.”, pelo valor estimado de € 25,00 (Vinte e cinco 
euros), de acordo com a Informação n.º Interno/2007/2071 de 
2007/02/03.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) Remeta-
se previamente ao DGAF/DF, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/02/03 
Processo n.º: 0029/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de diverso material 
para o Sector Operacional via SMPC, com consulta à empresa 
“Soelectrónica, Lda.”, pelo valor estimado de € 71,20 (Setenta e 
um euros e vinte cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/935 de 2007/01/19.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) Remeta-
se previamente ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/02/03 
Processo n.º: 0030/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de carro porta cargas 
para DGOU da CMO, com consulta à empresa “Manutan, Lda. 
pelo valor estimado de € 235,04 (Duzentos e trinta e cinco euros 
e quatro cêntimos) de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/1621 de 2007/01/29.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) Remeta-
se previamente ao DGAF/DF, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/02/05 
Processo n.º: 0041/07 
 

Assunto: Procedimento de consulta para aquisição de lâmpadas e 
armaduras para o DOMT/DIEM, com consulta às empresas 
“Elpor e João Vítor Ligeiro”, pelo valor estimado de € 1.101,10 
(Mil, cento e um euros e dez cêntimos), de acordo com a 
Informação n.º interno/2007/1643, de 2007/01/29.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) Remeta-
se previamente ao DGAF/DF, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/02/06 
Processo n.º: 0044/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de prestação de 
serviço de desinfestação em escolas do 2º e 3º ciclos da 
Pontinha, com consulta à empresa “Bioimago”, pelo valor 
estimado de € 175,45 (Cento e setenta e cinco euros e quarenta e 
cinco cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/2225, de 2007/02/06.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) Remeta-
se previamente ao DGAF/DF, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/02/07 
Processo n.º: 0072/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de diverso material 
para o DOMT/SOAD da CMO, com consulta às empresas 
“Pedro & Paulo; Somacota e Mendes & Irmão.”, pelo valor 
estimado de € 2.355,69 (Dois mil, trezentos e cinquenta e cinco 
euros e sessenta e nove cêntimos) de acordo com a Informação 
n.º Interno/2007/2815 de 2007/02/13.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se para efeito ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/02/15 
Processo n.º: 0086/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de livros para o 
GCRPP da CMO, com consulta à empresa “Oliveira Dias & 
Farinha”, pelo valor estimado de € 2.100,00 (Dois mil e cem 
euros) de acordo com a Informação n.º interno/2007/1917 de 
2007/02/01.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se previamente ao 
DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/02/01 
Processo n.º: 0048/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de diverso material 
para o DOMT/SOAD da CMO, com consulta às empresas 
“Pedro & Paulo; Somacota e Mendes & Irmão”, pelo valor 
estimado de € 2.355,69 (Dois mil, trezentos e cinquenta e cinco 
euros e sessenta e nove cêntimos) de acordo com a Informação 
n.º interno/2007/2815 de 2007/02/13.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se para o efeito ao 
DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/02/15 
Processo n.º: 0086/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de cassetes áudio e 
CD-R para o DEJC/SBAH da CMO, com consulta às empresas 
“FNAC e Movicrédito”, pelo valor estimado de € 816,75 
(Oitocentos e dezasseis euros e setenta e cinco cêntimos) de 
acordo com a Informação n.º interno/2007/3027 de 
2007/02/15.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
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registo de cabimento. Remeta-se, previamente, ao DGAF/DF 
para cabimento. 
Data da decisão: 2007/02/16 
Processo n.º: 0090/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de fraldário para o 
Jardim-de-infância da EB1/JI Veiga Ferreira via DEJC/DE da 
CMO, com consulta às empresas “Tiago Sousa e Filhos”, pelo 
valor estimado de € 314,60 (Trezentos e catorze euros e sessenta 
cêntimos) de acordo com a Informação n.º interno/2007/2987 
de 2007/02/15.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento. Remeta-se, previamente, ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/02/16 
Processo n.º: 0091/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento auto rádio e tapetes 
na viatura 1601 da Frota Municipal, com consulta à empresa 
“Loures Automóveis”, pelo valor estimado de € 600,00 
(Seiscentos euros) de acordo com a Informação n.º 
interno/2007/3035 de 2007/02/15.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/02/16 
Processo n.º: 0093/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de prestação de 
serviço de reparação de impressora HP DesignJet 1050c do 
DPEDE via GISC da CMO, com consulta à empresa “HP, 
S.A.”, pelo valor estimado de € 302,50 (Trezentos e dois euros e 
cinquenta cêntimos) de acordo com a Informação n.º 
interno/2007/1968 de 2007/02/02.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/02/17 
Processo n.º: 0056/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de prestação de 
serviços adicionais de apoio local do sistema de gestão 
documental via GISC da CMO, com consulta à empresa “Link 
Consuming, S.A.” pelo valor estimado de € 2.904,00 (Dois mil, 
novecentos e quatro euros) de acordo com a Informação n.º 
interno/2007/1961 de 2007/02/02.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/02/17 
Processo n.º: 0054/07 
 
Assunto: Procedimento para publicação de anúncio 
relativamente ao “Centro Cultural da Malaposta – Reparações”, 
com consulta à empresa “Global de Notícias, Lda. – Diário de 
Notícias” pelo valor estimado de € 242,00 (Duzentos e quarenta 
e dois euros) de acordo com a Informação n.º 
interno/2007/2590 de 2007/02/09.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/02/17 
Processo n.º: 0079/07 
 
Assunto: Procedimento para publicação de anúncio 
relativamente ao “Centro Cultural da Malaposta – Reparações”, 

com consulta à empresa “Presslivre, Lda. – Correio da Manhã” 
pelo valor estimado de € 242,00 (Duzentos e quarenta e dois 
euros) de acordo com a Informação n.º interno/2007/2591 de 
2007/02/09.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/02/17 
Processo n.º: 0078/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de prestação de 
serviço de limpeza extra nas instalações do Centro de 
Exposições, com consulta à empresa “Restaurilimpa, Lda.”, pelo 
valor estimado de € 600,00 (Seiscentos euros) de acordo com a 
Informação n.º interno/2007/3242 de 2007/02/21.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se ao DGAF/DF, para 
cabimento. 
Data da decisão: 2007/02/21 
Processo n.º: 0108/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de Papel para 
plastificar para a DD/SELFD da CMO, com consulta à empresa 
“Crediforma, Lda.” pelo valor estimado de € 187,55 (Cento e 
oitenta e sete euros e cinquenta e cinco cêntimos) de acordo com 
a Informação n.º interno/2007/1976 de 2007/02/02.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se 
previamente ao DGAF/DF, para registo de cabimento prévio. 
Data da decisão: 2007/02/02 
Processo n.º: 0057/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de pulverizador para 
DAS/DPHS da CMO, com consulta à empresa “Coelho & 
Pereira, Lda.”, pelo valor estimado de € 60,50 (Sessenta euros e 
cinquenta cêntimos) de acordo com a Informação n.º 
interno/2007/3057 de 2007/02/15.   
 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/02/22 
Processo n.º: 0271/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de equipamento para 
o SMPC da CMO, com consulta às empresas “Coelho & Pereira, 
Lda. e Xamflow, Lda.”, pelo valor estimado de € 1.143,45 (Mil. 
Cento e quarenta e três euros e quarenta e cinco cêntimos) de 
acordo com a Informação n.º interno/2007/3054 de 
2007/02/15.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/02/22 
Processo n.º: 0082/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de projector para o 
SMPC da CMO, com consulta à empresa “Elpor, Lda.”, pelo 
valor estimado de € 121,00 (Cento e vinte e um euros) de acordo 
com a Informação n.º interno/2007/2971 de 2007/02/14.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/02/22 
Processo n.º: 0083/07 
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Assunto: Procedimento para fornecimento de fotocopiadora 
para EB1 António Maria Bravo de Odivelas via DEJC/DE da 
CMO, com consulta às empresas “Xerox, S.A., Cânon 
Copicanola, S.A. e Konica Minolta, Lda.”, pelo valor estimado 
de € 847,00 (Oitocentos e quarenta e sete euros) de acordo com 
a Informação n.º interno/2007/3249 de 2007/02/21.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/02/22 
Processo n.º: 0100/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de equipamento para 
a Viatura Toyota Hilux do SMPC da CMO, com consulta às 
empresas “Vianas, Lda., Hero Eléctrica, Lda.”, pelo valor 
estimado de € 290,40 (Duzentos e noventa euros e quarenta 
cêntimos) de acordo com a Informação n.º interno/2007/3065 
de 2007/02/16.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF, para cabimento. 
Data da decisão: 2007/02/22 
Processo n.º: 0084/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de capas de processo 
para contra ordenações para o DAJG da CMO, com consulta à 
empresa “Etigrafe, Lda.”, pelo valor estimado de € 2.359,50 
(Dois mil, trezentos e cinquenta e nove euros e cinquenta 
cêntimos) de acordo com a Informação n.º interno/2007/3088 
de 2007/02/16.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF, para cabimento. 
Data da decisão: 2007/02/22 
Processo n.º: 0094/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de prestação de 
serviço de seguro de acidentes pessoais para iniciativa “ Vista ao 
Aqueduto das Águas Livres”, com consulta às empresas “João 
Bernardino – Mediador de Seguros; Empremédia, Lda. e 
Mediadora Vialonga”, pelo valor estimado de € 56,00 (Cinquenta 
e seis euros) de acordo com a Informação n.º 
interno/2007/2719 de 2007/02/12.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/02/23 
Processo n.º: 0063/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de material de 
apanha errantes com laços de cabo rígido de abertura automática 
para MVM da CMO, com consulta às empresas “J. G. Moedas; 
Henry Schein e Veterina”, pelo valor estimado de € 1.609,08 
(Mil, seiscentos e nove euros e oito cêntimos) de acordo com a 
Informação n.º interno/2007/2592 de 2007/02/09.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/02/23 
Processo n.º: 0080/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de periódicos para 
BMDD da CMO, com consulta à empresa “Papelaria Cruzeiro 
de Castro & Dália, Lda.”, pelo valor estimado de € 590,44 
(Quinhentos e noventa euros e quarenta e quatro cêntimos) de 

acordo com a Informação n.º interno/2007/3274 de 
2007/02/21.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/02/23 
Processo n.º: 0098/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de máquina de 
encadernação para o DHSAS da CMO, com consulta às 
empresas “José Carlos dos Santos Alcobia, Lda. e Carvalho e 
Costa, Lda.”, pelo valor estimado de € 401,72 (Quatrocentos e 
um euros e setenta e dois cêntimos) de acordo com a 
Informação n.º interno/2007/2132 de 2007/02/05.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/02/23 
Processo n.º: 0070/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de toner para 
fotocopiadora da Loja jovem de Odivelas via DEJC/DJ da 
CMO, com consulta à empresa “COPICANOLA”, pelo valor 
estimado de € 38,72 (Trinta e oito euros e setenta e dois 
cêntimos) de acordo com a Informação n.º interno/2007/2394 
de 2007/02/07.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/02/23 
Processo n.º: 0066/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de diversas peças 
para as viaturas n. 1608 e 1610 da Frota Municipal da CMO, 
com consulta à empresa “Loures Automóveis”, pelo valor 
estimado de € 750,00 (Setecentos e cinquenta euros) de acordo 
com a Informação n.º interno/2007/2260 de 2007/02/23.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/02/23 
Processo n.º: 0060/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento e colocação de 5 
(cinco) cintos de segurança em diversas viaturas da Frota 
Municipal da CMO, com consulta à empresa “Tecniamper”, pelo 
valor estimado de € 1.000,00 (Mil euros) de acordo com a 
Informação n.º interno/2007/2224 de 2007/02/06.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/02/23 
Processo n.º: 0058/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de diversas peças 
para a viatura n.º 1703 da Frota Municipal da CMO, com 
consulta à empresa “Glaxcar”, pelo valor estimado de € 150,00 
(Cento e cinquenta euros) de acordo com a Informação n.º 
interno/2007/2279 de 2007/02/06.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/02/23 
Processo n.º: 0061/07 
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Assunto: Procedimento para fornecimento de argolas para 
encadernamento, com consulta à empresa “Crediforma, Lda.”, 
pelo valor estimado de € 34,00 (Trinta e quatro euros) de acordo 
com a Informação n.º interno/2007/2232 de 2007/02/06.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/02/23 
Processo n.º: 0059/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de rolos de película 
autocolante para forrar livros para a BMDD via DEJC/SBAH 
da CMO, com consulta à empresa “Neschen, Lda.” pelo valor 
estimado de € 1.815,00 (Mil, oitocentos e quinze euros) de 
acordo com a Informação n.º interno/2007/2412 de 
2007/02/07.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/02/23 
Processo n.º: 0067/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de chaveiro para a 
DGOU/DPUPE da CMO, com consulta à empresa “Manutan, 
Lda.” pelo valor estimado de 38,72 (Trinta e oito euros e setenta 
e dois cêntimos) de acordo com a Informação n.º 
interno/2007/2405 de 2007/02/07.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/02/23 
Processo n.º: 0065/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de brita para 
Programa de Apoio ao Projectos Escolares via DEJC/DE da 
CMO, com consulta à empresa “Bucelbritas – Indústria de Britas 
de Bucelas, Lda.” pelo valor estimado de 278,00 (Duzentos e 
setenta e oito euros) de acordo com a Informação n.º 
interno/2007/3528 de 2007/02/23.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/02/26 
Processo n.º: 0118/07 
 
Assunto: Procedimento para publicação de anúncio relativo ao 
PER – 1 de Março, com consulta à empresa “Jornal de Odivelas 
– Traços Radicais, Lda.” pelo valor estimado de 605,00 
(Seiscentos e cinco euros) de acordo com a Informação n.º 
interno/2007/3620 de 2007/02/26.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para cabimento. 
Data da decisão: 2007/02/26 
Processo n.º: 0105/07 
 
Assunto: Procedimento para divulgação de mensagem na Rádio 
Nova Antena – “Dia Internacional dia Mulher”, com consulta à 
empresa “Invesmeios – Rádio Nova Antena” pelo valor 
estimado de 236,68 (Duzentos e trinta e seis euros e sessenta e 
oito cêntimos) de acordo com a Informação n.º 
interno/2007/4141 de 2007/03/02.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para cabimento. 
Data da decisão: 2007/03/05 
Processo n.º: 0115/07 
 

Assunto: Procedimento para fornecimento de direitos de autor 
para actuação ao vivo para a Feira Multiculturas via DEJC/DJ 
da CMO, com consulta à empresa “Sociedade Portuguesa de 
Autores”, pelo valor estimado de € 500,00 (Quinhentos euros) 
de acordo com a Informação n.º interno/2007/3597 de 
2007/02/26.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para efeitos de registo de 
cabimento. 
Data da decisão: 2007/03/06 
Processo n.º: 0134/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de prestação de 
serviços de espectáculo de Música Celta para a Feira 
Multiculturas via DEJC/DJ da CMO, com consulta à empresa 
“Professor Gonçalo”, pelo valor estimado de € 250,00 
(Duzentos e cinquenta euros) de acordo com a Informação n.º 
interno/2007/3598 de 2007/02/26.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/03/06 
Processo n.º: 0133/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de prestação de 
serviços de espectáculo de dança Africana na Feira Multiculturas 
via DEJC/DJ da CMO, com consulta à empresa “ARACODI”, 
pelo valor estimado de € 250,00 (Duzentos e cinquenta euros) de 
acordo com a Informação n.º interno/2007/3600 de 
2007/02/26.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para efeitos de registo de 
cabimento. 
Data da decisão: 2007/03/06 
Processo n.º: 0132/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de prestação de 
serviços de espectáculo de dança do Ventre na Feira 
Multiculturas via DEJC/DJ da CMO, com consulta à empresa 
“Circulo de Dança de Lisboa”, pelo valor estimado de € 250,00 
(Duzentos e cinquenta euros) de acordo com a Informação n.º 
interno/2007/3612 de 2007/02/26.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para efeitos de registo de 
cabimento. 
Data da decisão: 2007/03/06 
Processo n.º: 0131/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de prestação de 
serviços de policiamento para a Feira Multiculturas via 
DEJC/DJ da CMO, com consulta à “PSP”, pelo valor estimado 
de € 500,00 (Quinhentos euros) de acordo com a Informação n.º 
interno/2007/3595 de 2007/02/26.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para efeitos de registo de 
cabimento. 
Data da decisão: 2007/03/06 
Processo n.º: 0135/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de t-shirt’s para a 
Feira Multiculturas via DEJC/DJ da CMO, com consulta à 
empresa “Reinaldo Fernandes Higino”, pelo valor estimado de € 
140,36 (Cento e quarenta euros e trinta e seis cêntimos) de 
acordo com a Informação n.º interno/2007/3624 de 
2007/02/26.   
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Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para efeitos de registo de 
cabimento. 
Data da decisão: 2007/03/06 
Processo n.º: 0129/07 
 
 
Informação n.º Interno/2007/6127,de 27 de Março  
de 2007: 
 
Despachos exarados pelo Sr. Director do DGAF (conforme 
despacho n.º 82/PRES/06) no período de 14 de Fevereiro 
a 06 de Março de 2007 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
equipamento para Peixaria do Mercado de Caneças – Máquina 
de Gelo e Cuba, à empresa “Globalfrio, Lda.”, pelo valor de € 
6.118,97 (Seis mil, cento e dezoito euros e noventa e sete 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/3028, de 2007/02/15. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: À DF. Autorizo a adjudicação nos termos propostos, 
sujeita a estorno de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/02/16 
Processo n.º: 0536/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de ligações do 
novo centro de dados via GISC, à empresa “Informantem, Lda.” 
pelo valor de € 5.300,43 (Cinco mil e trezentos euros e quarenta 
e três cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/1831, de 2007/01/31. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: À DF. Autorizo a adjudicação nos termos propostos, 
sujeita a estorno de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/02/16 
Processo n.º: 0526/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de impressão 
de cartazes para MUPI’s, à empresa “Imprime, Lda.”, pelo valor 
de € 3.450,92 (Três mil, quatrocentos e cinquenta euros e 
noventa e dois cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/3823, de 2007/02/27. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos, sujeita a registo de compromisso e regularização de 
cabimento. 
Data da decisão: 2007/03/02 
Processo n.º: 0035/07 
 
 
Despachos exarados pela Sra. Chefe da DA (conforme despacho 
n.º 03/DGAF/2006) no período de 14 de Fevereiro a 06 de 
Março de 2007 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para renovação de aluguer de 
equipamento de água instalados na CMO, à empresa “Nestlé 
Waters Direct Portugal-Com. Dist. Prod. Alimentares, S.A.”, 
pelo valor de € 479,52 (Quatrocentos e setenta e nove euros e 
cinquenta e dois cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/921, de 2007/01/19. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a adjudicação nos termos propostos; 2) 
Remeta-se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de 
compromisso. 
Data da decisão: 2007/02/14 
Processo n.º: 0563/06 
 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças auto 
para DOMT/DTO, à empresa ”Glaxcar, Lda.”, no valor de € 
107,38 (Cento e sete euros e trinta e oito cêntimos), de acordo 
com a Informação n.º Interno/2007/2968 de 2007/02/14. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeita a 
regularização do cabimento e registo de compromisso. Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/02/14. 
Processo n.º: 0491/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças auto 
para o DOMT/DTO, à empresa ”Glaxcar”, no valor de € 
968,00 (Novecentos e sessenta e oito euros), de acordo com a 
Informação n.º Interno/2007/2966 de 2007/02/14. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeita à 
regularização do cabimento e ao registo de compromisso. 
Remeta-se, previamente, ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/02/16 
Processo n.º: 0490/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de carimbos 
para o DAJG/DL/SL, à empresa “Sporgravo, Lda.” no valor de 
€ 90.75 (Noventa euros e setenta e cinco cêntimos), de acordo 
com a Informação n.º Interno/2007/2454 de 2007/02/07. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a adjudicação nos termos propostos; 2) 
Remeta-se ao DGAF/DF, para registo do compromisso. 
Data da decisão: 2007/02/07 
Processo n.º: 0002/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
equipamento informático servidores centrais para o GISC, à 
empresa “Informática El Corte Inglês” no valor de € 1.242,82 
(Mil, duzentos e quarenta e dois euros e oitenta e dois cêntimos), 
de acordo com a Informação n.º Interno/2007/1844 de 
2007/01/31. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a adjudicação nos termos propostos; 2) 
Previamente à adjudicação, solicito a remessa ao DGAF/DF, 
para realização de estorno de cabimento e registo do 
compromisso. 
Data da decisão: 2007/02/17 
Processo n.º: 0003/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de testes 
psicológicos para o GAP da Pontinha via DEJC, à empresa 
”CEGOC-TEA, LDA.”, no valor de € 1.611,50 (Mil, seiscentos 
e onze euros e cinquenta cêntimos), de acordo com a 
Informação n.º Interno/2007/2494 de 2007/02/08. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação. Remeta-se previamente ao 
DGAF/DF para regularização do cabimento e registo do 
compromisso. 
Data da decisão: 2007/01/08 
Processo n.º: 0005/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento e 
montagem de estores em centro de dia via DOMT/DIEM, à 
empresa ”Sófilestor, Lda.”, no valor de € 217,80 (Duzentos e 
dezassete euros e oitenta cêntimos), de acordo com a 
Informação n.º Interno/2007/2618 de 2007/02/09. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a adjudicação nos termos propostos. 2) 
Remeta-se previamente ao DGAF/DF, para realização de 
estorno de cabimento e registo do compromisso. 
Data da decisão: 2007/02/17 
Processo n.º: 0009/07 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de CD-R para 
o DHSAS/DSPT, à empresa ”Isopapel, Lda.”, no valor de € 
254,10 (Duzentos e cinquenta e quatro euros e dez cêntimos), de 
acordo com a Informação n.º Interno/2007/1838 de 
2007/01/31. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/02/17 
Processo n.º: 0051/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de suporte 
papel para DEJC/DE, à empresa ”HIGIPOWER – Artigos de 
Higiene e Limpeza de Patrícia Gonçalves Faria Silva, no valor de 
€ 70,97 (Setenta euros e noventa e sete cêntimos), de acordo 
com a Informação n.º Interno/2007/2409 de 2007/02/07. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a adjudicação nos termos propostos; 2) 
Remeta-se ao DGAF/DF, para reforço de cabimento e registo 
do compromisso. 
Data da decisão: 2007/02/17 
Processo n.º: 0015/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de vidro duplo 
para Centro de Exposições na Quinta da Memória, à empresa 
”Vidrofornense, Lda.”, no valor de € 1.573,00 (Mil, quinhentos e 
setenta e três euros), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/2013 de 2007/02/02. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a adjudicação nos termos propostos; 2) 
Remeta-se previamente ao DGAF/DF, para reforço de 
cabimento e registo do compromisso. 
Data da decisão: 2007/02/17 
Processo n.º: 0555/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de material 
diverso para DOMT/DIEM, à empresa ”Pedro & Paulo, Lda.”, 
no valor de € 231,24 (Duzentos e trinta e um euros e vinte e 
quatro cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/1829 de 2007/01/31. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a adjudicação nos termos propostos; 2) 
Remeta-se previamente ao DGAF/DF, para realização de 
estorno de cabimento e registo do compromisso. 
Data da decisão: 2007/02/17 
Processo n.º: 0556/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para instalação de equipamento de controlo de 
assiduidade, à empresa ”Elpor, S.A.”, no valor de € 146,97 
(Cento e quarenta e seis euros e noventa e sete cêntimos), de 
acordo com a Informação n.º Interno/2007/2559 de 
2007/02/08. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a adjudicação nos termos propostos; 2) 
Remeta-se ao DGAF/DF, para registo do compromisso. 
Data da decisão: 2007/02/17 
Processo n.º: 0552/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 2 vidros 
para as instalações do arquivo do DGOU, à empresa 
”Vidrofornense, Lda.”, no valor de € 405,35 (Quatrocentos e 
cinco euros e trinta e cinco cêntimos), de acordo com a 
Informação n.º Interno/2007/1845 de 2007/01/31. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a adjudicação nos termos propostos; 2) 
Remeta-se ao DGAF/DF, para realização de reforço de 
cabimento e registo do compromisso. 
Data da decisão: 2007/02/17 
Processo n.º: 0553/06 
 

