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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 
 

1177..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  1100  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22000088  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTOS 
 

 
 

VOTO DE PESAR 
 

“Com o falecimento de Adão Barata, a Democracia 
Portuguesa e o Poder Local Democrático ficaram mais 
pobres. 
 
Ao longo da sua vida e a sua biografia política, ficam-nos 
o exemplo da grande honestidade intelectual e moral 
como exerceu os vários cargos políticos, nomeadamente 
os autárquicos. 
 
No Poder Local, como Presidente de Junta de Freguesia 
de Carnide, como Vereador e Presidente da Câmara 
Municipal de Loures, ressaltava sempre a sua formação de 
lutador de muito antes do 25 de Abril e a sua formação 
humanística, a marcarem de forma indelével a sua 
convivência e relação com todos os cidadãos. 
 
Adão Barata foi sempre um homem genuinamente 
preocupado com os seus concidadãos, permanentemente 
disponível para encontrar soluções de consenso, sempre 
pronto para oferecer a sua amizade. 
 
Adão Barata conferiu, com a força e ao mesmo tempo 
com a singeleza da sua personalidade, uma forma 
inconfundível como exercia os cargos públicos para que 
era eleito. A sabedoria, o bom senso e a fraternidade que 
espalhava à sua volta, ficaram bem patentes e 
reconhecidos no último adeus onde tantos quiseram 
honrar e homenagear a sua memória. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, na sua reunião de 10 de 
Setembro de 2008, delibera homenagear a memória de 
Adão Barata e apresentar à família enlutada as mais 
sentidas condolências.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

“Selecção Portuguesa - Jogos Paralímpicos Pequim 2008 
 
Os Jogos Paralímpicos, destinados a atletas com diversas 
deficiências físicas e motoras, tiveram início em 1960, com 
a realização do primeiro evento do género em Roma, 
convencionando-se, a partir de então, que estes se 
realizariam a par dos Jogos Olímpicos, coincidindo quase 
sempre com a cidade e país organizadores e com um 
intervalo de pelo menos duas semanas. 
 
A primeira participação portuguesa nos Jogos 
Paralímpicos Heidelberg 72, com 9 atletas, unicamente 
para basquetebol em cadeira de rodas, nos grupos de 
tetra/paraplégicos e amputados. 
 
Em 7 participações, os nossos heróis Paralímpicos 
trouxeram para o nosso País 76 medalhas, 12 das quais 
(duas de ouro, cinco de prata e cinco de bronze) nos 
últimos jogos realizados em Atenas em 2004, tendo sido o 
boccia e a natação as modalidades mais bem sucedidas. 
 
Nos Jogos Paralímpicos Pequim 2008, que se encontram a 
decorrer, a nossa selecção é constituída por 35 atletas, nas 
modalidades de atletismo, boccia, ciclismo, equitação, 
natação, remo e vela. 
 
Os cidadãos com deficiência, “cidadãos invisíveis” como 
foram designados pelo Fórum Europeu da deficiências, 
foram ao longo da história da humanidade os mais 
discriminados e marginalizados, vitimas de uma 
discriminação que se baseou numa ideia preconcebida de 
que as pessoas com deficiência, pelo facto de terem 
necessidades específicas, não podem esperar ter os 
mesmos direitos e/ou aspirações. 
 
Assegurar a igualdade de oportunidades para todos os 
Cidadãos não significa tratar todos por igual, dar a cada 
um exactamente o que necessita para assegurar os seus 
direitos e realizar todo o seu potencial, como é exemplo o 
acesso à prática e competição desportivas, pois tal como 
afirmou Óscar Árias Sanchéz, Prémio Nobel da Paz “A 
expressão mais bela e enriquecedora da vida humana é a 
sua diversidade. Uma diversidade que nunca pode servir 
para justificar a desigualdade. A única qualidade normal 
que pode existir entre os seres humanos é a própria vida”  
 
A Câmara Municipal de Odivelas, reunida em 10 de 
Setembro de 2008, saúda todos os Atletas e dirigentes da 
Selecção Portuguesa aos Jogos Paralímpicos de Pequim 
2008, todos eles já campeões da coragem e da 
determinação, um exemplo de vida para todos os 
portugueses.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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REVISÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

SEGUNDA REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2008 
DÉCIMA TERCEIRA MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
Segunda Revisão Orçamental de 2008, Décima Terceira 
Modificação Orçamental, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2008/13801, de 2008.08.09, nos 
termos dos Mapas anexos à referida informação e que 
farão parte integrante da acta da presente reunião. 

 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PINHAL DA PAIÃ 
 

 
 

AUTO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO A TÍTULO PRECÁRIO 
DO PINHAL DA PAIÃ 

 
Minuta do Auto de Cedência de Utilização a Título 
Precário do Pinhal da Paiã, a celebrar entre o Estado, 
através da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, a 
Câmara Municipal de Odivelas e o Governo Civil de 
Lisboa, que se encontra em anexo à proposta do Sr. Vice-
Presidente, datada de 2008.08.26, com a possibilidade de 
alteração à redacção da Cláusula Décima Primeira da 
referida minuta, nos termos do ofício da Câmara 
Municipal de Odivelas n.º 24636, de 7 de Agosto de 2008, 
enviado à Direcção-Geral do Tesouro e Finanças. 

 
 

“Auto de Cedência de Utilização 
A Título Precário 

 
Aos         dias do mês de Junho de dois mil e oito, nesta 
cidade de Lisboa, na sede da Direcção-Geral do Tesouro e 
Finanças, sita na Rua da Alfândega, número cinco, 
primeiro andar, perante mim, na qualidade de Oficial 
Público, Dr.ª Maria Gabriela Nunes Mendes Campos, 
Chefe de Divisão de Aquisições e Administração 
Patrimonial, compareceram como outorgantes: 
 
Director-Geral do Tesouro e Finanças, Dr. Carlos Manuel 
Durães da Conceição, outorgando em nome e 
representação do Estado, na qualidade de Primeiro 
Outorgante. 
 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Dr.ª 
Susana de Fátima de Carvalho Amador, em nome e 
representação do Município de Odivelas, com sede na 
Quinta da Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
2675 Odivelas, pessoa colectiva com o n° 504 293 125, na 
qualidade de Segundo Outorgante. 

A Governadora Civil do Distrito de Lisboa, Dr.ª Dalila 
Araújo, na qualidade de Presidente da Comissão de 
Assistência e Habitação Social do Governo Civil do 
Distrito de Lisboa, na qualidade de Terceiro Outorgante. 
 
Considerando que a Comissão de Assistência e Habitação 
Social do Governo Civil do Distrito de Lisboa, no âmbito 
das suas actividades, tem uma importante vertente social 
consubstanciada nas acções que desenvolve junto das 
camadas populacionais residentes nas áreas dos Bairros 
Sociais que administra; 
 
Atendendo a que desde o ano de 1996, a Comissão tem 
dispensado particular atenção à reabilitação dos espaços 
verdes e jardins sitos nas áreas dos Bairros Sociais, 
incluindo o Pinhal da Paiã; o qual se lhe encontra afecto e 
sob sua administração. 
 
Sendo certo que o Município de Odivelas é a entidade que 
dentro da sua área de circunscrição a que melhor poderá 
promover a conservação dos espaços públicos e de lazer e 
poderá dispor de recursos materiais e atendendo a que o 
projecto do Segundo Outorgante se revela de interesse 
público, uma vez que irá proporcionar, designadamente, o 
melhoramento, a conservação e a valorização do Pinhal da 
Paiã, bem como a recuperação da pista do circuito de 
manutenção, a instalação de iluminação eléctrica e a 
reparação de outras instalações existentes no seu 
perímetro, proporcionando a sua fruição em benefício das 
populações residentes e visitantes, bem como a promoção 
de actividades desportivas do Município. 
 
Considerando o disposto no Decreto-Lei n.° 280/2007, 
de 7 de Agosto, designadamente nos seus artigos 3.°, 4.°, 
53.° e 54.° que habilitam e dão fundamento às medidas 
consagradas no presente “Auto de Cedência de Utilização 
a Título Precário”, de ora em diante designado por 
“Auto”. 
 
Finalmente, tendo em atenção o disposto no Despacho do 
Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, de que 
autoriza a presente cedência a título precário é celebrado o 
presente Auto, que se rege pelas cláusulas seguintes que as 
partes aceitam e reciprocamente se obrigam a cumprir. 
 
Assim: 

 
Cláusula Primeira 

 
O Terceiro Outorgante devolve ao Primeiro Outorgante o 
imóvel denominado Pinhal da Paiã, conforme planta 
anexa ao presente Auto, que dele faz parte integrante, que 
o cede ao Segundo Outorgante, a título precário nos 
termos e ao abrigo do Decreto-Lei n.° 280/2007, de 7 de 
Agosto, designadamente nos seus artigos 3.°, 4.°, 53.º e 
54.°. 
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Cláusula Segunda 
 

No âmbito das suas atribuições e competências, o 
Primeiro Outorgante confere ao Segundo Outorgante, os 
poderes de administração, gestão e manutenção do Pinhal 
da Paiã, incluindo o seu Parque de Merendas. 

 
Cláusula Terceira 

 
No âmbito do presente Auto, o Segundo Outorgante 
obriga-se, ao melhoramento, conservação e a valorização 
do Pinhal da Paiã, designadamente: 
 
a) A promover a limpeza e recolha de lixo do Pinhal da 
Paiã e do Parque de Merendas, de modo garantir que as 
zonas de lazer e de convívio se mantenham nas condições 
adequadas de utilização e fruição pelos utentes; 
 
b) A recuperar, no perímetro do Pinhal da Paiã, a pista do 
circuito de manutenção aí existente, no sentido de a tornar 
não só adequada à prática desportiva, mas também de a 
manter em bom estado de funcionamento e de 
conservação; 
 
c) A reparar e a conservar as mesas, os assentos, as 
churrasqueiras e as instalações sanitárias; 
 
d) A impedir que aquele espaço seja devassado com a 
passagem de veículos motorizados, automóveis ou outros. 

 
Cláusula Quarta 

 
O Segundo Outorgante envidará todos os seus melhores 
esforços para que seja instalada iluminação eléctrica, a 
partir da rede pública, no parque de merendas e sua zona 
periférica. 

 
Cláusula Quinta 

 
A partir da data de assinatura do presente Auto, passa a 
ser da competência e da responsabilidade do Segundo 
Outorgante a decisão sobre todos os pedidos de 
autorização, para frequência do Pinhal da Paiã, a conceder 
a grupos de pessoas, excursionistas e outros.  

 
Cláusula Sexta 

 
No caso do Segundo Outorgante pretender realizar obras 
no Pinhal da Paiã que impliquem a criação de mais infra-
estruturas de apoio, designadamente quiosques, 
instalações sanitárias e alargamento do parque de 
merendas, deve solicitar autorização prévia ao Primeiro 
Outorgante, o qual se deverá pronunciar num prazo 
máximo de 60 dias findo o qual, e na ausência de resposta, 
se presumirá o seu consentimento. 

 
Cláusula Sétima 

 
A compensação financeira considera-se cumprida com a 
realização das benfeitorias e outros encargos assumidos 

pelo Segundo Outorgante, nos termos das cláusulas 
terceira, quarta e sexta, com fundamento nos artigos 54.° e 
4°, todos do Decreto-Lei n.° 280/2007, de 7 de Agosto. 

 
Cláusula Oitava 

 
O Pinhal da. Paiã, cedido ao Segundo Outorgante, 
destina-se a ser utilizado para a prática de actividade 
lúdicas proporcionando a sua fruição em beneficio das 
populações residentes e visitantes, bem como a promoção 
de actividades desportivas do Município.  

 
Cláusula Nona 

 
O Segundo Outorgante assume a responsabilidade pelas 
obras a executar e necessárias á prossecução dos fins a que 
se destina o Pinhal da Paiã, ora cedido, respeitando, 
integralmente, as condicionantes legais, designadamente, 
em matéria ambiental. 

 
Cláusula Décima 

 
O Segundo Outorgante responsabiliza-se pelos encargos 
com a conservação e a manutenção da totalidade do 
Pinhal da Paiã, ora cedido, e a entregá-lo em bom estado 
de conservação no final do período de cedência. 

 
Cláusula Décima Primeira 

 
O Pinhal da Paiã regressa, imediatamente, à posse do 
Estado, através da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, 
se lhe for dado destino diferente ao estipulado neste Auto 
ou permitida a sua utilização por terceiros sem o expresso 
consentimento da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, 
ou incumpridas as obrigações aqui estipuladas bem como 
se não for utilizado em conformidade com o estabelecido 
no Decreto-Lei n.° 280/2007, de7de Agosto. 

 
Cláusula Décima Segunda 

 
Com a devolução do Pinhal da Paiã ao Estado, através da 
Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, não tem o 
Município de Odivelas, através da respectiva Câmara 
Municipal o direito de reclamar qualquer compensação, 
seja a que título for, pelas benfeitorias ou investimentos 
realizados, os quais se consideram incorporados no imóvel 
desde o momento em que são efectuados. 

 
Cláusula Décima Terceira 

 
O presente Auto entra em vigor na data da sua assinatura 
e vigorará por um período de dois anos, renovável, 
havendo acordo escrito das partes. 

 
Cláusula Décima Quarta 

 
O Segundo Outorgante aceita a cedência constante deste 
Auto nas condições e precisos termos aqui expressos, que 
se obriga a cumprir. 
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Deste Auto foram feitos três exemplares, sendo todas as 
páginas rubricadas pelos outorgantes e por mim, à 
excepção da última por conter as respectivas assinaturas, e 
sendo um exemplar para cada um dos outorgantes. 

 
O Primeiro Outorgante 
___________________ 
O Segundo Outorgante 
___________________ 
O Terceiro Outorgante 
___________________ 

O Oficial Público 
___________________” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

BAIRRO GULBENKIAN 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE INOPONIBILIDADE 
BAIRRO GULBENKIAN 

 
Declaração de inoponibilidade do direito de reversão 
consagrado na escritura a favor do IHRU – Instituto de 
Habitação e Reabilitação Urbana, sobre os prédios 
urbanos correspondentes aos lotes de terreno para 
construção n.º 13, n.º 34 e n.º 35, sitos no Bairro 
Gulbenkian, freguesia de Odivelas, nos termos da minuta 
anexa à informação n.º Interno/200/13982, de 
2008.09.03, que também foi aprovada, que abaixo se 
publica. 

 
 

“Declaração 
 

Susana de Fátima Carvalho Amador, Licenciada em 
Direito, casada, natural da Freguesia de Alagoas, Concelho 
de Portalegre, com domicílio profissional nos Paços dos 
Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da 
Memória, Freguesia e Concelho de Odivelas, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal de Odivelas e em 
representação deste Município, Pessoa Colectiva com o 
número 504 293 125, declara, para os devidos e legais 
efeitos, que é inoponível ao Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana I.P. (IHRU), nos termos infra 
identificados, o direito de reversão de que é titular sobre 
os prédios urbanos correspondentes aos lotes de terreno 
para construção identificados com os números treze, 
trinta e quatro e trinta e cinco, sitos no Bairro Gulbenkian, 
na Freguesia e Concelho de Odivelas, descritos na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob as 
fichas número 4681, 4630 e 4631, respectivamente, todas 
da mesma Freguesia, reconhecendo este Município, em 
caso de reversão, a subsistência das hipotecas que sejam 
constituídas a favor do IHRU para garantia dos 
financiamentos a conceder à NHC – Nova Habitação 

Cooperativa, CRL para construção de habitação a custos 
controlados nos referidos terrenos. 
Odivelas, __de Setembro de 2008-09-15 
 

A PRESIDENTE  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

(Susana de Carvalho Amador)” 
 

(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROGRAMAS DE APOIO 
 

 
 

“PROGRAMA DE APOIO ÀS ACTIVIDADES DAS 
ASSOCIAÇÕES DE PAIS” PARA O ANO LECTIVO 2008-2009 

 
Continuidade do “Programa de Apoio às Actividades das 
Associações de Pais”, para o ano lectivo 2008-2009, 
programa que visa incentivar o movimento associativo de 
pais através do apoio logístico e financeiro às Associações 
de Pais e Encarregados de Educação, legalmente 
constituídas, dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do ensino básico e secundário da rede pública, 
sedeados na área geográfica do Município de Odivelas, 
nos termos das Normas de Candidatura, e de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2008/14030, de 
2008-09-04. 

 
 

“Programa de Apoio às Actividades das 
Associações de Pais 

 
Ano Lectivo 2008/2009 

 
Normas de Candidatura 

 
 

A abertura de candidaturas, no âmbito do «Programa de 
Apoio às Actividades das Associações de Pais», é uma 
forma de incentivar o movimento associativo de pais e de 
reconhecer a importância da sua intervenção no 
desenvolvimento de actividades de carácter educativo, 
cultural e social, em prole do enriquecimento e a 
qualificação do processo educativo. 
 
1. Destinatários: 
 
Associações de Pais e Encarregados de Educação, 
legalmente constituídas dos estabelecimentos de educação 
pré-escolar e do ensino básico e secundário da rede 
pública sedeados no Município de Odivelas. 
 
Federação Concelhia das Associações de Pais e 
Encarregados de Educação do Concelho de Odivelas. 
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2. Modalidades de apoio: 
 
Modalidade 1 – Apoio financeiro às despesas correntes de 
funcionamento da Associação, designadamente: 
correspondência, reprodução de documentos, informação 
aos encarregados de educação, convocatórias para 
reuniões, pagamento de actos notariais. 
 
Para as Associações de Pais que se candidatem a esta 
modalidade de apoio, está prevista a atribuição de um 
subsídio fixo anual, desde que preencham todos os 
requisitos do Guião de Candidatura 1 (Anexo 1). 
 
Modalidade 2 – Apoio financeiro destinado a 
comparticipar as actividades de carácter regular, integradas 
num Plano de Actividades Anual e apoio logístico. 
 
Para as Associações de Pais que se candidatem a esta 
modalidade, está prevista a atribuição do subsídio fixo da 
modalidade 1 e um subsídio adicional variável, cujo valor 
decorre da apreciação do Plano de Actividades e dos 
dados solicitados no Guião de Candidatura 2 (em Anexo 
2). 
 
3. Condições Gerais de Apresentação de Candidaturas: 
 
As candidaturas são referentes a cada ano lectivo. 
 
As Associações de Pais que se candidataram no ano 
anterior, para obter apoio financeiro e/ou logístico, 
deverão apresentar uma nova candidatura no presente ano 
lectivo. 
 
O apoio fornecido pela Câmara Municipal de Odivelas 
poderá ser financeiro, técnico e logístico.  
 
Para além do apoio da Autarquia, que é subsidiário, as 
Associações de Pais poderão solicitar apoios a outras 
Entidades. 
 
O apoio financeiro a atribuir dependerá do número de 
candidaturas e do valor global, que for inscrito no Plano e 
Orçamento municipal de 2009, para esse efeito.  
 
As Associações de Pais que se candidatem aos apoios 
disponibilizados pela autarquia ficam obrigadas a 
apresentar um Relatório de Actividades e contas, com 
justificação das despesas efectuadas, através de cópias das 
facturas (em anexo ao Relatório de Avaliação). 
 
O Formulário para elaboração do Relatório de 
Actividades será enviado pela Divisão de Projectos Sócio-
Educativos, no final do ano lectivo. 
 
A não apresentação deste documento poderá condicionar 
a atribuição de apoios futuros. 
 
 
 
 

4. Processo de Candidatura: 
 
Para as duas modalidades de apoio previstas será 
indispensável a apresentação de uma candidatura, no 
prazo indicado nas normas. 
 
Poderão candidatar-se às duas modalidades previstas as 
Associações de Pais e a Federação Concelhia das 
Associações de Pais, mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 
 
Cópia do Cartão de Pessoa Colectiva. 
 
Como prova da sua inscrição no Registo Nacional de 
Pessoas Colectivas (definitivo ou provisório), ou no caso 
deste não ter sido ainda emitido, o certificado de 
admissibilidade da denominação da associação, emitido 
pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas. 
 
Cópia dos Estatutos publicados em Diário da Republica. 
 
Cópia da Acta de eleição e tomada de posse dos Corpos 
Sociais. 
 
Lista dos membros que compõem os órgãos sociais. 
 
Para candidatura à modalidade 1 as Associações deverão 
fornecer todos os dados solicitados no Guião de 
Candidatura n.º 1 (Anexo 1). 
 
Para candidatura à modalidade 2 as Associações deverão 
fornecer os dados solicitados no Guião de Candidatura 
N.º 2. (Anexo 2) 
 
As Associações de Pais podem anexar outros 
documentos, que considerem relevantes para a apreciação 
da candidatura. 
 
As candidaturas apresentadas devem ser assinadas por: 
 
Presidente da Direcção da Associação de Pais /Federação 
Concelhia,  
 
Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas (para as 
Associações de Pais do Ensino Básico e Pré-escolar). 
 
Conselho Executivo da Escola (para as Associações de 
Pais das Escolas de Ensino Secundário). 
 
5 – Processo de apreciação de candidaturas e critérios: 
 
As candidaturas recebidas serão apreciadas por uma 
equipa técnica da Divisão de Projectos Sócio-Educativos, 
para posterior deliberação em Reunião de Câmara, dos 
apoios a conceder. 
 
Após a recepção da candidatura, os técnicos da Divisão de 
Projectos Sócio-Educativos responsáveis pelo seu 
acompanhamento, poderão ter necessidade de convocar 
reuniões com a Direcção da Associação, para clarificação 
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de alguns aspectos e/ou recolha de dados 
complementares. 
Não serão consideradas para apreciação e apoio, as 
candidaturas que: 
 
a) Não se enquadrem nestas normas de candidatura; 
 
b) Não tenham apresentado o Relatório de Actividades 
referente ao subsídio atribuído pela Câmara Municipal no 
ano anterior, em conformidade com as normas de 
candidatura; 
 
c) Não respeitem os prazos estipulados para entrega de 
candidatura. 
 
Na apreciação das candidaturas da Modalidade 2, serão 
utilizados os seguintes critérios: 
 
Articulação com o Projecto Educativo do 
Estabelecimento de Ensino/ Agrupamento de 
Escolas 

10% 

Clareza e precisão na elaboração da candidatura 10% 

Inovação nas estratégias e acções apresentadas 15% 

Adequação das acções a desenvolver aos objectivos 
definidos 15% 

Diversidade de actividades 10% 

Número de intervenientes e de beneficiários 15% 

Ligação Escola /Família /Comunidade 20% 

Disponibilidade para participar em iniciativas, que a 
Divisão de Projectos Sócio-Educativos venha a 
organizar, no âmbito deste programa de 
candidaturas 

5% 

 
6 - Calendarização: 
 
A Associação de Pais deverá enviar a sua candidatura até 
28 de Novembro de 2008. 
 
A apreciação das candidaturas será efectuada até 27 de 
Fevereiro de 2009. 
 
A informação sobre o valor do subsídio atribuído será 
efectuada até 31 de Março de 2009. 
 
A candidatura acompanhada de ofício da Associação de 
Pais, deverá ser enviada através do correio para o seguinte 
endereço: 
 
Câmara Municipal de Odivelas 
A/C de Divisão de Projectos Sócio-Educativos 
Rua Laura Alves, N.º 4 – 1º Piso – Urbanização da 
Ribeirada 
2675 – 608 ODIVELAS 
 
 
 

Para qualquer informação suplementar deverão contactar: 
Divisão de Projectos Sócio-Educativos Tel.: 21 932 03 
50.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

“PROGRAMA DE APOIO AOS PROJECTOS DOS JARDINS DE 
INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DE ODIVELAS” 

PARA O ANO LECTIVO 2008-2009 
 

Continuidade do “Programa de Apoio aos Projectos dos 
Jardins de Infância da Rede Pública do Concelho de 
Odivelas”, para o ano lectivo 2008-2009, programa que 
pretende incentivar o desenvolvimento de projectos 
pedagógicos que promovam boas práticas educativas e 
que impulsionem novas dinâmicas na comunidade 
educativa, dos estabelecimentos de educação pré-escolar 
da rede pública, sedeados na área geográfica do Município 
de Odivelas, nos termos das Normas de Candidatura, e de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/14029, de 2008-09-04. 

 
 

“Programa de Apoio aos Projectos dos 
Jardins de Infância 

 
Ano Lectivo 2008/2009 

 
Normas de Candidatura 

 
A abertura de candidaturas no âmbito do «Programa de 
Apoio aos Projectos dos Jardins de Infância» é uma forma 
de reconhecer o papel da educação pré-escolar, enquanto 
primeira etapa da educação básica no processo de 
educação ao longo da vida, sendo promotores da 
formação pessoal e social da criança, do desenvolvimento 
das suas capacidades de comunicação e de conhecimento 
do Mundo. Pretende-se, deste modo, incentivar o 
desenvolvimento de projectos pedagógicos que 
promovam boas práticas educativas e que impulsionem 
novas dinâmicas na comunidade educativa. 
 
1. Destinatários 
 
Podem candidatar-se os Estabelecimentos de Educação 
Pré-Escolar da rede pública sedeados na área geográfica 
do Município de Odivelas. 
 
2. Condições gerais para apresentação dos Projectos 
 
Cada estabelecimento de ensino tem total liberdade de 
decisão na concepção do projecto que será apresentado a 
candidatura, devendo no entanto, ser enquadrado no 
Projecto Educativo de Agrupamento e no Plano Anual de 
Actividades do Jardim de Infância. 
 
Cada Jardim de Infância só poderá apresentar um 
projecto, por ano lectivo. 
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O apoio ao projecto poderá ser financeiro e/ou técnico 
e/ou logístico.  
 
Para além do apoio da Autarquia, que é subsidiário, os 
Jardins de Infância poderão solicitar apoios a outras 
organizações de modo a viabilizar o projecto. 
 
3. Processo de candidatura 
 
A candidatura deve ser efectuada mediante o 
preenchimento integral do Formulário de Candidatura 
fornecido pela Câmara Municipal de Odivelas e a 
assinatura do Termo de Responsabilidade (Anexo 1). 
 
A candidatura deve ser assinada por: Coordenador(a) do 
Projecto, Coordenador(a) do Jardim de Infância e pelo 
Conselho Executivo de Agrupamento de Escolas. 
 
O Termo de Responsabilidade (Anexo 1) deverá ser 
assinado pelo Conselho Executivo de Agrupamento de 
Escolas e anexado ao Formulário de Candidatura. 
 
Os Jardins de Infância podem anexar ao Formulário de 
Candidatura outros documentos, que considerem 
relevantes para a apreciação do Projecto, como o Plano de 
Anual de Actividades do Jardim de Infância e Projecto 
Educativo do Agrupamento de Escolas. 
 
Os Jardins de Infância que se candidataram no ano lectivo 
anterior, com um projecto de continuidade, para obter 
subsídio e apoio logístico no presente ano lectivo, devem 
apresentar uma nova candidatura. 
 
4. Inadmissibilidade dos Projectos 
 
Não serão considerados para apreciação e apoio, os 
projectos que: 
 
a) Não se enquadrem nestas normas de candidatura; 
 
b) Não tenham cumprido a exigência de envio de 
Relatório de Actividades do Projecto subsidiado pela 
Câmara Municipal no ano anterior, nos termos das 
normas de candidatura; 
 
c) Não respeitem os prazos estipulados para entrega de 
candidatura. 
 
5. Processo de apreciação dos projectos e critérios 
 
Os projectos serão apreciados por uma equipa técnica da 
Divisão de Projectos Sócio - Educativos, para posterior 
aprovação em reunião de Câmara. 
 
Após a recepção das candidaturas os Técnicos da Câmara 
Municipal de Odivelas responsáveis pela apreciação e pelo 
acompanhamento do projecto, poderão ter necessidade de 
se deslocar ao Jardim de Infância ou de convocar reuniões 
com a coordenação do projecto, para clarificação de 
alguns aspectos e/ou recolha de dados complementares. 

A apreciação das candidaturas pela Divisão de Projectos 
Sócio - Educativos será efectuada com base nos seguintes 
critérios: 
 
Articulação com o Projecto Educativo de 
Agrupamento e com o Plano Anual de Actividades 
do Jardim de Infância 

10% 

Clareza e precisão na elaboração da candidatura 10% 

Inovação nas estratégias apresentadas 20% 

Adequação das actividades aos objectivos 
estabelecidos 15% 

Ligação à comunidade envolvente 20% 

Número de intervenientes e de beneficiários do 
projecto 15% 

Disponibilidade para participar em iniciativas que a 
Divisão de Projectos Sócio-Educativos venha a 
organizar no âmbito deste programa de 
candidatura. 

10% 

 
6. Condições de apoio financeiro aos Projectos 
 
O subsídio a conceder aos projectos, além de estar sujeito 
aos critérios de apreciação, dependerá também da verba 
que para este efeito vier a ser inscrita no Orçamento e 
Grandes Opções do Plano de 2009. 
 
O montante do subsídio atribuído será obrigatoriamente 
afecto à execução do projecto. 
 
A previsão de custos do projecto deverá ser apresentada, 
com uma discrição pormenorizada das despesas previstas, 
em cada uma das rubricas constantes no formulário. 
 
As verbas que não estiverem discriminadas, não serão 
consideradas para efeito de apreciação. 
 
Consideram-se elegíveis as despesas efectuadas com a 
execução e divulgação do projecto, desde que 
devidamente comprovadas e relativas a: 
 
a) Materiais consumíveis de desgaste rápido necessários às 
actividades do projecto; 
 
b) Materiais de apoio (livros, revistas, slides, CD’s, Vídeos 
e outros); 
 
c) Produção e edição de materiais informativos; 
 
d) Despesas efectuadas com aluguer de transportes e 
aquisição de ingressos para visitas de estudo, consideradas 
necessárias para a realização do projecto. 
 
A utilização do subsídio para a aquisição de equipamentos 
necessários à execução do projecto, será avaliada, 
casuisticamente, com a Divisão de Projectos Sócio-
Educativos. 
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No caso de haver subsídios de outras entidades, para a 
realização do projecto, estes deverão ser discriminados no 
formulário de candidatura. 
 
7. Atribuição subsídio 
 
A atribuição do subsídio ao projecto processar-se-á da 
seguinte forma: 
 
1.ª Prestação – uma verba fixa no valor de 100,00 Euros, a 
atribuir no 1.º trimestre do ano lectivo; 
 
2.ª Prestação – uma verba variável, em função da 
apreciação feita ao projecto, a atribuir no 2.º trimestre do 
ano lectivo. 
 
8. Termo de responsabilidade 
 
O Formulário de Candidatura deve incluir o anexo 1, 
designado por “Termo de Responsabilidade” devidamente 
assinado pelo representante do Conselho Executivo do 
Agrupamento de Escolas, através do qual se compromete: 
 
a) Cumprir as obrigações decorrentes das normas de 
candidatura; 
 
b) Comunicar à Divisão de Projectos Sócio - Educativos 
qualquer alteração ao projecto; 
 
c) Afectar toda a verba recebida única e exclusivamente no 
projecto apresentado na candidatura. 
 
d) Entregar um Relatório de Avaliação do Projecto, no 
final do ano lectivo.  
 
9. Acompanhamento dos Projectos 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, reserva-se o direito de 
proceder ao acompanhamento dos projectos e solicitar 
esclarecimentos sempre que necessite, devendo o Jardim 
de Infância fornecer as informações consideradas úteis à 
apreciação dos mesmos. 
 
Para além da atribuição do subsídio ao projecto, a Câmara 
Municipal poderá conceder outros apoios de carácter 
técnico e/ou logístico, quando solicitados pelos Jardins de 
Infância, em função da disponibilidade dos Serviços da 
Autarquia. 
 
No âmbito deste programa poderá ser solicitada a 
colaboração dos Jardins de Infância, para actividades que 
a Divisão de Projectos Sócio - Educativos venha a 
desenvolver ao nível da divulgação e troca de experiências 
pedagógicas. 
 
10. Relatório de Actividades 
 
Os projectos, que no âmbito deste processo de 
candidatura, forem apoiados pela Câmara Municipal de 
Odivelas, ficam sujeitos a uma avaliação anual. Para esse 

efeito deverão preencher um formulário próprio a 
fornecer pela Divisão de Projectos Sócio – Educativos, 
onde deverá constar uma descrição das actividades 
desenvolvidas, a avaliação do trabalho realizado e a 
descrição das despesas efectuadas, com a Ficha de 
Aplicação do Subsídio e fotocópias dos documentos 
comprovativos de despesas em anexo. 
 
Este relatório, será enviado à Câmara Municipal de 
Odivelas, até 31 de Julho de 2009. 
 
A falta de apresentação do relatório de avaliação ou a 
inexactidão das informações prestadas, poderão 
condicionar a candidatura do próximo ano lectivo. 
 
11. Calendarização 
 
O prazo para apresentação da candidatura termina no dia 
14 de Novembro de 2008. 
 
A atribuição da 1.ª prestação do subsídio (verba fixa) aos 
Jardins de Infância cuja candidatura preencha todos os 
requisitos formais será efectuada durante o 1.º trimestre 
do ano lectivo. 
 
A comunicação da 2.ª prestação do subsídio (verba 
variável) decorrente da apreciação dos projectos e a sua 
atribuição será efectuada durante o 2.º trimestre do ano 
lectivo. 
 
A Candidatura deverá ser oficializada mediante ofício 
remetido pelo Conselho Executivo, acompanhado dos 
formulários de candidatura devidamente preenchidos, 
dirigido a:  
 
Câmara Municipal de Odivelas 
A/C de Divisão de Projectos Sócio-Educativos 
Rua Laura Alves, N.º 4 – 1º Piso – Urbanização da 
Ribeirada 
2675 – 608 ODIVELAS” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

“PROGRAMA DE APOIO AOS PROJECTOS ESCOLARES 
NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E CIDADANIA” 

PARA O ANO LECTIVO 2008-2009 
 

Continuidade do “Programa de Apoio aos Projectos 
Escolares na área de Educação, Sociedade e Cidadania”, 
para o ano lectivo 2008-2009, programa destinado às 
escolas do ensino básico, secundário e profissional da rede 
publica, sedeados na área geográfica do Município de 
Odivelas, como forma de incentivo à realização de 
práticas pedagógicas inovadoras, que visem o 
desenvolvimento pessoal e social, a construção da 
identidade e da consciência cívica dos alunos e a sua 
participação individual e colectiva na vida da escola e da 
comunidade, nos termos das Normas de Candidatura 
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publicadas em anexo, e de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2008/14028, de 2008-09-04. 

 
 “Programa de Apoio aos Projectos Escolares na 

Área de Educação, Sociedade e Cidadania 
 

Ano Lectivo 2008/2009 
 

Normas de Candidatura 
 

No âmbito do Plano de Actividades da Divisão de 
Projectos Sócio-Educativos foi criado um Programa de 
Apoio a Projectos-Escolares na área de «Educação, 
Sociedade e Cidadania», destinado às Escolas do Ensino 
Básico, Secundário e Profissional da rede publica do 
Concelho, como forma de incentivo à realização de 
práticas pedagógicas inovadoras, que visem o 
desenvolvimento pessoal e social, a construção da 
identidade e da consciência cívica dos alunos e a sua 
participação individual e colectiva na vida da escola e da 
comunidade. 
 
1. Destinatários: 
 
Podem candidatar-se as Escolas de Ensino Básico, 
Secundário e Profissional da rede pública, sedeadas na 
área geográfica do Município de Odivelas. 
 
2. Condições gerais dos projectos: 
 
Cada estabelecimento de ensino tem total liberdade de 
decisão na concepção do projecto que será apresentado a 
candidatura, devendo no entanto, ser enquadrado no 
Projecto Educativo de Agrupamento e no Plano Anual de 
Actividades e outros documentos relativos à organização 
do processo educativo.  
 
Neste âmbito, podem ser apresentados Projectos 
Escolares sobre diversas temáticas: Educação Ambiental, 
Educação para a Defesa do Consumidor, Educação para 
os Direitos Humanos, Educação para o Exercício da 
Cidadania, Educação Intercultural/Multicultural, 
Educação para o Património Cultural, Educação para a 
Prevenção Rodoviária, Educação para a Saúde, entre 
outras. 
 
Por ano lectivo só será financiado um projecto por escola. 
 
O apoio ao projecto poderá ser financeiro e/ou técnico 
e/ou logístico.  
 
Para além do apoio da Autarquia que é subsidiário, a 
escola deverá requerer apoios a outras organizações de 
modo a viabilizar o projecto. 
 
3. Processo de candidatura: 
 
O formulário de candidatura deverá ser integralmente 
preenchido e assinado pelo(a) Professor(a) 
Coordenador(a) do Projecto, pelo Conselho Executivo do 

Agrupamento de Escolas (para as Escolas do Ensino 
Básico) e Pelo Conselho Executivo da Escola (para as 
Escolas do Ensino Secundário e Profissional). 
O Termo de Responsabilidade (Anexo 1) deverá ser 
anexado ao Formulário de Candidatura e assinado pelo 
Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas (para as 
Escolas do Ensino Básico) e pelo Conselho Executivo da 
Escola (para as Escolas do Ensino Secundário e 
Profissional).  
 
Os estabelecimentos de ensino podem anexar ao 
formulário de candidatura fornecido pela Divisão de 
Projectos Sócio-Educativos, outros documentos que 
considerem relevantes para a apreciação, como o Plano de 
Anual de Actividades. 
As Escolas que se candidataram no ano lectivo anterior 
com um projecto de continuidade, devem apresentar uma 
nova candidatura para obter subsídio e apoio logístico no 
presente ano lectivo. 
 
4. Inadmissibilidade dos Projectos: 
 
Não serão considerados para apreciação e apoio, os 
projectos que: 
 
a) Não se enquadrem nestas normas de candidatura; 
 
b) Não tenham cumprido a exigência de envio de relatório 
do projecto educativo do ano anterior, nos termos das 
normas de candidatura; 
 
c) Não respeitem os prazos estipulados para entrega de 
candidatura. 
 
5. Processo de apreciação dos projectos e critérios 
 
Os projectos serão analisados por uma equipa técnica da 
Divisão de Projectos Sócio-Educativos, para posterior 
aprovação em reunião de Câmara. 
 
Após a recepção das candidaturas os Técnicos 
responsáveis pela apreciação e pelo acompanhamento do 
projecto, poderão ter necessidade de se deslocar à escola 
ou de convocar reuniões com os docentes coordenadores 
do projecto, para clarificação de alguns aspectos e/ou 
recolha de dados complementares. 
 
A apreciação das candidaturas será efectuada com base 
nos seguintes critérios: 
 
Articulação com o Projecto Educativo de 
Escola/Agrupamento e com o Plano de 
Actividades de Escola. 

10% 

Clareza e precisão na apresentação do projecto 10% 

Inovação nas estratégias  20% 

Adequação das actividades aos objectivos 
estabelecidos 10% 

Ligação ao meio sociocultural  20% 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
16 23 de Setembro de 2008 Ano IX - N.º 17 

 

Número de intervenientes e de beneficiários do 
projecto  10% 

Parcerias com outras organizações locais 10% 

Disponibilidade para participar em iniciativas que a 
Divisão de Projectos Sócio-Educativos venha a 
organizar no âmbito deste programa de 
candidaturas 

10% 

Total  100% 

 
6. Condições de apoio financeiro aos Projectos 
 
O subsídio a conceder aos projectos, além de estar sujeito 
aos critérios de apreciação, dependerá também da verba 
que para este efeito vier a ser inscrita no Orçamento e 
Grandes Opções do Plano de 2009. 
A verba a atribuir será obrigatoriamente afecta à execução 
do projecto. 
 
O apoio financeiro solicitado à Câmara Municipal de 
Odivelas deverá ser apresentado, com uma discrição 
pormenorizada das despesas previstas, em cada uma das 
rubricas constantes no formulário. 
 
As verbas que não estiverem discriminadas, não serão 
consideradas para efeito de apreciação. 
 
Consideram-se elegíveis as despesas efectuadas com a 
execução e divulgação do projecto, desde que 
devidamente comprovadas e relativas a: 
 
a) Materiais consumíveis de desgaste rápido necessários às 
actividades do projecto; 
 
b) Materiais de apoio (livros, revistas, jogos, slides, Vídeos 
e outros); 
 
c) Produção e edição de materiais informativos; 
 
d) Despesas efectuadas com aluguer de transportes e 
aquisição de ingressos para visitas de estudo, consideradas 
necessárias para a realização do projecto. 
 
A utilização do subsídio para a aquisição de equipamentos 
necessários à execução do projecto, será avaliada, 
casuisticamente, com a Divisão de Projectos Sócio-
Educativos. 
 
No caso de haver subsídios de outras entidades, para a 
realização do projecto, estes deverão ser discriminados no 
formulário de candidatura. 
 
7. Atribuição do apoio financeiro 
 
A atribuição do apoio financeiro ao projecto processar-se-
á da seguinte forma: 
1.ª Prestação – uma verba fixa no valor de 200 Euros, a 
atribuir no 1.º trimestre do ano lectivo; 
 

2.ª Prestação – uma verba variável, em função da 
apreciação do projecto, a atribuir no 2.º trimestre do ano 
lectivo. 
 
8. Termo de responsabilidade 
 
O Formulário de Candidatura deve incluir o anexo 1, 
designado por “Termo de Responsabilidade” devidamente 
assinado pelo representante do Conselho Executivo, 
através do qual se compromete: 
 
a) Cumprir as obrigações decorrentes das normas de 
candidatura; 
 
b) Comunicar à Divisão de Projectos Sócio-Educativos 
qualquer alteração ao projecto; 
c) Afectar toda a verba recebida única e exclusivamente no 
projecto apresentado na candidatura. 
 
d) Entregar um Relatório de Avaliação do Projecto, no 
final do ano lectivo. 
 