Assunto: Proposta de adjudicação para prestação de serviço de 
seguro de acidentes pessoais para a iniciativa “OTL’s Carnaval 
2007”, à empresa ”João Bernardino – Mediador de Seguros”, no 
valor de € 21,50 (Vinte e um euros e cinquenta cêntimos), de 
acordo com a Informação n.º Interno/2007/3170 de 
2007/02/19. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeita a 
estorno de cabimento e registo do compromisso. Remeta-se ao 
DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/02/19 
Processo n.º: 0062/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
fotocopiadora com retoma de antiga para o DHSAS/DGHS, à 
empresa ”Copicanola, S.A.”, no valor de € 2.889,90 (Dois mil, 
oitocentos e oitenta e nove euros e noventa cêntimos), de 
acordo com a Informação n.º Interno/2007/2596 de 
2007/02/09. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeita a 
estorno de cabimento e registo do compromisso. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/02/19 
Processo n.º: 0004/07  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação de máquina de café TRIAL Bar-CLA-E do 
Gabinete da Presidência da CMO, à empresa ”Moedamática, 
Lda.”, no valor de € 108,13 ( Cento e oito euros e treze 
cêntimos), de acordo com a Informação n.º Interno/2007/2373 
de 2007/02/07. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeita a 
reforço do cabimento e registo do compromisso. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF 
Data da decisão: 2007/02/21 
Processo n.º: 0020/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de esquentador 
para as instalações de limpeza urbana do Bairro do Olival do 
Pancas – Freguesia da Pontinha, à empresa ”Rodrigues & 
Rodrigues, Lda.”, no valor de € 313,00 ( Trezentos e treze 
euros), de acordo com a Informação n.º Interno/2007/1833 de 
2007/01/31. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a adjudicação nos termos propostos; 2) 
Remeta-se ao DGAF/DF, para realização de estorno de 
cabimento e registo do compromisso. 
Data da decisão: 2007/02/21 
Processo n.º: 0014/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de mobiliário 
de Escola EB1 Eça de Queirós, à empresa ”Lemis”, no valor de 
€ 1.223,16 (Mil, duzentos e vinte e três euros e dezasseis 
cêntimos), de acordo com a Informação n.º Interno/2007/3093 
de 2007/01/16. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeita a 
reforço de cabimento e registo de compromisso. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/02/22 
Processo n.º: 0013/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
termoacumulador de 80 litros para balneário das instalações da 
brigada de sinalização – Rua Luís de Camões – Freguesia da 
Póvoa de Santo Adrião, à empresa ”Rodrigues & Rodrigues”, no 
valor de € 254,10 (Duzentos e cinquenta e quatro euros e dez 
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cêntimos), de acordo com a Informação n.º Interno/2007/3068 
de 2007/01/16. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeita a 
estorno de cabimento e registo de compromisso. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/02/22 
Processo n.º: 0032/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para reparação de impressora 
via GISC, à empresa ”Informantem, Lda.”, no valor de € 368,71 
(Trezentos e sessenta e oito euros e setenta e um cêntimos), de 
acordo com a Informação n.º Interno/2007/1604 de 
2007/01/29. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento e compromisso. Remeta-se, previamente, 
ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/02/23 
Processo n.º: 0047/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para Acção de Formação 
“Curso  Básico de Formação de Socorristas” da Cruz 
Vermelha Portuguesa, à empresa ”Escola de Socorrismo da Cruz 
Vermelha Portuguesa.”, no valor de € 700,00 (Setecentos euros), 
de acordo com a Informação n.º Interno/2007/5079 de 
2007/02/23. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento e compromisso. Remeta-se ao DGAF/DF, 
para cabimento, compromisso e emissão de cheque. 
Data da decisão: 2007/02/23 
Processo n.º: 0137/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de auto rádio e 
tapetes na viatura n.º 1601 da Frota Municipal, à empresa 
”Loures Automóveis, S.A.”, no valor de € 468,19 (Quatrocentos 
e sessenta e oito euros e dezanove cêntimos), de acordo com a 
Informação n.º Interno/2007/3365 de 2007/02/22. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeita a 
estorno de cabimento e registo de compromisso. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/02/26 
Processo n.º: 0093/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de placas foto 
luminescentes para o DGAF/DFSO/SHST da CMO, à empresa 
”Bom Sinal, Lda.”, no valor de € 16,15 (Dezasseis euros e quinze 
cêntimos), de acordo com a Informação n.º Interno/2007/2784 
de 2007/02/13. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a adjudicação nos termos propostos: 2) 
Remeta-se ao DGAF/DF, para realização de reforço de 
cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/02/27 
Processo n.º: 0017/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de utensílios de 
cozinha, à empresa ”Interútil, Lda.”, no valor de € 302,50 
(Trezentos e dois euros e cinquenta cêntimos), de acordo com a 
Informação n.º Interno/2007/3627 de 2007/02/26. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos. Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/02/27 
Processo n.º: 0113/07 
 

Assunto: Proposta de adjudicação para publicação de um 
anúncio “Centro Cultural Malaposta – Reparações”, à empresa 
”Global Notícias – Diário de Notícias.”, no valor de € 209,63 
(Duzentos e nove euros e sessenta e três cêntimos), de acordo 
com a Informação n.º Interno/2007/3856 de 2007/02/27. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos. Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para estorno de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/02/27 
Processo n.º: 0079/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para prestação de serviço de 
reparação de impressora HP Laser Jet 3550n do GVSP via GISC 
da CMO, à empresa ”Hewlett-Packard Portugal, Lda”. no valor 
de € 526,92 (Quinhentos e vinte e seis euros e noventa e dois 
cêntimos), de acordo com a Informação n.º Interno/2007/3909 
de 2007/02/28. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos. Remeta-se 
ao DGAF/DF, para registo de cabimento e compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/02 
Processo n.º: 0006/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de placa 
identificativa para DJAG/DP, à empresa ”Sporgravo, Lda.”, no 
valor de € 90,75 (Noventa euros e setenta e cinco cêntimos), de 
acordo com a Informação n.º Interno/2007/3372 de 
2007/02/22. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos. Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para estorno de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/04 
Processo n.º: 0286/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para barreiras publicitárias 
para a iniciativa “Desporto na Rua”, à empresa ”Doublet Ibérica, 
S.A.”, no valor de € 589,88 (Quinhentos e oitenta e nove euros e 
oitenta e oito cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/4204 de 2007/03/05. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos. Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para estorno de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/05 
Processo n.º: 0076/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de lonas para a 
iniciativa “Desporto na Rua”, à empresa ”Doublet Ibérica, S.A.”, 
no valor de € 2.323,20 (Dois mil, trezentos e vinte e três euros e 
vinte cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/4201 de 2007/03/05. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos. Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/05 
Processo n.º: 0075/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para divulgação de mensagem 
na RNA – Dia Internacional da Mulher”, à empresa ”Invesmeios 
– Rádio Nova Antena.”, no valor de € 233,15 (Duzentos e trinta 
e três euros e quinze cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/4279 de 2007/03/06. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos. Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para estorno de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/06 
Processo n.º: 0155/07 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de usufruto de 
direitos de autor para iniciativa “ Desporto na Rua”, à empresa 
”Sociedade Portuguesa de Autores”, no valor de € 246,40 
(Duzentos e quarenta e seis euros e quarenta cêntimos), de 
acordo com a Informação n.º Interno/2007/4226 de 
2007/03/05. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos. Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/06 
Processo n.º: 0074/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 10 cartazes 
para Outdoors, à empresa ”Imprime – Serigrafia e Artes 
Gráficas, Lda.”, no valor de € 2.709,19 (Dois mil, setecentos e 
nove euros e dezanove cêntimos), de acordo com a Informação 
n.º Interno/2007/3869 de 2007/02/28. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos. Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/06 
Processo n.º: 0117/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviços de 
lavandaria para a Quinta das Águas Férreas, à empresa 
”Sociedade de Lavandaria Júpiter, Lda.”, no valor de € 1.500,00 
(Mil e quinhentos euros), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/4301 de 2007/03/06. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeita a 
registo de compromisso. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/03/06 
Processo n.º: 0053/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 1 cartaz para 
Outdoors, à empresa ”Imprime – Serigrafia e Artes Gráficas, 
Lda.”, no valor de € 753,35 (Setecentos e cinquenta e três euros 
e trinta e cinco cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/3892 de 2007/03/02. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos. Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento e 
compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/06 
Processo n.º: 0115/07 
 
 
Informação n.º Interno/2007/6130, de 27 de Março 
de 2007: 
 
Despachos exarados pela Sr.ª Presidente, no período 
de 31 de Janeiro a 07 de Março de 2007 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º A 5292, à 
empresa “Executive Clean, S.A.” no valor de € 56.660,72 
(Cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta euros e setenta e dois 
cêntimos), referente à prestação de serviço de limpeza nas 
instalações da CMO. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Dr.ª 
Susana Amador: Ao DGAF/DF. Tomei conhecimento. Ao Sr. 
Director do Departamento de Gestão Administrativa e 
Financeira. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/01/31 
Processo n.º: 0326/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2006-0789, à 
empresa “Restaurilimpa” no valor de € 43.356,72 (Quarenta e 
três mil, trezentos e cinquenta e seis euros e setenta e dois 

cêntimos), referente à prestação de serviço de limpeza geral nas 
instalações da CMO. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Dr.ª 
Susana Amador: Ao DGAF/DF. Ao DGAF/DF. Autorizo, nos 
termos propostos. 
Data da decisão: 2007/02/28 
Processo n.º: 0061/05 
 
Assunto: Proposta de pagamento das facturas n.º 55893, 55894, 
55895, 55896, 55898,55899, 55900, 55901, 55902, 55903, 55904, 
55905, 55906, 55908, 55909, 55910, 55911, 55913, 55916, 55918, 
55920, 55921, 55960, 55966, 55968, 55969, 55973, 55974, 55976, 
55978, 55981 e 55982, à empresa “UNISELF, LDA.” no valor 
total de € 82.297,07 (Oitenta e dois mil, duzentos e noventa e 
sete euros e sete cêntimos), referente ao fornecimento de 
refeições em escolas da área do Município de Odivelas no ano 
lectivo 2006/2007, via DEJC/DE. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Dr.ª 
Susana Amador: Ao DGAF/DF. Ao DGAF/DF. Autorizo, nos 
termos propostos. 
Data da decisão: 2007/02/28 
Processo n.º: 006805 
 
 
Despachos exarados pelo Sr. Director do DGAF (conforme 
despacho n.º 82/PRES/06) no período de 31 de Janeiro 
a 07 de Março de 2007 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 061217854, à 
empresa “PT Prime” no valor de € 1.815,00 (Mil, oitocentos e 
quinze euros), referente à prestação de serviço de acesso à Rede 
Internet da CMO. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo. 
Data da decisão: 2007/02/05 
Processo n.º: 0514/03 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7000354, à 
empresa “Nestlé Waters” no valor de € 341,65 (Trezentos e 
quarenta e um euros e sessenta e cinco cêntimos), referente ao 
fornecimento de garrafões de água e copos para refrigeradores 
Selda Existentes na CMO. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Autorizo o pagamento da factura n.º 7000354, de 
03/01/2007, da firma “Nestlé Waters”, no valor de € 341,65 
(Trezentos e quarenta e um euros e sessenta e seis cêntimos). 
Data da decisão: 2007/02/05 
Processo n.º: 0358/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º FTV-
0612/607067, à empresa “Prológica””, no valor de € 10.468,91 
(Dez mil, quatrocentos e sessenta e oito euros e noventa e um 
cêntimos), referente ao fornecimento de router para ligação de 
um novo acesso primário no âmbito do sistema de telefonia IP 
via GISC. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Pague-se. 
Data da decisão: 2007/02/25 
Processo n.º: 0091/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 6744 à empresa 
“MOBAPEC”, no valor de € 840,95 (Oitocentos e quarenta 
euros e noventa e cinco cêntimos), referente ao fornecimento de 
mobiliário para salas de aula via DEJC/DE. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Pague-se. 
Data da decisão: 2007/02/25 
Processo n.º: 0239/06 
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Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 863, à empresa 
“Link”, no valor de € 19.965,00 (Dezanove mil, novecentos e 
sessenta e cinco euros), referente ao fornecimento de software 
no âmbito do sub projecto do ALO-Digital “Intranet Autarquia 
em Banda Larga” via GISC. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Pague-se. 
Data da decisão: 2007/02/25 
Processo n.º: 0103/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 0061, à empresa 
“Simões & João”, no valor de € 2.586,38 (Dois mil, quinhentos e 
oitenta e seis euros e trinta e oito cêntimos), referente à aquisição 
de encadernação de actas das reuniões da Comissão Instaladora 
do Município de Odivelas e da Câmara Municipal de Odivelas 
via DAJG/DAG. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/02/26 
Processo n.º: 0311/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 207028, à 
empresa “Sociedade Industrial de Móveis e Estruturas, Lda.”, no 
valor de € 4.919,98 (Quatro mil, novecentos e dezanove euros e 
noventa e oito cêntimos), referente à aquisição de mobiliário 
para apoio administrativo para estabelecimentos de Educação e 
Ensino do Pré-Escolar e 1º ciclo do EB via DEJC/SASERE. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Pague-se. 
Data da decisão: 2007/02/27 
Processo n.º: 0092/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 30-1/1482 190, à 
empresa “Manuel Rui Nabeiro, Lda”, no valor de € 402,07 
(Quatrocentos e dois euros e sete cêntimos), referente à 
aquisição de café e outros produtos de cafetaria para o refeitório 
municipal da CMO via DRH. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/02/28 
Processo n.º: 0040/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7036, à empresa 
“Gráfica Celinor”, no valor de € 363,00 (Trezentos e sessenta e 
três euros), referente à aquisição de senhas para refeitórios das 
escolas via DEJC/DE. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Pague-se. 
Data da decisão: 2007/02/28 
Processo n.º: 0203/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º A 2941, à 
empresa “LILAZ”, no valor de € 2.645,00 (Dois mil, seiscentos e 
quarenta e cinco euros), referente à aquisição de aluguer de 19 
autocarros para o primeiro período do ano lectivo 2006/2007 via 
DOMT/DTO. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Pague-se. 
Data da decisão: 2007/02/28 
Processo n.º: 0511/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 30-1/0999 190, à 
empresa “Rui Manuel Nabeiro, Lda.”, no valor de € 435,02 
(Quatrocentos e trinta cinco euros e dois cêntimos), referente à 
aquisição de café e outros produtos de cafetaria para refeitório 
municipal da CMO do DRH. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/02/28 
Processo n.º: 0040/06 
 

Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2378S/2006, à 
empresa “Imprime – Serigrafia e Artes Gráficas, Lda.”, no valor 
de € 5.844,30 (Cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro euros e 
trinta cêntimos), referente à aquisição de outdoors para 
campanha “Terra de Oportunidades” via GCRPP. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Pague-se. 
Data da decisão: 2007/02/28 
Processo n.º: 0362/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 117760, à 
empresa “Marques Raso, Lda.”, no valor de € 72,00 (Setenta e 
dois euros), referente ao fornecimento continuado de gás 
propano e butano para escolas e jardins-de-infância do 
Município de Odivelas via DEJC/DE. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Concordo e autorizo. 
Data da decisão: 2007/03/04  
Processo n.º: 0411/05 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 11514/2006, à 
empresa “Pneumacor”, no valor de € 256,76 (Duzentos e 
cinquenta e seis euros e setenta e seis cêntimos), referente ao 
fornecimento e montagem de pneus em viaturas da frota 
municipal via DOMT/DTO. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Concordo e autorizo. 
Data da decisão: 2007/03/04 
Processo n.º: 0483/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 320.06, à 
empresa “COFIPOR TI, S.A.” no valor de € 13.287,13 (Treze 
mil, duzentos e oitenta e sete euros e treze cêntimos), referente à 
aquisição de sistema de senhas para o atendimento da DGOU 
via GISC. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Pague-se. 
Data da decisão: 2007/03/05 
Processo n.º: 0291/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 6138210, à 
empresa “Nestlé Waters Direct Portugal, S.A.” no valor de € 
644,03 (Seiscentos e quarenta e quatro euros e três cêntimos), 
referente à aquisição de garrafões de água e copos de água para 
refrigeradores Selda existentes na CMO via DGAF/DA. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/03/05 
Processo n.º: 0352/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7072000083, à 
empresa “Informática El Corte Inglês” no valor de € 2.562,18 
(Dois mil, quinhentos e sessenta e dois euros e dezoito 
cêntimos), referente ao fornecimento de equipamento 
informático para unidades orgânicas da CMO via GISC. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Concordo e autorizo. 
Data da decisão: 2007/03/05 
Processo n.º: 0316/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 700070, à 
empresa “Oscarodivel” no valor de € 3.539,25 (Três mil, 
quinhentos e trinta e nove euros e vinte e cinco cêntimos), 
referente à prestação de serviço de mudanças para o GCRPP. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Concordo e autorizo. 
Data da decisão: 2007/03/05 
Processo n.º: 0071/07 
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Despachos exarados pela Sra. Chefe da DA (conforme despacho 
n.º 03/DGAF/2006) no período de 31 de Janeiro a 07 de Março 
de 2007 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º UAO700214, à 
empresa “Elpor, S.A.” no valor de € 33,88 (Trinta e três euros e 
oitenta e oito cêntimos), referente à aquisição de material 
eléctrico via DOMT/DIEM. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento da factura, sujeito a 
disponibilidade de tesouraria. 
Data da decisão: 2007/02/02 
Processo n.º: 0509/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 6505, à empresa 
“Simopeças”, no valor de € 451,95 (Quatrocentos e cinquenta e 
um euros e noventa e cinco cêntimos), referente à aquisição de 
consumíveis para lavagem de viaturas via DOMT/DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. 
Data da decisão: 2007/02/03 
Processo n.º: 0534/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º FL/026754 001), 
à empresa “COSMOS” no valor de € 1.619,02 (Mil, seiscentos e 
dezanove euros e dois cêntimos), referente à prestação de 
serviço de deslocações e alojamento de membros do DHSAS e 
DPEDE/DPME via DHSAS. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. 
Data da decisão: 2007/02/03 
Processo n.º: 0514/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 6796/06, à 
empresa “Remondes & Silva, Lda.”, no valor de € 381,26 
(Trezentos e oitenta e um euros e vinte e seis cêntimos), 
referente ao fornecimento de artigos de higiene e limpeza para o 
refeitório municipal via DRH. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/02/03 
Processo n.º: 0070/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7001811, à 
empresa “Nestlé Waters”, no valor de € 6,66 (Seis euros e 
sessenta e seis cêntimos), referente à prestação de serviço de 
aluguer de equipamento de água instalada na CMO via GAI. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento da factura, sujeito a 
disponibilidade de tesouraria. 
Data da decisão: 2007/02/03 
Processo n.º: 0279/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º C.523, à empresa 
“Medidata.Net”, no valor de € 847,00 (Oitocentos e quarenta e 
sete euros) referente ao fornecimento de Aplicação Informática 
para o POCAL, via DJAG. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. 
Data da decisão: 2007/02/03 
Processo n.º: 01427/01 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7008, à empresa 
“Sporgravo, Lda.”, no valor de € 18,15 (Dezoito euros e quinze 
cêntimos) referente à aquisição de carimbos para o DAJG/DP. 

Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. 
Data da decisão: 2007/02/03 
Processo n.º: 0370/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º A 1776, à 
empresa “OdivelGest, EM”, no valor de € 84,00 (Oitenta e 
quatro euros) referente à aquisição de 50 sacos de guloseimas no 
âmbito da iniciativa “Cantar as Janeiras” via GCRPP. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. 
Data da decisão: 2007/02/03 
Processo n.º: 0001/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º A 21343, à 
empresa “Extinloures, Lda.”, no valor de € 33,88 (Trinta e três 
euros e oitenta e oito cêntimos) referente à aquisição de 
consumíveis para o DGHS/SIS via DHSAS. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/02/23 
Processo n.º: 0193/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 061039, à 
empresa “RUJOCA”, no valor de € 562,65 (Quinhentos e 
sessenta e dois euros e sessenta e cinco cêntimos) referente à 
aquisição de autocolantes para o GCRPP. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/02/24 
Processo n.º: 0495/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 8419, no valor 
de € 364,61 (Trezentos e sessenta e quatro euros e sessenta e um 
cêntimos) e da factura n.º 8420, no valor de € 173,24 (Cento e 
setenta e três euros e vinte e quatro cêntimos) à empresa 
“Coelho Pereira, Lda.”, referente ao fornecimento de artigos 
diversos para a Quinta das águas Férreas via DD. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/02/24 
Processo n.º: 0366/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2393D/2006, à 
empresa “IMPRIME – Serigrafia e Artes Gráficas, Lda.”, no 
valor de € 199,65 (Cento e noventa e nove euros e sessenta cinco 
cêntimos) referente à aquisição de impressão em serigrafia de 
cartaz, no âmbito da inauguração do Gabinete de Apoio ao 
Cidadão, para o GCRPP. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/02/24 
Processo n.º: 0496/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 52/2007, no 
valor de € 67,76, (Sessenta e sete euros e setenta e seis cêntimos) 
e da factura n.º 53/2007, no valor de € 7,26 (Sete euros e vinte e 
seis cêntimos) à empresa “Vifato”, referente à aquisição de 
material para trabalho topográfico via DPEDE/SIG. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/02/24 
Processo n.º: 0477/06   
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Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2007000008, à 
empresa “K-Brinde”, no valor de € 439,41 (Quatrocentos e 
trinta e nove euros e quarenta e um cêntimos) referente à 
aquisição de taças e medalhas no âmbito da iniciativa “Corta-
Mato Concelho 2007” via DEJC/DE. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/02/24 
Processo n.º: 0026/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º FD 6106091, à 
empresa “Beltrão Coelho”, no valor de € 123,42 (Cento e vinte e 
três euros e quarenta e dois cêntimos) referente à aquisição de 
carregador e pilhas recarregáveis para a DAS/DA. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. 
Data da decisão: 2007/02/24 
Processo n.º: 0317/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º A 2939, à 
empresa “LILAZ”, no valor de € 125,00 (Cento e vinte e cinco 
euros) referente à aquisição de aluguer de um autocarro para o 
dia 15/12/2006 via DOMT/DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. 
Data da decisão: 2007/02/24 
Processo n.º: 0521/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 001370/1, à 
empresa “EQUIPEX”, no valor de € 90,69 (Noventa euros e 
sessenta e nove cêntimos) referente à aquisição de estirador e 
candeeiro de estirador para EB1 Rainha Santa via DEJC/DE. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. 
Data da decisão: 2007/02/24 
Processo n.º: 0088/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 637, à empresa 
“INVESMEIOS”, no valor de € 405,81 (Quatrocentos e cinco 
euros e oitenta e um cêntimos) referente à prestação de 
publicidade radiofónica pelo 8º Aniversário da CMO via 
GCRPP. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. 
Data da decisão: 2007/02/24 
Processo n.º: 0517/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2006000773, à 
empresa “TEVELUX”, no valor de € 188,76 (Cento e oitenta e 
oito euros e setenta e seis cêntimos) referente à aquisição de 
prestação de serviço de reparação de Aparelhagem de som para 
GVFF. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. 
Data da decisão: 2007/02/24 
Processo n.º: 0425/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º A 2934, à 
empresa “LILAZ”, no valor de € 435.00 (Quatrocentos e trinta e 
cinco euros) referente à aquisição de aluguer de autocarros para 
os dias 22/11/2006, 06/12/2006 e 13/12/2006 via 
DOMT/DTO. 

Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. 
Data da decisão: 2007/02/24 
Processo n.º: 0508/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 9457, à empresa 
“Centímetro”, no valor de € 25,89 (Vinte e cinco euros e oitenta 
e nove cêntimos euros) referente ao fornecimento de um 
agrafador e de um furador via DGOU/DLOP. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. 
Data da decisão: 2007/02/24 
Processo n.º: 0400/06    
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º A 21229, à 
empresa “EXTINLOURES, LDA.”, no valor de € 1.648,14 (Mil, 
seiscentos e quarenta e oito euros e catorze cêntimos) referente à 
prestação de serviços de “Manutenção Anual de Extintores” 
instalados na CMO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. 
Data da decisão: 2007/02/24 
Processo n.º: 0220/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 123/2007, à 
empresa “Vifato”, no valor de € 124,27 (Cento e vinte e quatro 
euros e vinte e sete cêntimos) referente à aquisição de 
equipamento de protecção individual para o DOMT/DEP. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. 
Data da decisão: 2007/02/24 
Processo n.º: 0361/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7001824, à 
empresa “Nestlé Waters”, no valor de € 6,66 (Seis euros e 
sessenta e seis cêntimos) referente à prestação de serviço de 
aluguer de equipamento de água, instalado na CMO via 
DJAG/DL. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria.  
Data da decisão: 2007/02/24 
Processo n.º: 0201/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 001371/1, à 
empresa “Equipex”, no valor de € 534,58 (Quinhentos e trinta e 
quatro euros e cinquenta e oito cêntimos) referente à aquisição 
de madeira para a EB1 – Dr. Mário Madeira, via DEJC/DE. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria.  
Data da decisão: 2007/02/24 
Processo n.º: 0112/06   
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 0508, à empresa 
“Tabacaria Baía”, no valor de € 36,40 (Trinta e seis euros e 
quarenta cêntimos) referente ao fornecimento de publicações 
periódicas para a UNIVA via DPEDE. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria.  
Data da decisão: 2007/03/04 
Processo n.º: 0285/06 
 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano VIII - N.º 6 10 de Abril de 2007 29 

 

Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 117817, à 
empresa “Marques Raso, Lda.”, no valor de € 43.69 (Quarenta e 
três euros e sessenta e nove cêntimos) referente ao fornecimento 
de gás e redutor para DOMT/DIEU/SIT. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria.  
Data da decisão: 2007/03/04 
Processo n.º: 0344/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 007014, à 
empresa “DACOR”, no valor de € 453,75 (Quatrocentos e 
cinquenta e três euros e setenta e cinco cêntimos) referente à 
aquisição de placa em PVC para GAPP via GCRPP. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/03/05 
Processo n.º: 0010/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7906, à empresa 
“Etigrafe”, no valor de € 222,64 (Duzentos e vinte e dois euros e 
sessenta e quatro cêntimos) referente à aquisição de livros de 
recibos para referendo via DAJG/DAG. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. 
Data da decisão: 2007/03/05 
Processo n.º: 0027/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 4646, à empresa 
“EXPM, Lda.”, no valor de € 46,46 (Quarenta e seis euros e 
quarenta e seis cêntimos) referente à aquisição de caixas de 
cartão para DAJG/DAG. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/03/05 
Processo n.º: 0447/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 1102, à empresa 
“Jornal de Odivelas”, no valor de € 181,50 referente à publicação 
de um anúncio – Atendimento da DGOU via GCRPP. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/03/05 
Processo n.º: 0028/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 0201335, à 
empresa “Montiléctrica”, no valor de €204,01(Duzentos e quatro 
euros e um cêntimo) referente à aquisição de rádios no âmbito 
da iniciativa “ABS da Música” via DCPC/SDAC. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. 
Data da decisão: 2007/03/05 
Processo n.º: 0493/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º MCOL 31, à 
empresa “RESOPRE”, no valor de €464,64 (Quatrocentos e 
sessenta e quatro euros e sessenta e quatro cêntimos) referente à 
aquisição de caixotes do lixo para os Pavilhões Desportivos das 
Escolas Secundárias da Ramada, Caneças e Pedro Alexandrino 
via DD. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/03/05 
Processo n.º: 0430/06 
 

 

Habitação, Saúde e Assuntos Sociais 
 

 
 

Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais, pelo 
Senhor Vereador José Esteves, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo Despacho n.º 54/PRES/2006, nos termos da 
Informação n.o Interno/2007/5815 de 22 de Março de 2007, 
referente ao período de 08  a 20 de Março de 2007: 
 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Sector de Intervenção Social 
 
Interno/2007/4972 de 2007-03-13 
Assunto: Bairro Olival do Pancas, Lote 51 – 1º C, Pontinha. 
Proposta de regularização de dívida.  
Decisão: Regularização da divida no valor total de € 11.265,05 
através de um plano de regularização de 37 prestações, com 
início em Abril de 2007 e final em Maio de 2010, sendo que 
entre o dia 1 e o dia 8 de cada mês a prestação é no valor de  
€ 226,99 (renda mensal) e no dia 20 de cada mês € 300,00 
(prestação de regularização da dívida). Oficiar o inquilino e a 
Divisão Financeira do teor da decisão. 
Data: 2007-03-20 
 
Interno/2007/4980 de 2007-03-13 
Assunto: Exclusão do PER de elementos do agregado 
020.0049.1, Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão Final. 
Decisão: Assinatura de Edital n.º 29/VJE/2007, com exclusão 
do Programa Especial de Realojamento (PER) perda de direito 
a realojamento por falta de residência permanente na construção 
precária n.º 49, do Núcleo 20 PER, Bairro do Barruncho, 
freguesia da Póvoa de Santo Adrião. 
Data:2007-03-20 
 
Interno/2007/5410 de 2007-03-19 
Assunto: Actualização de agregado/ falecimento de elemento da 
matrícula PER 087.0017.1. 
Decisão: Actualização da base de dados PER, dado que 
Armandina de Lurdes recenseada no PER (matrícula 087.0017.1) 
a quem foi atribuída a construção precária n.º 061.0042.1, 
faleceu. 
Data: 2007-03-20 
 
Interno/2007/4344 de 2007-03-15 
Assunto: Proposta de realojamento do agregado familiar de  
Ana Bela de Jesus Naia, no fogo municipal sito na Praceta 25 de 
Agosto, n.º 4 – 2º Esq.º, Freguesia de Famões. 
Decisão: Realojamento de Ana Bela de Jesus Naia e respectivo 
agregado familiar residente no Núcleo PER 65 – Barraca 6 – 
Serra/Encosta da Luz – Pontinha, no fogo municipal sito na 
Praceta 25 de Agosto, n.º 4 – 2º Esq.º – Freguesia de Famões, 
bem como, exclusão do PER de Marco Paulo Naia Borges, 
recenseado com o registo de matrícula n.º 065.0006.01, por 
ausência/alternativa habitacional, conforme declaração do 
próprio. 
Data: 2007-03-20 
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Secção de Gestão do Parque Habitacional 
 
Processo n.º 0906/018 -1999 
Interno/2007/4941 de 2007-03-13 
Assunto: Regularização de Dívida. Fogo: Rua António Aleixo  
n.º 5 – 3º Esq.º – Póvoa de Santo Adrião. Titular: Liliete da 
Costa Lemos. 
Decisão: Regularização da divida no valor total de € 129,36 
através de um plano de regularização de 3 prestações no valor de 
€ 64,68 com início em Abril de 2007. Oficiar o inquilino e a 
Divisão Financeira do teor da decisão. 
Data: 2007-03-20 
 
Processo n.º 0902/055-2004 
Interno/2007/4939 de 2007-03-13 
Assunto: Regularização de Dívida. Fogo: Rua António 
Domingos Carvalho n.º 4 1º Dt.º. – Famões. 
Decisão: Regularização da divida no valor total de € 398,30 
através de um plano de regularização de 13 prestações sendo a 
primeira no valor de € 13,46 e as restantes no valor de € 32,07 
com início em Abril de 2007. Oficiar o inquilino e a Divisão 
Financeira do teor da decisão. 
Data: 2007-03-20 
 
 
 
Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais, pelo 
Senhor Vereador José Esteves, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo Despacho n.º 54/PRES/2006, nos termos da 
Informação n.o Interno/2007/5824 de 22 de Março de 2007, 
referente ao período de 08  a 20 de Março de 2007: 
 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Divisão de Construção e Reabilitação de Habitação 
 
Processo n.º 13.01/02-2004 
Interno/2007/4499 de 2007-03-07 
Assunto: RECRIA – Conclusão da Obra para pagamento/ 
Facturas. Proprietário: José Miguel Bernardo. Prédio: Rua da 
República, n.º 101 – Caneças. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os devidos efeitos. 
Data: 2007-03-15 
 
 
 
Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais, pela 
Senhora Directora do DHSAS, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo Despacho n.º 08/VJE/2006, nos termos da 
Informação n.o Interno/2007/5550, de 20 de Março de 2007, 
referente ao período de 07  a 20 de Março de 2007: 
 
 
Assunto: Pagamento das quotas de 2007 do Condomínio do 
Edifício n.º 13 – Rua José António Carvalho - Famões, no valor 
de € 576,00 (quinhentos e setenta e seis euros), de acordo com a 
informação n.º Interno/2007/4554, 2007-03-08. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba abaixo descrita, nos 
termos da presente informação. 
Data da Decisão: 2007.03.08 
 
Assunto: Pagamento das quotas de 2007 do Condomínio do 
Edifício n.º 2 – Rua Rainha Santa Isabel - Famões, no valor de  
€ 468,00 (quatrocentos e sessenta e oito euros), de acordo com a 
informação n.º Interno/2007/4568, 2007-03-08. 

Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Envia-se a 
presente informação para efeitos de compromisso e pagamento 
da verba abaixo discriminada no quadro. 
Data da Decisão: 2007.03.13 
 
Assunto: Pagamento das quotas de 2007 do Condomínio do 
Edifício n.º 3 – Rua Rainha Santa Isabel - Famões, no valor de  
€ 468,00 (quatrocentos e sessenta e oito euros), bem como das 
despesas de constituição do condomínio, no valor € 15,00 
(quinze euros), de acordo com a informação n.º 
Interno/2007/4562, 2007-03-08. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Envia-se a 
presente informação para efeitos de compromisso e pagamento 
das verbas apresentadas nos quadros constantes das págs. 1 e 2. 
Data da Decisão: 2007.03.14 
 
Assunto: Pagamento das quotas de 2007 do Condomínio do 
Edifício n.º 2 – Praceta 25 de Agosto - Famões, no valor de  
€ 792,00 (setecentos e noventa e dois euros), de acordo com a 
informação n.º Interno/2007/4521, 2007-03-07. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Envia-se a 
presente informação para efeitos de compromisso e pagamento 
da verba indicada no quadro abaixo, com vista ao cumprimento 
das obrigações do município enquanto condómino do edifício 
acima identificado. 
Data da Decisão: 2007.03.18 
 
Assunto: Pagamento das quotas de 2007 do Condomínio do 
Edifício n.º 1 – Praceta 25 de Agosto - Famões, no valor de  
€ 660,00 (seiscentos e sessenta euros), bem como das despesas 
de constituição do condomínio, no valor € 24,80 (vinte e quatro 
euros e oitenta cêntimos), de acordo com a informação n.º 
Interno/2007/4469, 2007-03-07. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Envia-se a 
presente informação para efeitos de compromisso e pagamento 
das verbas apresentadas nos quadros das págs. 1 e 2, as quais 
decorrem do estatuto de condómino por parte da autarquia 
relativamente a 5 fogos do edifício municipal acima indicado.  
Data da Decisão: 2007.03.19 
 
Assunto: Pagamento das quotas de 2007 do Condomínio do 
Edifício n.º 7 – Rua Vitorino Nemésio – Póvoa de Santo Adrião, 
no valor de € 268,00 (duzentos e sessenta e oito euros), bem 
como das despesas de constituição do condomínio, no valor  
€ 16,00 (dezasseis euros), de acordo com a informação n.º 
Interno/2007/4828, 2007-03-12. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Envia-se a 
presente informação para efeitos de compromisso e pagamento 
da verba indicada nos quadros págs. 1 e 2. da presente 
informação, tendo em vista o cumprimento das obrigações da 
autarquia enquanto condómino do edifício acima identificado. 
Data da Decisão: 2007.03.19 
 
Assunto: Pagamento das quotas de 2007 do Condomínio do 
Edifício n.º 9 – Rua Vitorino Nemésio – Póvoa Santo Adrião, 
no valor de € 268,00 (duzentos e sessenta e oito euros), de 
acordo com a informação n.º Interno/2007/4979, 2007-03-13. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Envia-se a 
presente informação para efeitos de compromisso e pagamento 
da verba apresentada no quadro abaixo, tendo em vista o 
cumprimento das obrigações da autarquia enquanto condómino 
do edifício acima identificado. 
Data da Decisão: 2007.03.19 
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33..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

realizada em 29 de Março de 2007 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PROTOCOLO 
 

 
 

PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, 
A LUSOCAPITAL E COMETNA II 

 
Celebração de um Protocolo de Cooperação entre o 
Município de Odivelas, Lusocapital, SGPS, S.A., e a 
Cometna II, Fundição S.A, relativo à promoção conjunta 
do projecto O’TECH – Parque de Competitividade e 
Tecnologia de Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação n.º 2007/4776, de 09.03.2007, nos termos do 
deliberado na 5.ª reunião ordinária, realizada no dia 14 de 
Março de 2007 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 5 de 2007, página 8), e nas condições da Minuta de 
Protocolo que se transcreve. 

 
 

(MINUTA) 
 

“PROTOCOLO DE ACORDO 
 

ENTRE: 
 
PRIMEIRO CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
ODIVELAS, com sede nos Paços do Concelho, sitos na 
Quinta da Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
Odivelas, NIPC ...................., aqui representado pela 
Senhora Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Sr.ª 
Dr.ª Susana de Carvalho Amador  
 
SEGUNDA CONTRATANTE: LUSOCAPITAL, SGPS, 
S.A., NIPC ...................., com sede na ........................... 
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 
................., sob o n° ......................, com o capital social de € 
............ (...................), aqui representada por ......................, 
na qualidade de ........................, com poderes para o acto  
 
e  
 
TERCEIRA CONTRATANTE: COMETNA II - 
FUNDIÇÃO, S.A. NIPC ................, com sede na 
................., matriculada na Conservatória do Registo 

Comercial de ...................., sob o n° ...................., com o 
capital social de € ................ (.................) aqui representada 
por .........................., na qualidade de ........................, com 
poderes para o acto  
 
É celebrado e reciprocamente aceite o presente Protocolo de Acordo 
relativo à promoção conjunta do projecto O'TECH -PARQUE 
DE COMPETITIVIDA DE E TECNOLOGIA DE 
ODIVELAS, nos termos constantes dos artigos seguintes:  

 
1º 
 

1. A Terceira Contratante é titular, na qualidade de 
locatária financeira imobiliária do prédio urbano sito na 
freguesia de Famões do concelho de Odivelas, com a área 
de 158.680 m2, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Odivelas, freguesia de Famões, sob o n° 954 e 
aí inscrito pela inscrição G , a favor de. , inscrito na matriz 
predial urbana da dita freguesia sob o artigo 2403.  
 
2. A Segunda Contratante é accionista detentora do 
controlo total da sociedade Cometna II, S.A.  

 
2° 
 

1. O prédio identificado no número 1 do artigo 1° 
corresponde aos terrenos e edificações onde esteve 
instalada a antiga fábrica de fundição da Cometna - 
Companhia Metalúrgica Nacional, S.A., cuja laboração 
encerrou definitivamente em Agosto de 2004.  
 
2. Pela dimensão do prédio e pela sua localização no 
coração da freguesia, a reconversão urbanística do prédio, 
tornada indispensável pela cessação da laboração da 
fábrica, constitui um objectivo fundamental de gestão 
urbanística do Município de Odivelas.  
 
3. Liberta das actuais edificações, a área da Cometna 
afigura-se um espaço de excepção e uma oportunidade 
para, pelas condições particulares que oferece de 
centralidade, acessibilidade a grandes eixos de distribuição, 
exposição solar privilegiada, imagem destacada, etc., a 
localização de serviços e actividades económicas e 
empresariais formalizando um pólo empresarial de 
referência metropolitana.  
 
4. Odivelas poderá, assim, complementar a função 
residencial dominante com a oferta de actividades 
económicas, que permitirá fixar no concelho um número 
significativo de postos de trabalho, destacando-se 
definitivamente da imagem redutora de área-dormitório de 
Lisboa (no sentido, aliás, das orientações apontadas para 
esta área na revisão do novo PDM em curso, 
nomeadamente no documento “Enquadramento 
Estratégico do Plano Director Municipal” para a freguesia 
de Famões, que refere igualmente "as anomalias 
ambientais e de ordenamento de território decorrentes da 
Cometna" que assim seriam sanadas).  
 
5. O mesmo entendimento vem reflectido nas directrizes 
apontadas no PROTAML (Plano Regional do 
Ordenamento do Território da Área Metropolitana de 
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Lisboa), quer por conformar uma nova centralidade 
metropolitana, quer por contribuir para a requalificação 
dos subúrbios e equidade territorial na igualdade de 
oportunidades, quer ainda por contribuir para a 
configuração de Odivelas como área de serviços, além de 
residencial.  

 
3° 
 

1. Tendo em conta os pressupostos referidos nos artigos 
anteriores, a Cometna II - na qualidade de locatária 
financeira dos terrenos onde esteve instalada a fábrica da 
Cometna em Famões - submeteu à CM de Odivelas um 
Estudo Prévio para o desenvolvimento de um complexo 
urbano multifuncional, naqueles terrenos, prevendo a 
construção de: 
 
- 40.053 m2 de ABC para uso terciário  
- 49.040 m2 de ABC para a instalação de um pólo 
universitário 
- 12.335 m2 de ABC para a instalação de equipamentos 
diversos designadamente de carácter desportivo.  
- 60.018 m2 de área bruta de construção acima do solo 
(ABC) para uso habitacional;  
 
2. O referido estudo prévio correu termos nos serviços da 
Primeira Contratante sob o n° 7926/IP/LO.  
 
3. O Estudo Prévio supra referido mereceu uma primeira 
decisão da CMO, que ordenou a sua sujeição a adaptações 
pontuais e à elaboração de um Plano de Pormenor. 
 
4. Na sequência daquele Estudo Prévio e das observações 
e comentários feitos a Cometna II requereu a reapreciação 
da pretensão, nos termos de Requerimento de 6 de Abril 
de 2006.  
 
5. Tendo a pretensão merecido decisão favorável em 11 
de Abril de 2006, nos termos do Anexo 5. 
 
6. Na sequência desta decisão favorável, a LusoCapital, a 
Cometna II e o Município de Odivelas acordaram um 
conjunto de alterações e adaptações ao Estudo Prévio e ao 
Desenvolvimento do Projecto, bem como um conjunto 
de princípios básicos aplicáveis ao desenvolvimento e à 
gestão do projecto, os quais adoptam a forma escrita 
constante do presente Protocolo de Acordo.  

 
4° 
 

1. Tendo em conta as negociações referidas no artigo 
anterior, acerca das alterações a introduzir no projecto, a 
partir do estudo prévio, a LusoCapital, SGPS, S.A. e a 
Cometna II, S.A. aceitaram introduzir tais alterações no 
projecto de loteamento, e, nesse contexto, submeteram à 
apreciação da CM de Odivelas o projecto de loteamento 
para o prédio identificado no número 1 do artigo 1°, nos 
termos constantes do original já entregue nos serviços 
competentes da CM de Odivelas em 16 de Agosto de 
2006, conforme requerimento de entrega cuja cópia se 
anexa (Anexo I) e fica a fazer parte integrante do presente 

Protocolo, cuja apreciação pela CM Odivelas corre termos 
sob o n° 8951/LO. 
 
2. A CM de Odivelas compromete-se a apreciar e aprovar 
o projecto de loteamento referido no número anterior, 
logo que cumpridos os procedimentos previstos nos 
artigos 22° e 23° do DL 555/99, de 16 de Dezembro, na 
redacção em vigor, procedimento que se estima estar 
concluído até 31 de Maio de 2007.  
 
2.1 Constitui pressuposto do compromisso previsto no 
número 2., que o projecto de loteamento entregue, 
cumpra com os parâmetros urbanísticos previstos no 
Plano Director Municipal em vigor, se enquadre no 
âmbito do Novo Plano Director Municipal em elaboração 
e se conforme com as demais normas legais e 
regulamentares aplicáveis, assim como com os pareceres 
das entidades que legalmente se tenham que pronunciar 
sobre o mesmo. 
 
2.2 A Cometna II, S.A. compromete-se a proceder a todas 
as alterações ao projecto de loteamento eventualmente 
necessárias ao cumprimento dos pressupostos referidos 
no número 2.1., no mais curto espaço de tempo, de forma 
a permitir o cumprimento do prazo máximo previsto no 
número 2. 

 
5° 
 

1. Nos termos dos entendimentos referidos no número 6 
do artigo 3°, a LusoCapital, SGPS, S.A. assumiu o 
compromisso de contratar uma equipa de projectistas por 
si seleccionada, com o acordo da CM de Odivelas, para a 
elaboração de um Projecto de Loteamento para a parcela 
do património municipal designada por Quinta Nova, 
Parcela C, com a área de 86.093,91 m2, sita em Quinta 
Nova, Odivelas, descrito na Conservatória do Registo 
predial de Odivelas sob o n° 03310 da freguesia de 
Odivelas e inscrito na matriz predial urbana da dita 
freguesia sob o artigo 3274, de ora em diante designado 
por Loteamento das Granjas.  
 
2. Na sequência do compromisso assumido no número 
anterior a Lusocapital SGPS encomendou a elaboração do 
referido projecto de Loteamento (Loteamento das 
Granjas) ao gabinete de arquitectura Dinamarq / Teimo 
Barata Arquitectos, Lda, tendo estes projectistas elaborado 
o projecto de loteamento, cuja Memória Descritiva e 
Planta figuram anexos ao presente protocolo  (Anexo II), 
no respeito pelos parâmetros urbanísticos previstos no 
PDM em vigor, o qual inclui uma Área Bruta de 
Construção para uso habitacional de pelo menos 30.000 
m2.  
 
3. O projecto de loteamento (Loteamento das Granjas) 
em anexo, nos termos do número anterior, será tramitado 
e apreciado como Loteamento de Iniciativa Municipal pela 
CM de Odivelas.  
 
4. A CM de Odivelas compromete-se a apreciar e aprovar 
o projecto de loteamento referido no número anterior, 
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procedimento que se estima estar concluído até 31 de 
Maio de 2007.  
 
4.1. Constitui pressuposto do compromisso previsto no 
número 4., que o projecto de loteamento entregue, 
cumpra com os parâmetros urbanísticos previstos no 
Plano Director Municipal em vigor, se enquadre no 
âmbito do Novo Plano Director Municipal em elaboração 
e se conforme com as demais normas legais e 
regulamentares aplicáveis.  
 
4.2. A LusoCapital, SGPS, S.A. compromete-se a 
assegurar que o gabinete de arquitectura responsável pela 
elaboração do projecto de loteamento procederá a todas 
as alterações ao projecto de loteamento eventualmente 
necessárias ao cumprimento dos pressupostos referidos 
no número 4.1., no mais curto espaço de tempo, de forma 
a permitir o cumprimento do prazo máximo previsto no 
número 4.  
 
5. Atendendo à economia do presente Protocolo de 
Acordo, que recomenda que a execução das diversas fases 
dos procedimentos que antecedem a permuta, decorram 
em simultâneo, todas as partes se comprometem a: 
 
a) o Primeiro Contratante compromete-se a que a 
aprovação dos loteamentos previstos nos artigos 4° e 5°, a 
aprovação dos necessários projectos de especialidade 
respeitantes ás obras de urbanização nos referidos 
loteamentos e a emissão dos respectivos alvarás ocorra em 
simultâneo; 
 
b) as Segunda e Terceira Contratantes comprometem-se a 
entregar em simultâneo os diversos projectos de 
especialidade respeitantes ás obras de urbanização nos 
referidos loteamentos. 

 
6° 
 

1. Uma vez aprovados os dois loteamentos previstos nos 
artigos 4° e 5°, emitidos os respectivos alvarás e sujeitos 
ao respectivo registo predial, a Cometna II e o Município 
de Odivelas celebrarão entre si um contrato de permuta 
pelo qual:  
 
a) A Cometna II transmitirá a favor da CM de Odivelas, 
para além das áreas obrigatórias definidas por Portaria, 
destinadas a equipamentos, áreas verdes e arruamentos, 2 
parcelas destinadas a equipamento de utilização colectiva 
com a área global de 24.830 m2, assinalados na Planta 
anexa (Anexo III) sob a designação "Parcela B" (com a 
área de 21.765 m2) e "Parcela D" (com a área de 3.065 
m2), no Loteamento da Famões;  
 
b) O Município de Odivelas, transmitirá a favor da 
Cometna II os lotes que resultarem do loteamento do 
terreno identificado supra no n° 1 do artigo 5°, e o 
respectivo alvará emitido, nos termos do projecto de 
loteamento (Anexo II) ao presente Protocolo. 
 
c) A Cometna II assume a obrigação de construir e 
entregar à CMO, dois edifícios que serão posteriormente 

destinados a equipamento de saúde, sendo um a edificar 
no Loteamento de Famões, na parcela identificada pela 
Letra C e outro a edificar em terreno municipal a definir 
com as especificações relativas ao respectivo projecto de 
arquitectura e especialidades constantes do projecto que 
será elaborado pela referida Dinamarq / Teimo Barata 
Arquitectos, segundo especificações a definir pela CM de 
Odivelas, com o acordo da Cometna II, até ao Dezembro 
de 2007, sendo o respectivo custo a suportar pela 
Cometna II, S.A. com o limite máximo de 2.000.000 (dois 
milhões de euros). 
 
d) Para segurança do pleno cumprimento da construção 
dos equipamentos de saúde previstos na alínea anterior, a 
Cometna II entregará à Primeira Contratante, em 
simultâneo com a transmissão da propriedade do imóvel 
identificado no n° 1 do artigo 5°, uma garantia bancária 
"on fírst demand" no valor das construções a edificar.  
 
e) Para caucionar a realização das obras de urbanização no 
Loteamento de Iniciativa Municipal das Granjas Novas, 
que ficarão a cargo das Segunda e Terceira Contratantes, 
estas entregarão, no acto de outorga da escritura pública 
de permuta, uma garantia bancária "on first demand" no 
valor das obras a executar.  
 
2. Tendo em conta os relatórios preliminares de avaliação, 
obtidos junto dos serviços electrónicos do Ministério das 
Finanças (cujas cópias se anexam), os contratantes 
acordaram atribuir provisoriamente aos activos 
identificados na alínea b), valor equivalente à soma dos 
valores dos activos identificados nas alíneas a) e c).  
 
2.1. A título de reforço e confirmação das avaliações, 
referidas no número anterior, todos os contratantes 
acordam em recorrer aos serviços do perito avaliador 
constante da lista oficial do Ministério da Justiça, o qual 
deverá entregar um relatório de avaliação detalhado até ao 
dia 20 de Março de 2007.  
 
2.2. No caso de o relatório do perito identificado no 
número anterior não confirmar a equivalência dos valores 
dos activos a permutar, as partes acordam em renegociar 
os termos da permuta, de forma a que os valores dos 
activos a transferir por cada uma das partes seja 
equivalente.  
 
2.3. Todos os contratantes se obrigam a concluir a 
renegociação prevista no número anterior até ao dia 31 de 
Maio de 2007, através da celebração de um aditamento ao 
presente Protocolo. 
 
2.4. No caso de não ser possível obter um entendimento 
sobre os termos da permuta no prazo previsto no número 
2.3., os efeitos previstos no presente protocolo ficarão 
suspensos até à obtenção de um acordo.  
 
2.5. Nos casos previstos nos números 2.2. a 2.4. deste 
artigo, o prazo para a aprovação dos loteamentos 
referidos supra ficará suspenso até à obtenção de um 
acordo relativo aos termos da Permuta.  
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3. Os encargos com a realização das infra-estruturas no 
interior de ambos os loteamentos e a obrigação da sua 
realização ficarão por conta da Cometna II. 

 
7° 
 

1. Na sequência da aprovação dos projectos de 
Loteamento previstos nos artigos 4° e 5° e da Permuta 
prevista no artigo 6°, e da formalização das cedências 
obrigatórias para equipamentos previstas no projecto de 
Loteamento de Famões, a LusoCapital e a CM Odivelas 
formalizarão a constituição de uma Sociedade Comercial, 
sob a forma de sociedade anónima, com capitais públicos 
(directa ou indirectamente detidos pela CM de Odivelas) e 
privados (directamente detidos pela LusoCapital), 
destinada à Promoção, Construção e Gestão do Parque de 
Competitividade e Tecnologia de Odivelas, a desenvolver 
nos terrenos objecto do Loteamento de Famões, adiante 
designada "Sociedade do Parque de Competitividade e 
Tecnologia de Odivelas", ou simplesmente "Sociedade do 
Parque". 
 
2. A sociedade referida no número 1 poderá ser a própria 
sociedade Cometna II, Fundição, S.A., uma vez alterada a 
respectiva firma e o respectivo objecto social, ou uma 
nova sociedade, a constituir para aquele efeito, obrigando-
se, nesse caso a LusoCapital e a Cometna II, S.A. a 
fazerem transferir para o património da referida sociedade 
a posição de locatária financeira dos lotes de terreno e os 
direitos de construção relativos à área destinada a uso 
terciário no Loteamento de Famões. 
 
2.1. A opção por proceder à constituição de uma nova 
sociedade ou à alteração da firma e do objecto da 
Cometna II, caberá exclusivamente à LusoCapital.  
 
3. Por sua vez, a CM de Odivelas transferirá para o 
património da sociedade os seguintes activos: 
 
a) O direito de superfície, por um prazo de 99 anos, 
renovável por igual período, relativo à parcela destinada à 
construção de equipamentos previstos no Loteamento de 
Famões, da aprovação do Loteamento de Famões 
("Parcela A"), bem como o encargo de proceder à 
respectiva construção.  
 
b) O direito de superfície, por um prazo de 99 anos, 
renovável igual período, relativo às parcelas destinadas à 
construção equipamentos previstos no Loteamento de 
Famões adquiridos por permuta para esse fim, nos termos 
do presente protocolo ("Parcela B" e "Parcela D"), bem 
como o encargo proceder à respectiva construção. 
 
4. O Município de Odivelas participará no capital da 
Sociedade do Parque com 100 acções de categoria B, com 
o valor nominal de 1 € cada uma, à qual serão atribuídos 
os direitos especiais constantes do projecto de Estatutos 
da sociedade que figura em anexo ao presente Protocolo 
(Anexo IV). 
  
5. À sociedade do Parque de Competitividade e 
Tecnologia de Odivelas será atribuída e por ela aceite a 

obrigação de proceder à promoção construção e gestão do 
Parque de Competitividade e Tecnologia de Odivelas, 
composto pelas áreas afectas ao uso terciário e de 
equipamento e demais áreas comuns do Loteamento de 
Famões. 
 
6. Os encargos com a construção das infra-estruturas e 
dos edifícios do Parque serão encargo da sociedade 
 
7. Os lucros da sociedade serão distribuídos em função da 
participação dos accionistas.  
 
8. Como contrapartida da cedência dos activos referidos 
supra no número 3 deste artigo, a Terceira Contratante 
pagará ao Município de Odivelas quantia de 12.000.000 
(doze milhões de euros). 
 
8.1. A quantia referida no número 8 será paga até ao 
termo do prazo de 1 ano a contar da emissão da licença de 
utilização do primeiro dos edifícios a construir na área 
objecto do Loteamento de Famões.  

 
8° 
 

1. O Parque de Competitividade e Tecnologia de Odivelas 
será concebido, construído, desenvolvido e gerido pela 
Sociedade do Parque de Competitividade e Tecnologia de 
Odivelas, como uma unidade de conceito e de gestão, a 
cargo da qual estará a promoção do projecto, e a gestão 
do espaço em todas as suas vertentes.  
 
2. O Parque de Competitividade e Tecnologia de Odivelas 
será concebido tendo em conta todas as normas e 
regulamentos de que a Unidade de Coordenação do Plano 
Tecnológico faça depender a qualificação do projecto no 
âmbito dos planos de incentivos e apoios a conceder pelo 
Estado Português e pela União Europeia para este tipo de 
projectos.  
 
3. Os encargos com a construção e / ou beneficiação das 
infra-estruturas viárias exteriores á área abrangida pelo 
projecto de Loteamento de Famões, se necessárias para 
assegurar uma adequada e fluida acessibilidade ao Parque 
de Competitividade e Tecnologia de Odivelas, tendo em 
conta os fluxos de tráfego e o número de utilizadores 
estimado, poderão ficar a cargo da Sociedade do Parque, 
até ao valor máximo de € 12.000.000 (doze milhões de 
euros), ficando a sociedade credora do montante dos 
respectivos custos e respectivos encargos financeiros que 
tiver efectivamente suportado, até à data do vencimento 
da contrapartida prevista no n° 8.1. do artigo 7° do 
presente Protocolo. 
 
3.1. A Primeira Contratante comunicará à Terceira 
Contratante se pretende cometer-lhe o encargo previsto 
no número 3 deste artigo, em simultâneo com a emissão 
do alvará de Loteamento.  
 
3.2. No caso previsto no número 3., a C.M. de Odivelas 
poderá optar, até ao termo do prazo de pagamento da 
contrapartida prevista no n° 8.1. do artigo 7°, por 
proceder à compensação do valor dos encargos 
suportados pela Sociedade por conta da C.M. de Odivelas, 
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nos termos do número 3 deste artigo, com o valor da 
contrapartida prevista no número 8.1 do artigo 7°, ou 
proceder à liquidação do valor previsto no número 3 deste 
artigo, recebendo, em simultâneo o valor da contra partida 
prevista no número 8.1. do artigo 7°.  

 
9° 
 

1. A CM de Odivelas diligenciará a desenvolver as acções 
necessárias para a implementação de uma solução de 
transporte colectivo que ligue directamente a rede do 
Metropolitano de Lisboa ao Parque de Competitividade e 
Tecnologia de Odivelas.  
 
2. A solução de transporte colectivo prevista no número 
anterior será estudada no âmbito do desenvolvimento do 
Projecto de Loteamento de Famões, com a participação 
da LusoCapital, SGPS, S.A. e em cooperação com as 
autarquias dos municípios confinantes, designadamente 
Amadora e Loures e com a eventual participação de 
outras entidades privadas proprietárias de terrenos ou de 
projectos imobiliários confinantes ou atravessados pelo 
percurso previsto.  
 
3. O Município de Odivelas poderá cometer à Sociedade 
do Parque de Competitividade e Tecnologia de Odivelas 
as competências para o desenvolvimento da referida 
solução de transporte colectivo, ou para a titularização da 
sua participação no desenvolvimento do projecto, em 
regime de concessão, ou noutra modalidade ou regime de 
parceria público-privada que vier a ser considerado 
adequado.  

 
10º 
 

A Terceira Contratante intervém neste Protocolo na sua 
qualidade de locatária financeira imobiliária do prédio 
identificado no número 1 do artigo 1°, com a devida 
autorização do Banco Comercial Português, S.A. , locador 
financeiro imobiliário do prédio, nos termos do número 5 
da cláusula 16ª do contrato de locação financeira (Anexo 
V).  

 
11° 
 

A validade e eficácia do presente protocolo, devidamente 
rubricado pelas partes ficam condicionadas à sua 
aprovação formal pelos órgãos competentes do Município 
de Odivelas e, se necessário, do Tribunal de Contas, 
obrigando-se os seus subscritores, de acordo com as 
regras gerais da boa-fé na formação e execução dos 
contratos a diligenciar no sentido da sua pronta 
aprovação.  

 
12° 
 

O presente Protocolo de Acordo contém 4 anexos que 
dele fazem parte integrante.  
 
Feito em Odivelas, no dia ......, em triplicado, ficando um 
exemplar em poder de cada uma das partes 
 
O Primeiro Contratante 
A Segunda Contratante 
A Terceira Contratante” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

 
 

SUBSTITUIÇÃO DO REPRESENTANTE 
DAS FORÇAS DE SEGURANÇA 

 
Indicação, por parte do Gabinete do Senhor Secretário de 
Estado Adjunto e da Administração Interna, do Senhor 
Subcomissário Samuel João Pires Fernandes para 
representante das forças de segurança no Conselho 
Municipal de Educação de Odivelas, em substituição do 
Senhor Subcomissário Carlos Alberto Batista Correia, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/5538, de 28.02.2007, nos termos do 
deliberado na 5.ª reunião ordinária, realizada no dia 14 de 
Março de 2007 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 5 de 2007, página 9). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REGULAMENTO DE TAXAS E TARIFAS 
 

 
 

REGULAMENTO DE TAXAS, TARIFAS E OUTRAS RECEITAS 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS E SEU REGULAMENTO 
DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA PARA O ANO DE 2007 

 
Regulamento de Taxas, Tarifas e Outras Receitas do 
Município de Odivelas e o seu Regulamento de 
Liquidação e Cobrança para o ano 2007, nos termos do 
deliberado na 1.ª reunião ordinária, realizada no dia 17 de 
Janeiro de 2007 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 1 de 2007, página 7), e após ter sido submetido a 
consulta pública pelo período de 30 dias, para recolha de 
contributos em cumprimento do disposto no artigo 118° 
do Código de Procedimento Administrativo, tendo para 
isso sido publicado na íntegra, no Boletim Municipal 
acima mencionado, devendo o Regulamento ser 
submetido à aprovação da Assembleia Municipal dado 
não terem sido introduzidas alterações no âmbito da 
Consulta Pública. 
 
Regulamento publicado na íntegra em anexo. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
38 10 de Abril de 2007 Ano VIII - N.º 6 

 

 

DESAFECTAÇÃO 
 

 
 

DESAFECTAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO 
DO DOMÍNIO PÚBLICO 

 
Desafectação do Domínio Público para o Domínio 
Privado do Município, de uma parcela de terreno, com  a 
área de 27,70 m2, sita na Quinta do Mendes, Ribeirada, 
denominada Terra do Cemitério ou Casal do Barradas, 
Lote 13, (actual Praceta Grão Vasco, n.º 5), Freguesia de 
Odivelas, com as seguintes confrontações: a Norte e 
Nascente com o Domínio Público e a Sul e Poente com o 
Lote 13, no valor de €83,10, de acordo com o proposto na 
informação n.º 4458/DP/2007, de 07.03.2007, nos 
termos do deliberado na 5.ª reunião ordinária, realizada no 
dia 14 de Março de 2007 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 5 de 2007, página 8), 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ANEXO: 
 
 
 

Regulamento de Taxas, Tarifas e Outras Receitas 
do Município de Odivelas e seu Regulamento 

de Liquidação e Cobrança 
Ano 2007 
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PREÂMBULO 

 

O presente Regulamento tem por objecto estabelecer o sistema tarifário e o regime de liquidação e 

cobrança das taxas previstas pelas alíneas a), b), c) d), o) e p) do Artigo 19º da Lei n.º 42/98, de 6 de 

Agosto, devidas pelo licenciamento de loteamentos e de realização de infra-estruturas urbanísticas, pela 

aprovação de projectos e licenciamento de obras de construção, ampliação ou alteração de edifícios, de 

um modo geral, pelo licenciamento municipal de todas as acções de uso do solo a ele sujeitas, no 

território do município de Odivelas, e ainda das taxas devidas pelos actos administrativos afins, 

considerando o disposto nos diplomas legais que regulam os respectivos procedimentos e, 

particularmente, o D.L. n.º 555/99, de 16 de Dezembro, sucessivas alterações e demais legislação 

complementar. 

 

Mantém-se no presente Regulamento a isenção de pagamento de taxas de infra-estruturas dos 

loteamentos de Desenvolvimento Turístico, ponderado o interesse colectivo em privilegiar a 

implementação de equipamentos turísticos e de actividades industriais no Concelho, desde que sejam 

preenchidos determinados pressupostos legais e se revistam de interesse municipal. 

 

Na sequência da entrada em vigor da Lei Geral Tributária (LGT) aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, 

de 17 de Dezembro, passou a impor-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.  

 

O direito de participação dos interessados na formação das decisões que lhes digam respeito já se 

encontrava previsto nos art. 100.º a 105.º do Código do Procedimento Administrativo (C.P.A.), sendo 

que, nos termos da alínea c) do art. 2.º da Lei Geral Tributária, aquele diploma é expressamente 

aplicável às relações jurídico-tributárias. Assim, para determinação do âmbito do art. 60.º da L.G.T. deve, 

também atender-se, embora subsidiariamente, ao regime decorrente daquelas normas. 

 

O presente Regulamento de Taxas, Tarifas e Outras Receitas Municipais baseia-se no estatuído nas 

alíneas c) e d) do Artigo 16º e 19º da Lei 42/98, de 6 de Agosto e nos Artigos 3.º, 116.º e 117.º do D.L. 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo D.L. n.º 177/2001, de 4 de Junho. 
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As normas regulamentares de liquidação, cobrança e pagamento devidas pela concessão de licenças 

e/ou autorizações e pela prestação de serviços municipais, são aprovadas nos termos estabelecidos pelo 

disposto no art. 241.º da Constituição da República Portuguesa, nas alíneas a), e) e h) do n.º 2 do art. 

53.º e da alínea j) do n.º 1 do art. 64.º da L. n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, nos art. 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 D. L. n.º 398/98, de 17 de Dezembro, alterada pelas Leis n.º 15/2001, de 5 de Junho,  n.º 

16-A/2002, de 31 de Maio, n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro, D. L. 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 D. L. n.º 433/99, de 26 de Outubro, alterado pelas L. n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro e D. L. n.º 

160/2003, de 19 de Julho) 

 

Em cumprimento do disposto no Artigo 118º do Código de Procedimento Administrativo, o projecto foi 

objecto de apreciação pública, tendo para isso sido publicado, na íntegra, em Boletim Municipal n.º .., de 

.. de .... 2007. 

 

Assim: 

 

A Assembleia Municipal de Odivelas, fazendo uso da competência que lhe é atribuída pelas alínea a) e 

e) do n.º 2 do Artigo 53.º do D.L. n.º 169/99, de 18 de Setembro, aprova o seguinte Regulamento de 

Taxas, Tarifas e Outras Receitas Municipais para  o ano de 2007 do Município de Odivelas. 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1º 

(Objecto) 

 

1 – O presente Regulamento tem por objecto estabelecer o sistema tarifário devido ao Município de 

Odivelas pela emissão de licenças, autorizações e prestações de serviços previstas na Lei das 

Finanças Locais, L. n.º 42/98, de 6 de Agosto (Artigo 19º), e, de um modo geral, pelo licenciamento 

municipal de todas as acções de uso do solo a ele sujeitas, no território do Município de Odivelas, e 

ainda das taxas devidas pelos actos administrativos afins, considerando o disposto nos diplomas 

legais que regulam os respectivos procedimentos. 

 

2 – De igual modo são estabelecidas as disposições respeitantes à liquidação, cobrança e pagamento 

das taxas, tarifas e outras receitas municipais pela concessão de licenças, autorizações e prestação 

de serviços por parte do Município de Odivelas, incluindo aquelas que são objecto de delegação de 

competências nas  freguesias. 

 

3 – 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 2º 

(Isenções / Reduções) 

 

Sem prejuízo de outros factos geradores de isenção / redução legalmente previstas ou estatuídas no 

presente regulamento, encontram-se nessa situação as seguintes entidades: 

 

1 – O Estado, seus institutos e organismos autónomos personalizados estão isentos de pagamento de 

todos os impostos, emolumentos, taxas e encargos de mais-valias devidos ao Município de Odivelas. 

 

2 – Gozam de igual isenção as Freguesias do Município de Odivelas, bem como outras Autarquias 

Locais. 

 

3 – Exceptuam-se das isenções previstas nos números anteriores os pagamentos devidos pela aplicação 

de tarifas e preços constantes no presente Regulamento. 
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4 – Sem prejuízo de quaisquer outras isenções estabelecidas na lei, gozam de isenção do pagamento 

das taxas previstas por este regulamento as Cooperativas, suas uniões, federações e 

confederações, desde que constituídas, registadas e funcionando nos termos do ordenamento 

jurídico português, relativamente às actividades que se destinem à realização dos seus fins 

estatutários, as Associações de Bombeiros, Colectividades Desportivas, Culturais, Recreativas e 

outras Instituições com Carácter de Solidariedade Social, mediante apresentação dos respectivos 

Estatutos, bem como as associações de proprietários e/ou moradores em bairros/áreas urbanas de 

génese ilegal desde que legalmente constituídas, quanto ao licenciamento de edificações, que sejam 

afectadas directamente ao exercício dos seus fins estatutários. 

 

5 – Fica sempre excluída da isenção prevista no número anterior qualquer parte da edificação que seja 

destinada a ser colocada no mercado concorrencial, imobiliário ou de arrendamento. 

 

6 – Quando, dentro dos cinco anos seguintes ao licenciamento ou autorização da utilização de 

construções isentas de taxas, lhes vier a ser dado, total ou parcialmente, um fim que excluísse a 

isenção, o Município liquidará e lançará às respectivas entidades proprietárias as taxas devidas e 

actualizadas pela parte da construção afecta a esse novo fim. 

 

7 – A Câmara Municipal, com base em requerimento devidamente fundamentado, pode dispensar os 

requerentes do pagamento das taxas exigíveis, ou reduzir o seu montante, quanto a acções 

destinadas essencialmente à realização de fins de manifesto interesse social ou municipal. 

  

8 – Sempre que terceiros actuem em conjunto com alguma das entidades referidas no n.º 4, do presente 

artigo, poderá a actividade ser isenta em 50% do valor da taxa sempre que as referidas entidades 

percepcionem parte dos proveitos, em montante não inferior ao valor da isenção. 

 

9 – Pessoas com deficiência superior a 60% devidamente comprovada, nos termos da legislação geral, 

que pretendam exercer ou renovar alguma das actividades definidas no art. 72º ficarão isentos do 

pagamento da respectiva taxa, bem como na situação prevista no artigo 43º. Relativamente ao 

exercício das actividades previstas nos art. 75º, 78º e 79º, as respectiva taxas podem serem 

reduzidas, em 50%, desde que o interessado o requeira, assim como na situação previstas na al. b) 

do n.º1 do art. 44º. 

 

10 – Pessoas de comprovada insuficiência económica, considerando-se nessa situação todos os sujeitos 

ou agregados familiares que comprovem a respectiva insuficiência económica, nos termos da 

legislação geral. 
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11 – Gozam igualmente de isenção das taxas previstas por este regulamento as licenças para obras 

promovidas por quaisquer entidades, quando as obras a licenciar constituam execução de 

Contratos de Desenvolvimento de Habitação Social ou de outros programas desenvolvidos no 

âmbito da política social de habitação. 

 

12 – As obras de conservação de prédios urbanos. 

 

13 – A Tabela de Taxas, Tarifas e Outras Receitas Municipais não é aplicável às áreas de construção 

para serem cedidas ao Município. 

 

14 – A Tabela de Taxas, Tarifas e Outras Receitas Municipais não é aplicável ao licenciamento ou 

autorização de unidades hoteleiras e turísticas cujo interesse municipal para o desenvolvimento 

turístico, tenha sido reconhecido, nos termos da lei.  
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CAPÍTULO II 

ADMINISTRAÇÃO GERAL – SECRETARIA 

(Lei n.º 42/98, de 06 de Agosto, art. 16º, al. d) e art. 19º al. d) e p)) 

   

Artigo 3º 

(Actos de Administração Geral) 

 

Taxas a cobrar por unidade:  

   

1 – Afixação de editais relativo a pretensões que não sejam de interesse público  8,21 

   

2 – Atestados para registo de nome ou insígnia de estabelecimento  3,68 

    

3 – Autos de adjudicação ou arrematação de fornecimento ou semelhantes   9,62 

   

4 – Averbamentos, não especificados noutro capítulo  2,53 

   

5 – Buscas por cada ano, exceptuando o corrente  2,53 

  

6 – Certidões:  

a) Não excedendo 8 (oito) páginas  5,76 

b) Por cada página a mais, além das oito, ainda que incompleta  1,15 

                                        

7 – Fotocópias simples, por unidade  0,10 

 

8 – Fotocópias autenticadas e outros documentos:  

a) Não excedendo 8 (oito) páginas  5,76 

b) Por cada página a mais, além das oito, ainda que incompleta  1,15 

 

9 – Autenticação de documentos, excepto os previstos nos nºs 3, 4, 5 e 6 do artigo 30º,  

por cada um    0,61 

   

10 – Registo de minas e nascentes de água mineromedicinais 72,02 
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11– Registo de documentos avulso   10,21 

   

12 – Rubricas em livros, processos, documentos quando legalmente exigidos cada 

rubrica  0,47  

13 – Termos de abertura e encerramento em livros sujeitos a esta formalidade – cada livro  4,37  

 

14 – Termos de entrega de documentos juntos a processos cuja restituição haja sido 

autorizada   4,37 

 

15 – Termos de responsabilidade, identidade, idoneidade, justificação administrativa ou  

semelhante   5,98 

 

16 – 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 artigo 119º do DL 59/99, de 2 de Março:

a) Por contrato 29,51 

b) À quantia referida no n.º anterior acresce sobre o total do valor, por cada 5 € ou 

fracção:

Até 1.000 €   0,04 

Superior a 1.000 € a 50.000 €    0,02 

Acima de 50.000 €, sobre o excedente   0,01 

  

17 – 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 14,77 

b) À quantia prevista na alínea anterior acresce sobre o valor total do cobrado,  

por cada 5 € ou fracção: 

De 1.000 € a 50.000 €   0,02 

Acima de 50.000 €,  sobre o excedente   0,01

  

       

18 – 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 
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das fotocópias autenticadas do projecto, caderno de encargos e programa do 

concurso, nos termos do enunciado no n.º 8 do presente artigo; 
 

19 - Apreciação de pedidos de distrate de hipoteca legal, por lote 53,27 

 

20 - Fornecimento, a pedido dos interessados, de documentos necessários à 

substituição dos que tenham sido extraviados ou estejam em mau estado, por cada 

documento  2,53 

 

21 - Fornecimento, mediante requerimento, de registos sonoros das reuniões dos órgãos 

autárquicos, por cada período de uma hora ou fracção. 33,44 

 

22 - O pagamento das taxas previstas no presente artigo será efectuado no acto de 

apresentação da pretensão, podendo, a pedido do interessado e sendo possível o 

envio, através de via postal, do documento requerido, acrescendo, neste caso, os 

portes de envio.  

 

23 – Às taxas previstas nos n.º 16, 17 e 18 do presente artigo, acrescem os respectivos 

emolumentos e/ou imposto de selo. 

 

24 – Os valores previstos nos n.º 7 e 19, do presente artigo, incluem IVA. à taxa legal em 

vigor.  

 

Artigo 4º 

(Emissão de Pareceres – D.L. n.º 264/2002, de 25 de Novembro) 

   

1 – Emissão de Parecer para efeitos de Fundações constituídas e com sede no território 

do Município 266,35 

2 – Emissão de Parecer sobre Pedido de Reconhecimento de Utilidade Pública 

Administrativa de Pessoas Colectivas constituídas e com sede no Município 266,35 
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CAPÍTULO III 

Construção e Urbanização 

 

SECÇÃO I 

Técnicos – Projectistas e Direcção de Obras 

  

Artigo 5º 

(Inscrição de Técnicos) 

 

Inscrição de técnicos para elaboração de projectos e direcção de obras:   

a) Inscrição 96,22 

b) Renovação anual da inscrição 15,98 

   

Artigo 6º 

(Registo de Responsabilidade) 

 

Registo de Declarações de Responsabilidade de Técnicos, por técnico e por obra 19,49 

   

SECÇÃO II 

Execução de Obras 

 

Artigo 7º 

(Definições) 

 

Para efeitos deste regulamento são consideradas as seguintes definições e abreviaturas: 

 

Área bruta de construção (Ab) –  É a soma das  áreas  de todos os pavimentos 

cobertos, excluindo áreas de parqueamento, áreas técnicas e arrecadações afectas aos 

fogos. 

Preço-base de construção (p) – É o preço por metro quadrado, decorrente do preço da 

construção definido por portaria anualmente publicada para o efeito com base no 

Decreto-Lei n.º13/86, de 23 de Janeiro. 

Equipamentos Especiais (E) – São os equipamentos de carácter lúdico, recreativo ou 

desportivo implantados no solo, com ou sem edificações, para uso privativo ou comum  
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dos titulares dos conjuntos edificados ou que sejam destinados a utilização colectiva 

remunerada, tais como piscinas e recintos destinados a práticas desportivas. 

 

Medidas em superfície (Ms) - Abrange 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. 

 

 

SECÇÃO III 

Apreciação/reapreciação de pedidos de licenciamento ou autorização 

 

Artigo 8º 

(Apreciação/Reapreciação de pedidos de licenciamento ou autorização) 

   

São cobrados os seguintes valores pela apreciação ou reapreciação de pedido de 

licenciamento ou autorização de operação urbanística e/ou loteamento:

  

1 – Construções inseridas em alvarás de loteamento:  

a) Um fogo e seus anexos 34,65 

b) Por cada fogo a mais 17,34 

c) Por cada m2 de ocupação não habitacional   0,30 

   

2 – Construções não  inseridas em alvarás de loteamento:  

a) Um fogo e seus anexos 52,31 

b) Por cada fogo a mais 26,15 

c) Por cada m2 de ocupação não habitacional   0,35 

 

3 – Outros pedidos  44,40 

 

4 – Apreciação de pedido de licenciamento ou autorização de operação de loteamento e 

obras de urbanização destinados:  

       4.1 Habitação:  

a) Até 10 (dez) fogos 190,08 

b) De 11 (onze) até 50 (cinquenta) fogos 714,26 

c) De 51 até 200 fogos 1.883,00 
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d) Mais de 200 fogos 2.824,59 

 

 4.2 Actividades Económicas: 

Apreciação de pedido de licenciamento ou autorização de operação de 

loteamento destinado para actividades económicas, por m2 ou fracção da área 

de construção prevista   0,10 

 

5 – Apreciação de pedido de licenciamento ou autorização de operação de loteamento 

(reconversão) e obras de urbanização de AUGI 153,15 

 

6 – Os valores previstos no presente artigo incluem IVA à taxa legal. 