9. Acompanhamento do Projecto 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, reserva-se o direito de 
proceder ao acompanhamento dos projectos e solicitar 
esclarecimentos sempre que necessite, devendo o 
estabelecimento de ensino fornecer as informações 
consideradas úteis à apreciação do projecto. 
 
Para além do apoio financeiro a Câmara Municipal de 
Odivelas poderá fornecer outros apoios de carácter 
técnico e/ou logístico, quando solicitados pelas Escolas, 
em função da disponibilidade dos serviços da autarquia. 
 
No âmbito deste programa poderá ser solicitada a 
colaboração das escolas para actividades que a Divisão de 
Projectos Sócio-Educativos venha a desenvolver ao nível 
da divulgação e troca de experiências pedagógicas. 
 
10. Relatório de Actividades 
 
Os projectos, que no âmbito deste processo de 
candidatura, forem apoiados pela Câmara Municipal de 
Odivelas, ficam sujeitos a uma avaliação anual. Para esse 
efeito deverão preencher um formulário próprio a 
fornecer pela Divisão de Projectos Sócio – Educativos, 
onde deverá constar uma descrição das actividades 
desenvolvidas, a avaliação do trabalho realizado e a 
descrição das despesas efectuadas, com a Ficha de 
Aplicação do Subsídio e fotocópias dos documentos 
comprovativos de despesas em anexo. 
 
Este relatório, será enviado à Câmara Municipal de 
Odivelas, até 31 de Julho de 2009. 
 
A falta de apresentação do relatório de avaliação ou a 
inexactidão das informações prestadas, poderão 
condicionar a candidatura do próximo ano lectivo. 
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11. Calendarização 
 
O prazo para apresentação da candidatura termina no dia 
14 de Novembro de 2008. 
 
A atribuição da 1.ª prestação do subsídio (verba fixa) às 
Escolas cuja candidatura preencha todos os requisitos 
formais será efectuada durante o 1.º trimestre do ano 
lectivo. 
 
A comunicação da 2.ª prestação do subsídio (verba 
variável) decorrente da apreciação dos projectos e a sua 
atribuição será efectuada durante o 2.º trimestre do ano 
lectivo. 
 
A Candidatura deverá ser oficializada mediante ofício 
remetido pelo Conselho Executivo, acompanhado dos 
formulários de candidatura devidamente preenchidos, 
dirigido a: 
 
Câmara Municipal de Odivelas 
A/C de Divisão de Projectos Sócio-Educativos 
Rua Laura Alves, N.º 4 – 1º Piso – Urbanização da 
Ribeirada 
2675 – 608 ODIVELAS” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Atribuição ao Odivelas Futebol Clube, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas – PAADO, Medida 6, de um apoio, sob a forma 
de transporte, a realizar em veículo municipal no dia 20 de 
Setembro de 2008, para deslocação à Marinha Grande, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/14021, de 2008-09-04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

ALVARÁ 02/2003 
PROCESSO N.º 12477/L/OC 
CASAL DA CAIADA, RAMADA 

CONSTRUÇÕES J.A. FERNANDES, LDA., 
 

Recepção Provisória das Obras de Urbanização, no Casal 
da Caiada, nas condições das informações a fls. 901, 910 a 
912, do processo, relativas ao alvará 02/2003, processo n.º 

12477/L/OC, homologação do auto de vistoria, constante 
a folhas 897 a 899 do processo, redução da caução para € 
79.300.00 (setenta e nove mil e trezentos euros), de 
acordo com o quadro constante a folhas 900, bem como 
manter o valor da caução relativamente aos espaços 
exteriores, de acordo com o proposto na informação 
constante a folhas 913 do processo. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ENCOSTA DA PAIÃ, PONTINHA 
REDUÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA 

PROCESSO N.º 33603/L/OC 
 

Redução da Caução prestada por hipoteca dos lotes 1, 2 e 
3, para garantir a boa execução das obras de urbanização 
da operação de loteamento titulada pelo alvará n.º 
04/2003, e distrate de hipoteca que impende sobre o lote 
2, nas condições das informações técnicas a folhas 1651 e 
1652, e de acordo com o proposto na folha 1653, do 
processo n.º 33603/L/OC. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO CASAL DE SÃO SEBASTIÃO, FAMÕES 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 

PROCESSO N.º 45085/LO/GI 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 6/2002, do Bairro 
Casal de São Sebastião, relativa aos lotes 166, 167 e 451, 
nas condições das informações jurídicas n.º 
66/IF/DGOU/DRU/08, de 2008.07.09, n.º 
68/IF/DGOU/DRU/08, de 2008.07.16 e da informação 
técnica n.º 193/JS/DRU/DGOU/08, 2008.07.22, e de 
acordo com o proposto na folha 4692, do processo n.º 
45085/LO/GI. As alterações são as seguintes: 
 
-redução do número total de fogos de 487 para 486, com 
a anulação do fogo no lote 451 para dar lugar a uma 
creche; 
 
-acréscimo de 33,50m2 à área total de implantação; 
 
- acréscimo de 179,85 m2 à área total de construção; 
 
-correcção aos polígonos de implantação dos lotes 166 e 
167 para construções do tipo geminadas. Esta solução é 
mais vantajosa face à envolvente existente que se 
apresenta também com os lotes 162 e 163 geminados, 
permitindo assim respeitar alinhamentos das construções. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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BAIRRO QUINTA DA BARROCA, FAMÕES 
RECEPÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS 

PROCESSO N.º 1050/RC 
 

Recepção definitiva das obras de urbanização, com a 
homologação do Auto de Vistoria, prescindindo da fase 
de recepção provisória, e libertação da caução no valor de 
€ 15.797,43 (quinze mil, setecentos e noventa e sete euros 
e quarenta e três cêntimos) prestada por hipoteca 
voluntária sobre todos os lotes, na condição de não serem 
autorizadas as libertações das garantias prestadas pelos 
lotes cujas comparticipações à Comissão de 
Administração Conjunta não estejam em dia, nas 
condições da informação técnica n.º 
212/PC/DGOU/DRU/08, de acordo com o proposto na 
folha 753, do processo n.º 1050/RC. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LOTE C-45, BAIRRO DOS PEDERNAIS, RAMADA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
PROCESSO N.º URB/2008/7354 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote C-
45, inserido no Bairro dos Pedernais, Freguesia da 
Ramada, pelo depósito caução, em nome de João Carlos 
Rebelo da Silva Rodrigues, efectuado na Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de €883,38 (oitocentos e oitenta e três 
euros e trinta e oito cêntimos), para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao Alvará 
n.º 07/2001, de 07 de Setembro, de acordo com o 
proposto na informação n.º 50/JRS/DRU/DGOU/2008, 
de 2008.08.13, do processo n.º URB/2008/7354. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

44..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  1155  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22000088  
 
 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 
 

PROPOSTA DE REVISÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA 
EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO (RMEU) 

 
Proposta de revisão do Regulamento Municipal da 
Edificação e Urbanização (RMEU), (Regulamento 
publicado em anexo), que estará em discussão pública 
pelo período de trinta dias. 
 
“Em conformidade com o Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação, RJUE, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo 
Decreto-Lei nº 177/2001, de 4 de Junho, e com 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, RGEU, 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 38382, de 7 de Agosto de 
1951, entrou em vigor o Regulamento Municipal da 
Edificação e da Urbanização, RMEU, do Município de 
Odivelas, com a sua publicação em Diário da República 
em 14 de Maio de 2003. 
 
Desde essa data, têm vindo a consolidar-se e a estruturar-
se o tecido urbano do Concelho, balizado não só pelas 
regras ali fixadas mas também pelo restante quadro legal 
aplicável. 
 
A recente publicação e entrada em vigor da Lei 60/2007, 
de 4 de Setembro, que altera o Decreto-Lei nº 555/99, de 
16 de Dezembro, culminou um conjunto de alterações 
legislativas aplicáveis, nomeadamente ao licenciamento 
industrial, à instalação de actividades económicas, ao 
isolamento térmico e acústico e relativos, ainda, às 
acessibilidades universais com reflexos directos no modo 
de projectar e na prática da gestão urbanística, impondo 
regras que implicam um aperfeiçoamento e que 
determinaram uma imperativa necessidade de rever a 
adequação aos conceitos já fixados e de promover a sua 
adaptação às novas figuras administrativas criadas. 
 
Tais figuras, como por exemplo a da comunicação prévia 
que não dando origem a título pelo Município, impõe por 
si só, a pré definição de um conjunto de normas base, em 
sede de Regulamento Municipal, destinadas ao 
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enquadramento das operações urbanísticas abrangidas por 
aquela figura. 
 
A presente revisão, abrangendo os conceitos introduzidos 
pela nova legislação, foi articulada entre as diversas 
unidades orgânicas do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico e compreende ainda um 
conjunto de normas que enquadram preocupações e 
necessidades específicas de outros Departamentos, que 
pela natureza das suas funções se cruzam com a matéria 
aqui regulamentada.(…)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

55..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  1199  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22000088  
 
 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

TRANFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 
CONTRATO DE EXECUÇÃO COM O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 
Contrato de Execução a estabelecer entre o Município de 
Odivelas e o Ministério da Educação no âmbito da 
transferência de competências para este Município, em 
matéria de educação, nos termos do Decreto-Lei n.º 
144/2008, de 28 de Julho, de acordo com o previsto na 
Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro. Todas as 
especificidades das matérias a transferir constam da 
minuta do referido Contrato, abaixo publicado, e essas 
matérias são, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/14585/2008, de 2008.09.17: 
 
-Gestão do pessoal não docente das escolas básicas e da 
educação pré-escolar; 
-Actividades de enriquecimento curricular no 1.º Ciclo do 
ensino básico; 
-Gestão do parque escolar nos 2º e 3º ciclos do ensino 
básico. 

 
“Contrato de Execução 

 
O Decreto-Lei n° 144/2008, de 28 de Julho, que 
estabelece o novo quadro de transferência de atribuições e 
competências para os municípios em matéria de educação, 
determina que esta transferência depende da existência de 
carta educativa e da celebração de contratos de execução 
entre o Ministério da Educação e cada um dos municípios. 
 
Tais contratos têm por objectivo a identificação das 
condições em concreto que, nos diversos domínios em 
causa, asseguram o efectivo exercício das atribuições e 
competências, agora transferidas, por parte de cada 
município. 
 
Assim, dando cumprimento ao referido diploma, em 
especial ao determinado no seu artigo 12°, entre o 
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Ministério da Educação, representado pela Ministra da 
Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, e o Município de 
Odivelas, neste acto representado pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho 
Amador, é subscrito e reciprocamente aceite o presente 
contrato de execução, o qual se rege nos termos e 
cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1ª 

Objecto do contrato 
 

O presente contrato define as condições de transferência, 
para o Município, das atribuições a que se referem as 
alíneas a), c) e d) do artigo 2° do Decreto-Lei n° 
144/2008, de 28 de Julho, designadamente nos seguintes 
domínios: 
 
a) Pessoal não docente das escolas básicas e da educação 
pré-escolar; 
 
b) Actividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo 
do ensino básico; 
 
c) Gestão do parque escolar nos 2.° e 3.° ciclos do ensino 
básico. 

 
Cláusula 2ª 

Gestão do pessoal não docente 
 

1. O pessoal não docente identificado nas listagens do 
Anexo 1 é transferido, a partir de 01/01/2009, para o 
Município, que assumirá a competência da respectiva 
gestão. 
 
2. Estas listagens têm em conta a situação profissional de 
cada trabalhador, a rácio definida na Portaria a que se 
refere o n° 3 do artigo 40 do Decreto-Lei n° 144/2008, de 
28 de Julho, para o ensino básico, bem como as 
necessidades relativas à educação pré-escolar e às 
actividades de enriquecimento curricular promovidas pelo 
Município. 
 
3. Sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei n° 75/2008, 
de 22 de Abril, que aprovou o novo regime de autonomia, 
administração e gestão das escolas, relativamente a esse 
pessoal, a Câmara Municipal passa a exercer as 
competências de recrutamento, afectação, colocação, 
remuneração, homologação da avaliação do desempenho, 
poder disciplinar para aplicação de pena superior a multa e 
decisão de recursos hierárquicos. 
 
4. A partir do dia 01/01/2009, o Ministério da Educação 
transfere para o Município o montante relativo aos 
vencimentos base e encargos sociais dos funcionários 
constantes da listagem em anexo, através das dotações 
inscritas no seu orçamento para pagamento dos encargos 
globais com aquele pessoal. 
 
5. Os encargos sociais referidos no número anterior 
incluem, designadamente, os encargos com a Caixa Geral 

de Aposentações e Segurança Social, nos termos da lei 
aplicável. 
 
6. A situação dos funcionários relativamente à ADSE 
mantém-se, correndo os respectivos encargos por conta 
da Administração Central. 
 
7. Os encargos que resultarem de progressões obrigatórias 
ou outros encargos resultantes da lei serão oportunamente 
definidos e transferidos. 
 
8. São transferidas, de igual modo, as verbas 
correspondentes aos encargos relativos ao acordo de 
cooperação para a Educação Pré-Escolar celebrado com o 
Município. 
 
9. Em 2009, as verbas a transferir serão actualizadas nos 
termos equivalentes à variação prevista para as 
remunerações da função pública. 
 
10. O pessoal não docente transferido mantém o direito 
ao vínculo, à carreira, à categoria, ao escalão e ao índice 
detido à data da entrada em vigor do Decreto-Lei n° 
144/2008, de 28 de Julho, bem como ao regime de 
mobilidade geral para quaisquer serviços ou organismos 
da administração central ou local e ao regime de 
mobilidade especial por solicitação, prevista no n° 5 do 
artigo 11° da Lei n° 53/2006, de 7 de Dezembro. 

 
Clausula 3ª 

Actividades de Enriquecimento Curricular 
 

1. O Município assume a competência de implementação 
das Actividades de Enriquecimento Curricular no 1° ciclo 
do ensino básico, constantes no Anexo 2, sem prejuízo da 
responsabilidade que cabe ao Ministério da Educação 
relativamente à tutela pedagógica, orientações 
programáticas e definição do perfil de formação e 
habilitações dos professores. 
 
2. O Ministério da Educação transfere para o Município o 
montante de € 1 478 400,00 através das dotações inscritas 
no seu orçamento para pagamento dos encargos globais 
com aquelas actividades, em função do número de alunos 
inscritos nos estabelecimentos de ensino. 
 
3. Em 2009, a transferência dos recursos para pagamento 
das despesas a que se refere a presente cláusula será 
actualizada nos termos equivalentes à inflação prevista.  

 
Cláusula 4ª 

Gestão do parque escolar 
 

1. Tendo em conta que a Carta Educativa Municipal já foi 
aprovada, são transferidas para o Município as 
competências de construção e ampliação, das escolas 
básicas nos termos do n° 2 do artigo 8° do decreto-lei n° 
14/2008, de 28 de Julho. 
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2. São igualmente objecto de transferência as 
competências relativas à manutenção e apetrechamento 
das escolas básicas, de acordo com o estabelecido nos 
quadros do Anexo 3, já consensualizados entre o 
Ministério da Educação e a Câmara Municipal. 
 
3. Para os efeitos relativos à manutenção e 
apetrechamento, o Ministério da Educação transfere para 
o Município o montante de € 80 000,00 através das 
dotações inscritas no seu orçamento para pagamento dos 
encargos globais com aquelas competências. 
 
4. Em 2009, as verbas a transferir serão actualizadas nos 
termos equivalentes à inflação prevista. 
 
5. O contratualizado nesta cláusula não prejudica os 
concursos públicos, já abertos pelo Ministério da 
Educação, que se destinem à construção, ampliação, 
substituição, manutenção ou apetrechamento das escolas 
básicas e identificados no Anexo 3. 

 
Cláusula 5ª 

Acompanhamento e controlo da execução do contrato 
 

1. Com a assinatura deste contrato é constituída uma 
comissão de acompanhamento e controlo do contrato 
composta por um representante do Ministério da 
Educação, que coordenará, um representante da Câmara 
Municipal e um representante do conjunto dos 
agrupamentos de escolas do concelho. 
 
2. A comissão referida no número anterior deve 
apresentar às partes contratantes relatórios anuais sobre o 
grau de execução do contrato, bem assim como sugestões 
e propostas para a respectiva actualização. 

 
Cláusula 6ª 

Direitos e obrigações das partes contratantes 
 

1. Ambas as partes têm os deveres e direitos de consulta e 
informação recíprocos, bem como de pronúncia sobre o 
eventual incumprimento do contrato. 
 
2. O incumprimento das obrigações previstas neste 
contrato determina a retenção do duodécimo das 
transferências do Fundo Social Municipal em valor 
correspondente até à regularização da situação. 
 
3. Nos casos em que o município não realize despesa 
elegível de montante pelo menos igual às transferências 
financeiras consignadas a um fim específico, efectuadas 
nos termos do presente contrato e da legislação que o 
suporta, no ano subsequente é-lhe deduzida à verba a que 
teria direito ao abrigo do Fundo Social Municipal, a 
diferença entre a receita deste e a despesa correspondente. 
 
4. Nos casos em que o município não assegure o exercício 
das competências e atribuições transferidas e que são 
objecto deste contrato, pode o Ministério da Educação 
assegurar, a título supletivo, as referidas competências. 

Cláusula 7ª 
Actualização do contrato 

 
Por proposta fundamentada de qualquer uma das partes e 
aceite pela outra, e com base nos relatórios produzidos 
pela comissão de acompanhamento referida na cláusula 8ª, 
o presente contrato pode ser alterado ou actualizado no 
final do seu primeiro ano de vigência, ou no final dos anos 
seguintes. 

 
Cláusula 8ª 

Publicação do contrato 
 

O presente contrato e respectivos anexos, que dele fazem 
parte integrante, são publicados em Diário da República, 
O mesmo procedimento será tomado para as alterações e 
actualizações que venham a ocorrer. 
 
Depois de lido e aprovado vai o presente contrato de 
execução ser assinado pelas partes. 
 
Lisboa, 16 de Setembro de 2008 
 
A Ministra da Educação A Presidente da Câmara Municipal 
  
(Maria de Lurdes Rodrigues) (Susana de Carvalho Amador)” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE 
 

 
 

INICIATIVA “AR PURO PARA TODOS” 
ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIOS 

 
Aceitação de patrocínios em géneros concedidos pelo 
Feira Nova, do Odivelas Parque e pelo Modelo 
Continente Hipermercados, da Arroja, no valor estimado 
de, respectivamente, €315,00 (trezentos e quinze euros) e 
€50,00 (cinquenta euros), no âmbito da Semana Europeia 
da Mobilidade, a decorrer entre 16 e 22 de Setembro sob 
o tema “Ar Puro para Todos”, que consiste no seguinte, a 
distribuir pelos participantes das actividades: 
 
-Feira Nova: 250 sumos 100%; 250 bolos/bolachas em 
embalagens pequenas; 100 garrafas de água de 0,33, no 
valor total de €315,00 (trezentos e quinze euros); 
 
-Modelo Continente Hipermercados: cheque-oferta de 
compras no Modelo, no valor total de €50,00. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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GEMINAÇÃO 
 

 
 

GEMINAÇÃO COM A REGIÃO AUTÓNOMA DO PRÍNCIPE, DA 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

 
Acordo de Geminação, Acordo de Cooperação e ainda 
Protocolo de Cooperação para a Educação, a celebrar 
entre o Município de Odivelas e o Governo da Região 
Autónoma do Príncipe, da República Democrática de São 
Tomé e Príncipe, de forma a fomentar o intercâmbio 
sócio-cultural, educativo, económico, de acordo com o 
proposto na Informação n.º Interno/2008/14567, de 
2008.09.17. 

 
A minuta do Acordo de Geminação e Acordo de Cooperação carece de 
deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 114/PRES/2008 
 

Assunto: Delegação de competências por período de 
férias 
 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, no uso das competências em mim 
delegadas pela Câmara Municipal de Odivelas, pelas 
deliberações de 04 de Novembro de 2005 e 22 de 
Fevereiro de 2006, ao abrigo do artigo 700 da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e 
nos termos do disposto nos artigos 35° a 40° do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, encontrando-
me em gozo de férias, durante o período de 12 a 19 de 
Setembro de 2008, pelo presente despacho DESIGNO 
para me substituir durante a duração das mesmas, o Vice-
Presidente da Câmara Municipal, o Sr. Vereador Sérgio 
Constantino Gaspar Lopes de Paiva. 
 
Esta delegação de competências entra em vigor em 12 de 
Setembro de 2008. 
 
Odivelas, 10 de Setembro de 2008 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

DESPACHO N.º 115/PRES/2008 
 

Assunto: Retoma de funções 
 
Tendo em conta o Despacho n.º 114/PRES/2008, 
informo que retomo, nesta data, o exercido das minhas 
funções. 
 