 

Artigo 9º 

(Instalações de armazenamento de produtos de petróleo e instalações de  

postos de abastecimento de combustíveis) 

 

Apreciação dos pedidos de aprovação dos projectos de construção e de alteração de 

instalações de armazenamento de produtos de petróleo e instalações de postos de 

abastecimento de combustíveis, de acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 22º do 

Decreto-Lei n.º 267/2002 de 26 de Novembro e a Portaria n.º 159/2004 de 14 de 

Fevereiro: 

 

Capacidade total dos reservatórios  

>=5000 (m3) <5000>=500 (m3) <500>=50 (m3) <50 (m3) 

3.250,00€ acrescido 

de 35,00€ por cada 

100 m3 (ou fracção) 

acima de 5000 (m3) 

1.000,00€ acrescido de 

5,00€ por cada 10 m3 

(ou fracção) acima de   

500 (m3) 

500,00€  acrescido de 

5,00€ por cada 10 m3 

(ou fracção) acima de     

50 (m3) 

250,00€ 
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Artigo 10º 

(Estações de Radiocomunicações) 

 

1 – Apreciação de pedidos de construção e/ou instalação de infra-estruturas de suporte 

de estações de radiocomunicações e respectivos acessórios  45,95 

 

2 – O valor previsto no número anterior inclui IVA à taxa legal. 

  

Artigo 11º 

(Postos de Lavagem Automática de Veículos) 

 

1 – Apreciação de pedidos de instalação de postos de lavagem automática 52,07 

 

2 – O valor previsto no número anterior inclui IVA à taxa legal. 

 

Artigo 12º 

(Remodelação de Terrenos) 

 

1 – Apreciação de pedidos de remodelação de terrenos 52,07 

 

2 – O valor previsto no número anterior inclui IVA à taxa legal. 

 

SECÇÃO IV 

Taxas de pedidos de licenciamento ou autorização 

 

Artigo 13º 

(Licenciamentos ou autorizações para obras de edificação) 

  

1 – Taxa geral a aplicar em todas as licenças ou autorizações 53,27 

   

2 -  Taxas especificas:   

a) Prazo de execução, por mês e m2 ou linear de construção, ou fracção, excluindo 

pisos    técnicos, parqueamento e arrecadações  0,28 

b) Habitação, por  m2 de área de construção ou fracção  1,74 
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c) Comércio, serviços, indústria e outros fins, por m2 de área de construção  ou 

fracção 2,53 

d) Garagens, arrecadações e outras áreas da construção (varandas, telheiros, 

terraços, salas de condomínio e pisos técnicos), por m2 de área de 

construção ou fracção 0,53 

 

e) Outras construções não inerentes ao edifício principal designadamente telheiros, 

anexos, muros ou vedações: 

     e.1) Por m2 de área de construção ou fracção   1,60 

 e.2) Por metro linear ou fracção  2,02 

 

3 – Corpos salientes de construções, na parte projectada sobre vias públicas ou outros 

espaços públicos, por m2 ou fracção: 

a) Varandas, alpendres integrados na construção, janelas de sacada e semelhantes 13,39 

b) Outros corpos salientes destinados a aumentar a superfície útil da edificação 26,43 

   

4 – Demolições de edifícios, pavilhões ou semelhantes, por m2 ou fracção de área 

demolida 0,51 

   

5 – Abertura, ampliação, diminuição ou fechamento de vãos de portas e janelas nas 

fachadas dos edifícios  e alterações nos vãos, por unidade de vão modificado 10,21 

 

Artigo 14º 

(Licença parcial) 

 

A licença parcial emitida ao abrigo do Art.º 23º do RJUE está sujeita à taxa de 40% do valor 

da taxa devida para a emissão do alvará de licença de construção definitiva. 

 

Artigo 15º 

(Licenciamento ou autorização de postos de abastecimento de Combustível) 

 

Taxa a aplicar por cada unidade de abastecimento 510,50 
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Artigo 16º 

(Licenciamento ou autorização de postos de lavagem automática de veículos) 

 

Taxa a aplicar, por unidade de lavagem  510,50 

 

Artigo 17º 

(Autorização Municipal de Estações de Radiocomunicações) 

 

Autorização municipal de instalações de infra-estruturas de suporte das estações de 

radiocomunicações e respectivos acessórios, por cada 153,15 

   

Artigo 18º 

(Licenciamento ou autorização da Remodelação de Terrenos) 

 

Taxa a aplicar , por cada 100m2 de área a remodelar 10,21 
 

Artigo 19º 

(Prorrogações de prazo e casos especiais) 

 

1 – Primeira prorrogação de prazo de licença/autorização, por mês ou fracção e metro 

quadrado de construção ou fracção 0,28 

 

2 – Segunda prorrogação de prazo de licença/autorização, por mês ou fracção e m2 de 

construção ou fracção 0,55 

 

3 – Taxa especial para prorrogação quando se trata de acabamentos, por mês ou 

fracção e m2 de construção ou fracção   0,55 

 

4 – Emissão de alvará de licença/autorização especial para conclusão de obras 

inacabadas, por mês e m2 de área de construção 0,28   
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SECÇÃO V 

Licenças ou autorizações de utilização de edificações 

 

Artigo 20º 

(Emissão de licenças ou autorizações de utilização e suas alterações) 

 

1 – Taxa geral a aplicar em todas as Licenças ou Autorizações 10,44 

 

2 – Usos  habitacionais 10,33 

 

3 – Outros usos - Por cada m2
 ou fracção   0,41 

 

4 – Acresce aos montantes referidos no número 2 – Por cada m2
 de área de construção 

ou fracção  0,10 

 

5 – As taxas referidas neste artigo são devidas pela licença ou autorização de utilização 

de edificação nova, reconstruída, ampliada ou alterada. 

 

6 – As taxas previstas no n.º 4 quando o fogo ultrapassar a área útil de 200 m2
 serão 

acrescidas de uma sobretaxa de 25% do valor final devido. 

 

7 – As taxas previstas no n.º 3 (Outros usos), quando a fracção ultrapassar a área útil de 

100 m2
 serão acrescidas de uma sobretaxa de 25% do valor final devido. 

 

Artigo 21º 

(Emissão de outras licenças ou outras autorizações) 

 

A emissão de licenças ou outras autorizações de utilização e suas alterações 

para fins previstos em legislação específica: 

a) Por estabelecimento ou unidade 106,54 

b) Acresce ao montante referido no número anterior, por cada 50 m2 de área de 

construção ou fracção     2,66 
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SECÇÃO VI 

Taxas por vistorias 

  

Artigo 22º 

(Vistorias) 

 

1 - Para licença ou autorização de utilização, constituição de Propriedade Horizontal ou 

verificação de anomalias na construção (excepto as vistorias referidas no número 2 

do presente artigo): 

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

etc.) 48,05 

b) Por cada fogo ou unidade de ocupação a mais   9,62 

 

2 - Vistorias requeridas para efeitos dos art. 89º e 90.º do RJUE e artigo 12º do RGEU 20,42 

 

3 - O pagamento dos peritos não funcionários municipais deverá ser efectuado 

directamente pelos interessados às entidades a que pertençam e em conformidade 

com seus respectivos regulamentos. 

 

4 - Taxas para vistorias relativas aos projectos de construção e de alteração de 

instalações de armazenamento de produtos de petróleo e instalações de 

abastecimento de combustíveis: 

 

 Capacidade total dos reservatórios (m 3) 

 >=5000(m 3 ) <5000>=500m3 <500>=50m3 <50m3 

Vistorias relativas ao processo de 

licenciamento 

500,00€ 500,00€ 400,00€ 250,00€ 

Vistorias para verificação do cumprimento 

das medidas impostas nas decisões 

proferidas sobre reclamações 

500,00€ 500,00€ 400,00€ 250,00€ 

Vistorias periódicas 1.500,00€ 750,00€ 400,00€ 250,00€ 

Repetições da vistorias para verificação 

das condições impostas 

1.000,00€ 1.000,00€ 500,00€ 400,00€ 
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5 – Vistoria destinada a recepção provisória ou definitiva de obras de urbanização, por 

cada 05 lotes ou fracção 102,10 

 

6 – Vistoria destinada a recepção provisória ou definitiva de obras de urbanização em 

AUGI e bairros de origem ilegal com Alvará de Loteamento anterior à Lei n.º 91/95 102,10 

 

7 – Vistoria destinada à redução da caução prestada para garantir a execução das obras 

de urbanização, por cada 05 lotes ou fracção 76,58 

 

8 – Vistoria destinada à redução da caução prestada para garantir a execução das obras 

de urbanização em AUGI e bairros de origem ilegal com Alvará de Loteamento 

anterior à Lei n.º 91/95 76,58 

 

9 – As taxas para licenças de utilização e constituição de Propriedade Horizontal são 

liquidadas e pagas no acto da apresentação da pretensão. 

 

10 – Exceptua-se o pagamento, no momento referido no número anterior, caso seja 

requerida de imediato dispensa de vistoria. 

 

11 – Caso a dispensa de vistoria seja indeferida o requerente é notificado para, no prazo 

de 15 dias, efectuar o pagamento da vistoria a realizar. 

 

Artigo 23º 

(Pedidos de informação prévia) 

 

1 – Parecer de localização ou informação prévia relativo à habitação e/ ou outras 

actividades não incluídas nos números seguintes   38,92 

 

2 – Parecer de localização ou informação prévia nos termos da legislação de 

licenciamento industrial: 

 

Para qualquer estabelecimento industrial 213,07 

 

3 – Parecer de localização ou informação prévia nos termos da legislação de 

licenciamento ou autorização de empreendimentos turísticos, para  quaisquer 

estabelecimentos 213,07 
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4 – Parecer de localização ou informação prévia para a instalação de Unidades 

Comerciais e Postos de Abastecimento de Combustíveis, por unidade comercial ou 

posto 159,81 

 

5 – Informação prévia sobre operações de loteamento e obras de urbanização 

a) Prédios até 1 (um) hectare   95,02 

b) Por cada hectare a mais ou fracção   48,05 

 

6 – Os valores previstos no presente artigo incluem IVA à taxa legal. 

 

SECÇÃO VII 

Taxas referentes a operações de destaque 

 

Artigo 24º 

(Destaque) 

Taxas devidas por pedidos de destaque ao abrigo do previsto nos n.º 4 e n.º 5 do Artigo 6.º 

do D.L. n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo D.L. n.º 177/2001, de 4 de Junho: 

 

1 – Por pedido ou reapreciação   53,27 

2 – Pela emissão da certidão de aprovação 106,54 

 

SECÇÃO VIII 

Taxas referentes à emissão de alvarás de loteamento e/ou obras de urbanização 

 

Artigo 25º 

(Alvará de licença ou de autorização de loteamento e/ou de obras de urbanização) 

 

1 – Taxa geral 472,21 

 

2 – À taxa geral, prevista no número anterior acresce relativamente a operações de 

loteamento: 

a) Por cada lote    23,10 

b) Por fogo     9,62 

c) Outras utilizações, por metro quadrado de área de construção ou fracção     0,33 

d) Por prazo, por cada mês ou fracção   51,27 
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3 – À taxa geral acresce, relativamente a operações de obras de urbanização: 

a) Prédios até 1 (um) hectare  92,89 

b) Por cada hectare a mais ou fracção 46,97 

c) Por prazo – por cada mês ou fracção 51,27 

 

4 – Aditamentos: 

a) Taxa geral 472,21 

b) Por lote a mais 23,10 

c) Por fogo a mais   9,62 

d) Outras utilizações, por metro quadrado de área ou fracção de construção a mais   0,33 

e) Alterações de uso para actividades com alvará emitido 102,10 

e.1 Por cada m2
 ou fracção de construção alterada   0,51 

 

5 – Prorrogação de prazo para a execução de obras de urbanização, por mês ou fracção 51,27 

 

6 – Nos casos previstos no artigo 23.º Regulamento Municipal de Edificação e 

Urbanização acrescerá às taxas previstas nos números anteriores a compensação 

quantificada de acordo com a fórmula indicada no artigo 24º do regulamento 

referido.  

 

Artigo 26º 

(Incidência da taxa municipal de urbanização) 

 

1 – A Taxa Municipal de Urbanização (TMU), é devida nas operações de loteamento, 

nas obras de edificação situadas em áreas não abrangidas por Alvará de 

Loteamento e em edifícios de impacte semelhante a loteamento e será paga no acto 

de emissão do respectivo Alvará. 

 

2 – 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 
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3 – A Taxa Municipal de Urbanização é aplicável independentemente da realização de 

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

causa. 

 

4 – A Taxa Municipal de Urbanização será paga no acto de emissão do respectivo  alvará. 

 

 

Artigo 27º 

(Cálculo da taxa municipal de urbanização) 

 

1 – A Taxa Municipal de urbanização 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 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; 

K3 - Coeficiente cujo valor pode variar entre 0,8 e 1,2 e que relaciona as áreas de 

cedência obrigatórias  para espaços verdes e/ou equipamentos de utilização colectiva, 

com as áreas a ceder para os mesmos fins. 

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; 
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K4 = Programa Plurianual x S 

Ω 

 

Ω - Área (m2) estimada para a zona de referência; 

V- Valor (€/m2) é o preço por metro quadrado, decorrente do preço da construção 

definido por portaria anualmente publicada para o efeito com base no Decreto-Lei 

n.º13/86, de 23 de Janeiro; 

S - Representa a área total de construção (m2) destinada ou não à habitação, com 

exclusão de áreas de parqueamento, zonas técnicas, salas de condomínio. 

 

Artigo 28º 

(Taxa devida em obras de edificação em áreas não abrangidas por operações de 

loteamento) 

 

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 local (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; 
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K3 = Programa plurianual x S 

                     Ω 

 

Ω - Área (m2) estimada para a zona de referência; 

V - Valor (€/m2), é o preço por metro quadrado, decorrente do preço da construção 

definido por portaria anualmente publicada para o efeito com base no Decreto-Lei 

n.º13/86, de 23 de Janeiro; 

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 

B 3,00 Habitação 

C 2,75 

A 3,75 

 

B 3,50 

Habitação e Comércio e/ou 

Serviços e/ou Indústria 

C 3,25 

A 4,25 

B 4,00 Armazéns e Indústrias 

C 3,75 

Anexos (-) (-) 
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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 

 

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 

B 1,25 Habitação 

C 1,00 

A 1,75 

B 1,50 
Habitação e Comércio e/ou 

Serviços e/ou Indústria 
C 1,25 

A 2,00 

B 1,75 Armazéns e Indústrias 

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: 
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Número de infra-estruturas existentes e em funcionamento Valores de K2 

 

Nenhuma 0,50 

Uma a Três 0,75 

Quatro ou mais 1,00 

 

 

Artigo 29º 

(Tributação específica de equipamentos lúdicos especiais) 

 

São fixadas as seguintes taxas específicas: 

a) Piscinas por m3
 

a.1 Até 60 m3  24,20 

a.2 Superior a 60 m3
 48,40 

 

b) Outros equipamentos, por m2
 ou fracção: 

b.1 Sem área de construção 0,53 

b.2 Com área de construção  2,53 

 

Artigo 30º 

(Serviços diversos relativos a construções e edificações) 

 

1 – Averbamentos de processos. 28,69 

 

2 – Por cada fornecimento de novo boletim de responsabilidade e/ou folha de fiscalização. 47,24 

 

3 – Cópias de plantas (formato A4 e A3)   3,48 

 

4 – Cópias de plantas de grande formato (formato A2, A1 e A0)  14,29 

 

5 – Por reprodução de desenhos – por formato : 

a) Monocromática 

Formato A4 e A3  14,80 

Formato A2, A1 e A0  15,52 
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b) Cores 

Formato A4 e A3  16,54 

Formato A2, A1 e A10  17,15 

 

6 - Plantas topográficas SIG (formato A4 e A3) - por cada   5,11 

 

7 – Autenticação de desenhos – por cada um   4,80 

 

8 – Ficha Técnica de habitação: 

a) Depósito da Ficha Técnica da Habitação 15,70 

b) Segunda via da Ficha Técnica da Habitação  15,70 

 

9 – Averbamentos de processos de construção e de alteração de instalação de 

armazenamento de produtos de petróleo e instalação de postos de abastecimento 

de combustíveis 51,05 

 

10 – A taxa prevista no n.º 1 e n.º 8 deve ser paga com a apresentação do pedido. 

  

11 – Os valores previstos nos números 3 a 7 incluem IVA à taxa legal. 

 

Artigo 31º 

(Inspecções de ascensores, monta-cargas e outros - D.L. n.º 320/2002, de 28 de 

Dezembro) 

1 – Inspecções Periódicas a ascensores, monta-cargas, escadas rolantes e tapetes 

rolantes, por unidade inspeccionada. 107,50 

 

2 – Reinspecções a ascensores, monta-cargas, escadas rolantes e tapetes rolantes, por 

unidade reinspeccionada   107,50 

 

3 – Inspecções Extraordinárias a ascensores, monta- cargas, escadas rolantes e tapetes 

rolantes, por unidade inspeccionada  107,50 

 

4 – Os valores previstos no presente artigo incluem IVA à taxa legal. 
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Artigo 32º 

(Pagamento de Taxas) 

 

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 números 4 e 5 do presente artigo e no disposto do Art.º 34º do 

presente regulamento. 

 

2 – A Câmara Municipal poderá aceitar o pagamento em prestações trimestrais iguais, 

em número não superior a 4, das taxas do presente capítulo, mediante requerimento 

fundamentado dos interessados e de acordo com deliberação da Câmara Municipal, 

podendo em casos especiais, ser dispensada a prestação de caução referida no 

Artigo 33º.  

 

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. 

 

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, à semelhança do artigo 25º do 

RMEU.  

 

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 tradição mediante acto juridicamente válido. 

 

 

Artigo 33º 

(Prestação de Caução) 

 

A emissão do alvará ou título de licença cujo pagamento de taxas tenha sido autorizado 

em prestações de acordo com o artigo anterior, depende de prévia prestação de caução. 
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Artigo 34º 

(Áreas Urbanas de Génese Ilegal e bairros de origem ilegal com Alvará de 

Loteamento anterior à Lei n.º 91/95) 

 

Nas operações de loteamento em AUGI e em bairro de origem ilegal com alvará de 

loteamento anterior à Lei n.º 91/95, aplicar-se-ão quanto ao momento do pagamento e 

quanto às reduções de taxas adiante designadas como incentivo ao cumprimento do 

dever de reconversão, o seguinte: 

1–  A Taxa de Compensação pela área de cedência para equipamento de utilização 

colectiva em falta e Taxa Municipal de Urbanização serão calculadas e distribuídas 

por lote de acordo com a sua contribuição para as mesmas, quando não exista 

deliberação fundamentada dos proprietários, devendo ainda estas taxas constarem 

em anexo ao alvará. 

Estas taxas deverão ser pagas até à emissão do alvará pela CAC ou pelos 

proprietários nos valores definidos para cada lote ou até à emissão do alvará de 

autorização da construção do lote, ou ainda quando notificados pela CMO para 

efectuarem o pagamento, nos termos do disposto no regulamento de liquidação e 

cobrança. 

 

2- A Taxa Municipal de Urbanização relativa a lotes inseridos em AUGI e que estejam 

afectos a moradias unifamiliares ou bifamiliares com ou sem actividade económica 

compatível com a habitação, será reduzida em 50% do seu valor se os seus 

proprietários pretenderem pagar as taxas referidas no ponto 1 através da CAC ou 

individualmente, até à emissão do título de reconversão (alvará de loteamento). 

 

3- Decorridos que sejam dois anos após a data de emissão do título, haverá lugar a uma 

actualização dos valores monetários calculados acima, tendo por base os valores das 

taxas constantes da tabela de taxas, tarifas e outras receitas municipais em vigor, no 

ano em que ocorrer efectivamente o pagamento. 

 

4– Nas AUGI as taxas referidas no Art.º 13º, relativas à emissão de autorização 

administrativa da construção nos lotes  afectos a moradias unifamiliares ou 

bifamiliares com ou sem actividade económica compatível com a habitação, terão 

uma redução de 50%, desde que tenham sido pagas, antes da emissão do título de 

reconversão, as taxas referidas no ponto 1 e desde que o pedido de autorização 

administrativa para legalização ou para a construção do lote tenha dado entrada na 
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Câmara Municipal no prazo de 1 ano contado a partir da data de emissão do Alvará 

de Loteamento. 
 

5– As reduções previstas nos números 2 e 4 aplicam-se a lotes cujos proprietários, 

cumulativamente, cumpram os seguintes requisitos: 

a) Não se encontrem em mora qualquer das comparticipações legalmente devidas 

à respectiva Comissão de Administração Conjunta; 

b) Sejam pessoas singulares; 

c) Sejam proprietários no bairro AUGI em reconversão, de apenas 1 lote com 

construção prevista para moradia unifamiliar ou bifamiliar, com ou sem 

actividade económica compatível para habitação. 

 

Artigo 35º 

(Casos especiais de valores e condições de pagamento em AUGI) 

 

Poderão ser aprovados, por deliberação da Câmara Municipal, valores e condições de 

pagamento especiais para as taxas decorrentes de operação de reconversão de AUGI. 