Odivelas, 19 de Setembro de 2008 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(a) Susana de Carvalho Amador 
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OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 03/DDPEDE/2008 
 

Assunto: Subdelegação de competências na Sra. Dra. 
Maria Margarida das Neves Pinho, Chefe da Divisão de 
Requalificação e Inserção de Áreas Críticas. 
 
JOSÉ PEDRO DA SILVA PEREIRA MOURA DE 
MESQUITA, Director do Departamento de Planeamento 
Estratégico e Desenvolvimento Económico, no uso das 
competências em mim delegadas, pelo despacho n.º 
112/PRES/2008 e, ao abrigo do disposto no art.º 70° da 
Lei n.° 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.° 5-A/2002, de 11 de Janeiro e 
arts.° 35° a 40° do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo D.L. n.º 442/91 de 15 de 
Novembro e alterado pelo D.L. n.° 6/96 de 31 de Janeiro 
e demais legislação habilitante, pelo presente despacho 
SUBDELEGO na Sra. Dra. Maria Margarida das Neves 
Pinho, Chefe da Divisão de Requalificação e Inserção de 
Áreas Criticas, as competências que a seguir se enunciam e 
que serão exercidas no âmbito da referida Divisão: 
 
1. Assinar correspondência e documentos de mero 
expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicas; 
 
2. Autorizar o gozo e acumulação de férias e propor a 
aprovação do respectivo plano anual; 
 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das referidas no art.° 71° do Estatuto 
Disciplinar; 
 
5. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando as informações neles constantes e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 
 
6. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 
livros sujeitos a esta formalidade; 
 
7. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativos a processos ou a 
documentos constantes de processos arquivados e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais; 
 
8. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória do 
delegante; 
 

9. Planear e promover de forma integrada as acções 
destinadas a recuperar e reabilitar as áreas urbanas 
consideradas críticas do Município de Odivelas; 
 
10. Elaborar os estudos necessários ao planeamento e 
programação da intervenção; 
 
11. Colaborar e prestar apoia técnico na elaboração de 
regulamentos, posturas e outras normas municipais que 
visem a reconversão de áreas críticas; 
 
12 Elaborar os projectos de revitalização dos espaços 
públicos nas áreas de intervenção, bem como promover e 
acompanhar as respectivas abras de execução; 
 
13. Informar os processos de licenciamento de obras, nas 
áreas da sua intervenção; 
 
14 Emitir parecer sobre a utilização dos espaços situados 
nas suas áreas de intervenção; 
 
15. Emitir parecer sobre projectos de iniciativa de serviços 
municipais ou de outros organismos públicos centrais, 
regionais ou locais que careçam de parecer municipal e 
incidam sobre as suas áreas de intervenção; 
 
16. Promover vistorias em edifícios situados ou espaços 
situados nas suas áreas de intervenção; 
 
17. Proceder ao levantamento da situação habitacional das 
suas áreas de intervenção e colaborar com os serviços 
municipais de habitação na resolução das carências 
detectadas; 
 
18. Elaborar e propor os planos de actividades anual e 
plurianual e os respectivos orçamentos, tendo em conta os 
estudos de planeamento e programação, bem como as 
metas intercalares fixadas; 
 
19. Proceder anualmente à avaliação dos resultados da 
recuperação das áreas criticas, elaborar o relatório de 
actividades e propor eventuais revisões, de acordo com a 
análise dos resultados. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem, bem como poderão ser revogados quaisquer 
actos praticados pela subdelegada. 
 
Poderá ainda o delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o ou assunto não lhe for devolvido. 
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Do exercício das competências subdelegadas, deverá a 
subdelegada prestar ao delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 03 de Setembro de 2008. 

 
Odivelas, 03 de Setembro de 2008 

 
O Director do DPEDE 

(a) Pedro Mesquita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 

 

 
 

 
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/2008/14099, de 2008.09.05, referente ao 
período de 29 de Julho a 29 de Agosto de 2008: 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
EDOC/2007/87886  
Interno/2008/13225 de 2008-08-07 
Assunto: Construção precária nº 32, Azinhaga dos Besouros Sul, 
Pontinha (matrícula PER 071.0032.01). Despejo sumário por 
ocupação ilegal. Indeferimento de Reclamação.  
Decisão: Assinatura de Notificação nº 11/VJE/2008 de Rui 
Pedro Coelho e respectivo agregado familiar, ocupante ilegal da 
construção precária nº 32, Núcleo 71 PER – Azinhaga dos 
Besouros Sul – Pontinha, sendo indeferida, por falta de 
fundamento legal, a sua reclamação apresentada em 30.04.2008, 
dispondo agora o interessado e respectivo agregado familiar do 
prazo de 15 dias, improrrogáveis, para desocupar a referida 
construção, sob pena de, o não fazendo, se proceder ao despejo 
imediato.   
Data: 2008-08-18 
 
Sector de Reabilitação de Habitação 
 
EDOC/2008/15925 
Processo nº 12.03/02-2007 
Interno/2008/13163 de 2008-08-07 
Assunto: Inquérito Administrativo: Empreitada de reabilitação 
do fogo municipal sito no “Bairro Municipal do Trigache, casa 8 
– Famões”.   
Decisão: Inquérito Administrativo relativo à empreitada de “ 
obras de reabilitação do fogo municipal  sito no Bairro 
Municipal do Trigache, casa 8 – Famões”, adjudicada à empresa 
Manuel Esteves Moreira, Lda, através de afixação de edital nº 
25/VJE/2008, pelo que, durante quinze dias que decorrem a 
partir da data da afixação deste, acrescidos de mais oito, poderão 
os interessados apresentar quaisquer reclamações, sendo que não 
serão consideradas as reclamações apresentadas fora do prazo 
acima estabelecido.   
Data: 2008-08-18 
 
Sector de Intervenção Social 
 
EDOC/2008/48517 
Interno/2008/13257 de 2008-08-11 
Assunto: Exclusão do PER de elementos da família recenseada 
com o nº 061.0075.01, Azinhaga dos Besouros Norte, freguesia 
da Pontinha. Decisão Final. 
Decisão: Exclusão do PER nº 061.0075.01 de Ana Paula da Cruz 
Ferreira Marques e Belmira da Cruz Marques Ferreira, por, após 
decorrido o prazo, não ter sido reclamado o edital nº 
22/VJE/2008, afixado no dia 24 de Julho de 2008, que 
propunha a exclusão do PER por falta de residência permanente 
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na construção precária nº 75, do Núcleo 61 PER, Azinhaga dos 
Besouros Norte – Pontinha, através de afixação do edital nº 
027/VJE/2008 – Decisão Final.      
Data: 2008-08-18 
 
EDOC/2008/53488 
Interno/2008/13260 de 2008-08-11 
Assunto: Proposta de pagamento faseado, da dívida de renda 
correspondente ao mês de Julho 2008, do arrendatário do fogo 
municipal sito Urb. Da Arroja, Rua G, Lote 4 – 1º Frente.     
Decisão: Regularização da dívida referente a renda em atraso 
correspondente ao mês de Julho de 2008 – Fogo Municipal: 
Urbanização da Arroja, Rua G, Lote 4 – 1º Frente – Odivelas – 
Inquilina: Maria Spencer Cabral Moniz, no valor de € 480,00 
através de um plano de regularização de 4 prestações mensais, 
no valor de € 180,00 cada, perfazendo o valor total da dívida.   
Data: 2008-08-18 
 
EDOC/2008/53775 
Interno/2008/13335 de 2008-08-13 
Assunto: Exclusão do PER de elemento da família recenseada 
com o nº 072.0043.01, Estrada da Correia, freguesia da 
Pontinha. Audiência de interessados.    
Decisão: Exclusão do PER DE Sérgio Fernando Rodrigues 
Monteiro, recenseado no PER com o nº 072.0043.01, por falta 
de residência permanente na construção precária nº 43, do 
Núcleo 72 PER, Estrada da Correia – Pontinha, através de 
afixação de edital nº 028/VJE/2008, para audiência de 
interessados.    
Data: 2008-08-18 
 
EDOC/2008/54258  
Interno/2008/13399 de 2008-08-15 
Assunto: Alteração de tipologia do agregado recenseado na 
matrícula PER nº 061.0013.1 – Azinhaga dos Besouros Norte – 
Freguesia da Pontinha. 
Decisão: Alteração de tipologia do agregado recenseado no PER 
com o nº 061.0013.1 – Azinhaga dos Besouros Norte, Pontinha 
– Titular: Ana Maria dos Santos, de um T3 para um T2 
atendendo ao facto que o referido agregado familiar sofreu 
alterações, bem como atribuição de um fogo T1 a João Manuel 
Bito Sequeira (ex-genro) da titular (o qual está inscrito no PER).  
Data: 2008-08-19 
 
EDOC/2008/45278 
Interno/2008/11678 de 2008-07-08 
Assunto: Ampliação da construção precária nº 20 N, Bairro do 
Barruncho, freguesia da Póvoa de Santo Adrião. Notificação 
para demolição. 
Decisão: Assinatura da Notificação nº 08/VJE/2008. 
Data: 2008-08-21 
 
EDOC/2008/45285 
Interno/2008/11669 de 2008-07-28 
Assunto: Ampliação da construção precária nº 31, Bairro do 
Barruncho, freguesia da Póvoa de Santo Adrião. Notificação 
para demolição. 
Decisão: Assinatura de Notificação nº 06/VJE/2008. 
Data: 2008-08-21 
 
EDOC/2008/45282 
Interno/2008/11672 de 2008-07-08 
Assunto: Ampliação da construção precária nº 15N, Bairro do 
Barruncho, freguesia da Póvoa de Santo Adrião. Notificação 
para demolição. 
Decisão: Assinatura da Notificação nº 07/VJE/2008.  
Data: 2008-08-21 

Sector de Gestão do Parque Habitacional 
 
EDOC/2008/48385 
Interno/2008/13054 de 2008-06-08 
Assunto: Regularização de Dívida e Proposta de Revisão de 
Renda. Fogo: Urb. Da Arroja, Lote 4, 2º Fte. – Odivelas. Titular: 
Júlia Maria Gonçalves da Silva. 
Decisão: Regularização da dívida referente a rendas em atraso de 
Fevereiro a Agosto de 2008 – Fogo Municipal: Urb. Da Arroja, 
Lote 4 – 2º Frente – Odivelas – Inquilina: Júlia Maria Gonçalves 
da Silva, no valor de € 438.80, através de um plano de 
regularização de 17 prestações mensais, sendo a primeira no 
valor de € 38,80 e as restantes 16 no valor de € 25,00 com início 
em Setembro de 2008, bem como proposta de revisão de renda 
para € 8,88.    
Data: 2008-08-18 
 
 
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/2008/14108, de 2008.09.05, referente ao período de 
29 de Julho a 29 de Agosto de 2008: 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Sector de Reabilitação de Habitação 
 
EDOC/2007/97520 
Interno/2008/13020 de 2008-08-04 
Assunto: Pagamento de Factura. Empreitada de obras de 
reabilitação em fogo municipal, sito na Rua Domingos António 
Carvalho, nº 8, r/chão, Esqº - Bairro Municipal da Quinta das 
Pretas/ Famões.     
Decisão: Pagamento à firma “ Manuel Esteves Moreira, Lda”, da 
factura nº 2421/2008, no valor de € 4.075,80 + IVA à taxa legal 
em vigor, referente à empreitada de obras de reabilitação no fogo 
municipal sito na Rua Domingos António Carvalho, nº 8 – r/c 
Esq. 
– Bairro Municipal da Quinta das Pretas – Famões. 
Data: 2008-08-19 
 
EDOC/2008/53243 
Processo nº 12.03/12-2007 
Interno/2008/13271 de 2008-08-11 
Assunto: Empreitada de Reabilitação das Partes Comuns em 
Edifícios de Habitação Municipal sitos na Praceta Alice Pestana, 
nºs 3 e 4, Arroja – Revisão de Preços.    
Decisão: Ao DGAF/DF para os devidos efeitos. 
Data: 2008-08-22 
 
Divisão de Construção e Reabilitação de Habitação 
 
EDOC/2008/56020 
Processo nº 12.03/11-2008 
Interno/2008/13694 de 2008-08-27 
Assunto: Libertação de garantia bancária e restituição da caução. 
Obras de conservação, manutenção e beneficiação de edifícios 
municipais no “ Bairro Olival do Pancas, lotes 51, 52, 57 e 58 – 
Pontinha”. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os devidos efeitos. 
Data: 2008-08-27 
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PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DA 

EDIFICAÇÃO E DA URBANIZAÇÃO 
 

(Documento que estará em discussão pública pelo período de trinta dias, conforme 

deliberado na 4.ª Reunião Extraordinária realizada no dia 15 de Setembro de 2008) 
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REGULAMENTO MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E DA URBANIZAÇÃO  
 
 

Em conformidade com o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, RJUE, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 

177/2001, de 4 de Junho, e com Regulamento Geral das Edificações Urbanas, RGEU, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 38382, de 7 de Agosto de 1951, entrou em vigor o 

Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização, RMEU, do Município de 

Odivelas, com a sua publicação em Diário da República em 14 de Maio de 2003. 

 

Desde essa data, têm vindo a consolidar-se e a estruturar-se o tecido urbano do 

Concelho, balizado não só pelas regras ali fixadas mas também pelo restante quadro 

legal aplicável. 

 

A recente publicação e entrada em vigor da Lei 60/2007, de 4 de Setembro, que altera 

o Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, culminou um conjunto de alterações 

legislativas aplicáveis, nomeadamente ao licenciamento industrial, à instalação de 

actividades económicas, ao isolamento térmico e acústico e relativos, ainda, às 

acessibilidades universais com reflexos directos no modo de projectar e na prática da 

gestão urbanística, impondo regras que implicam um aperfeiçoamento e que 

determinaram uma imperativa necessidade de rever a adequação aos conceitos já 

fixados e de promover a sua adaptação às novas figuras administrativas criadas. 

 

Tais figuras, como por exemplo a da comunicação prévia que não dando origem a 

título pelo Município, impõe por si só, a pré definição de um conjunto de normas base, 

em sede de Regulamento Municipal, destinadas ao enquadramento das operações 

urbanísticas abrangidas por aquela figura. 

 

A presente revisão, abrangendo os conceitos introduzidos pela nova legislação, foi 

articulada entre as diversas unidades orgânicas do Departamento de Gestão e 

Ordenamento Urbanístico e compreende ainda um conjunto de normas que 

enquadram preocupações e necessidades específicas de outros Departamentos, que 

pela natureza das suas funções se cruzam com a matéria aqui regulamentada. 
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REGULAMENTO MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E DA URBANIZAÇÃ O 

 

Título I 

EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO 

 

Capítulo I 

Disposições gerais 

 

Artigo 1º 

(Âmbito e Objectivo) 

 

Em conformidade com o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, alterado pela Lei nº 60/2007 de 4 de Setembro 

e com o Regulamento Geral das Edificações Urbanas, RGEU, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº 38382 de 7 de Agosto de 1951, o presente Regulamento, estabelece os princípios 

aplicáveis á urbanização e edificação, a que devem obedecer as operações urbanísticas, 

praticadas no Município de Odivelas. 

 

Artigo 2º 

(Definições) 

 

1. Para efeitos do presente Regulamento e visando a uniformização do vocabulário 

urbanístico em todos os regulamentos que regulem a actividade urbanística do 

município, são consideradas as seguintes definições: 

 

a) Lote: área do terreno resultante de uma operação de loteamento; 

b) Parcela: área de terreno física e/ou juridicamente autonomizada; 

c) Área de implantação: valor expresso em metros quadrados, do somatório das áreas 

resultantes da projecção no plano horizontal de todos os edifícios (residenciais e não 

residenciais), incluindo anexos, mas excluindo varandas e platibandas; 

d) Área de construção: somatório da área bruta de cada um dos pavimentos, medida pelo 

extradorso das paredes exteriores, excluindo áreas de parqueamento; áreas técnicas 

incluindo compartimentos de recolha de lixos e salas de condomínio; arrecadações 

afectas aos fogos; sótãos não habitáveis; terraços descobertos; varandas, desde que 

não encerradas; alpendres; galerias exteriores e outros espaços de utilização pública 

cobertos pela edificação; 
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e) Anexos: construção com carácter acessório à construção principal, que se destina a 

uso complementar desta e que não constitua fracção autónoma; 

f) Corpo balançado: elemento saliente relativamente às fachadas de um edifício; 

g) Cota de soleira: demarcação altimétrica do nível do pavimento da entrada principal do 

edifício; 

h) Actividades económicas: actividades abrangendo os usos de comércio, serviços e 

indústria; 

i) Forma das fachadas: consiste na sua aparência externa, compreendendo o conjunto 

de superfícies que a compõem, incluindo designadamente os vãos e os seus 

elementos de guarnição, paramentos e outros elementos constituintes, tais como 

corpos balançados, elementos decorativos, materiais de revestimentos;  

j) Forma dos telhados: consiste na sua aparência externa, compreendendo o conjunto 

de superfícies que a compõem, incluindo designadamente a altura da cumeeira, 

geometria das águas, materiais de revestimento, platibandas ou balaustradas, 

beirados e aberturas.  

k) Alteração significativa da topografia do terreno: considera-se alteração significativa da 

topografia do terreno sempre que as movimentações de terra derem origem a 

diferenciais de cota superiores a 1,80m. 

 

2. Todo o restante vocabulário urbanístico constante no presente regulamento tem o 

significado que lhe é atribuído no artigo 2º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

Dezembro, com a nova redacção, no Plano Director Municipal em vigor e na restante 

legislação aplicável. 

 

Artigo 3º 

(Obras de Edificação e Urbanização) 

 

Estão sujeitas aos mecanismos de controlo prévio previstos no RJUE, as obras de 

edificação e urbanização a realizar na área do Município de Odivelas. 

 

Artigo 4º 

(Obras de escassa relevância urbanística) 

 

1. As obras de escassa relevância urbanística não dispensam a observância das normas 

urbanísticas e regulamentares em vigor. 
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2. Para além das previstas na legislação em vigor, são ainda consideradas obras de 

escassa relevância urbanística: 

 

a) Execução de caminhos rurais não infra-estruturados nem pavimentados e que não 

exija a alteração significativa da topografia do terreno; 

b) Abertura de valas, regueiras e construção de tanques exclusivamente destinados a 

rega; 

c) Pequenas obras de arranjo e melhoramento da área envolvente a edifícios, desde que 

essas obras, não interfiram com a área do domínio público e área mínima permeável 

nos logradouros dos lotes; 

d) Remoção de marquises em varandas e outros elementos dissonantes;   

e) Demolição de construções ilegais em logradouros. 

f) A edificação de equipamento lúdico ou de lazer associado a edificação principal com 

área de implantação inferior a esta última e não altere as especificações do Plano 

Municipal de Ordenamento do Território ou alvará de loteamento emitido para o local e 

não interfira com as condições de edificabilidade das parcelas adjacentes.  

g) A colocação de rampas com menos de 0,5m de altura e que se destinem a dotar o 

edifício de acessibilidade universal e desde que não interfira com o espaço publico.  

 

Artigo 5º 

(Impacte Semelhante a um Loteamento) 

 

Para efeitos da aplicação de parâmetros de cedência de parcelas destinadas a espaços 

verdes e de utilização colectiva, equipamentos de utilização colectiva e arruamentos, 

considera-se edificação de impacte semelhante a loteamento: 

 

a) Toda e qualquer edificação que disponha de mais que duas caixas de escadas de 

acesso comum a fracções ou unidades independentes, não sendo para este efeito 

contabilizadas as escadas de emergência quando exigidas por lei;   

b) Toda e qualquer edificação que disponha de mais de trinta e duas fracções destinadas 

a habitação e/ou actividades económicas; 

c) Toda e qualquer edificação com área de implantação superior a mil metros quadrados. 
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Artigo 6º 

(Obras de Impacte Relevante) 

 

Para os efeitos do previsto no RJUE, consideram-se obras de impacte relevante: 

 

a) Toda e qualquer edificação que disponha de mais de dezoito fracções destinadas a 

habitação e/ou actividades económicas; 

b) As edificações com área de construção superior a dois mil e quinhentos metros 

quadrados e destinadas maioritariamente a habitação  

c) Toda e qualquer edificação com pé-direito superior a 4m, com excepção de obras de 

reconstrução ou recuperação do edificado; 

d) Toda e qualquer construção destinada a actividades económicas com área de 

construção igual ou superior a mil metros quadrados. 

 

Artigo 7º 

(Consulta Pública) 

 

1. Os elementos relativos a loteamentos submetidos a consulta pública serão os 

previstos na legislação em vigor e disponibilizados para esse efeito na Câmara 

Municipal e na Junta de Freguesia onde se insere a operação. 

2. O período da consulta pública será divulgado através de anúncio no site da Câmara 

Municipal e publicação em Jornal Nacional e Local, com a antecedência de 8 dias. 