 

 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 

 

Ano VIII - N.º 6 10 de Abril de 2007 29 
 

 

CAPÍTULO IV 

Ocupação da Via e Espaços Públicos 

SECÇÃO I 

Ocupação dos espaços públicos por motivos de obras 

Artigo 36º 

(Delimitados por resguardos ou tapumes) 

 

A ocupação dos espaços públicos delimitados por resguardos ou tapumes e implantação 

de andaimes por motivos de obras, implica o pagamento dos seguintes valores: 

 

a) Tapumes ou outros resguardos, por 30 dias ou fracção e por m2 ou fracção da 

superfície da via ou espaço público. 4,78 

b) Andaimes, por cada andar ou por cada pavimento a que correspondem, na parte não 

delimitada por tapume ou outros resguardos, por metro linear ou fracção e por 30 dias 

ou fracção 4,78 

 

Artigo 37º 

(Ocupação da via pública fora dos tapumes ou resguardos) 

 

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 1,09 

 

2 - Abertura de valas, por m2 ou fracção e por dia ou fracção 2,53 

 

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. 
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Artigo 38º 

(Ocupação do espaço aéreo da via pública) 

 

1 – A ocupação para trabalhos de pintura e de conservação em empenas ou fachadas 

de edifícios, implica o pagamento de taxa única, por 15 dias ou fracção  43,12 

 

2 – Se a ocupação do espaço aéreo da via pública se verificar com: 

a) Guindastes e semelhantes, por m2
 ou fracção e por 6 (seis) dias ou fracção    5,68 

b) Plataformas elevatórias, gruas e bailéus e semelhantes, por m2
 ou fracção e 

por dia ou fracção    5,68 

c) Trabalhos em suspensão, por cada pessoa suspensa e por dia 40,84 

 

3 – Alpendres fixos ou articulados, não integrados nos edifícios, por metro linear de 

frente ou fracção e por ano: 

a) Até 1 metro de avanço    9,62 

b) De mais de 1 metro de avanço 15,69 

 

4 – Toldos, por metro linear de frente ou fracção e por ano: 

a) Até 1 metro de avanço    2,99 

b) De mais de 1 metro de avanço    3,55 

 

5 – Sanefa de toldos ou alpendres, por ano    2,02 

6 – Fita anunciadora, por m2 ou fracção e por mês ou fracção    2,99 

7 – Passarelas e outras construções ou ocupações do espaço aéreo, por m2
 ou fracção 

de projecção sobre a via pública e por ano 5 ,31 

 

Artigo 39º 

(Equipamento dos concessionários dos serviços públicos)  

 

1 – Tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes, por metro linear ou fracção e por ano: 

a) Com diâmetro até 20 cm   0,89 

b) Com diâmetro superior a 20 cm   1,79 

 

2 – Postos de Transformação, Cabinas Eléctricas ou semelhantes, por m3 ou fracção e 

por ano: 
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a) Até 3 m3
    47,22 

b) Por cada m3 a mais ou fracção 13,56 

 

3 – Por cabina telefónica e por ano 59,03 

 

4 - Galerias técnicas, por metro linear ou fracção, e por ano  3,17 

 

5- Aerogeradores por unidade e por mês ou fracção 10,52 

 

Artigo 40º 

(Construções ou instalações especiais no solo ou no subsolo) 

 

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   0,65 

b) Por semana   2,53 

c) Por mês    9,62 

 

2 – Depósitos subterrâneos com excepção dos destinados a bombas abastecedoras, por 

m3  ou fracção e por ano 39,54 

 

3 – Quiosques por m2  ou fracção e por mês ou fracção: 

a) Permanentes   7,34 

b) Temporários  11,81 

 

4 – Bancas, pavilhões ou outras instalações não incluídas nos números anteriores, por 

m2  ou fracção e por mês ou fracção: 

a) Permanentes    7,35 

b) Temporários 11,81 

 

5 – Guarda-ventos, fixos ou articulados, por metro linear ou fracção da fachada do 

edifício ou estabelecimento e por ano: 

a) Até 1 (um) metro de avanço   9,62 

b) De mais de 1 (um) metro de avanço 15,69 
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SECÇÃO II 

Ocupação do espaço público por outros motivos 

 

Artigo 41º 

(Outras ocupações) 

   

1 – Ocupações para:  

a) Suporte de fios telegráficos, telefónicos ou eléctricos, por ano   4,83 

b) Decoração (mastros), por dia 15,24 

c) Colocação de anúncios, por mês ou fracção 19,19 

  

2 – Tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes, por metro linear ou fracção e por 

ano:  

a) Com diâmetro até 20 cm    0,84 

b) Com diâmetro superior a 20 cm    1,55 

 

3 – Esplanadas:  

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

por mês ou fracção  9,49 

b) Autónomas, por m2 ou fracção e por mês ou fracção  7,08 

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

fracção e por mês ou fracção  3,55 

   

4 – Arcas de gelados, brinquedos mecânicos e equipamentos similares, por m2 ou 

fracção e por mês ou fracção  8,86 

 

5 – Outras ocupações da via pública, por m2 ou fracção e por mês ou fracção  4,30 

 

Artigo 42º 

(Realização de actividades de carácter desportivo) 

 

Pela utilização das vias públicas para a realização de actividades de carácter desportivo, 

festivo ou outras que possam afectar o trânsito normal,  por dia e por actividade.  6,00 

 



 

 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 

 

Ano VIII - N.º 6 10 de Abril de 2007 33 
 

 

Artigo 43º 

(Espaços de estacionamento na Via Pública) 

 

1 – Pessoas colectivas ou singulares com fins lucrativos:  

a) Viatura ligeira de passageiros ou mista, por cada lugar e por cada mês ou fracção 159,81 

b) Motociclo, por cada lugar e por cada mês ou fracção   53,27 

 

2 – Pessoas colectivas ou singulares sem fins lucrativos:  

a) Viatura ligeira ou mista, por cada lugar e por cada mês ou fracção 159,57 

b) Motociclo, por cada lugar e por cada mês ou fracção   53,19 

  

Artigo 44º 

(Sinalização Vertical para espaços de Estacionamento) 

 

1 – Pelo fornecimento e colocação por unidade de sinalização vertical são devidos os 

seguintes valores: 

a) Fornecimento e colocação de sinais triangulares 43,29 

b) Fornecimento e colocação de sinais circulares, octogonais, quadrangulares e 

rectangulares 47,59 

c) Fornecimento e colocação de prumos galvanizados e tamponados 10,12 

d) Fornecimento e colocação de painéis adicionais 10,39 

 

2 – Aos valores previstos nas alíneas do número anterior acresce o IVA à taxa legal em 

vigor. 
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CAPÍTULO V 

Instalações Abastecedoras de Carburantes Líquidos, de Ar e Água 

 

SECÇÃO I 

Licenças 

   

Artigo 45º 

(Bombas de carburantes líquidos) 

 

São devidas as seguintes taxas pela instalação de bombas de carburantes líquidos, por 

unidade e por ano:   

a) Instaladas inteiramente na via pública  1.387,15 

b) Instaladas na via pública, mas com depósito em propriedade particular 832,31 

c) Instaladas em propriedade particular, mas com depósitos na via pública 962,15 

d) Instaladas inteiramente em propriedade particular, mas abastecendo na via pública 413,21 

 

Artigo 46º  

(Bombas de ar e água) 

 

São devidas as seguintes taxas pela instalação de bombas de ar e água, por unidade e 

por ano: 

a) Instaladas inteiramente na via pública   95,66 

b) Instaladas na via pública, mas com depósito ou compressor em propriedade 

particular  72,02 

c) Instaladas em propriedade particular, mas com depósito ou compressor na via pública   85,01 

d) Instaladas inteiramente em propriedade particular, mas abastecendo na via pública   41,33 

 

Artigo 47º  

(Bombas volantes) 

 

Pela instalação de bombas volantes, abastecendo na via pública, por unidade e por ano   70,29 
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Artigo 48º 

 (Tomadas de ar) 

 

São devidas as seguintes taxas pela instalação de tomadas de ar, por unidade e por 

ano:   

a) Com compressor saliente na via pública 67,30 

b) Com compressor ocupando apenas o subsolo da via pública 57,12 

c) Com compressor em propriedade particular ou dentro de qualquer bomba, mas 

abastecendo na via pública 33,44 

 

Artigo 49º  

(Tomadas de água) 

 

São devidas taxas pela instalação de tomadas de água de abastecimento em via 

pública, por unidade e por ano 33,44  

 

Artigo 50º 

(Áreas de lavagem de veículos) 

 

São devidas as seguintes taxas pela instalação de áreas de lavagem de veículos e 

outros serviços de apoio, por unidade e por ano:  

a) Instaladas total ou parcialmente na via pública 885,42 

b) Instaladas inteiramente em propriedade particular 295,14 

   

 

SECÇÃO II 

Disposições Diversas 

 

Artigo 51º 

(Licenças de instalação) 

   

1 – A licença das instalações e tomadas inclui a utilização da via pública com os tubos 

condutores que forem necessários à instalação.  
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2 – As taxas do presente capítulo incluem apenas as ocupações da via pública 

absolutamente indispensáveis à instalação abastecedora de combustíveis.  

   

Artigo 52º  

(Trespasse) 

 

O trespasse das instalações fixas que ocupem a via pública depende de autorização 

Municipal.  

   

Artigo 53º 

(Taxas devidas pela multiplicidade de licenças) 

 

As taxas de licença de bombas para abastecimento de mais de uma espécie de 

carburante serão aumentadas de 50%.  

 

Artigo 54º 

(Substituição de equipamento) 

 

A substituição de bombas ou tomadas por outras da mesma espécie não está sujeita a 

cobrança de novas taxas, salvo quando derem origem a novas obras, caso em que 

serão aplicadas as respectivas taxas.  

   

Artigo 55º 

(Taxas aplicáveis pela multiplicidade de fontes de abastecimento) 

 

1 – As bombas abastecedoras, são unidades físicas que podem deter uma ou duas 

fontes de abastecimento.  

   

2 – Em caso de instalação de bombas com mais de duas fontes de abastecimento, 

acresce por cada fonte de abastecimento suplementar 30%, do valor estabelecido 

para a bomba.  
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CAPÍTULO VI 

Condução e Trânsito de Veículos 

 

SECÇÃO I 

Licenças 

   

Artigo 56º 

(Livrete e chapa de matrícula) 

 

1 – Por cada acto de matrícula incluindo o custo da chapa e do livrete, são devidas as 

seguintes taxas: 

a) Alteração de moradas em licenças  3,05 

b) Segundas vias de documentos extraviados ou deteriorados 3,05 

c) Revalidação de licenças de condução 2,97 

 

2 - Aos valores previstos nas alíneas do número anterior acresce o respectivo imposto 

de selo em 20%.    

 

 

SECÇÃO II 

Exercício da Actividade de Transporte de Aluguer em Veículos Ligeiros de 

Passageiros - Taxis 

 

   

Artigo 57º 

(Exercício da actividade de transporte público de aluguer em veículos automóveis  

ligeiros de passageiros) 

 

São devidas as seguintes taxas pelo exercício de:  

a) Licença de aluguer para veículos ligeiros (por veículo) 275,27 

b) Revalidação da licença de aluguer  14,96 

c) Transmissão de licenças de aluguer de veículos ligeiros de passageiros (por acto)  37,36 

d) Pedidos de admissão a concurso (por acto)  18,65 
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e) Pedidos de substituição de veículos de aluguer (por veículo) 18,65 

f) Pedidos de cancelamento (por acto)   2,97 

g) Passagem de duplicados, 2ªs vias ou substituição de documentos deteriorados, 

destruídos ou extraviados (por acto) 14,96 

h) Pedidos de averbamento (por acto)   8,72 
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CAPÍTULO VII 

Publicidade 

 

SECÇÃO I 

Pressupostos 

  

Artigo 58º 

(Pressupostos de aplicabilidade) 

 

1 – 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. 

 

2 – As licenças dos anúncios fixos são concedidas apenas para determinado local. 

 

3 – No mesmo anúncio ou reclamo utilizar-se-á mais de um processo de medição 

quando só assim se puder determinar a taxa a cobrar. 

 

4 – Nos anúncios ou reclamos volumétricos a medição faz-se pela superfície exterior 

ocupada. 

 

5 – Consideram-se incluídos no anúncio ou reclamo os dispositivos destinados a chamar 

a atenção ao público. 

 

6 – 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. 

 

7 - 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 integrar o pedido de licenciamento de publicidade, 

para efeitos de instrução do processo. 
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SECÇÃO II 

Licenças 

 

Artigo 59º 

(Publicidade afecta a mobiliário urbano) 

 

a) Painéis, por m2 ou fracção e por trimestre: 

Ocupando a via pública  11,81 

Não ocupando a via pública    8,86 

 

b) Anúncios electrónicos, por  m2 ou fracção e por trimestre:  

No local onde o anunciante exerce a actividade 135,76 

Fora do local onde o anunciante exerce a actividade 407,30 

 

c) Mupis, mastros, bandeiras, relógios, termómetros, colunas publicitárias, por m2 ou 

fracção e por trimestre:  

Ocupando a via pública 17,12 

Não ocupando a via pública 12,99 

 

d) Bancas, por m2 ou fracção e por trimestre  8,86 

   

e) Abrigos, por m2 ou fracção e por trimestre  8,86 

 

Artigo 60º 

(Publicidade em edifícios ou em outras construções ocupando a via pública) 

   

a) Anúncios luminosos ou directamente iluminados, por m2 ou fracção e por ano: 7,08 

   

b) Anúncios não luminosos, por m2 ou fracção e por ano 14,79 

   

c) Frisos luminosos, quando sejam complementares dos anúncios e não entrem na sua 

medição, por metro linear ou fracção e por ano 1,17 
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d) Publicidade instalada em empenas ou fachadas laterais cegas, por m2 ou fracção e 

por trimestre 1,17  

e) Tapumes, vedações e outros dispositivos sobre os quais haja anúncios ou reclamos 

por m2 ou fracção da superfície do dispositivo utilizado na publicidade e por mês  2,99 

 

Artigo 61º 

(Publicidade em veículos) 

   

1 – Veículos particulares quando não relacionados com a actividade principal do 

respectivo proprietário, por veículo:   

a) Por mês 21,83 

b) Por trimestre 62,00 

 

2 – Veículos de empresas quando alusivas à firma proprietária, por veículo e por ano:  

a) Ciclomotores e motociclos 12,99 

b) Veículos ligeiros 47,22 

c) Veículos pesados 64,35 

d) Reboques e semi reboques 38,35 

 

3 – Veículos utilizados exclusivamente para o exercício de actividade publicitária, por 

veículo e por m2: 

a) Por dia     8,86 

b) Por semana   36,01 

c) Por mês 134,58 

 

4 – Publicidade em transportes públicos: 

a) Transportes colectivos, por m2 ou fracção, por anúncio e por ano   19,49 

b) Táxis, por viatura e por ano   95,65 

  

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

a) Por dia   11,81 

b) Por semana   47,22 

c) Por mês 156,42 
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6 – 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. 

 

7 – Cartazes de papel, tela ou outro material, fixos em veículos, por dia  12,25 

 

Artigo 62º 

(Publicidade em dispositivos aéreos) 

  

1 – Publicidade em avionetas, helicópteros, “para pentes”, pára-quedas e outros 

semelhantes, bem como dispositivos aéreos cativos, por dispositivo:  

a) Por dia   49,60 

b) Por semana 297,49 

 

2 -  Fita anunciadora, por m2 ou fracção e por mês 11,81 

   

Artigo 63º 

(Publicidade Sonora) 

  

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   7,08 

b) Por semana 34,25 

 

Artigo 64º 

(Campanhas publicitárias de rua) 

 

Pelas campanhas publicitárias de rua, são devidas as seguintes taxas, por dia e por 

local: 

   

a) Distribuição de panfletos 74,39 

b) Distribuição de produtos 22,44 

c) Provas de degustação 27,81 

d) Outras acções promocionais de natureza publicitária 23,60 
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Artigo 65º 

(Publicidade diversa) 

  

1 – Bandeiras e pendões por unidade e por mês  5,31 

 

2 – Bandeirolas, por m2  ou fracção e por trimestre: 

a) Ocupando a via pública 22,97 

b) Não ocupando a via pública 17,12 

 

3 – Publicidade em chapéus de sol, por unidade e por ano   8,86 

 

4 – Lonas em andaime por obra, por m2 ou fracção e por mês   2,36 

 

5 – Cartazes de papel, tela ou outros materiais a afixar em muros, paredes e outros 

locais semelhantes, onde tal não seja proibido, por unidade e por dia:          

a) Até 1000 cartazes    0,01                                                      

b) Por cartaz a mais    0,02                                          

 

6 – Exposição de artigos ou objectos em vitrinas, montras, mostradores e semelhantes, 

visível desde a via pública e não se enquadre na isenção prevista na alínea d) do 

artigo 69º, por m2  ou fracção e por dia    4,97                                                                                         

 

7 – Outra publicidade não incluída nos números anteriores, por dia:          

a) Sendo mensurável em superfície, por m2 ou fracção    1,23                                            

b) Quando apenas mensurável linearmente por m2 ou fracção    0,92                                                                 

         c)  Quando não mensurável de harmonia com as alíneas anteriores, por anúncio ou 

reclamo:                                                                                          

Por dia    0,88 

Por mês    7,40            

Por ano  22,44 
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Artigo 66º 

(Placas de proibição de afixação) 

 

Placas de proibição de afixação de publicidade e/ou anúncios, por unidade e por ano    4,94 

   

Artigo 67º 

(Casos de ajustamento de taxa de publicidade) 

 

1 – Quando a publicidade for substituída no mesmo suporte poderá conceder-se, a 

requerimento dos interessados, ajustamento no valor da taxa aplicável, pela medida 

que represente a dimensão máxima, ficando a colocação dos anúncios sujeita a 

visto prévio dos serviços municipais.  

Nestes casos a importância do ajustamento será igual a quatro vezes a taxa que 

corresponderia ao anúncio da maior medida. 

 

2 – Se o mesmo anúncio for reproduzido, por período não superior a seis meses, em 

mais de dez locais, poderá, a requerimento dos interessados, haver um ajustamento 

do valor da taxa a pagar, calculada pela totalidade desses anúncios, com desconto 

de 25%. 

 

Artigo 68º 

(Licença para Publicidade – Redução de Taxas) 

 

As taxas de licença de publicidade dos espectáculos, quando realizados no próprio local 

onde se realize o espectáculo, beneficiam de uma redução de 50% no valor das taxas a 

aplicar em cada caso. 

 

Artigo 69º 

(Licença para Publicidade – Isenção específica) 

 

Não estão sujeitos a taxas de licença para publicidade:  

a) Os dizeres que resultem de imposição legal.  

b) A indicação de marca, do preço ou da qualidade colocada nos artigos à venda.  
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c) 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.  

d) As montras apenas com acesso pelo interior dos estabelecimentos ou que não 

tenham sobre a via pública saliência superior a 10 cm.  

e) Os anúncios respeitantes a serviços de transporte colectivos públicos concedidos.  

 

Artigo 70º 

(Actividades de outra natureza consideradas não publicitárias) 

 

Não são consideradas actividades publicitárias, para efeitos de aplicabilidade da 

presente Tabela: 

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. 

Artigo 71º 

(Penalidades) 

 

A promoção de publicidade ou a sua afixação para além do prazo de licença concedida, 

sem que tenha sido pedida a renovação, ou a sua colocação sem a respectiva licença 

constitui contra-ordenação punível por regulamento próprio. 
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CAPÍTULO VIII 

Venda Ambulante, outras Actividades, Mercados e Feiras 

(Lei 42/98, de 6 de Agosto, art. 16º, al. c), d) e e) e art. 19º, al. d) e e)) 

 

SECÇÃO I 

Venda Ambulante e outras Actividades 

 

Artigo 72º 

(Licença para o exercício de actividades ambulantes) 

 

Pelo exercício das seguintes actividades de carácter ambulante e independentemente do 

local onde sejam exercidas, são devidas as seguintes taxas: 

 

a) Exercício da Actividade de Vendedor Ambulante de Lotarias 26,64                                                                                                                                               

     a.1 Renovação 15,98 

b) Exercício da Actividade de Vendedor Ambulante independentemente dos bens 

transaccionados 35,74                                                                                 

      b.1 Renovação 17,36 

 

Artigo 73º 

(Espectáculos Públicos e Venda de Bilhetes) 

 

1 – Exercício da actividade de realização de espectáculos de natureza de divertimentos 

públicos: 

a) Arraiais, romarias, bailes e outros divertimentos realizados em lugares públicos, 

com exclusão dos de natureza artística, por dia 11,02                                                                                                   

b) Lugares de terrado para circos, por m2 ou fracção e por dia   0,41 

 

2 – Exercício da actividade de agências de venda de bilhetes para espectáculos 

públicos, desportivos ou de outra natureza 4,15 
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Artigo 74º 

(Espectáculos Desportivos) 

 

a) Jogos ou desportos públicos, por ano ou fracção 46,82 

b) Exercício da actividade de realização de espectáculos de natureza desportiva 

e/ou provas desportivas 17,90 

Artigo 75º 

(Outras Actividades) 

 

Pelo exercício das seguintes actividades e, independentemente do local onde seja 

exercidas, são devidas as seguintes taxas: 

a) Actividade de Guarda-nocturno 26,64 

b) Actividade de Arrumador de Automóveis 26,64 

c) Actividade de Acampamentos Ocasionais, por m2 ou fracção de ocupação e por dia   0,63 

d) Actividade de Fogueiras e Queimadas   6,88        

e) Actividade de Leilões em lugares públicos 31,66 

 

Artigo 76º 

(Exercício da Actividade de Exploração de Máquinas de Diversão) 

 

Pelo exercício da actividade de exploração de máquinas de diversão: 

a) Registo 95,87  

b) 2ª Via do Título de Registo 31,95 

c) Averbamento por Transferência de Propriedade 42,68 

d) Licença de Exploração – por máquina e por semestre 52,30  

e) Licença de Exploração – por máquina e anual 95,87  

 

Artigo 77º 

(Taxas Especiais de Estabelecimentos Industriais de Tipo 4  

D.L. 69/2003 de 10/04, art. 25º, nº1, al. a), b) c), e) f), g) e h) ) 

 

a) Apreciação dos pedidos de licença de instalação ou de alteração, incluindo a 

emissão da licença ambiental e a declaração de aceitação do relatório de 

segurança, quando aplicáveis 165,71 
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b) Vistorias relativas ao processo de licenciamento ou resultantes de qualquer facto 

imputável ao industrial, incluindo a emissão da respectiva licença de exploração 

industrial 604,39 

c) Vistorias para verificação das condições do exercício da actividade ou do 

cumprimento das medidas impostas nas decisões proferidas sobre as 

reclamações e os recursos hierárquicos 165,71 

d) Vistorias de reexame das condições de exploração industrial 165,71 

e) Averbamento de transmissão 235,01 

f) Desselagem de máquinas, aparelhos e demais equipamentos 165,71 

g) Vistorias para verificação do cumprimento das medidas impostas aquando da 

desactivação definitiva do estabelecimento industrial 165,71 

 

SECÇÃO II 

Mercados e Feiras 

 

Artigo 78º 

(Licença de Actividades nos Mercados e Feiras) 

 

1 – Cartão de feirante      

a) Emissão 7,67      

b) Renovação  e 2ª via 5,92     

 

2 – Produtores vendendo directamente, Incluindo artesãos:                 

a) Emissão 5,11 

b) Renovação e 2ª. Via 3,06 

 

3 – Cartão de vendedor ambulante:                                                          

a) Emissão 7,67 

b) Renovação e 2ª. Via 5,92      

 

4 – Cartão de colaboradores:                                                                                

a) Por cada emissão 5,11 

b) Renovação e 2ª via 3,57 
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Artigo 79º 

(Outras actividades exercidas em mercados e/ou feiras ) 

 

Pelo exercício das seguintes actividades em mercados e/ou feiras, são devidas as 

seguintes taxas: 

 

1 - Produtor, vendendo directamente - inscrição anual 1,05 

  

2 - Mandatário, comissário ou agente de vendas:  

a) Inscrição 7,52 

b) Exercício, por mês 7,52 

 

3 - Vendedor ou fornecedor de peixe por grosso que não seja o próprio pescador:  

a) Inscrição 7,52 

b) Exercício, por mês 2,87 

   

4 - Preparador de produtos:  

a) Inscrição 3,35 

b) Exercício, por mês 5,66 

   

 

SECÇÃO III 

Ocupação 

Subsecção I 

Mercados 

 

Artigo 80º 

(Classificação dos Mercados) 

   

1 – Os Mercados do Concelho são classificados em quatro categorias. 

 

2 – Nos mercados há lojas e bancas, podendo existir lugares de terrado com exploração 

de cafés, bares e similares. 

 



 

 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

50 10 de Abril de 2007 Ano VIII - N.º 6 
 

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

 

Artigo 81º 

(Mercados da primeira categoria) 

   

1 – Lojas, por m2 ou fracção e por mês ou fracção:  

Grupo I 6,98 

Grupo II 5,78 

Grupo III 4,72 

Grupo IV 3,82 

   

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

Grupo I 0,81 

Grupo II 0,69 

Grupo III 0,63 

Grupo IV 0,50 

 

Artigo 82º  

(Mercados de segunda categoria) 

   

1 – Lojas, por m2  ou fracção e por mês ou fracção: 

Grupo I 5,54 

Grupo II 4,44 

Grupo III 3,77 

Grupo IV 2,87 

  

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

Grupo I 0,69 

Grupo II 0,69 

Grupo III 0,55 

Grupo IV 0,45 
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Artigo 83º 

(Mercados de terceira categoria) 

   

1 – Lojas, por m2  ou fracção e por mês ou fracção:  

Grupo I 4,99 

Grupo II 4,22 

Grupo III 3,82 

Grupo IV 2,11 

   

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

Grupo I 0,55 

Grupo II 0,50 

Grupo III 0,45 

Grupo IV 0,40 

   

 

Artigo 84º 

(Mercados de quarta categoria) 

 

1 – Lojas, por m2 ou fracção e por mês ou fracção:  

Grupo I 2,94 

Grupo II 2,44 

Grupo III 2,00 

Grupo IV 1,50 

   

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

Grupo I 0,45 

Grupo II 0,45 

Grupo III 0,40 

Grupo IV 0,40 
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Artigo 85º 

(Lugares de terrado) 

 

A taxa devida, por m2 ou fracção e por dia, por lugares de terrado, em quaisquer  

mercados municipais,  sem utilização de outros bens municipais 0,45 

 

Artigo 86º 

(Situações de ajustamentos nos valores das taxas) 

 

1 – Às lojas com comunicação com o exterior são aplicadas as taxas correspondentes à 

categoria e grupo de actividade em que se encontram inseridas, acrescidas de 

100%, 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. 

 

2 – Às 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 à categoria e grupo de 

actividade em que se encontram inseridas, acrescidas de 25%. 

  

3 – Às lojas dos mercados que tenham áreas superiores a 30 m2 aplica-se um 

escalonamento das taxas em vigor, sobre as áreas que excedam 30 m2, nos 

seguintes termos: 

a) De 30 a 40  m2 , 75%. 

b) De 40 a 50  m2 ,  50%. 

c) A partir de 50 m2 , 25%.  

Artigo 87º 

(Mercados do Concelho por Categorias) 

   

a) 1ª Categoria  

Mercado Novo de Odivelas 

Mercado Póvoa de Santo Adrião  

Mercado Novo de Caneças  



 

 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

 

 

Ano VIII - N.º 6 10 de Abril de 2007 53 
 

   

b) 2ª Categoria 

  

c) 3ª Categoria  

Mercado de Olival Basto  

   

d) 4ª Categoria 

Todos os restantes Mercados do Município de Odivelas  

 

Artigo 88º 

(Classificação por actividade) 

 

1 – Consideram-se as seguintes actividades exercidas em Lojas:  

a) Grupo I – Talhos 

b) Grupo II - Cantinas, frangos assados  

c) Grupo III - Mercearias, leitarias, padarias  

d) Grupo IV - Artesanato, embalagens e outros  

   

2 – Consideram-se as seguintes actividades exercidas em 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.  

 

Subsecção II 

Feiras 

   

Artigo 89º 

(Feiras) 

   

a) Lugares de terrado sem frente para arruamento, por m2  ou fracção e por dia 0,41 

  

b) Lugares de terrado, com frente para arruamento, por  m2 ou fracção e por dia 0,71 
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c) Lugares de terrado para pistas de automóveis, aviões e carroceis e outros 

divertimentos afins, por m2 ou fracção e por dia 1,09 

 

    Subsecção III 

Mercados e Feiras – Espaços Diversos 

   

Artigo 90º 

(Taxas de terrado para venda de animais) 

   

Venda a retalho, por animal e por dia:  

a) Bovinos adultos 0,69 

b) Bovinos adolescentes 0,50 

c) Equídeos 0,63 

d) Asininos 0,57 

e) Ovinos e caprinos 0,40 

f) Suínos 0,40 

g) Crias 0,34 

h) Outros animais, por m2  ou fracção e por dia 1,23 

 

  

Subsecção IV 

Mercados e Feiras – Depósitos, Armazenagem e Similares 

 

Artigo 91º 

(Depósito e/ou armazém privativo) 

 

1 – Local privativo para depósito e armazenagem, por m2 ou fracção e por dia 0,34 

   

2 – Local privativo para manutenção preparação e acondicionamento de produtos, por 

m2 ou fracção e por dia: 

a) Em recinto fechado 0,50 

b) No terrado 0,41  
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Artigo 92º 

(Arrecadações) 

 

Arrecadação em armazéns ou depósitos comuns dos mercados ou feiras, por m2 ou 

fracção e por dia: 

a) Por dia 0,57 

b) Por semana 2,28 

c) Por mês 6,61 

 

Artigo 93º 

(Guarda de Volumes / taras) 

 

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 m2 ou fracção e por dia  0,57                                                                

 

SECÇÃO IV 

Serviços Diversos 

   

Artigo 94º             

(Zonas de Estacionamento em mercados e feiras)         

 

1 – 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 7,66 

 

2 – Ficam isentos do pagamento previsto no número anterior os transportes de 

mercadorias pelo período necessário a carga e descarga das mesmas. 

  

Artigo 95º 

(Utilização de bens municipais) 

 

A utilização de bens municipais, quando não incluídos na taxa de ocupação ficam 

sujeitos ao pagamento das seguintes taxas:  

a) Balanças, por pesagem:    
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    a.1 Em básculas para veículos ou grandes volumes 0,50 

    a.2 Noutras balanças 0,34 

  

b) Tanques de lavagem, por lavagem 0,34 

  

c) Câmaras frigoríficas:  

    c.1 Por dia 0,45 

c.2 Por mês ou fracção 6,96 

d) Outros bens municipais, por unidade e por dia 0,63 
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CAPÍTULO IX 

Higiene e Salubridade Pública 

SECÇÃO I 

Licenças ou Autorizações 

   

Artigo 96º 

(Vistorias) 

   

1 – Vistorias a realizar para emissão de licenças ou de autorizações previstas no 

presente capítulo 46,65 

 

2 – As vistorias complementares na sequência de acções de fiscalização, implica a 

cobrança de 20% sobre a taxa de licenciamento. 

3 – O pagamento da taxa será efectuado no acto da marcação da data da vistoria. 

   

Artigo 97º 

(Alvarás de Licença ou de Autorização de utilização) 

 

Alvarás de licença ou de autorização de utilização para funcionamento de 

empreendimentos turísticos, de estabelecimentos de restauração e de bebidas ou títulos 

análogos:  

 

1 – Estabelecimentos turísticos: 

a) Estabelecimentos hoteleiros 478,15 

b) Meios complementares de alojamento turístico 478,15 

c) Conjuntos turísticos 478,15 

d) Parques de campismo públicos 237,29 

   

2 – As taxas previstas nas alíneas a), b), e c) do número anterior são acrescidas da taxa 

prevista no artigo 23º. 

 

3 – Estabelecimentos de restauração:  

       a) Com fabrico próprio de pastelaria, panificação e gelados 312,84 
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b) Restaurantes, marisqueiras, churrasqueiras, casas de pasto, pizzarias, snack-

bares, self- serviçes, eat driver , take-away, fast-food e estabelecimentos 

congéneres 282,76 

 

4 – Estabelecimentos de bebidas:  

a) Com fabrico próprio de pastelaria, panificação e gelados 312,84 

b) Bares, cervejarias, cafés, pastelarias, confeitarias, boutiques de pão quente, 

cafetarias, casas de    chá, gelatarias, tabernas, e estabelecimentos congéneres 190,08 

   

5 – Estabelecimentos de restauração e de bebidas com salas de dança 478,15 

   

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. 

 

7 – Os alvarás de licença ou de autorização de utilização para estabelecimentos ou 

títulos análogos, bem como a alteração de qualquer dos elementos nele constantes, 

serão entregues, aos seus requerentes, depois de pagas as respectivas taxas. 

 

8 – O averbamento no alvará do nome de novo titular implica a cobrança de 50% do 

valor da taxa de concessão de alvará, a pagar quando é feito o pedido de 

averbamento. 

 

9 – 2ª via do documento de alvará 30,98 

  

10 – Taxa de instrução do pedido de licenciamento para estabelecimentos de 

restauração e bebidas 52,22 

 

11 – Substituição de alvará sanitário ou alvará de autorização de funcionamento por 

alvará de licença ou de autorização de utilização 30,98 

 

12 – Taxa de apreciação de pedidos de informação prévia 26,12 
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Artigo 98º  

(Licenças ou Autorizações de Utilização de estabelecimentos para comércio, 

armazenamento e prestação de serviços que envolvem riscos para a saúde e 

segurança das pessoas) 

 

1 – Às licenças ou autorizações de utilização para os estabelecimentos mencionados 

nos Anexos I, II e III da Portaria n.º 33/2000, de 28 de Janeiro, ou títulos análogos, 

aplica-se uma taxa fixa no valor de 176,97 

  

2 – Aos estabelecimentos cujas actividades sejam hipermercados, supermercados, mini-

mercados, mercearias e depósitos de pão, armazéns de produtos alimentares, 

congelados ou não, acresce à taxa fixa, prevista no número anterior, por m2  ou 

fracção   0,59 

   

3 –  Nas vistorias complementares aplicam-se 20% sobre a taxa do licenciamento. 

 

4 – 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. 

 

5 – Os alvarás de licença ou autorização de utilização para estabelecimentos ou títulos 

análogos, bem como a alteração de qualquer dos elementos nele constantes, serão 

entregues, aos seus requerentes, depois de pagas as respectivas taxas. 

 

6 – O averbamento no alvará do nome de novo titular implica a cobrança de 50% do 

valor da taxa de concessão de alvará. 

 

7 – 2ª via do documento de alvará 30,98  

 

8 – Taxa de instrução do pedido de licenciamento para estabelecimentos de restauração 

e bebidas 52,22 

 

9 – Apreciação e/ou pedidos de informação prévia 26,12  

 

10 – O valor previsto no número anterior inclui IVA à taxa legal. 
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Artigo 99º 

(Casos de cumulação de exploração de actividades) 

   

1 – 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 à actividade, cuja taxa seja mais elevada. 

   

2 – Se em estabelecimento já licenciado, nos termos do número anterior, pretender 

exercer-se actividade diversa, haverá lugar a novo licenciamento.  

   

SECÇÃO II 

Taxas de Licenciamento de outras Utilizações do Solo 

 

Artigo 100º 

(Alteração do coberto vegetal) 

 

Pelo licenciamento municipal de acções de destruição do coberto vegetal, que não 

tenham fins exclusivamente agrícolas; acções de aterro ou escavação que conduzam à 

alteração do relevo natural e das camadas de solo arável, nos termos do D.L. n.º 139/89, 

de 28 de Abril, é devida uma taxa por hectare ou fracção  118,98   

 

SECÇÃO III 

Outras Taxas de Higiene e Salubridade Pública 

 

Subsecção I 

Inspecção Sanitárias, Saúde Pública, Remoção e Depósito de Bens Apreendidos 

 

Artigo 101º 

(Veículos de transporte de carnes, peixe e pão) 

 

Taxa de inspecção higieno-sanitária de veículos de transporte de carne, peixe e pão, por 

veículo   9,73 
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Artigo 102º  

(Remoção de Viaturas) 

 

1 – Taxa de remoção e recolha de viaturas, nos termos da Portaria n.º 1424/2001, de 13 

de Dezembro 

 

a) Viaturas ligeiras:  

     a.1 Remoção  50,00 

     a.2 Recolha por dia   10,00 

   

b) Viaturas pesadas:  

     b.1 Remoção 100,00 

     b.2 Recolha por dia  20,00 

 

2 – Nas restantes situações, bem como no caso de ciclomotores, aplicam-se as taxas 

previstas na Portaria acima  identificada.  

   

Artigo 103º 

 (Controlo metrológico e medição de ruído) 

   

 As taxas de Controlo Metrológico e de medição de ruído são aplicáveis nos termos da 

legislação em vigor.  

 

Artigo 104º 

 (Animais) 

 

1 – Remoção de cadáveres  

a) a pedido de clínicas veterinárias  3,20 

b) a pedido de outros pessoas singulares ou colectivas 1,60 

 

2 – Taxa de alojamento, por dia ou fracção 10,72 
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Artigo 105º  

(Bens Apreendidos) 

 

1 – Tarifa de depósito de bens móveis apreendidos nos termos do Regulamento 

Municipal de Ocupação do Espaço Público e Mobiliário Urbano e da Actividade 

Publicitária, por dia e por m3 ou fracção 0,58 

 

2 – Tarifa de remoção de bens móveis apreendidos, por trabalhador e por hora ou 

fracção 4,97 

 

3 – Transporte dos bens móveis apreendidos: 

a) Em viatura pesada de carga com ou sem grua e por hora ou fracção 47,63  

b) Em viatura ligeira de carga com ou sem grua e por hora ou fracção 25,59 

 

 

SECÇÃO IV 

Espectáculos e Divertimentos Públicos 

 

Artigo 106º 

 (Espectáculos e Divertimentos Públicos) 

 

1 – Espectáculos e divertimentos públicos: 

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 recinto para 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.  
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2 – Licenças de Funcionamento:  

a) Licenças de funcionamento de bares, discotecas com música ao vivo, salões de 

jogos, salas de baile e análogos, por três anos ou fracção 188,29 

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    6,09 

c) Licenças de funcionamento de recinto improvisado, em armazéns, garagens, ou 

similares utilizadas para realização de bailes, por dia    9,09 

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

evento   11,49 

 

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  30,41 

   

4 – O pagamento a peritos não funcionários municipais deverá ser feito directamente aos 

mesmos ou às entidades a que pertençam. 

  

5 -  As vistorias só serão efectuadas depois de pagas as respectivas taxas.  

  

Artigo 107º 

 (Licenças especiais de ruído) 

 

1 – Obras de construção civil:  

a) Até 30 dias, uma taxa fixa 213,07 

b) Superior a 30 dias acresce, por dia, além da taxa fixa  

     b.1 Dias úteis 10,65 

     b.2 Fins-de-semana e feriados 13,31 

 

2 – Competições desportivas nacionais, por dia: 

 a) Dias úteis 26,64 

 b) Fins-de-semana e feriados 37,29 

 

3 – Competições desportivas internacionais, por dia:  

a) Dias úteis 74,57 



 

 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

64 10 de Abril de 2007 Ano VIII - N.º 6 
 

b) Fins-de-semana e feriados 85,23 

   

4 – Feiras e Mercados, por dia e por evento 85,23 

   

5 – Concertos e festas com música ao vivo, por dia:  

a) Concertos, em recintos abertos  

     a.1 Dias úteis 399,52 

     a.2  Fins-de-semana e feriados 426,14 

  b) Concertos em recintos fechados:  

       b.1 Dias úteis 186,44 

       b.2 Fins-de-semana e feriados 213,07 

   c) Festas:  

       c.1 Dias úteis   85,23 

       c.2 Fins-de-semana e feriados 106,54 

   

6 – Concertos e festas com música gravada:  

      a) Concertos, em recintos abertos, por dia  

           a.1 Dias úteis 266,35 

           a.2 Fins-de-semana e feriados 292,98        

 

b) Concertos em recintos fechados, por dia  

           b.1 Dias úteis 133,17 

           b.2 Fins-de-semana e feriados 159,81 

 c) Festas, por dia  

           c.1 Dias úteis   79,90 

           c.2 Fins-de-semana e feriados   90,55 

 

7 – Outros eventos   26,64 
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CAPÍTULO X 

CEMITÉRIOS 

(Lei 42/98, de 06 de Agosto, Artigo 16º, al. c), d), e n) e Artigo 19º, al. j)) 

 

Artigo 108º 

(Inumações) 

 

1 – Em sepulturas temporárias em Covais e Aeróbias: 

a) Em caixão de madeira 18,25 

b) Em caixão de madeira com zinco ou chumbo 24,26 

c) Para indigentes isento 

 

2 – Em gavetões 66,70 

 

3 – Em ossários 18,25 

 

4 – Taxa adicional fora do horário normal 42,84 

 

Artigo 109º 

(Exumações) 

 

1 – Exumação em sepulturas temporárias ou perpétuas (de covais e de Aeróbias), 

incluindo marcação e abertura: 

a) Incluindo limpeza e transladação dos ossos dentro do cemitério 24,26 

b) Sem incluir a limpeza dos ossos 18,25 

 

2 - Exumações de gavetões 66,70 

 

3 - Exumações de ossários  18,25 
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Artigo 110º 

(Depósitos) 

 

Depósito temporário de urnas, pelo período de 24 horas ou fracção (taxa aplicável 

aquando da tramitação de processo incompleto) 12,15 

 

Artigo 111º 

(Utilização de Capela) 

 

Utilização, pelo período de 24 horas ou fracção 27,31 

 

Artigo 112º 

(Transladações) 

 

a) Cadáveres 36,43 

b) Ossadas ou cinzas 27,33 

 

Artigo 113º 

(Alugueres) 

 

1 – Gavetões sem porta de alumínio: 

        a) Por cada ano ou fracção 

           1.º e 2.º piso 60,61 

           Outros pisos 54,32 

        b) Perpetuamente 

           1.º e 2.º pisos 1.198,03 

           Outros pisos  984,70 

 

2 – Gavetões com porta de alumínio: 

    a) Por cada ano ou fracção 

           1.º e 2.º piso 66,70 

           Outros pisos 60,63 
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  b) Perpetuamente 

           1.º e 2.º pisos 3.474,23 

           Outros pisos 2.890,50 

 

3 – Ossários sem porta de alumínio: 

        a) Por cada ano ou fracção 

           Uma ossada   14,76 

           Duas ossadas   24,26 

        b) Perpetuamente  

           Uma ossada 296,16 

           Duas ossadas 397,20 

 

4 – Ossários com porta de alumínio: 

        a) Por cada ano ou fracção 

           Uma ossada 21,84 

           Duas ossadas 24,26 

        b) Perpetuamente 

           Uma ossada 695,11 

           Duas ossadas 889,32 

 

Artigo 114º 

(Campas) 

a) Campas em tijolo 181,87 

b) Mármore usado com tampo 242,50  

c) Mármore usado sem tampo 212,19  

d) Mármore usado com tampo (para menores) 151,58 

e) Mármore usado sem tampo (para menores) 121,18 

f) Mármore novo com tampo 454,69  

g) Mármore novo sem tampo 363,72 

h) Campas construídas com pedras transferidas de outras campas 121,22 

i) Campas reconstruídas por impossibilidade de levantamento de corpos   66,41 

j) Esferovite   21,25 
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Artigo 115º 

(Serviços Diversos) 

 

1 – Aluguer de sinais e outros objectos: 

       a) Candeeiros   14,76 

       b) Jarrões grandes 23,06 

       c) Jarrões pequenos 18,27 

       d) Floreiras   7,91 

       e) Vasos    5,47 

       f) Cruzes com Cristo   3,68 

       g) Cruzes sem Cristo   8,26 

 

2 – Sepulturas Aeróbias 

        a) Porta fotos 45,12 

        b) Jarra 30,58 

c) Cruz   7,32 

 

3 – Obras em jazigos e sepulturas perpétuas 27,34 

 

4 – Aos preços enunciados no presente Capítulo acresce a taxa de colocação   6,09                                                           
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CAPÍTULO XI 

BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS E NÚCLEO DA PONTINHA 

   

Artigo 116º  

(Venda de Disquetes e Fotocópias) 

   

a) Cartão de 25 fotocópias   1,42 

   

b) Cartão de 50 fotocópias   2,24 

   

c) Cartão de 100 fotocópias   3,36 

   

d) Disquete por unidade  0,54 

 

e) Os valores previstos nas alíneas anteriores incluem IVA à taxa legal. 

   

Artigo 117º 

(Venda de Publicações Municipais) 

 

a) Odivelas: O Monumento ao Senhor Roubado (Colecção Patrimónios) 7,50  

b) Odivelas em Banda Desenhada (Colecção Patrimónios) 6,00  

c) Odivelas: Um Mosteiro Cistersiense (Colecção Patrimónios) 7,50  

d) Diálogo de Gerações (Colecção Patrimónios) 7,50  

e) António Lino (1914-1996): Catálogo de exposição 10,00 

 

Artigo 118º 

(Cedência das Instalações - Sem Equipamento Audiovisual) 

Sala Polivalente 

 

1 – Valor de Utilização / Hora, considerando o tipo de utente: 

a) Pessoas colectivas de Direito Privado sem fins lucrativos, designadamente 

associações e cooperativas, associações politicas e sindicais com sede no 

Concelho 1,73     
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b) Pessoas colectivas de Direito Privado sem fins lucrativos, designadamente 

associações e cooperativas, associações politicas e sindicais com sede fora do 

Concelho 6,92 

c) Pessoas colectivas de Direito Público, nomeadamente escolas do Concelho 1,73 

d) Pessoas colectivas de Direito Público nomeadamente escolas de fora do 

Concelho 6,92                                                                                                                

e) Agentes Económicos / Entidades com fins lucrativos do Concelho / Munícipes 10,36 

f) Agentes Económicos / Entidades com fins lucrativos e Particulares de fora do 

Concelho 13,82    

                                                                

2 – Os valores previstos nas alíneas do número anterior incluem IVA. à taxa legal. 

 

Artigo 119º 

(Cedência das Instalações - Com Equipamento Audiovisual) 

Sala Polivalente 

 

1 – Valor de Utilização / Hora, considerando o tipo de utente: 

a) Pessoas colectivas de Direito Privado sem fins lucrativos, designadamente 

associações e cooperativas, associações politicas e sindicais com sede no 

Concelho 3,46         

b) Pessoas colectivas de Direito Privado sem fins lucrativos, designadamente 

associações e cooperativas, associações politicas e sindicais com sede fora do 

Concelho 10,36 

c) Pessoas colectivas de Direito Público, nomeadamente escolas do Concelho 3,46    

d) Pessoas colectivas de Direito Público nomeadamente escolas fora do Concelho 10,36                                                                                        

e) Agentes Económicos / Outras entidades com fins lucrativos do Concelho/ 

Munícipes 17,29 

f) Agentes Económicos / Outras entidades com fins lucrativos e Particulares de 

fora do Concelho 23,95                                               

 

2 – Os valores previstos nas alíneas do número anterior incluem IVA à taxa legal. 
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CAPÍTULO XII 

(Pavilhões, Parques Desportivos e Similares) 

 

Artigo 120º                                        

(Utentes / Utilizadores) 

 

1 – São devidos, por hora ou fracção, os seguintes valores pela utilização dos recintos 

Desportivos Municipais ou sob gestão municipal: 

 

a) Associações Desportivas do Concelho 

    a.1 Horário nocturno 2.ª a 6.ª Feira 

Treinos 5,29 

Competição com entradas pagas 15,85 

Competição sem entradas pagas 6,61 

 

    a.2 Fins de Semana e Feriados em horário diurno 

Treinos   5,29 

Competição com entradas pagas 15,85 

Competição sem entradas pagas   6,61 

     

    a.3 Fins de Semana e Feriados em horário nocturno  

Treinos   6,61 

Competição com entradas pagas 18,50 

Competição sem entradas pagas   7,92 

 

b) Outras Entidades do Concelho 

     b.1 Horário nocturno 2.ª a 6.ª Feira 

Treinos 17,17 

Competição com entradas pagas 47,56 

Competição sem entradas pagas 19,81 

      

b.2 Fins de semana e feriados em horário diurno 

Treinos 17,17 
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Competição com entradas pagas 47,56 

Competição sem entradas pagas 19,81 

 

 b.3 Fins de semana e feriados em horário nocturno 

Treinos 21,13 

Competição com entradas pagas 55,48 

Competição sem entradas pagas 23,78 

 

c) Associações Desportivas Fora do Concelho 

    c.1 Horário nocturno 2.ª a 6.ª Feira 

Treinos 25,10 

Competição com entradas pagas 55,48 

Competição sem entradas pagas 27,74 

     

c.2 Fins de Semana e Feriados, em horário diurno 

Treinos 25,10 

Competição com entradas pagas 55,48 

Competição sem entradas pagas 27,74 

     

c.3 Fins de semana e feriados em horário nocturno 

Treinos 29,06 

Competição com entradas pagas 63,40 

Competição sem entradas pagas 31,70 

 

d) Outra Entidades Fora do Concelho 

d.1 Horário nocturno 2.ª a 6.ª Feira 

Treinos 33,01 

Competição com entradas pagas 63,40 

Competição sem entradas pagas 35,67 

     

d.2 Fins de semana e feriados, em horário diurno 

Treinos 33,01 

Competição com entradas pagas 63,40 

Competição sem entradas pagas 35,67 
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d.3 Fins de semana e feriados em horário nocturno 

Treinos 36,99 

Competição com entradas pagas 71,33 

Competição sem entradas pagas 39,63 

e)  Utilização do ginásio por utilizadores particulares (preço por utilizador) 

      a. Residentes no Concelho…………………………………………………….................................... 2,50  

      b. Residentes fora do Concelho………………………………………………………………………….5,00 

 

2 – Para efeitos de utilização dos recintos desportivos, o seu horário de funcionamento, 

é o seguinte:  

Horário de Funcionamento das Instalações Desportivas 

Infra-estrutura Mancha horária disponível 

Pavilhão Desportivo Escola 

Secundária da Ramada  

Seg. a Sex., das 19h00 às 24h00  
Sábados, das 14h00 às 24h00 
Domingos, das 9h00 às 13h00 e das 

14h00 às 24h00 

Pav. Desp. Escola Secundária 

Pedro Alexandrino  

Seg. a Sex., das 19h00 às 24h00  
Sábados, das 14h00 às 24h00 
Domingos, das 9h00 às 13h00 e das 

14h00 às 24h00  

Pavilhão Desportivo Escola 

Secundária de Caneças  

Seg. a Sex., das 19h00 às 24h00  
Sábados, das 14h00 às 24h00 
Domingos, das 9h00 às 13h00 e das 

14h00 às 24h00 
 

3 – Entre os meses de Abril e Setembro inclusive, o horário nocturno compreende das 

18h30 às 24h00. 

 

4 – Entre os meses de Outubro e Março Inclusive, o horário nocturno compreende das 

17h30 às 24h00. 

 

5 – Todo o restante horário é diurno. 
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CAPÍTULO XIII 

Rendimentos de Propriedade 

(L. n.º 42/98 de 06 de Agosto, art. 16º, al. e)) 

 

          Artigo 121º                            

(Ocupação de Imóveis do domínio privado do Município não utilizados para 

habitação) 

 

1 – Terrenos para cultivo, por mês ou fracção:  

Até 1000 m2  0,31 

Superior a 1000 m2 até 5000 m2  0,33 

Superior a 5000 m2 até 10000 m2 0,35 

              Superior a 10000 m2  0,41 

 

2 – Terrenos para pastagens, por m2 ou fracção e por ano ou fracção 0,31 

 

3 – Aos valores previstos nos números anteriores acresce: 

     a) Poços e nascentes, por unidade e por ano  ou fracção 6,43 

     b) Árvores e arbustos de fruto em produção, por unidade e por ano ou fracção 4,08 

 

4 – Áreas sem construções ou coberturas, por m2 ou fracção e por mês ou fracção: 

       a) Afectas a actividades comerciais ou industriais ou outras actividades lucrativas 0,66 

       b) Logradouros e serventias 0,31 

       c)  Afectos ao estacionamento  público de veículos automóveis 15,79 

       d) Outras ocupações 0,46 

       e) O valor a cobrar nos termos das alíneas anteriores é fixado no valor mínimo de 27,57                                          

 

5 – Áreas cobertas por m2 ou fracção e por mês ou fracção: 

       a)  Arrecadações, armazéns e outras áreas cobertas  31,58 

b) Áreas cobertas por telheiros 

b.1 Afectas a actividades agrícolas e artigos domésticos  5,11 

      b.2 Afectas ao estacionamento  público de veículos automóveis 15,79 
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b.3 Afectas a actividades comerciais ou industriais ou outras actividades 

lucrativas  7,15 

 

       c) Outras ocupações, por m2 ou fracção e por mês ou fracção 1,02 

 

       d) O valor a cobrar nos termos das alíneas anteriores é fixado no valor mínimo de 30,63 

 

6 – Depósitos de combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos, por unidade 714,26 

 

7 – Na situação prevista no número anterior acresce, por m2 ou fracção e por mês ou 

fracção: 

      a) Depósitos de combustíveis para abastecimento directo aos consumidores 7,90 

      b) Depósitos de combustíveis para outros abastecimentos 23,38 

 

8 – Instalações afectas a actividades comerciais ou industriais ou outras actividades 

lucrativas, por m2 ou fracção e por mês ou fracção 31,58 

                                                                                                                                                            

10 – Outras ocupações: 

a) Abrigos fixos ou móveis utilizáveis ou não para habitação, por mês ou fracção, 

taxa geral 46,82 

b) Ao valor previsto na alínea anterior acresce, por m2 ou fracção   7,90 

c) Parques para caravanas, por ano ou fracção, taxa geral 189,50 

d) Ao valor previsto na alínea anterior acresce, por m2 ou fracção 11,70 

           

11 – Outras actividades comerciais de natureza recreativa, cultural e semelhante não 

previstas em outras disposições da presente Tabela de Taxas, Tarifas e Outras 

Receitas Municipais, por m2   ou fracção e por dia ou fracção  0,61 

 

Artigo 122º 

(Utilização da Quinta das Águas Férreas) 

 

São devidos os seguintes valores, por pessoa e por dia, pela utilização da Quinta das 

Águas Férreas: 

 

a) Instituições Públicas ou IPSS do Concelho de Odivelas 
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Pousada 3,00 

Palácio 4,00  

 

b) Outras Entidades do Concelho de Odivelas 

Pousada 7,00  

Palácio 9,00  

 

c) Instituições Públicas ou IPSS de outros Concelhos  

Pousada 15,00 

Palácio 20,00  

 

d) Outras Entidades de outros Concelhos  

Pousada  20,00 

Palácio 25,00  

 

Artigo 123º 

(Venda de árvores, plantas e outros ) 

  

1 – Pela venda de árvores, atendendo e variando em função do diâmetro ou do 

perímetro, da altura ao peito: 

 

a) Árvores perenifólias ou caducifólias, com mais de 2 metros de altura, retiradas 

da terra com torrão  

             Mínimo 57,34 

Máximo 688,39 

 

b) Árvores perenifólias ou caducifólias envasadas, com menos de 2 metros de 

altura  

Mínimo   2,81  

Máximo 57,34 

 

c)  Árvores coníferas ornamentais envasadas, com menos de 2 metros de altura  

Mínimo   1,72 

Máximo 57,34 
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d) Arbustos e trepadeiras ornamentais envasadas  

Mínimo 1,72 

Máximo 57,34  

 

2 – Os valores a estabelecer em cada caso serão fixados através de deliberação do 

executivo municipal, mediante proposta dos serviços e em conformidade com os 

parâmetros referidos no número anterior. 