3. O prazo da consulta pública é de 15 dias. 

 

Artigo 8º 

(Equipa Técnica Multidisciplinar) 

 

Nas operações de loteamento e nas operações urbanísticas de impacte semelhante a 

loteamento e impacte relevante, os projectos serão elaborados por equipas técnicas 

multidisciplinares, nos termos da legislação em vigor. 
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Artigo 9º 

(Suporte Digital) 

 

Deverão ser apresentados os seguintes elementos em suporte digital: 

 

1. Deverá ser apresentada cópia em suporte digital (não editável), de todos os elementos 

constituintes das operações urbanísticas elaborado de acordo com as definições 

constantes no anexo V do presente regulamento. 

2. Nas operações de loteamento deverá ser apresentado em suporte digital, folha de 

cálculo com os quadros mencionados no Anexo VI. 

3. Os projectos de execução cuja entrega ao município esteja legalmente prevista, 

deverão ser apresentados em suporte digital. 

 

Artigo 10º 

(Número de cópias) 

 

1. Juntamente com o requerimento de pedido realização urbanística, deverão ser 

entregues duas cópias do projecto de arquitectura acrescidas de cópias adicionais 

sempre que forem necessárias consultas a entidades exteriores ao município.  

2. O número de cópias adicionais, bem como o número de cópias dos projectos de 

especialidade, encontra-se definido no Anexo III do presente regulamento. 

 

Artigo 11º 

(Antenas de telecomunicações) 

 

1. A instalação de antenas de telecomunicações, deverá respeitar os princípios 

orientadores contidos no n.º 2 da Resolução da Assembleia da República n.º 53/2002, 

bem como o disposto no Decreto-lei nº 11/2003 de 18 de Janeiro. 

2. Não é autorizada a instalação de antenas de telecomunicações se no raio de setenta e 

cinco metros se localizarem equipamentos educativos e de saúde. 

 

Artigo 12º 

(Actividades Económicas) 

 

1. Para efeitos de instalação em fracção autónoma existente dos usos de comércio, 

serviços e indústrias compatíveis com uso habitacional, poderão ser considerados 
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equiparados à designação de actividades económicas, desde que tal equiparação seja 

autorizada pelo condomínio do prédio. 

2. Nas novas construções, as fracções destinadas a actividades económicas, devem ser 

dotadas de condutas independentes de exaustão de fumos, com saída ao nível da 

cobertura. 

 

Artigo 13º 

(Critérios para localização de estabelecimentos ind ustriais) 

 

1. Para efeitos da localização de estabelecimentos industriais e da sua compatibilidade 

com o Plano Director Municipal em vigor, deverá considerar-se a classificação das 

actividades industriais anteriormente prevista na tabela constante da Portaria nº 744-

B/93 de 18 de Agosto (Classe A, B, C ou D). 

2. Os estabelecimentos industriais anteriormente classificados como classe C, não 

poderão instalar-se em edifícios habitacionais, devendo localizar-se em instalações 

apropriadas para o efeito. 

3. Os estabelecimentos industriais anteriormente classificados como classe D, poderão 

instalar-se em edifícios habitacionais, desde que sejam construtivamente tomadas 

todas as medidas de integridade das restantes fracções e também com a garantia de 

acesso à via pública e espaço exterior individualizado. 

 

 

Capitulo II 

(Normas para a instrução de procedimentos para a re alização de operação 

urbanística 

 

Artigo14º 

(Instrução de procedimento urbanístico) 

 

1. Todos os procedimentos administrativos a instruir no Município de Odivelas com o 

objectivo de realização de operação urbanística, deverão ser instruídos com os 

elementos escritos e desenhados, descriminadas nas Portarias complementares ao 

RJUE. 

2. Complementarmente poderão ser solicitados outros elementos escritos ou 

desenhados, que se tornem necessários à boa compreensão do pedido. 
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Artigo 15º 

(Projectos de Alterações) 

 

Os projectos de alterações ao projecto de arquitectura devem ser instruídos com os 

seguintes elementos: 

 

a) Levantamento da situação existente; 

b) Desenhos de sobreposição do existente e do proposto representados nas cores 

convencionais (vermelho a parte a construir, amarelo a parte a demolir, preto a parte a 

conservar, azul os elementos a legalizar); 

c) Desenhos da situação final.  

 

Artigo 16º 

(Pedido de Emissão de Certidão de Destaque) 

 

O pedido de emissão de certidão de destaque deve ser instruído com os seguintes 

elementos: 

 

a) Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a 

faculdade de realização da operação; 

b) Certidão actualizada da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela 

conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios abrangidos; 

c) Memória descritiva esclarecendo devidamente a pretensão e indicando a área objecto 

do pedido, com a indicação das confrontações e áreas dos prédios e parcelas 

resultantes, bem como processos de licenciamentos antecedentes (indicando o 

respectivo número) e construções que eventualmente existam na parcela; 

d) Extracto da plantas de ordenamento do plano municipal de ordenamento do território 

em vigor e das respectivas condicionantes e planta cartográfica à escala de 1:2000 ou 

superior, com a indicação precisa do local objecto da pretensão, abrangendo a 

envolvente do prédio objecto da pretensão, com indicação, designadamente, dos 

arruamentos que o servem; 

e) Planta de localização à escala 1:2000, assinalando devidamente os limites da área 

objecto da operação; 

f) Planta de implantação sobre levantamento topográfico, com a delimitação da área total 

do prédio originário e ainda um exemplar dessa planta em suporte digital, elaborada 

de acordo com os critérios fixados no capítulo V do presente regulamento; 
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g) Planta de destaque, à escala adequada, com a delimitação da área total do prédio e a 

área da parcela a destacar. 

 

Artigo 17º 

(Projecto de arranjo dos espaços exteriores) 

 

1. Nas operações de loteamento ou sempre que a natureza das intervenções o justifique, 

a Câmara Municipal exigirá a entrega de Projecto de arranjos exteriores, devendo este 

projecto, a apresentar em escala adequada, ser composto por: 

 

a) Memória descritiva e justificativa; 

b) Medições e Orçamento; 

c) Condições técnicas gerais e especiais; 

d) Levantamento topográfico a uma escala adequada, devidamente georreferenciado e 

elaborado conforme normas fixadas no Anexo V deste regulamento. 

e) Plano geral; 

f) Plano de modelação; 

g) Plano de implantação (altimétrica e planimétrica);  

h) Plano de pavimentos; 

i) Plano de plantação (árvores, arbustos, herbáceas e sementeiras); 

j) Plano de drenagem; 

k) Plano de rega; 

l) Plano geral de iluminação; 

m) Plano de equipamento e mobiliário urbano; 

n) Pormenores de Construção (muros, escadas, etc.); 

 

2. Poderão ser dispensadas ou admitir-se que sejam apresentadas conjuntamente 

algumas das peças desenhadas acima enumeradas, desde que, em conjunto com a 

memória descritiva sejam considerados suficientes para a correcta compreensão do 

projecto. 

3. As caldeiras das árvores deverão ser dimensionadas de acordo com as necessidades 

de rega de cada espécie, não devendo em caso algum ter uma área permeável inferior 

a 1,20m de lado ou de diâmetro. 

4. O projecto de arranjos exteriores deverá cumprir o regulamento municipal de Espaços 

Verdes, Parques e Jardins.   
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Artigo 18º 

(Projecto de arruamentos e de drenagem pluvial) 

 

1. Nas operações de loteamento ou sempre que a natureza das intervenções o justifique, 

a Câmara Municipal exigirá a entrega de Projecto de arruamentos, composto por: 

 

a) Memória descritiva e justificativa, incluindo quadro de movimento de terras; 

b) Medições e Orçamento; 

c) Condições técnicas gerais e especiais; 

d) Levantamento topográfico a uma escala adequada, devidamente georreferenciado e 

elaborado conforme normas fixadas no Anexo V deste regulamento; 

e) Planta de localização à escala 1:5000; 

f) Planta de enquadramento à escala 1:10.000, enquadrando as ligações a todas as vias 

envolventes; 

g) Planta de apresentação à escala 1:1000 ou 1:500; 

h) Planta de implantação dos arruamentos à escala 1:1000 ou 1:500 georreferenciado e 

elaborado conforme normas fixadas no Anexo V deste regulamento; 

i) Perfis longitudinais dos arruamentos (1:1000 / 1:100) ou (1:500 / 1:50); 

j) Perfis transversais tipo à escala 1:50; 

k) Perfis transversais dos arruamentos e movimentação de terras à escala 1:200; 

l) Plantas e cortes de pormenor da implantação das principais intersecções à escala 

1:200 ou 1:100; 

m) Sempre que possível, planta de sobreposição dos arruamentos com a iluminação 

pública à escala 1:1000 ou 1:500; 

 

2. Nas operações de loteamento ou sempre que a natureza das intervenções o justifique, 

a Câmara Municipal exigirá a entrega de Projecto de drenagem pluvial dos 

arruamentos, composto por: 

 

a) Memória descritiva e justificativa; 

b) Medições e Orçamento; 

c) Condições Técnicas Gerais e Especiais; 

d) Levantamento topográfico a uma escala adequada, devidamente georreferenciado e 

elaborado conforme normas fixadas no Anexo V deste regulamento; 

e) Planta da bacia hidrográfica à escala 1:25000; 

f) Planta geral de drenagem à escala 1:1000 ou 1500;  
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g) Perfis hidráulicos dos colectores à escala 1:1000; 

h) Pormenor da caixa de visita e sumidouros à escala 1:25; 

i) Pormenores de órgãos complementares de drenagem (passagens hidráulicas, 

descarregadores laterais, valas e valetas, assentamento de colectores e valas tipo, 

dissipadores de energia, outros). 

 

3.  Poderão ser dispensadas ou admitir-se que sejam apresentadas conjuntamente, 

algumas das peças desenhadas acima enumeradas, desde que, em conjunto com a 

memória descritiva sejam considerados suficientes para a correcta compreensão do 

projecto. 

 

Artigo 19º 

(Projecto de sinalização) 

 

Nas operações de loteamento ou sempre que a natureza das intervenções o justifique, a 

Câmara Municipal exigirá a entrega de Projecto de sinalização, composto por: 

 

a) Memória descritiva e justificativa; 

b) Medições e Orçamento; 

c) Condições técnicas gerais e especiais; 

d) Planta de localização à escala 1:2000;  

e) Planta de enquadramento à escala 1:5.000, enquadrando as ligações a todas as vias 

envolventes; 

f) Levantamento topográfico a uma escala adequada, georreferenciado e elaborado 

conforme normas fixadas no Anexo V deste regulamento. 

g) Planta geral de sinalização à escala 1:1000 ou 1:500; 

h) Pormenores da sinalização horizontal; 

i) Pormenores da sinalização vertical e de código. 

 

Artigo 20º 

(Projecto de recolha de resíduos sólidos) 

 

Sempre que a natureza das operações urbanísticas o justifique, a Câmara Municipal 

exigirá a apresentação de plano de recolha de resíduos sólidos urbanos, devendo a 

execução deste plano ser acompanhado pela entidade gestora.  
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Artigo 21º 

(Projecto de iluminação pública) 

 

1. No projecto de iluminação pública que integra o projecto de infra-estruturas eléctricas 

têm que constar os cálculos luminotécnicos justificativos. 

2. O material previsto no projecto de iluminação pública deverá ser do tipo “corrente” de 

acordo com o definido pela entidade gestora da rede eléctrica. 

 

Artigo 22º 

(Planta de coordenação de projectos)  

 

1. Sempre que a operação urbanística contenha obras de urbanização, deverá ser 

entregue planta de coordenação de projectos, que contenha a seguinte informação: 

síntese do projecto de arranjos exteriores (incluindo o tipo de pavimentos, mobiliário 

urbano, localização dos PT’s, luminárias, pontos e tipos de recolha de resíduos 

sólidos), paragens de autocarros, sinalização vertical e horizontal, lugares de 

estacionamento públicos e localização dos acessos automóveis ao interior dos lotes. 

2. Verificando-se divergência entre os elementos escritos e desenhados entregues, ou 

entre os projectos de especialidades, prevalecerá o constante na planta de 

coordenação de projectos. 

3. O disposto neste artigo pode ser dispensado ou adaptado às AUGI. 

 

Artigo 23º 

(Prazo de execução das operações urbanísticas sujei tas a comunicação prévia) 

 

A calendarização das operações urbanísticas sujeitas a comunicação prévia deverá 

prever um prazo de execução de obra que não ultrapasse os limites referidos no presente 

artigo. 

 

1. As obras de reconstrução com preservação das fachadas, obras de construção, de 

alteração ou de ampliação em área abrangida por operação de loteamento ou plano 

de pormenor e obras de construção, de alteração ou de ampliação em zona urbana 

consolidada: 

 

1.1- Moradia uni ou bifamiliar e seus anexos – 12 a 24 meses; 

1.2 - Edifício até 8 fracções - 12 a 36 meses; 
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1.3 - Edifício com mais de 8 fracções – 18 a 36 meses. 

1.4 - No caso de legalizações em AUGI o prazo mínimo a estabelecer será de 12 meses. 

 

2. As obras de urbanização e os trabalhos de remodelação de terrenos quando 

executados numa única fase ou por fase, não poderão ultrapassar os seguintes 

limites: 

 

2.1 - Área de intervenção da fase menor ou igual a 1 hectare  - 12 a 36 meses; 

2.2 - Área de intervenção da fase maior que 1 hectare e menor que 5 hectares – 18 a 48 

meses; 

2.3 - Área de intervenção da fase maior ou igual a 5 hectares – 24 a 60 meses. 

 

3.As obras de edificação de piscinas, quando associadas a edifício principal: 

 

3.1 – De 1 a 12 meses; 

 

4.As obras de alteração da utilização dos edifícios 

 

4.1 De 1 a 12 meses 

 

5.Comunicação prévia para a conclusão de obras inacabadas 

 

5.1 De 1 a 12 meses 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

14 23 de Setembro de 2008 - Anexo Ano IX - N.º 23 
 

 

Capítulo III 

EDIFICAÇÃO 

 

Artigo 24º 

(Anexos) 

 

1. Em áreas não abrangidas por AUGI, poderá ser permitida a construção de anexos de 

apoio à função habitacional, desde que a sua área de implantação não ultrapasse 20% 

da área de implantação da construção principal, com o máximo de 30 m2 e desde que 

o seu pé-direito seja inferior a 2,40m. 

2. O disposto no número anterior não prejudica o estabelecido em alvará de licença de 

loteamento. 

 

Artigo 25º 

(Sala de Condomínio) 

 

1. Nas edificações com mais de seis fogos, deverá ser prevista a construção de sala de 

condomínio. 

2. A sala de condomínio será dimensionada na proporção de 1,50m2 por fogo, com um 

mínimo de 9 m2. 

 

Artigo 26º 

(Compartimento para contentores de resíduos sólidos ) 

 

1. Nas edificações destinadas a habitação colectiva e/ou actividades económicas, deverá 

existir compartimento destinado aos contentores de resíduos sólidos, com acesso fácil 

e directo à via pública, revestido com materiais facilmente laváveis. 

2. O compartimento destinado aos contentores de resíduos sólidos deverá ser 

dimensionado na proporção de 0,50m2 por fogo ou por cada 50m2 de área destinada a 

actividades económicas, com um mínimo de 4m2. O seu pé-direito livre, deverá ser 

mínimo de 2,20m. 

3. Este compartimento deverá ser servido de água, electricidade, ter ligação à rede de 

águas residuais domésticas e ser devidamente ventilado. 
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4. Poderão, casuisticamente ser permitidas soluções de implantação autónoma do 

compartimento para contentores de resíduos sólidos relativamente ao edifício 

projectado, desde que verificado o enquadramento estético na envolvente urbana.  

 

Artigo 27º 

(Chaminés e exaustão de fumos) 

 

1. A instalação de actividades económicas, que pelos seus requisitos específicos de 

funcionamento tenham de ser dotados de sistemas de evacuação de fumos e gases, 

está condicionada à existência ou possibilidade de criação dos necessários sistemas 

de evacuação de fumos, a que refere o capítulo VI do Título III do RGEU. 

2. Nos casos de realização de obras de adaptação de uso, em que seja autorizada pelo 

condomínio a instalação de conduta de exaustão de fumos pelo exterior do edifício, 

deverá ser apresentado projecto de alterações, devendo este enquadrar e prever 

tratamento estético adequado, salvaguardando todas as situações de incómodo. 

3. A solução prevista no número anterior, só deve ser adoptada em casos excepcionais, 

quando comprovadamente não seja possível utilizar ou criar condutas internas de 

ventilação e exaustão de fumos e gases, com saída ao nível da cobertura. 

 

Artigo 28º 

(Estendais) 

 

1. É obrigatório, em edifícios de habitação colectiva, a existência de estendais para 

secagem de roupa os quais, devem ter contacto com o exterior e estar 

obrigatoriamente protegidos e enquadrados nas características formais do alçado 

onde se inserem. 

2. Poderão, excepcionalmente, ser dispensados os estendais no piso térreo desde que 

comprovadamente os mesmos constituam obstáculo á circulação dos peões na área 

envolvente ao edifício e desde que a sua existência não comprometa as dimensões 

mínimas de passeio, previstas na legislação especifica sobre mobilidade em espaço 

público.  
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Artigo 29º 

(Balanços sobre a via pública) 

 

Poderão ser aceites corpos balançados sobre a via pública desde que os mesmos não 

excedam metade da largura do passeio com um máximo de 1,50m de profundidade e 

desde que se localizem a mais de 3,0m de altura. 

 

Artigo 30º 

(Equipamentos de aquecimento, ventilação e ar condi cionado) 

 

1. O pedido de instalação dos equipamentos de climatização, deverá conter todos os 

elementos escritos e desenhados necessários para a sua análise. 

2. No caso do pedido ser efectuado para fracção autónoma, os elementos desenhados 

deverão abranger a totalidade da fachada do edifício onde é pretendida a sua 

instalação. 

3. A solução a adoptar deverá ser única para todo o edifício. 

4. O projecto de instalação destes equipamentos, deverá atender a questões de 

integração estética e funcional; 

5. A instalação destes sistemas nos edifícios existentes, não deve interferir na leitura das 

fachadas, devendo ser enquadrado na arquitectura;  

6. A insonorização do sistema deverá ficar garantida, bem como a recolha das águas de 

condensação. 

7. É interdita a instalação de aparelhos de ar condicionado nos Núcleos Antigos 

delimitados do Concelho, bem como nas zonas de protecção a imóveis classificados, 

quando visíveis da via pública, não devendo interferir negativamente na leitura da 

fachada. 
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Capitulo IV 

URBANIZAÇÃO E ESPAÇO PÚBLICO 

 

Artigo 31º 

(Mobilidade nos espaços exteriores) 

 

1. Nas novas vias, os passeios deverão ter uma dimensão mínima de 2,25m de largura, 

podendo admitir-se dimensão inferior justificada pela necessidade de continuidade das 

características do espaço público envolvente, com o mínimo de 1,60m. 

2. Se os acessos automóveis a caves de estacionamento cruzarem passeios públicos, 

deverá ser garantida em toda a sua extensão, um corredor livre de qualquer barreira 

arquitectónica de largura mínima de 1,50m na continuidade do passeio. 

3. Os passeios arborizados, deverão ter uma largura mínima de 2,70m, devendo garantir-

se um corredor livre de obstáculos, com largura mínima de 1,50m. 

 

Artigo 32º 

(Armários e Quadros Técnicos) 

 

Sempre que seja necessária a localização na via pública de armários ou quadros técnicos, 

estes nunca poderão constituir obstáculo ou barreira arquitectónica, devendo 

preferencialmente ser embutidos nos pavimentos, muros ou paredes adjacentes, e ter um 

acabamento exterior igual ou idêntico ao já existente no local. 

 

Artigo 33º 

(Postos de transformação) 

 

1. Sempre que for necessária a localização de um posto de transformação, deverá esta 

ser prevista em terreno municipal, com fácil acesso à via pública. 

2. Os materiais de revestimento e cores a utilizar, serão definidos em função do seu 

enquadramento urbanístico. 

3. Os PT’s de maiores dimensões cujo projecto será apresentado no âmbito do Projecto 

de Electricidade em articulação com o Projecto de Arranjos Exteriores, deverão 

localizar-se preferencialmente em locais que se enquadrem com a envolvente de 

forma a minimizar eventuais impactos negativos. 
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Artigo 34º  

(Recintos destinados à Instalação de Parques Infant is) 

 

1. Excepcionalmente poderá ser autorizada a ocupação da via pública com recintos 

destinados à instalação de parques infantis, devendo a sua localização ser 

devidamente justificada e a sua construção contribuir para a valorização do espaço 

público. Estes recintos, devem ter as seguintes características: 

 

a) A área máxima de implantação deverá ser definida em função do previsto em 

legislação específica; 

b) O seu acesso deverá ser de nível; 

c) Deverá integrar soluções construtivas que enquadrem o recinto no espaço público, 

sem criar barreiras arquitectónicas; 

d) Não deverão constituir obstáculo à circulação pedonal, devendo o corredor livre de 

passeio envolvente, possuir uma largura mínima de 2,25m; 

e) Não deverá existir outro recinto de idênticas características, num raio de 500 m; 

f) A entrada para o espaço deverá ser feita através de vão localizado em ponto recolhido 

de forma a garantir um acesso seguro; 

g) Ser vedado em todo o seu perímetro, com uma vedação de altura não inferior a 0,90m, 

que ofereça adequadas condições de segurança; 

h) Não deverá constituir encargos para a Câmara; 

i) Deve obter parecer favorável da Junta de Freguesia. 