  

3 – Pelo transporte dos bens referidos no número um são devidos os seguintes valores: 

a) Em viatura pesada de carga com ou sem grua e por hora ou fracção 47,63 

             b) Em viatura ligeira de carga com ou sem grua e por hora ou fracção 25,59 

 

Artigo 124º 

(Aluguer de plantas de ornamentação) 

 

1 – Pelo aluguer de plantas de ornamentação são fixados os seguintes valores:   

a) Potes, por dia 3,64 

b) Vasos, por dia 1,82 

c) Latas, por dia 1,44 

 

2 – Caução para aluguer de árvores de Natal e plantas de ornamentação 57,34 

    

3 – Pelo transporte dos bens referidos no número anterior são devidos os seguintes 

valores: 

 a) Em viatura pesada de carga com ou sem grua e por hora ou fracção 47,63   

              d) Em viatura ligeira de carga com ou sem grua e por hora ou fracção 25,59 

 

Artigo 125º 

(Hasta Pública) 

 

1 – Sempre que a Câmara Municipal promover a arrematação em hasta pública, nos 

termos do artigo 168º, do direito de uso e/ou ocupação de algum bem de domínio 

público ou privado municipal, o mínimo de cada lanço, nas situações previstas na 
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Subsecção IV, da Secção III, Capitulo VIII (Depósitos, armazenagem e similares), 

será: 

a) Para locais de terrado 0,70 

b) Para outros locais 3,34    

 

2 – Para outras situações em que a Câmara Municipal de Odivelas promova a 

arrematação por hasta pública  do direito de uso e/ou ocupação de algum bem de 

domínio público ou privado municipal, o valor mínimo de cada lanço será 

previamente definido, tendo por factores determinantes do mesmo, o bem em 

causa, o seu fim e o estatuído nos respectivos Regulamentos Municipais. 
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CAPÍTULO XIV 

Consultório Veterinário Municipal e 

Médico-Veterinário Municipal 

 

SECÇÃO I 

Serviços de consulta e outros serviços e actos técnicos 

 

Artigo 126º 

(Serviços do Consultório Veterinário Municipal) 

 

1 – Os munícipes que comprovem ter insuficiência económica e apresentem cartão de 

eleitor do Concelho de Odivelas e, no caso de caninos com 6 ou mais meses de 

idade, apresentem prova do respectivo registo e licenciamento, podem recorrer aos 

serviços de clínica de animais de companhia pagando 20% da tabela em vigor para 

o exercício de clínica de animais de companhia, com excepção dos medicamentos e 

outros produtos. 

 

2 – São considerados munícipes com insuficiência económica, os munícipes que 

apresentem o respectivo atestado ou declaração de estarem a receber o 

rendimento de reinserção social. 

 

Artigo 127º 

(Consulta a Animais de Companhia) 

 

 Valor 21%IVA A cobrar 20% 

Consulta (na base de 20m) 16,04 € 19,41 € 3,88 € 

Consulta sumária ou segundo animal  8,05 € 9,74 € 1,95 € 

Tratamento sem exame clínico  8,05 € 9,74 € 1,95 € 
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Artigo 128º 

(Outros Actos Técnicos para além de consultas) 

 

 Valor  21%IVA A cobrar 20% 

ACTOS TÉCNICOS (para além da consulta)   

Colheita de sangue e envio ao laboratório 6,41 € 7,76 € 1,55 € 

Colheita de urina + análise com fita  5,61 € 6,78 € 1,36 € 

Colheita de urina + aná. fita + exame  10,44 € 12,64 € 2,53 € 

Sedimento    

Observação microscópica de esfregaço ou raspagem  6,41 € 7,76 € 1,55 € 

Observação de matérias fecais coprol. Parasitária 6,41 € 7,76 € 1,55 € 

Rasteio leucose / leishma. / dirofilária  14,47 € 17,51 € 3,50 € 

Administração de soros  5,61 € 6,78 € 1,36 € 

E.C.G.  24,09 € 29,14 € 5,83 € 
 

 

Artigo 129º 

(Outros Serviços sem consulta) 

 

 

OUTROS SERVIÇOS (sem consulta) Valor  21%IVA 
A cobrar 

20% 

Identificação com transponder e registo da informação  40,13 € 48,55 € 9,71 € 

Eutanásia (incluindo o produto)  24,09 € 29,14 € 5,83 € 

Necropsia com ou sem colheita de material  32,08 € 38,82 € 7,76 € 

Vacinação inicial ou anual de cão ou gato = consulta + valor da vacina 

Aplicação de reforço no programa inicial ou anual = consulta sumária + preço de vacina  

Administração de progestativo (consulta + ...) 8,05 € 9,74 € 1,95 € 

Pré-anestesia / tranquilização / anestesia local ou regional  8,05 € 9,74 € 1,95 € 

Indução barbitúrica / anestesia simples  16,04 € 19,41 € 3,88 € 

Valor do serviço de cirurgia geral (por hora)  80,21 € 97,05 € 19,41 € 

Por fracção de 15 minutos  24,09 € 29,14 € 5,83 € 
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SECÇÃO II 

(Actos Cirúrgicos - Anestesia não gasosa compreendida) 

 

Artigo 130º 

(Aparelho Genital) 

ACTOS CIRÚRGICOS (anestesia não gasosa 
compreendida) Valor  21%IVA A cobrar 20% 

APARELHO GENITAL    

Castração de gato  48,13 € 58,24 € 11,65 € 

Castração de cão de... até...  64,17 € 77,65 € 15,53 € 

 104,30 € 126,20 € 25,24 € 

Ovário-histerectomia até 10 Kg  128,34 € 155,29 € 31,06 € 

Ovário-histerectomia de 10 a 25 Kg  144,38 € 174,70 € 34,94 € 

Ovário-histerectomia mais de 25 Kg  176,46 € 213,52 € 42,70 € 

Cesariana na cadela  187,69 € 227,11 € 45,42 € 

Criptorquidia no cão  144,38 € 174,70 € 34,94 € 

Ovariectomia na gata  80,21 € 97,05 € 19,41 € 

Ovário-histerectomia da gata  112,29 € 135,87 € 27,17 € 

Cesariana na gata  120,35 € 145,62 € 29,12 € 
 

 

Artigo 131º 

(Aparelho Digestivo) 

APARELHO DIGESTIVO Valor  21%IVA A cobrar 20% 

Limpeza tártaro-cão (com anestesia) 56,18 € 67,97 € 13,59 € 

Limpeza tártaro-gato (com anestesia)  40,14 € 48,56 € 9,71 € 

Extracção dentária – cão  88,26 € 106,79 € 21,36 € 

Extracção dentária – gato  56,18 € 67,97 € 13,59 € 

Gastrotomia 160,42 € 194,11 € 38,82 € 

Enterotomia  160,42 € 194,11 € 38,82 € 

Laparotomia  112,29 € 135,87 € 27,17 € 

Ablação das glândulas anais 128,34 € 155,29 € 31,06 € 
 

Artigo 132º 

(Aparelho Urinário) 

APARELHO URINÁRIO Valor  21%IVA A cobrar 20% 
Cateterização urinária do gato com anestesia 35,30 € 42,71 € 8,54 € 
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SECÇÃO III 

Ortopedia 

 

Artigo 133º 

(Ortopedia) 

 

ORTOPEDIA Valor  21%IVA A cobrar 20% 

Imobilização / Gesso de membros ( de...até...) 24,09 € 29,14 € 5,83 € 

 72,22 € 87,38 € 17,48 € 
 

 

SECÇÃO IV 

Oftalmologia 

 

Artigo 134º 

(Oftalmologia) 

OFTALMOLOGIA Valor  21%IVA A cobrar 20% 

Enucleação do globo ocular 128,34 € 155,29 € 31,06 € 

Entropio – Ectropio  96,25 € 116,46 € 23,29 € 

Ablação da 3.ª pálpebra  72,22 € 87,38 € 17,48 € 

Catarata  200,56 € 242,67 € 48,53 € 

Pano conjuntival  96,25 € 116,46 € 23,29 € 
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SECÇÃO V 

Outros Actos Cirúrgicos 

 

Artigo 135º 

(Outros Actos Cirúrgicos) 

OUTROS ACTOS CIRURGICOS Valor  21%IVA A cobrar 20% 

Redução de hérnia umbilical 72,22 € 87,38 € 17,48 € 

Redução de hérnia inguinal  144,38 € 174,70 € 34,94 € 

Redução de hérnia perineal 200,56 € 242,67 € 48,53 € 

Redução de hérnia diafragmática  165,77 € 200,58 € 40,12 € 

Tumores mamários e cutâneos 64,17 € 77,65 € 15,53 € 

Extracção cadeia mamária (1 lado)  200,56 € 242,67 € 48,53 € 

Limpeza do canal auditivo com tranquilização 24,09 € 29,14 € 5,83 € 

Drenagem de hematoma auricular  40,14 € 48,56 € 9,71 € 
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CAPÍTULO XV 

Outras Disposições Previstas em Regulamentos Municipais 

 

Artigo 136º 

(Depósito de bens) 

1 – Pelo depósito de bens móveis, com fins publicitários, recolhidos, nos termos dos 

artigo 7º, 37º e 120º do “Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público e 

Mobiliário Urbano”, por dia e por m3 ou fracção 0,58   

 

2 – Pelo depósito de bens móveis recolhidos nos termos dos artigo 2º e 6º do 

“Regulamento sobre o Depósito de Bens Móveis em Local Reservado do Município”, 

por dia e por m3 ou fracção 0,58                                                                                        

 

3 – Aos números anteriores acresce uma tarifa de remoção de bens móveis 

apreendidos, por trabalhador e por hora ou fracção   4,97 

 

4 – Pelo transporte dos bens móveis apreendidos acresce: 

a)  Em viatura pesada de carga com ou sem grua e por hora ou fracção 47,63 

       b) Em viatura ligeira de carga com ou sem grua e por hora ou fracção 25,59 

 

Artigo 137º 

(Depósito de bens - Regulamento Ocupação do Espaço Público e Mobiliário 

Urbano) 

 

1 – Pelo depósito de bens móveis recolhidos, é devida uma tarifa pelas situações 

previstas no art. 120º do “Regulamento Ocupação do Espaço Público e Mobiliário 

Urbano”, por dia ou fracção e por cada  m3 ou fracção 0,58  

 

2 – Tarifa de remoção de bens móveis apreendidos, por trabalhador e por hora ou 

fracção 4,97 

 

3 – Transporte dos bens móveis apreendidos: 

       a) Em viatura pesada de carga com ou sem grua e por hora ou fracção 47,63  
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       b) Em viatura ligeira de carga com ou sem grua e por hora ou fracção 25,59 

 

Artigo 138º 

(Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia) 

 

1 – O exercício das competências previstas na presente Tabela de Taxas, Tarifas e 

Outras Receitas Municipais, nos aspectos delegados nas Juntas de Freguesia, deve 

entender-se delegado enquanto vigorarem os respectivos Protocolos de Delegação, 

excepto quanto à competência para deliberar a isenção total ou parcial de taxas. 

 

2 – A competência para aprovar regulamentos ou quaisquer outros normativos, fixar 

Taxas, Tarifas ou outras Receitas Municipais, nas áreas objecto de delegação, é da 

exclusiva competência da Assembleia Municipal de Odivelas, sob Proposta da 

Câmara Municipal, não sendo matéria objecto de delegação de competência nas 

Juntas de Freguesia.  

 

3 – Quaisquer actos que violem expressa, tácita, directa ou indirectamente o número 

anterior, são considerados ilegais e consequentemente nulos, por violação da, Lei 

n.º 42/98, de 6 de Agosto, Lei das Finanças Locais, nos termos dos n.º 1, 3 al. c), e 

4, do artigo 2º, nº1, do artigo 3º e artigos 19º e 20º. 

 

4 – Em todos os actos praticados pelas Juntas de Freguesia, no âmbito dos Protocolos 

de Delegação de Competências, que impliquem a aplicabilidade da presente “Tabela 

de Taxas, Tarifas e Outras Receitas Municipais”, deve ser expressamente 

mencionado este facto. 
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Normas Específicas de Liquidação e Cobrança 
 

CAPÍTULO XVI 

Garantias Fiscais 

 

Artigo 139º 

(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, tarifas e outras receitas municipais, aplicando-se, com as 

necessárias adaptações, o regime estabelecido no Código de Procedimento e de 

Processo Tributário. 

 

Artigo 140º 

(Princípio da Participação) 

 

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;  
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

Artigo 141º 

(Audiência Prévia - 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, reclamações ou recursos hierárquicos apresentados pelos 

contribuintes; 

b) As decisões que se fundamentam em elementos que já deveriam ter sido 

submetidos a audiência prévia, 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; 
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d) As decisões em que o órgão com competência para decidir altera o projecto 

de decisão favorável ao contribuinte. 

 

Artigo 142º 

(Momento em que é feita a audiência prévia) 

 

1 – 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.  

 

2 – Compete a quem elabora a proposta de decisão final ou o relatório, consoante o 

caso, propor  a audiência prévia, bem como informar das situações em que esta 

formalidade não deve ocorrer.  

3 – A entidade competente para a decisão, caso entenda conveniente, solicita ao órgão 

instrutor que proceda à audiência prévia. 

  

4 – Compete, também, à mesma entidade, decidir se a audição do contribuinte será oral 

ou escrita, bem como o prazo para o respectivo exercício.  

 

Artigo 143º 

(Forma e conteúdo da comunicação) 

 

1 – 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.  

 

2 –  Da notificação deverá ainda constar, de acordo com o n.º 2 do artigo 101.º do 

C.P.A., a indicação das horas e o local onde o processo poderá ser consultado.  
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Artigo 144º 

(Efeitos da audição prévia no procedimento) 

 

1 – 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.  

 

2 – Caso sejam fornecidos novos elementos, estes são obrigatoriamente analisados, 

devendo a sua não aceitação ser fundamentada, ainda que de forma sucinta.  

 

 

Artigo 145º 

(Decisões excluídas de audiência) 

 

1 – Nos termos do n.º 2 do artigo 60.º da L.G.T. 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 – Nos  termos do n.º 2 do artigo 56.º da L.G.T., não haverá direito de participação, por 

não haver dever de decisão, quando:  

a) A administração tributária se tenha pronunciado há menos de dois anos sobre 

pedido do mesmo autor com idêntico objectivo e fundamento;  

b)Tiver sido ultrapassado o prazo legal de revisão do acto tributário.  

 

3 – Nos termos da alínea c) do artigo 2.º da L.G.T., não há lugar à audiência dos 

interessados, nas situações previstas no n.º 1 do artigo 103.º do C.P.A.  

 

Artigo 146º 

(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:  
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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, encontrando-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 como nas 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. 
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CAPÍTULO XVII 

Emissão, Renovação e Cessação das Licenças e Autorizações 

 

Artigo 147º 

(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 148º 

(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. 
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Artigo 149º 

(Renovação das licenças e das autorizações) 

 

1 – As licenças e autorizações renováveis constantes do artigo 165º 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 

houver 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 150º 

(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 148º; 

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 XVIII 

Liquidação 

 

Artigo 151º 

(Liquidação) 

 

1 – A liquidação das taxas, tarifas e outras receitas municipais previstas no presente 

Regulamento consiste na determinação do montante a pagar e resulta da aplicação 

dos indicadores aí definidos e dos elementos fornecidos pelos interessados, 

considerando o procedimento previsto no Artigo 154º. 

 

2 - As taxas diárias podem ser cobradas, por requerimento dos interessados, por 

semana ou por mês e as mensais por dia ou por semana, quando isso convier à 

natureza da ocupação e à organização da actividade objecto de licenciamento e/ou 

autorização. 

 

3 – As fracções de metro linear, m2 ou m3 arredondam-se sempre por excesso e, 

conforme os casos, para metade ou para a unidade aplicável.  

 

4 – 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.  

 

5 – Os valores obtidos nos termos do número anterior, são arredondados, por excesso, 

para a segunda casa decimal. 

 

6 – Ao contribuinte assiste o direito de audição prévia, nos termos do art. 141º do 

presente regulamento. 

 

Artigo 152º 

(Taxas resultantes de Deferimento tácito) 

  

As taxas a aplicar em todas as situações em que ocorram  deferimentos tácitos são de 

igual valor às dos respectivos actos expressos. 
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Artigo 153º 

(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 154º 

(Procedimento na liquidação) 

 

1 – A liquidação das taxas, tarifas 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, Tarifas e outras Receitas Municipais; 

d) Cálculo do montante a pagar, resultante da conjugação dos elementos referidos 

nas alíneas b) e c). 

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 155º 

(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 

Tributária e com fundamento em erro de facto ou de direito. 
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2 – A revisão de um acto de liquidação do qual se verifique ter havido prejuízo para o 

Município, obriga o serviço liquidador 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 devem 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/ou 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 156º 

(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. 
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CAPÍTULO XIX 

Do Pagamento e do Não Pagamento 

 

SECÇÃO I 

Do Pagamento 

 

Artigo 157º 

(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, tarifas e outras receitas previstas no presente 

Regulamento, devem ser pagas na Tesouraria Municipal, ou nos seus serviços 

descentralizados. 

 

3 – Em casos devidamente autorizados, as taxas, tarifas e outras receitas previstas no 

Regulamento poderão ser pagas noutros serviços ou em equipamentos de 

pagamento automático, no próprio dia da liquidação. 

 

Artigo 158º 

(Pagamento em prestações) 

 

1 – Compete à Câmara Municipal autorizar o pagamento em prestações, podendo esta 

delegar na sua 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 permita 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. 
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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 factos e provas 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. 

 

SECÇÃO II 

Do Não Pagamento 

 

Artigo 159º 

(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. 
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Artigo 160º 

(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, tarifas e outras receitas municipais, 

relativamente às quais o contribuinte obteve o gozo, o serviço ou um benefício, 

sem o respectivo pagamento. 

 

3 – O não pagamento das taxas, tarifas e outras receitas municipais implica a extracção 

das respectivas certidões de dívida e o seu envio aos serviços competentes, para 

efeitos de execução fiscal. 

 

4 – Para além da execução fiscal, o não pagamento das licenças e/ou autorizações 

renováveis implica também a sua não renovação para o período imediatamente 

seguinte. 
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CAPÍTULO XX 

Ocupação do Domínio Público 

 

Artigo 161º 

(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, 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; 

b) No segundo ano 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 um 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. 
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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 162º 

(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 XXI 

Contagem de Prazos e Interpretação 

 

SECÇÃO I 

Contagem de Prazos 

 

Artigo 163º 

(Prazo - Regra Geral) 

 

1 – 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. 

 

2 – O prazo para pagamento voluntário das taxas, tarifas e outras receitas municipais é 

de 15 dias a contar da notificação para pagamento efectuada pelos serviços 

competentes, excepto nos casos em que a lei fixe prazo específico. 

 

3 – 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. 

 

4 – Nos termos do Código de Procedimento e de Processo Tributário é expressamente 

proibida a concessão de moratória. 

 

 

Artigo 164º 

(Regras de contagem dos prazos) 

 

1 – Os prazos para pagamento são contínuos, não se suspendendo aos sábados, 

domingos e feriados. 
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2 – O prazo que termine em sábado, domingo ou em dia feriado transfere-se para o 

primeiro dia útil imediatamente seguinte. 

 

Artigo 165º 

(Prazos - Licenças e/ou Autorizações Renováveis) 

 

1 – O pagamento das licenças renováveis deverá fazer-se até ao 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 municipal a fixar no 

respectivo contrato ou documento que as titule, ponderada a natureza e a actividade 

objecto de autorização. 

 

3 – O prazo previsto no número anterior nunca poderá ser posterior ao inicio da própria 

autorização. 

 

SECÇÃO II 

Interpretação 

 

Artigo 166º 

(Integração de Lacunas) 

 

Nos casos não previstos neste Regulamento, aplicam-se as normas do Código de 

Procedimento e de Processo Tributário, com as necessárias adaptações e na falta delas, 

os princípios gerais de Direito Fiscal.  
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CAPÍTULO XXII 

Disposições Finais 

 

Artigo 167º 

(Isenções – Processo de Atribuição) 

 

1 – As isenções do art. 2º, do presente Regulamento, não dispensam o requerimento à 

Câmara Municipal das necessárias licenças e/ou autorizações, quando devidas, nos 

termos da lei ou regulamento municipal. 

 

2 – As isenções previstas no artigo 2º são concedidas por deliberação da Câmara 

Municipal, sendo que as situações previstas nos n.º  1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 do 

referido artigo e do artigo 69º, podem ser concedidas por despacho da Presidente da 

Câmara Municipal, com a faculdade de subdelegação, desde que o Órgão Executivo 

delegue esta competência na Presidente de Câmara. 

 

3 – As isenções serão deferidas após apresentação de requerimento dos interessados e 

prova da qualidade em que o requerem e dos requisitos exigidos para a concessão 

da mesma.  

 

4 – As isenções previstas não autorizam os beneficiários a utilizar meios susceptíveis de 

lesar o interesse municipal e não abrangem as indemnizações por danos causados 

no património municipal. 

 

Artigo 168º 

(Hastas Públicas) 

 

1 – Sempre que se presuma a existência de mais de um interessado, no uso e ocupação 

da via e do espaço público, ou de quaisquer bens públicos ou privados do Município 

de Odivelas, deve a Câmara Municipal promover a arrematação em hasta pública do 

direito da ocupação ou de uso, tendo por base o seu valor de licitação. 
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2 – 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, 

efectuar o pagamento de 50% sobre o valor da arrematação. 

 

3 – Os restantes 50% serão divididos em seis prestações mensais de valor igual e de 

modo a que a sua cobrança não ultrapasse o mês anterior ao último previsto para o 

uso ou ocupação. 

 

4 – Em caso de nova arrematação terá direito de preferência, em igualdade de licitação, 

a pessoa que tinha o anterior uso e utilização do bem de domínio público ou privado 

municipal, excepto se se verificar a situação prevista no art. 160º.  

 

Artigo 169º 

(Contra-ordenações) 

 

As infracções às normas reguladoras de aplicação do presente Regulamento constituem 

contra-ordenação, a aplicar cumulativamente com o presente tarifário, conforme os 

respectivos Regulamentos Municipais e Regulamento sobre Contra-ordenações 

aprovados pelo Município de Odivelas. 

 

Artigo 170º 

(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. 
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Artigo 171º 

(Actualização) 

 

1 – As taxas, tarifas e outras receitas municipais a cobrar pelo Município de Odivelas 

pela concessão de licenças e/ou autorizações, bem como pela prestação de serviços 

constantes no presente Regulamento, implica a apresentação pela Câmara 

Municipal, de uma proposta anual à Assembleia Municipal, para a sua actualização 

e/ou alteração, nomeadamente no âmbito da preparação do Orçamento Municipal 

para o ano seguinte, tendo em conta a evolução do índice de preços ao consumidor, 

as necessárias adaptações à evolução dos custos de mercado, os encargos que 

incidem sobre os serviços prestados, as correspondentes despesas administrativas 

e outros factores que, eventualmente, sejam de ponderar. 

 

2 – A Tabela de Taxas, Tarifas e Outras Receitas Municipais será publicada no Boletim 

Municipal.  

 

3 – Todos os valores apresentados na presente Tabela são expressos em Euro. 

 

 

Artigo 172º 

(Norma revogatória) 

 

São revogadas todas as disposições contrárias às do presente Regulamento. 

 

Artigo 173º 

(Vigência) 

 

A presente Tabela de Taxas, Tarifas e Outras Receitas Municipais, bem como as 

disposições respeitantes à sua liquidação, cobrança e pagamento entra  em vigor no dia 

útil, imediatamente seguinte à sua publicação. 