 

2. O pedido de realização das obras de edificação de um recinto destinado a parque 

infantil, deverá ser instruído com os projectos de especialidades necessários, de forma 

a garantir o cumprimento de normas técnicas de instalação e segurança daqueles 

equipamentos e também iluminação pública, abastecimento de água, segurança e 

enquadramento paisagístico e acessibilidade universal. 

 

Artigo 35º 

(Características dos Pavimentos) 

 

A definição dos materiais a aplicar nas áreas de estacionamento e passeios deverá ser 

articulada com os serviços e estudada, caso a caso, em função das características da 

envolvente. 
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Artigo 36º 

(Ensaios de pavimentos) 

 

Poderá o município determinar a qualquer altura a realização de ensaios de pavimentos 

para determinação da sua adequada execução, sendo as despesas a cargo do promotor. 

 

Artigo 37º 

(Dimensionamento dos Impasses) 

 

O dimensionamento de impasses em novas vias, deve estar definido de acordo com as 

normas gerais do Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMTT). 

 

Artigo 38º 

(Localização das futuras paragens de autocarros) 

 

Nas operações urbanísticas com impacto em Estradas Nacionais, vias de grande tráfego 

e em vias já servidas por transportes públicos, o requerente deverá apresentar proposta 

para localização de futuras paragens de autocarros para avaliação dos Serviços. 

 

Artigo 39º 

(Condições relativas às obras de urbanização sujeit as a comunicação prévia) 

 

1. As condições gerais para a execução das obras de urbanização sujeitas a 

comunicação prévia, se outras não forem estabelecidas pelo Município, serão: 

 

a) O comunicante deverá cumprir o disposto no Regime de Operações de Gestão de 

Resíduos de Construção e Demolição. 

b) É da competência do comunicante a demolição de todas as construções existentes na 

área de intervenção e realojamento de eventuais utentes das mesmas. 

c) É de competência do comunicante vedar toda a zona da obra, sem impedir o acesso a 

qualquer construção existente, garantindo a devida sinalização dos percursos, 

devendo a mesma permanecer assim até que a urbanização reúna as condições 

necessárias à construção dos edifícios. 

d) Os proprietários dos lotes são responsáveis pela reparação das infra-estruturas 

eventualmente danificadas durante a construção dos edifícios não podendo ser 

emitida a autorização de utilização sem que se verifique a sua conveniente reparação. 
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e) Não poderão ser ocupados terrenos exteriores à área de intervenção, com estaleiro e 

todo e qualquer material/equipamento referente às obras de urbanização. 

f) Em consequência das obras de urbanização, compete ao comunicante garantir a 

limpeza dos pavimentos envolventes à área de intervenção e manter os mesmos em 

perfeitas condições de segurança e circulação. 

g) Constitui obrigação do comunicante, dentro do prazo estabelecido, a execução de 

todas as obras de urbanização de acordo com os projectos admitidos e nas condições 

impostas pelos serviços, ou entidades que intervieram na apreciação dos mesmos, e 

com as instruções dos serviços técnicos que intervêm na sua fiscalização, incluindo 

trabalhos acessórios ou complementares que se venham a considerar necessários no 

decurso das obras. 

h) Deverão ser asseguradas as convenientes ligações viárias e pedonais às áreas 

urbanas situadas na área envolvente ao loteamento, bem como outras obras de 

reparação resultantes da instalação da urbanização. 

i) O tempo de execução das ligações às infra-estruturas existentes, deverá ser reduzido 

ao mínimo possível.  

j) Em caso de necessidade de desvio de trânsito rodoviário, em consequência de 

execução de trabalhos inerentes às obras de urbanização, é da responsabilidade do 

comunicante informar atempadamente à Câmara Municipal e, em caso disso, à(s) 

empresa(s) de exploração de transportes públicos e PSP, devendo ser assegurados 

percursos alternativos devidamente sinalizados. 

k) A admissão da comunicação prévia da construção dos edifícios fica dependente das 

obras de infra-estruturas serem consideradas em adequado estado de execução, isto 

é, que estejam concluídos os trabalhos de terraplenagem e modelação do terreno, os 

lotes se encontrem demarcados com marcos de betão com dimensões aparentes de 

0,20m x 0,20m x 0,20m devidamente fixados no terreno, esteja garantida a adução de 

água e a drenagem dos efluentes, o abastecimento de energia eléctrica incluindo a 

rede de iluminação pública, concluída a rede telefónica e de gás e garantida a 

acessibilidade rodoviária aos lotes respectivos. Os arruamentos deverão estar 

devidamente marginados por lancis e executados na totalidade, excepto no 

respeitante à última camada de desgaste, que poderá ser colocada posteriormente, 

desde que permitam o trânsito regular de veículos. 

l) A admissão da comunicação prévia da construção dos edifícios fica dependente da 

verificação da demolição por parte do comunicante de todas as construções 

preexistentes no terreno. 
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m) Para a admissão da comunicação prévia da construção dos edifícios com caves, 

situados em zonas com diferença de cota substancial entre a cota de soleira do 

edifício e do arruamento, é obrigatória a apresentação de projecto de contenção 

periférica de terras conjuntamente com o projecto de estabilidade. 

n) A recepção provisória das obras de urbanização fica condicionada à prévia vedação 

dos lotes não construídos, em material adequado, de apresentação condigna e de 

durabilidade comprovada, constituindo encargo do comunicante a sua pronta 

substituição, durante o prazo de garantia, em caso de degradação física e/ou visual. 

Os materiais a empregar deverão ser previamente sujeitos à aprovação da 

fiscalização. 

o) Independentemente da situação das obras de urbanização a Câmara Municipal 

reserva-se o direito de não proceder à recepção provisória das mesmas caso se 

verifique o incumprimento de alguma das condições definidas neste artigo ou definidas 

na operação de loteamento quando exista. 

p) Durante o prazo de garantia das obras de urbanização, que terá início na data de 

homologação do auto de recepção provisória, o comunicante é responsável pela 

execução das obras de reparação/manutenção das infra-estruturas urbanísticas 

incluindo as zonas verdes, competindo-lhe custear todos os encargos inerentes com 

excepção do fornecimento de luz e água para regas e limpeza dos espaços públicos. 

q) Constitui encargo do proprietário de cada lote a reparação de eventuais danos 

causados nas infra-estruturas aquando da construção do respectivo edifício, 

nomeadamente lancis e passeios, após a recepção provisória das obras de 

urbanização. 

r) Até à recepção definitiva das obras de urbanização poderão os Serviços Municipais 

determinar a realização de ensaios aos pavimentos para aferição da sua adequada 

execução, sendo as despesas a cargo do comunicante. 

 

Em tudo o que não ficar expressamente regulado neste artigo relativo à execução das 

obras de urbanização, vigorará a legislação e normas aplicáveis, incluindo o presente 

regulamento e restantes regulamentos municipais. 

 

2. Se outras soluções não forem impostas pelos serviços ou por condições anteriormente 

estabelecidas, os trabalhos de terraplenagens e pavimentação serão executados nas 

seguintes condições: 
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a) Remoção a vazadouro dos resíduos resultantes da decapagem do terreno, de acordo 

com o Regime de Operações de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição; 

b) Modelação geral do terreno, incluindo trabalhos de terraplenagem, e a execução de 

todos os trabalhos necessários à estabilização do solo; 

c) Os aterros serão executados com terras sujeitas à aprovação prévia dos Serviços 

Municipais, por camadas não superiores a 0,25m de espessura, devidamente 

compactadas; 

d) Abertura das caixas dos arruamentos, sua regularização, compactação e drenagem, 

nas devidas condições; 

e) Aplicação de camada de sub-base de 0,20 m de espessura (ABGE) com a devida 

compactação nas faixas de rodagem e parques de estacionamento; 

f) Aplicação de camada de sub-base de 0,15 m de espessura (ABGE) com a devida 

compactação em passeios; 

g) Aplicação de camada de base de 0,20 m de espessura (ABGE) com a devida 

compactação nas faixas de rodagem e parques de estacionamento; 

h) Aplicação da camada de regularização de 0,08 m de espessura com mistura 

betuminosa densa sobre rega de colagem nas faixas de rodagem e parques de 

estacionamento; 

i) Aplicação de tapete de betão asfáltico com a espessura nunca inferior a 0,06 m, 

constituído por misturas de betão asfáltico e inertes de basalto com percentagem 

mínima de betume de 5,5%, aplicadas a quente sobre rega de colagem nas faixas de 

rodagem e parques de estacionamento; 

j) Aplicação de lancil boleado ao longo dos passeios de 0,13x0,25 m de secção 

transversal, de comprimento nunca inferior a 0,50 m, sendo as juntas tomadas com 

aguada de cimento, e assente em fundação de betão de cimento de 200Kg/m3 e com 

secção média de 0,25 m x 0,25 m. O espelho do lancil será de 0,15 m; 

k) Aplicação de lancil rampeado nos locais de acesso rodoviário e rotundas de 

0,30mx0,22m de secção, de comprimento nunca inferior a 0,50 m, sendo as juntas 

tomadas com aguada de cimento, e assente em fundação de betão de cimento de 

200Kg/m3 e com secção média de 0,25m x 0,25m. O espelho do lancil será de 0,15 m; 

l) Entre as faixas de rodagem e os parques de estacionamento, será aplicado lancil 

boleado com 0,08x0,25 m de secção, de comprimento nunca inferior a 0,50 m, sendo 

as juntas tomadas com aguada de cimento, e assente em fundação de betão de 

cimento de 200Kg/m3 e com secção média de 0,25m x 0,25m. O espelho do lancil 

será de 0,03 m; 
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m) O revestimento dos passeios e estacionamentos serão assentes sobre almofada de 

saibro ou areia com 0,10 m de espessura; 

n) Caso os lancis e calçadas sejam em vidraço, serão de material de 1ª escolha. Se o 

passeio for executado em calçada de vidraço a dimensão da pedra deverá ser 

sensivelmente de 0,05m de aresta. Se os estacionamentos forem executados em 

calçada de granito a dimensão da pedra deverá ser sensivelmente de 0,11cm de 

aresta; 

o) Outras soluções poderão ser propostas em projecto, no entanto deverão ser 

devidamente justificadas em memória descritiva tendo em conta nomeadamente 

classe de tráfego e classe de solos. 

p) Relativamente à implementação de sinalização vertical os sinais deverão ser 

colocados devidamente tapados, sendo o seu cadastro e a destapagem dos mesmos 

efectuados segundo orientações dos serviços da Câmara Municipal. 

 

Artigo 40º 

(Caução) 

 

1. A caução destina-se a garantir a boa e regular execução e manutenção ou 

conservação de obras de urbanização em áreas a ceder ao município, devendo esta 

ser prestada mediante uma das modalidades previstas no n.º 3 e em montante a fixar 

pelo Município.  

2. O valor da caução será fixado tendo em consideração os orçamentos dos projectos de 

infra-estruturas ou especialidades e as eventuais correcções introduzidas pelos 

serviços municipais, podendo ser acrescido de montante não superior a 5% daquele 

valor, destinado a remunerar encargos de administração.  

3. A caução poderá ser prestada mediante garantia bancária, hipoteca sobre bens 

imóveis propriedade do requerente, depósito em dinheiro ou seguro-caução, devendo 

constar no próprio titulo que a mesma está sujeita a actualização caso a Câmara o 

delibere e que a mesma se mantém válida até á recepção definitiva das obras de 

urbanização. 

4. As garantias bancárias devem ser prestadas de acordo com minuta tipo a fornecer 

pelos Serviços.  
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Artigo 41º 

(Obras de urbanização não abrangidas por Alvará de Loteamento) 

 

1. Sempre que as obras aprovadas, incluam obras de urbanização, deverá ser prestada 

caução nos termos da legislação em vigor. 

2. Em função da extensão e complexidade das obras, o prazo de garantia das obras 

executadas e caucionadas poderá variar entre 1 e 5 anos a deliberar pela Câmara 

Municipal e sobre proposta dos Serviços.    

 

Artigo 42º 

(Recepção parcial das obras de urbanização) 

 

1. Sempre que seja desejável para o normal desenvolvimento das infra-estruturas, 

poderá efectuar-se a recepção parcial das obras de urbanização. 

2. Sempre que seja recebida obra nos termos do número anterior, o seu prazo de 

garantia só será contado a partir da data da recepção total das obras. 

3. O disposto no número anterior poderá ser revisto, caso o volume e enquadramento 

das obras o justifique. 

 

Artigo 43º 

(Recepção provisória das obras de urbanização) 

 

O pedido de recepção provisória das obras de urbanização previsto no RJUE, deverá ser 

instruído com os seguintes elementos, para além do respectivo requerimento: 

 

a) Declaração do técnico responsável pela direcção técnica da obra em como os 

trabalhos estão de acordo com os projectos aprovados ou admitidos e nas condições 

impostas pelos serviços, ou entidades que intervêm na apreciação dos mesmos, bem 

como nas constantes nas condições do alvará e regulamentação aplicável, bem como 

com as instruções dos serviços técnicos que intervêm na sua fiscalização, incluindo 

trabalhos acessórios ou complementares que se venham a considerar necessários no 

decurso da obra. 

b) Cópias do livro de obra e do registo de Resíduos de Construção e Demolição (quando 

aplicável) com exibição dos mesmos regularmente preenchidos, que serão devolvidos 

no momento da apresentação do pedido de recepção provisória  
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c) Planta final do loteamento à escala do projecto aprovado sobre levantamento 

topográfico georreferenciado e elaborado de acordo com as normas fixadas no 

presente regulamento actualizado e suporte digital da mesma, acompanhada de termo 

de responsabilidade do técnico autor do projecto. 

d) Telas finais dos projectos de infra-estruturas em triplicado e suporte digital das 

mesmas, acompanhadas de termo de responsabilidade do técnico autor dos projectos. 

De acordo com o Regulamento de Espaços Verdes, Parques e Jardins, nas telas finais 

dos arranjos exteriores deverão ser indicados todo o tipo de pavimentos executados 

com as respectivas áreas em metros quadrados, a extensão de arruamentos em 

metros lineares, o número de árvores e as áreas de relvados, herbáceas e de 

arbustos. Deverá ainda ser indicado o tipo de rede de rega e o número de elementos 

do mobiliário urbano por tipo. 

e) O requerimento poderá ser instruído com pareceres sobre o pedido de recepção 

provisória emitidos pelas entidades externas gestoras das respectivas infra-estruturas. 

 

Artigo 44º 

(Recepção definitiva das obras de urbanização) 

 

O pedido de recepção definitiva das obras de urbanização previsto no RJUE, deverá ser 

instruído com os seguintes elementos, para além do respectivo requerimento: 

 

a) Declaração do técnico responsável pela direcção técnica da obra em como os 

trabalhos estão de acordo com os projectos aprovados ou admitidos e nas condições 

impostas pelos serviços, ou entidades que intervêm na apreciação dos mesmos, bem 

como nas constantes nas condições do alvará e regulamentação aplicável, e com as 

instruções dos serviços técnicos que intervêm na sua fiscalização, incluindo trabalhos 

acessórios ou complementares que se venham a considerar necessários no decurso 

da obra. 

b) Livro de obra incluindo fecho de obra e registo de dados de Resíduos de Construção e 

Demolição (quando aplicável) ambos devidamente preenchidos. 

c) O requerimento poderá ainda ser instruído com pareceres sobre o pedido de recepção 

definitiva emitidos pelas entidades externas gestoras das respectivas infra-estruturas. 
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Artigo 45º 

(Prorrogação de prazo de execução de obras de urban ização) 

 

O pedido da prorrogação de prazo de obras de urbanização deverá ser devidamente 

fundamentado e ser instruído com os seguintes elementos, para além do respectivo 

requerimento: 

 

a) Declaração do técnico responsável pela direcção técnica da obra em como os 

trabalhos estão de acordo com os projectos aprovados ou admitidos e nas condições 

impostas pelos serviços, ou entidades que intervêm na apreciação dos mesmos, bem 

como nas constantes nas condições do alvará e regulamentação aplicável, e com as 

instruções dos serviços técnicos que intervêm na sua fiscalização, incluindo trabalhos 

acessórios ou complementares que se venham a considerar necessários no decurso 

da obra. 

b) Cópias do livro de obra e do registo de Resíduos de Construção e Demolição (quando 

aplicável) com exibição dos mesmos regularmente preenchidos, que serão devolvidos 

no momento da apresentação do pedido de prorrogação de prazo. 

c) Cronograma das obras de urbanização em falta. 

 

Artigo 46º 

(Redução de caução prestada para garantir a execuçã o de obras de urbanização) 

 

O pedido de redução de caução prestada para garantir a boa e regular execução de obras 

de urbanização deverá ser instruído com os seguintes elementos, para além do respectivo 

requerimento: 

 

a) Declaração do técnico responsável pela direcção técnica da obra em como os 

trabalhos estão de acordo com os projectos aprovados ou admitidos e nas condições 

impostas pelos serviços, ou entidades que intervêm na apreciação dos mesmos, bem 

como nas constantes nas condições do alvará e/ou RMEU, e com as instruções dos 

serviços técnicos que intervêm na sua fiscalização, incluindo trabalhos acessórios ou 

complementares que se venham a considerar necessários no decurso da obra. 

b) Cópias do livro de obra e do registo de Resíduos de Construção e Demolição (quando 

aplicável) com exibição dos mesmos regularmente preenchidos, que serão devolvidos 

no momento da apresentação do pedido de redução da caução. 
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c) Planta a escala adequada com indicação dos trabalhos por executar que integrem os 

projectos aprovados, com destrinça por especialidade das quantidades e valores 

respectivos, acompanhada por quadro com indicação dos valores em percentagem. 

d) Cronograma das obras de urbanização em falta. 

e) O requerimento poderá ser instruído com pareceres sobre o pedido de redução de 

caução emitidos pelas entidades gestoras das respectivas infra-estruturas. 

 

Artigo 47º 

(Pedido de substituição de hipoteca legal) 

 

O pedido de substituição de hipoteca legal por outro meio de garantia admissível, deverá 

ser instruído com os seguintes elementos, para além do respectivo requerimento: 

 

a) Garantia Bancária ou cópia autenticada do depósito caução ou outro meio de garantia 

admissível, de valor equivalente; 

b) Certidão do registo predial actualizada ou cópia autenticada onde consta a inscrição 

do ónus; 

c) Declaração da Comissão de Administração Conjunta onde conste que as 

comparticipações do lote se encontram em dia, quando aplicável. 
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Capítulo V 

Excepções e isenções 

 

Artigo 48º 

(Habitação Social) 

 

1. Nos edifícios destinados a habitação social, poderá ser dispensada a construção de 

sala de condomínio, devendo para o efeito ser previsto espaço alternativo na área 

envolvente. 

2. Nos edifícios abrangidos por este artigo, as zonas reservadas a estacionamento 

devem ser preferencialmente descobertas, contemplando, pelo menos, 1 lugar de 

estacionamento por fracção. 

 

Capítulo VI 

Cedências e Compensações 

 

Artigo 49º 

(Cedências) 

 

Os interessados na realização de operações de loteamento ou execução de obras de 

edificação, sujeitas a licença ou comunicação prévia, com impacte relevante ou 

semelhante a uma operação de loteamento, cedem gratuitamente à Câmara Municipal, 

parcelas de terreno dimensionadas de acordo com a legislação em vigor, destinadas a 

espaços verdes e de utilização colectiva, infra-estruturas viárias e áreas destinadas a 

equipamentos, livres de quaisquer ónus ou encargos.  

 

Artigo 50º 

(Compensação) 

 

1. Se o prédio a lotear ou no qual se proponha a construção de edifício de impacte 

relevante ou semelhante a loteamento, já estiver dotado de todas as infra-estruturas 

urbanísticas necessárias ou não se justificar a localização no mesmo de qualquer 

equipamento e espaço verde público, não haverá lugar a cedências para esses fins, 

ficando no entanto o proprietário obrigado ao pagamento de uma compensação em 

numerário ou espécie ao Município.  
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Artigo 51º 

(Cálculo do valor da compensação em numerário nos l oteamentos, em edifícios 

com impacto semelhante a loteamento e obras com imp acte relevante) 

 

O valor em numerário da compensação a pagar ao Município será determinado de acordo 

com a seguinte fórmula: 

 

C=C1+C2 

 

Em que: 

C - Valor da compensação devida ao Município 

C1 - Valor da compensação devida pela inexistência da área de cedência para espaços 

verdes e de utilização colectiva e/ou equipamento público, prevista em P.D.M. ou em 

legislação aplicável.  

C2 - Valor da compensação devida pelo facto da área de intervenção já se encontrar 

servida, total ou parcialmente de infra-estruturas. 

 

Cálculo de C1: 

C1 = K1 x K2 x A1 x V 

                  10 

Em que: 

K1 – Factor referente à localização da área de intervenção, que varia consoante a 

classificação definida em P.D.M. e de acordo com a tabela abaixo: 

 

Categoria do espaço Valor do factor 

Espaços urbanos 1,8 

Espaços urbanizáveis 2,0 

 

K2 – Factor resultante do somatório da ponderação das diferentes percentagens dos usos 

propostos e de acordo com a tabela abaixo: 

 

Uso Valor do factor 

Habitação 1,8 

Actividades económicas 1,5 

Industrias e Armazéns 1,2 
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A1 – Valor em metros quadrados da área de cedência para espaços verdes e/ou 

equipamento em falta face aos parâmetros de dimensionamento definidos em P.D.M. 

 

V – Valor do custo por metro quadrado decorrente do preço da construção definido por 

Portaria anualmente publicada para o efeito com base no Decreto-Lei n.º 13/86 de 23 de 

Janeiro. 

 

Cálculo de C2: 

C2 = K3 x K4 x A2 x V  

 

Em que: 

K3 – 0,10 x número de fogos e/ou unidades de ocupação previstas para o loteamento e 

que tenham frente para arruamento(s) existente(s) total ou parcialmente servido(s) de 

infra-estruturas. 

 

K4 – 0,03 + ( 0,02  x número de infra-estruturas existentes no(s) arruamento(s) acima 

referido e calculado conforme lista abaixo): 

 

• Rede Pública de Saneamento e de Águas Pluviais 

• Rede Pública de Abastecimento de Água 

• Rede Pública de Energia Eléctrica e de Iluminação Pública 

• Rede Pública de Telefones  

• Rede Pública de Gás 

 

A2 – Área determinada pelo comprimento da frente do(s) arruamento(s) que confronta 

com o prédio a lotear, pela distância ao eixo do mesmo arruamento. 

 

V – Valor do custo por metro quadrado de construção conforme definido na Portaria 

anualmente publicada para o efeito com base no Decreto-Lei n.º 13/86 de 23 de Janeiro. 
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Artigo 52º 

(Compensação em espécie) 

 

1. O pagamento da compensação em espécie, dará lugar à avaliação dos terrenos ou 

imóveis a ceder ao Município, por Comissão de Avaliação designada pela Câmara 

Municipal que elaborará relatório de avaliação que será posto á consideração do 

promotor da operação urbanística.  

2. Caso o relatório referido no nº anterior não seja aceite pelo promotor, aplicar-se-á o 

recurso a comissão arbitral que será constituída nos termos do previsto no artigo 118º 

do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, alterado pela Lei 60/2007 de 04 de 

Setembro. 

 

 

Capítulo VII 

Fiscalização de Obra e Autorização de Utilização 

 

Artigo 53º 

(Responsabilidade dos técnicos) 

 

1. Os técnicos responsáveis pela direcção técnica de obras ficam responsáveis durante 

cinco anos pela sua segurança e solidez, sem prejuízo da aplicação do artigo 1225º do 

Código Civil. 

2. Aos técnicos responsáveis pela a direcção de obras que, dentro do prazo a que se 

refere o número anterior tenham derruído ou ameaçado ruína por efeito de má 

construção, poderá ser aplicada, no âmbito de processo de contra-ordenação, a 

sanção acessória de cancelamento da inscrição como técnico, além das penalidades a 

que fiquem sujeitos pela legislação em vigor. 

3. A Câmara Municipal poderá igualmente aplicar, no âmbito do processo de contra-

ordenação, a sanção acessória de cancelamento definitivo da inscrição, ou a sua 

suspensão temporária até dois anos, aos técnicos responsáveis por direcção de obra 

que: 

 

a) Nas obras sob a sua responsabilidade sejam aplicados materiais de má qualidade ou 

empregados processos defeituosos de construção; 

b) Que ao assumirem a responsabilidade da execução de uma obra, deixem de a dirigir 

efectivamente; 
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c) Não declinarem a sua responsabilidade, em carta dirigida à Câmara Municipal, por 

obras não licenciadas ou autorizadas, ou em desconformidade com o projecto 

aprovado; 

d) Permitirem o prosseguimento de obra que tenha sido embargada pela Câmara 

Municipal.  

 

4. As penalidades referidas no número anterior poderão ser transferidas para os 

proprietários ou empreiteiros das obras com as necessárias adaptações, sempre que 

os serviços técnicos municipais reconheçam a impossibilidade de os técnicos 

responsáveis evitarem as transgressões. 

 

Artigo º 54º 

(Projecto ou planta da área destinada a estaleiro d a obra) 

 

Nos pedidos de licenciamento ou autorização de obras de edificação é obrigatória a 

apresentação de projecto ou planta da área destinada a estaleiro. 

 

1. A área destinada a estaleiro da obra deverá garantir as seguintes condições: 

 

a) Não abranger a faixa de rodagem (excepto em casos devidamente ponderados), 

garantindo as condições de protecção, segurança e fruição de tráfego e peões); 

b) Ser vedada com tapume cujas características serão as do artigo anterior (quando 

confinante com vias ou outros espaços públicos). 

 

2. Nas moradias, poderá ser dispensada a apresentação da planta da área destinada a 

estaleiro, se essa área se localizar no interior do lote. 

3. A actividade de vendas das fracções dos edifícios deverá ser salvaguardada no 

interior do perímetro do estaleiro da obra, ou se tal não for possível, deverá esta 

actividade ser desenvolvida no interior da construção. Será vedada a qualquer título a 

instalação de postos de venda ou outros, em contentores fora do referido perímetro. 

4. Os estaleiros de obra deverão ser dotados de medidas que permitam a adequada 

limpeza dos veículos que dele se deslocam. 
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Artigo. 55º 

(Protecção de obra) 

 

1. Em todas as obras é obrigatório a construção de tapumes ou a colocação de 

resguardos que tornem inacessível ao público as áreas destinadas aos trabalhos, à 

deposição de entulhos e de materiais e aos amassadouro, devendo sempre ser 

respeitadas as condições de segurança das obras. 

2. A ocupação das vias ou espaços de domínio municipal, obedece ao prévio 

licenciamento, nos termos do disposto no Regulamento de Ocupação da Via e Espaço 

Público por Motivo de Obras Particulares. 

3. Se existir vegetação ou mobiliário urbano junto da obra devem fazer-se resguardos 

que impeçam quaisquer danos nos mesmos. 

 

Artigo 56º 

(Telas finais do projecto de arquitectura) 

 

1. Para efeitos do disposto na legislação aplicável, as telas finais do projecto de 

arquitectura, deverão ser entregues aquando do pedido de autorização de utilização. 

2. As telas finais do projecto de arquitectura são constituídas por peças escritas e peças 

desenhadas que correspondendo exactamente à obra executada 

3. Devem ser acompanhadas pelo termo de responsabilidade do autor das mesmas, 

entregues em papel e também em formato digital. 

 

Artigo 57º 

(Autorização de utilização) 

 

O pedido de autorização de utilização deve ser efectuado mediante a apresentação de 

requerimento dirigido ao presidente da Câmara ou a disponibilizar pelos serviços, 

instruído de acordo com a legislação em vigor, e acompanhado pelos seguintes 

elementos: 

 

a) Certificado de exploração emitido pela entidade inspectora da rede de gás, previsto no 

artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 521/99, de 10 Dezembro; 

b) Certificado de exploração emitido pela entidade inspectora das instalações eléctricas, 

previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 272/92, de 3 de Dezembro; 
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c) Certificado de conformidade emitido pela entidade inspectora das instalações de 

telecomunicações (I.T.E.D.) previsto no artigo 22.º do Decreto-lei n.º 59/2000, de 19 de 

Abril: 

d) Certificado de conformidade emitido pela entidade inspectora das instalações 

electromecânicas, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 295/98, de 22 de 

Setembro: 

e) Certificado que avalie o desempenho energético e a qualidade do ar interior nos 

edifícios, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 80/2006, 4 de Abril – Regulamento 

das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (R.C.C.T.E.) e o 

Decreto-Lei n.º 79/2006, de 4 de Abril – Regulamento dos Sistemas Energéticos e de 

Climatização dos Edifícios (R.S.E.C.E.), sempre que tenham sido instruídos com os 

projectos previstos por estes regulamentos. 

f) Medição do ruído, nos termos da Lei 

g) Comprovativo da remoção a vazadouro dos Resíduos da Construção e Demolição, 

nos termos previstos na Lei 

 

Artigo 58º 

(Propriedade horizontal) 

 

1. O pedido de certificação de constituição do edifício em propriedade horizontal deve ser 

efectuado mediante a apresentação de requerimento dirigido ao presidente da Câmara 

ou a disponibilizar pelos serviços, e instruído com os seguintes elementos: 

 

a) Documento comprovativo da legitimidade do requerente; 

b) Planta de localização, à escala 1/2000, a fornecer pela Câmara Municipal, onde será 

devidamente assinalada a área do prédio objecto de pretensão; 

c) Descrição sumária do edifício, indicando o número de fracções autónomas, 

designadas por letras maiúsculas, e a sua conformidade com os requisitos 

estabelecidos no Código Civil; 

d) Para cada fracção autónoma deve-se indicar o andar, o uso, o numero de policia pelo 

qual se processa o acesso à fracção, a designação dos compartimentos que a 

compõem, incluindo varandas, terraços, arrecadações e estacionamentos afectos à 

mesma, as áreas cobertas e descobertas e, ainda a percentagem ou permilagem da 

fracção relativamente ao valor do edifício. 

e) Indicação das zonas comuns. 
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2. Quando a descrição das fracções não se mostre suficiente para identificar a 

localização e a constituição das mesmas, devem ser apresentadas plantas à escala 

1/100, com designação de todas as fracções autónomas pela letra maiúscula 

respectiva. 

3. Nas edificações anteriores a 1951, deverá ainda ser junto, documento comprovativo 

da data de construção das mesmas. 

 

Artigo. 59º 

(Verificação do dever de conservação) 

 

1. O pedido de vistoria para verificação do dever de conservação deve ser efectuado 

mediante a apresentação de requerimento dirigido ao presidente da Câmara ou a 

disponibilizar pelos serviços, e instruído com os seguintes elementos: 

2. Documento comprovativo da legitimidade do requerente; 

3. Planta de localização, à escala 1/2000, a fornecer pela Câmara Municipal, onde será 

devidamente assinalada a área do prédio objecto de pretensão; 

 

Artigo 60º 

(Livro de obra) 

 

O livro de obra deverá conter os registos dos Serviços Municipalizados de Loures de 

acordo com o respectivo regulamento competente, para efeitos de emissão de 

autorização de utilização, no que refere ás ligações das redes prediais de águas e 

esgotos. 

 

Artigo 61º 

(Danos no espaço público) 

 

1. A reparação dos danos provocados no espaço público, em consequência da execução 

de obras ou outras acções, constitui encargo dos responsáveis pelos mesmos que, 

sem prejuízo da sua comunicação à Câmara Municipal, devem proceder ao início da 

sua execução no prazo máximo de 48 horas e concluindo-a em prazo a fixar pela 

Câmara Municipal. 

2. Expirados os prazos estipulados no número anterior, a Câmara Municipal pode 

substituir-se ao dono da obra, nos termos do artigo anterior, sem necessidade de 

comunicação prévia, devendo posteriormente ser ressarcida da despesa efectuada. 
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Artigo 62º 

(Prorrogação do prazo de execução de obras de edifi cação) 

 

1. Para efeitos do disposto na legislação aplicável, o pedido de prorrogação do prazo de 

execução de obras licenciadas ou sujeitas a comunicação prévia deve ser efectuado 

mediante a apresentação de requerimento dirigido ao presidente da Câmara ou a 

disponibilizar pelos serviços, instruído de acordo com os seguintes elementos: 

 

a) Documento comprovativo da legitimidade do requerente; 

b) Fotocópia do Livro de Obra actualizado, com apresentação do original; 

c) Fotocópia do respectivo alvará de licença ou admissão da comunicação prévia com 

apresentação do original. 

d) Declaração do Director Técnico da Obra referindo que os trabalhos estão a decorrer 

conforme os projectos aprovados. 

 

Artigo 63º 

(Pedidos de ramais de água, esgotos e electricidade ) 

 

1. Os pedidos de ramais de água, esgotos e electricidade deverão ser apresentados na 

Câmara Municipal e instruído com o parecer da Junta de Freguesia respectiva. 

2. O Município decidirá sobre a concessão de ramal, analisando a natureza da 

construção para a qual se pretende a ligação, o seu enquadramento urbanístico e a 

natureza social do pedido. 

 

Artigo 64º 

Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demoliç ão 

 

1. O Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição obedece ao disposto no 

Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março. 

2. Todos os pedidos de licenciamento ou de comunicação prévia, deverão ser instruídos 

com o Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

3. Exceptua-se do disposto no número anterior, os casos em que dono de obra declare 

não existir produção de quaisquer resíduos de obra. 
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Artigo 65º 

(Início das obras com impacto na via pública) 

 

O início da execução de obras com impacto na via pública deve ser comunicado, por 

escrito ao Município, com a antecedência mínima de 5 dias. 

 

 

Título II 

Normas de estacionamento 

 

Capitulo I 

Normas Técnicas 

 

Artigo 66º 

(Âmbito e Objectivos) 

 

O disposto no presente título aplica-se a todas as operações urbanísticas susceptíveis de 

gerar necessidades de parqueamento, devendo, no entanto, a sua aplicação a edifícios a 

erigir em lotes já titulados por Alvará de Loteamento ou abrangidos por Plano de 

Pormenor, ser efectuada com as necessárias adaptações. 

 

Artigo 67º 

(Lugares de Parqueamento) 

 

Para efeitos do cálculo da área de estacionamento necessária para veículos ligeiros 

devem considerar-se os seguintes valores mínimos: 

 

a) Uma área bruta de 20 m2 por cada lugar de estacionamento à superfície; 

b) Uma área bruta de 30 m2 por cada lugar de estacionamento em estrutura edificada; 

 

1. No que se refere a veículos pesados, deve considerar-se uma área bruta de 75 m2 por 

lugar de estacionamento à superfície e de 130 m2 por lugar de estacionamento em 

estrutura edificada. 

2. Às fracções destinadas a habitação e actividades económicas deverá ser afecto no 

mínimo, 1 lugar de parqueamento. 
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Artigo 68 º 

(Circulação) 

 

1. A circulação nos espaços de estacionamento deve ser garantida sem recurso a 

manobras, nomeadamente nos percursos de ligação entre pisos e nas zonas de 

entrada e saída. 

2. As faixas de circulação deverão garantir as dimensões mínimas constantes do Anexo 

I, condicionadas ao tipo de estacionamento a adoptar, conforme se trate de sentido 

único ou de sentido duplo. 

3. Nas soluções de faixa de circulação com a configuração de impasse, em estrutura 

edificada, a largura mínima deverá ser de 7,00 m, devendo ser permitidas soluções 

alternativas desde que fique assegurado o dimensionamento mínimo das faixas de 

circulação, constante no Anexo I, e seja garantida a comodidade e segurança nas 

manobras dos utilizadores do espaço destinado a estacionamento. 

4. Devem ser previstas zonas livres, nos locais próximos a rampas, de modo a permitir a 

passagem cruzada ou a espera de veículos. 

5. As rampas de desenvolvimento recto deverão ter uma largura mínima de 3,00 m (faixa 

de rodagem) e uma inclinação máxima de 18%. No caso de garagens para 

estacionamento em moradias, a inclinação máxima da rampa de acesso, poderá ser 

de 20%. 

6. Sempre que a inclinação ultrapasse 12%, devem ser previstas zonas de concordância 

com os pisos ou patamares, numa extensão mínima de 3,50 m, com uma inclinação 

que não ultrapasse metade da inclinação prevista para a rampa. 

7. Nas rampas de desenvolvimento circular, a largura e inclinação máximas deverão 

respeitar os valores indicados no Anexo II deste Regulamento. 

 

Artigo 69º 

(Pé-Direito e Dimensões) 

 

1. O pé-direito livre em parqueamentos cobertos para veículos ligeiros, deverá ter um 

valor mínimo de 2,20 m à face inferior das vigas ou de quaisquer outros elementos 

técnicos. 

2. Os lugares de parqueamento não encerrados deverão ter a dimensão de 2,50 m de 

largura por 5,00 m de comprimento, podendo, em casos devidamente justificados e 

não havendo alternativa técnica viável, as dimensões ser reduzidas para 2,30 m de 

largura por 4,50 m de comprimento. 
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3. Os lugares de parqueamento encerrados (boxes) deverão ter a largura e comprimento 

mínimos de 3,00 m e 5,00 m respectivamente. 

4. Os lugares de parqueamento deverão ser independentes de modo a permitir a entrada 

e saída de veículos sem interferência com os restantes, podendo, no entanto, ser 

admitidos lugares duplos, desde que afectos à mesma fracção autónoma. 

5. No caso da existência de lugares de parqueamento em número superior aos exigidos 

pelo presente regulamento ou legislação própria estes poderão ser constituídos em 

fracções autónomas. 

6. Será admitida a utilização de sistemas alternativos de estacionamento, através de 

meios mecânicos, electromecânicos ou outros decorrentes de novas tecnologias, com 

a finalidade de optimizar os espaços disponíveis. 

7. Em edifícios de habitação colectiva não serão permitidos acessos directos à via 

pública de boxes ou lugares de estacionamento privativos. 

 

 

Capitulo II 

Parâmetros para cálculo de estacionamento em constr uções situadas em áreas não 

abrangidas por licença de loteamento ou plano de po rmenor 

 

Artigo 70º 

(Edifícios de Habitação) 

 

1. Nos edifícios de habitação colectiva as zonas reservadas a estacionamento devem 

localizar-se preferencialmente em caves construídas para o efeito. 

2. Nos edifícios de habitação colectiva é obrigatória a existência de áreas de 

estacionamento equivalentes a 1,5 lugares por fogo com área média de construção 

inferior a 120m2, 2 lugares por cada fogo com tipologias T4, T5 e T6 e áreas medias 

de construção entre 120 e 300m2 e para tipologias superiores a T6 e áreas medias de 

construção superiores a 300m2, 3 lugares de parqueamento. 

3. Nas moradias é obrigatória a existência de parqueamento no interior do lote, sendo de 

1 lugar por fogo para moradias com área de construção inferior a 120 m2, de 2 lugares 

por fogo para moradias cujas áreas de construção se situem entre 120 m2 e 300 m2 e 

de 3 lugares por fogo para moradias com áreas de construção superiores a 300 m2.  
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Artigo 71º 

(Edifícios e Espaços destinados a Serviços) 

 

1. Quando a área bruta de construção for igual ou inferior a 500 m2, deverá ser previsto 

estacionamento no interior da parcela equivalente a 3 lugares por cada 100 m2. 

2. Quando a área bruta de construção for superior a 500 m2, deverá ser previsto 

estacionamento no interior da parcela equivalente a 5 lugares por cada 100 m2. 

 

Artigo 72º 

(Edifícios e Espaços destinados a Actividades Econó micas) 

 

Para áreas com a designação genérica de actividades económicas, o cálculo dos lugares 

de estacionamento será feito com base na mesma regra dos espaços destinados a 

Serviços, definidos no artigo anterior. 

 

Artigo 73º 

(Edifícios e Espaços destinados a Comércio Retalhis ta) 

 

1. Quando a área de construção for inferior ou igual a 1.000 m2, deverá ser previsto 

estacionamento, no interior da parcela, equivalente a 1 lugar por cada 30 m2, devendo 

também ser considerado adicionalmente, 1 lugar para cargas e descargas para 

estabelecimentos com área superior a 500 m2. 

2. Quando a área de construção for superior a 1.000 m2, deverá ser previsto 

estacionamento, no interior da parcela, equivalente a 1 lugar por cada 25 m2, devendo 

também ser considerado adicionalmente, 1 lugar para cargas e descargas por cada 

200 m2, com um mínimo de 2 lugares. 

3. O licenciamento de superfícies comerciais com uma área superior a 2.500 m2, para 

além de deverem garantir a existência de 1 lugar por cada 15 m2 de área de 

construção e 1 lugar para pesados por cada 200 m2 de área de construção, deverá ser 

acompanhado de um estudo de tráfego contendo, designadamente, elementos que 

permitam avaliar: 

 

a) A acessibilidade do local em relação ao transporte individual e colectivo; 

b) A capacidade das vias envolventes; 

c) A capacidade de estacionamento na parcela; 
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d) O funcionamento das operações de carga e descarga e a área de estacionamento 

prevista para as mesmas. 

 

Artigo 74º 

(Estabelecimentos de comercio a retalho por grosso e conjuntos comerciais) 

 

1. Nas superfícies comerciais com área bruta superior a 2 500 m2 e inferior ou igual a 4 

000 m2, será obrigatória a existência de uma área de estacionamento no interior da 

parcela equivalente a 1 lugar de estacionamento para veículos ligeiros por cada 15 m2 

de área de construção e mais 1 lugar de estacionamento para veículos pesados por 

cada 200 m2 de área de construção. 

2. Nas superfícies comerciais com área bruta superior a 4 000 m2 e nos edifícios 

destinados a comércio grossista de superfície idêntica, será obrigatória a existência de 

área de estacionamento no interior da parcela, cuja dimensão deverá ser definida por 

estudo específico a apresentar pelo promotor, nos termos legais em vigor, nunca 

podendo ser inferior à estabelecida no número anterior. 

3. Nos conjuntos comerciais, as superfícies destinadas a comercio por grosso, são 

comparáveis, para efeitos de cálculo das necessidades de estacionamento, ás 

superfícies comerciais de área bruta inferior a 4.000 m2; 

4. Em todas as situações previstas no presente artigo e independentemente da 

necessidade de dar cumprimento ao estabelecido em legislação específica, é 

obrigatória a apresentação do estudo de tráfego, sempre que seja interposto pedido de 

licenciamento ou comunicação previa relativa aos conjuntos referidos no ponto 3 do 

artigo anterior. 

 

Artigo 75º 

(Edifícios destinados a Indústria e Armazéns) 

 

1. Para edifícios destinados à indústria e armazéns deverá ser prevista uma área de 

parqueamento, no interior da parcela, para empregados e visitantes equivalente a 1 

lugar por cada 75 m2 de área de construção.  

2. Deverá também ser previsto, no interior da parcela, a área necessária ao 

estacionamento de veículos pesados, na proporção de 1 lugar por cada 500 m2 de 

área de construção. 
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Artigo 76º 

(Estabelecimentos Hoteleiros) 

 

1. Nos edifícios destinados a estabelecimentos hoteleiros as áreas a reservar para 

estacionamento no interior do lote ou parcela deverão corresponder a 2 lugares por 

cada 5 quartos. 

2. Para além da área necessária ao estacionamento de veículos ligeiros, deve ainda ser 

prevista, no interior do lote ou parcela, uma área para paragem de veículos pesados e 

de passageiros, equivalente a 1 lugar por cada 25 quartos, assim como uma área 

destinada a cargas e descargas e espaço para tomada e largada de passageiros de 

autocarros de turismo  

3. No caso da unidade hoteleira incluir salas de espectáculos ou de reuniões, deverá 

também aplicar-se o previsto neste regulamento para esse tipo de situações. 

 

Artigo 77º 

(Salas de Espectáculos) 

 

Nas salas de espectáculos, as áreas de estacionamento obrigatórias serão equivalentes a 

4 lugares de estacionamento por cada 25 lugares. 

 

Artigo 78º 

(Equipamentos colectivos) 

 

Para a instalação de equipamentos colectivos, designadamente de natureza escolar, 

desportiva e hospitalar, devem ser definidas, caso a caso, as condições de acessibilidade 

e necessidades de estacionamento, quer para utentes, quer para funcionários, podendo 

ser necessário prever-se a existência de zonas de cargas e descargas. Para avaliação 

destas necessidades, devem ser indicados nos respectivos projectos de instalação, os 

usos previstos, o número de funcionários e o número de utentes. 

 

Artigo 79º 

(Escolas de Condução, Agências de Aluguer de Veícul os, Stands de Automóveis, 

Oficinas de Reparação Automóvel e Agências Funerári as) 

 

A instalação de escolas de condução, agências e filiais de aluguer de veículos sem 

condutor, stands de automóveis, oficinas de reparação automóvel e agências funerárias, 
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fica condicionada à comprovação da existência de área de estacionamento próprio, de 

preferência no interior do edifício. 

 

Artigo 80º 

(Casos especiais) 

 

1. Nos casos especiais, tipificados nas alíneas seguintes, poderá admitir-se o não 

cumprimento das disposições constantes do presente regulamento, devendo, sempre 

que possível, serem propostas soluções alternativas: 

 

a) Intervenções em edifícios classificados ou localizados nos núcleos antigos ou 

históricos, quando a criação do acesso de viaturas ao seu interior prejudique ou seja 

incompatível com as suas características técnicas e/ou arquitectónicas; 

b) Edifícios a construir em locais sem possibilidades de acesso de viaturas, seja pelas 

características do arruamento ou por razões de tráfego; 

c) Edifício a construir em parcelas com largura média inferior a 7,00 m; 

d) Quando comprovada a impossibilidade ou a inconveniência de natureza técnica ou 

urbanística; 

 

2. Verificando-se qualquer das situações referidas no número anterior e não tendo sido 

encontrada uma solução alternativa, poderá ser exigido ao promotor, a execução de 

parqueamento destinado a compensar os lugares em falta. 
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Titulo III 

Postos de Abastecimento de Combustíveis 

 

Capitulo I 

Critérios para a Localização de Postos de Abastecim ento de Combustíveis no 

Concelho de Odivelas 

 

Artigo 81º 

(Tipificação) 

 

Este critério tem por base o tipo de Serviços que podem ser fornecidos numa área de 

apoio e venda de combustíveis, também conhecidos como Postos de Abastecimento, e 

que se resume fundamentalmente a dois grandes tipos: 

 

1. Tipo A - Estação de Serviço – instalação possuindo serviços de lavagem e 

lubrificação, de abastecimento de gasolina, gasóleo, gases de petróleo liquefeitos, 

misturas autorizadas, lubrificantes, ar comprimido e água e, acessoriamente, 

apetrechada para a prestação de outros serviços aos  automobilistas, tais como a 

venda de acessórios para veículos automóveis, tabacos, jornais, revistas, 

fornecimento de refeições instalação de publicidade; 

2. Tipo B - Posto Abastecedor – instalação possuindo serviços de abastecimento de 

gasolina, gasóleo, gases de petróleo liquefeitos, misturas autorizadas, lubrificantes, ar  

comprimido e água e,  eventualmente, vendendo acessórios para veículos automóveis, 

tabacos, jornais e podendo possuir dispositivos de publicidade; 

 

Artigo 82º 

(Localização) 

 

Os critérios de localização deverão ter em conta pelo menos os seguintes pressupostos: 

 

a) Os postos de abastecimento de combustíveis do tipo A devem localizar-se 

preferencialmente nos eixos viários principais e fora das áreas predominantemente 

habitacionais. 

b) As áreas de abastecimento de combustíveis podem ser simples ou duplas, consoante 

sejam instalados em um ou em ambos os lados da via, sendo os “postos duplos” 

constituídos por dois postos simples que funcionam independentemente, embora com 
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serviços de abastecimento semelhantes, situados um em frente do outro ou de modo a 

apresentar-se sempre primeiro o do lado direito do condutor que circula na via, nunca 

afastados mais de 300m e desde que entre ambos não haja qualquer cruzamento. São 

recomendados de preferência os postos simples nomeadamente nas vias colectoras 

distribuidoras. 

c) A localização dos postos de abastecimento de combustível respeitará uma distância 

mínima de 1 km entre si, podendo a Câmara Municipal aprovar em sede de estudo 

Municipal, localização diversa. 

 

Artigo 83º 

(Inserção na Rede Viária) 

 

Tendo em vista garantir as condições mínimas de segurança e a funcionalidade das 

respectivas instalações deverão ser considerados os seguintes condicionalismos tendo 

em conta as características da via: 

 

a) Contemplar vias de desaceleração e de aceleração, podendo dispensar-se a última se 

a intensidade do tráfego o permitir sendo nesse caso utilizadas sinalizações de STOP. 

b) As vias de desaceleração deverão ter um desenvolvimento mínimo de 50m, medidos 

entre o limite da plataforma da via pública e o início da linha de abastecimento. 

c) A separação entre a zona do posto e a via deverá ser materializada por um separador 

não galgável com a largura mínima de 1 a 2m consoante a previsão do fluxo de peões 

que percorra ou possa vir a percorrer a zona. 

d) A faixa de saída deve ser dimensionada de forma a permitir uma única via de tráfego 

(L=4m). 

e) Na iluminação não deve ser empregue luz verde ou vermelha tomando-se especial 

cuidado para que a iluminação geral do posto não perturbe os condutores. 

f) Deve existir o sinal de “posto de abastecimento” previsto no Código da Estrada 

colocado com a distância de antecipação conveniente. 

 

Artigo 84º 

(Implantação) 

 

1. A instalação de novos postos de abastecimento de combustíveis, não previstos em 

estudo Municipal, aprovado por deliberação da CMO de 2003, será sujeita á previa 

aprovação pela Câmara Municipal. 
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2. A localização de novos postos de abastecimento, será sujeita a prévia aprovação da 

Câmara Municipal. 

 

 

Título IV 

Loteamentos e edificações em áreas urbanas de génes e ilegal (AUGI) 

 

Capítulo I 

Processo de reconversão urbanística 

 

Artigo 85º 

(Dever de reconversão urbanística) 

 

1. O dever de reconverter as áreas urbanas que tenham sido objecto de parcelamento 

físico sem licença de loteamento, ou aquelas predominantemente ocupadas por 

construções não licenciadas, bem como o da legalização das respectivas edificações, 

impende sobre os proprietários, co-proprietários e possuidores, nos termos da Lei. 

2. A violação do dever de reconversão, que se traduz, nomeadamente, no não 

pagamento das comparticipações que sejam devidas, acarretará, além dos ónus 

legalmente previstos, a suspensão da ligação às redes de infra-estruturas já em 

funcionamento, ou a negação do parecer favorável à ligação dos novos ramais, a 

qualquer título, que sirvam a construção do devedor, mediante deliberação da Câmara 

Municipal e após prévia audição dos interessados. 

3. A ligação dos ramais às redes de infra-estruturas públicas está dependente do 

pagamento das comparticipações, fixadas pela Administração Conjunta, nos termos 

legais. 

4. Não terá direito a nenhum dos incentivos previstos na tabela de taxas e tarifas fixadas 

no Município de Odivelas, quem não tiver cumprido o dever de reconversão. 

 

Artigo 86º 

(Processo de reconversão organizado como operação d e loteamento da iniciativa 

dos proprietários ou co-proprietários) 

 

1. O processo de reconversão organizado como operação de loteamento, inicia-se 

mediante requerimento devidamente instruído nos termos legais, dirigido ao 
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Presidente da Câmara Municipal, no qual a Comissão de Administração da AUGI 

solicita o início e tramitação daquela operação de loteamento. 

2. O Projecto de Reconversão é elaborado por equipa técnica multidisciplinar, constituída 

nos termos dos artigos 1º e 2º do DL n.º 292/95, de 14 de Novembro, sendo certo que 

no mínimo, deverá intervir um arquitecto, um engenheiro e um jurista. 

 

 

Capítulo II 

Procedimentos e normas técnicas e especiais 

 

Artigo 87º 

(Acessos verticais) 

 

1. Os acessos verticais das moradias unifamiliares devem ser interiores e implantar-se 

de forma a servir como elo de ligação entre os vários níveis do mesmo fogo.  

2. Excepcionalmente, na legalização de edificações existentes, poderá ser admitido o 

acesso vertical exterior, quando este se apresente de forma coerente com a 

organização funcional do fogo, ou ainda, nos casos do piso térreo se destinar a 

actividades económicas. 

 

Artigo 88º 

(Cota de soleira) 

 

A cota de soleira não poderá elevar-se a uma altura superior a 0,60 m em relação à cota 

média do troço do lancil em frente ao lote, salvo se a aplicação desta regra não permitir 

que a fachada paralela ao arruamento fique totalmente livre a partir de 0, 15 m abaixo do 

nível do pavimento interior. 

 

Artigo 89º 

(Caves) 

 

1. A construção de caves não previstas em alvará de loteamento, poderá ser admitida, 

caso as características topográficas do terreno o permitam, mas apenas poderão ser 

destinadas a parqueamento, arrumos ou instalações técnicas. 

2. A área da cave não poderá exceder o polígono máximo de implantação. 
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3. As caves terão um pé-direito máximo de 2,40 m, podendo admitir-se outras soluções 

quando a topografia do terreno o justifique, e ainda, na legalização de edificações 

existentes. 

 

Artigo 90º 

(Aterros e desaterros) 

 

A edificação nos lotes deve adequar-se à topografia original do terreno para que não se 

realizem aterros e desaterros de que possa resultar desnível de altura superior a 1 m 

relativamente ao perfil natural do terreno, com excepção dos desaterros para acesso de 

viaturas a estacionamento em cave e desde que não causem qualquer prejuízo ou 

impacto negativo nos lotes confinantes. 

 

Artigo 91º 

(Sótãos) 

 

1. O acesso ao sótão, não poderá individualizar a sua utilização relativamente ao fogo. 

2. Os sótãos com uso não habitacional, deverão ter um pé-direito inferior a 2,40 m e o 

arranque do telhado não poderá elevar-se acima de 0,50 m, da laje de esteira, 

devendo a inclinação da cobertura ser a adequada ao material aplicado na cobertura, 

com um máximo de 40%, evitando-se grandes impactos visuais do mesmo. 

3. Os números anteriores não se aplicam a edificações existentes susceptíveis de 

legalização segundo o projecto de reconversão em que se inserem. 

 

Artigo 92º 

(Anexos e telheiros) 

 

1. O pé direito máximo dos anexos deverá ser igual ou inferior a 2,40 m, medidos no 

ponto mais desfavorável, no caso de a cobertura ser inclinada. 

2. O uso dos anexos deverá ser exclusivamente para estacionamento, arrumos, ou 

actividade complementar da função habitacional (nomeadamente cozinha de lenha, 

forno, garrafeira). 

3. A área máxima de construção dos anexos é de 30 m2. No caso de legalizações poderá 

ser admitida uma área máxima de 50 m², desde que, da soma com a área da 

edificação principal, não se excedam as áreas de implantação e construção permitidas 

para o lote. 
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4. Quando não exista cave destinada a estacionamento nas moradias bifamiliares, 

poderá ser autorizada a construção de anexo para estacionamento, com uma área 

máxima de 40 m² desde que sejam garantidas as áreas mínimas permeáveis dentro 

do lote. 

5. Para além do anexo para estacionamento poderá ser construído no logradouro, 

telheiro destinado a funções complementares da habitação, com a área máxima de 6 

m2, desde que não resulte no incumprimento da área mínima permeável do 

logradouro. Estas estruturas devem, preferencialmente, ficar adoçadas à construção 

principal ou ao anexo, não devendo ter uma altura superior a 2,40 m, medidos no 

ponto mais desfavorável, no caso da cobertura ser inclinada. 

6. Na legalização das edificações existentes podem admitir-se excepções ao disposto no 

número anterior, desde que não sejam afectadas as questões regulamentares e legais 

aplicáveis, designadamente, que seja garantida a área mínima permeável do 

logradouro, sejam asseguradas as questões de integração urbanística e 

arquitectónica, e desde que não causem qualquer prejuízo ou impacto negativo nos 

lotes confinantes. 

 

Artigo 93º 

(Muros de vedação) 

 

1. Os lotes devem ser vedados por um muro confinante com espaço público com altura 

máxima de 0,90 m, podendo ser encimado por gradeamento, cuja altura total não 

poderá exceder 1,50m.  

2. Quando o muro confinante com o espaço público suportar terras do interior do lote, 

poderão admitir-se excepções ao disposto no número anterior no que respeita à sua 

altura. 

3. Os muros laterais de divisão dos lotes não devem ter uma altura superior a 2 m de 

altura, medidos a partir do perfil natural do terreno. 

4. Na legalização das edificações existentes poderão admitir-se excepções ao disposto 

no ponto anterior desde que essas soluções não afectem negativamente as condições 

de exposição das habitações dos lotes confinantes. 
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Artigo 94º 

(Afastamentos das construções) 

 

1. Os afastamentos da edificação principal aos limites do lote são de 3 m relativamente 

aos limites frontais e laterais e de 6 m a tardoz, admitindo-se que no caso de moradias 

unifamiliares se reduza o afastamento a tardoz para 5 m. 

2. Excepcionalmente, para as edificações existentes, poderão vir a ser admitidos outros 

valores, até ao mínimo de 1,5 m desde que devidamente justificados no âmbito do 

projecto de reconversão e encontrando-se asseguradas as condições mínimas de 

salubridade. 

 

 

Capítulo III 

Usos e alterações 

 

Artigo 95º 

(Usos) 

 

1. Para além da função de habitação prevista no loteamento, será admitida ao nível do 

piso térreo da edificação principal, a ocupação com actividades económicas 

compatíveis com a função habitacional. 

2. Nos casos referidos no número anterior e para novas edificações, os estacionamentos 

e as operações de cargas e descargas devem ser realizadas dentro dos limites do 

lote. 

 

 

Capítulo IV 

Deliberações sobre loteamentos 

 

Artigo 96º 

(Alvará de licença de Loteamento) 

 

1. Decididas as reclamações ou decorrido o prazo para a sua apresentação, e prestada a 

garantia de boa execução das obras de urbanização, se a ela houver lugar, e paga a 

taxa devida pela emissão do alvará, a Câmara Municipal emitirá o alvará de 

loteamento. 
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2. O alvará de loteamento das AUGI conterá, além dos elementos a que obriga a Lei 

aplicável, ainda os seguintes: 

 

a) Lista dos factos sujeitos a registo predial nomeadamente: 

i -  Hipoteca legal sobre os lotes, caso tenha sido esta a forma escolhida para prestação 

da caução para garantida de boa execução das obras de urbanização em falta; 

ii - Benefício da manutenção temporária, pelo prazo mínimo de 3 anos previsto na Lei n.º 

91/95 de 2 de Setembro, ou pelo prazo deliberado pela Câmara Municipal, sujeito a 

prorrogação nos termos definidos na mesma deliberação; 

iii – Ónus de não indemnização por demolição – n.º 5 art.º 7º da Lei n.º 91/95, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 165/99, de 14 de Setembro; 

b) Valor proporcional da quota de comparticipação de cada lote, no que respeite aos 

custos de obras de urbanização por executar, de acordo com o valor da caução 

calcula e deliberada; 

c) Relação dos proprietários, com identificação civil e fiscal e respectivos contactos 

electrónicos (e-mail e telemóvel); 

d) Relação das dividas relativas ao dever de reconversão, atribuídas a cada lote de 

acordo com a listagem da responsabilidade da CAC; 

e) Quadro de cadastro com lista completa dos prédios que integram a AUGI, proveniência 

dos lotes, áreas de cedência, arruamentos e espaços públicos; 
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Capítulo V 

Legalização das construções 

 

Artigo 97º 

(Variação perante os parâmetros urbanísticos) 

 

As edificações existentes á data da emissão do alvará de loteamento e constantes na 

planta de realidade existente da AUGI poderão beneficiar, aquando da sua legalização, de 

uma majoração máxima de 7%, das áreas de implantação e de construção definidas no 

loteamento. 

 

Artigo 98º 

(Instrução dos pedidos de legalização) 

 

1. A declaração ou termo de responsabilidade a que se refere o ponto 2. do Artigo 50.º 

da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com a redacção em vigor, deve ser redigida de 

acordo com minuta a fornecer pela Câmara Municipal. 

2. Os eventuais incumprimentos das normas regulamentares e legais em vigor, ou 

desvios perante o projecto de reconversão urbanística, que a edificação a legalizar 

possa verificar, devem ser assinalados nos projectos correspondentes, bem como, ser 

tecnicamente fundamentada a sua proposta de aceitação. 

3. A instrução dos pedidos de legalização deve ser acompanhada de fotografias que 

ilustrem de forma completa o estado actual das edificações. 

 

Artigo 99º 

(Licenciamento condicionado em AUGI) 

 

1. No período de tempo que medeia entre a deliberação municipal de aprovação do 

projecto de loteamento e a emissão do alvará de loteamento poderão ser aprovadas e 

licenciadas condicionadamente obras de edificação. 

2. A Câmara Municipal poderá licenciar condicionadamente a realização de obras de 

edificação em AUGI em conformidade com projecto de loteamento desde que se 

verifiquem, cumulativamente, as seguintes condições: 

 

a) ter sido invocada e provada a necessidade urgente da construção para habitação 

própria e permanente do requerente, ou a necessidade de dotar a construção 
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existente de condições de habitabilidade, ou ainda, de garantir a segurança e 

salubridade do exercício de actividade económica de que dependa a subsistência do 

agregado do requerente; 

b) ter já sido apresentada pelo requerente a totalidade dos projectos necessários ao 

licenciamento das obras; 

c) Terem sido pagas integralmente as comparticipações devidas pelo proprietário do lote; 

d) Estar o projecto de loteamento aprovado em reunião de câmara com as infra-estruturas 

básicas realizadas. 

 

3. Em qualquer caso, a autorização de utilização da construção só poderá ser emitida 

após a entrada em vigor do título de reconversão. 

 

Artigo 100º 

(Normas para pedidos de ligações de ramais de água,  esgotos e electricidade em 

AUGI) 

 

1. A Câmara Municipal poderá, a todo o tempo, por razões de salubridade e saúde 

pública, prestar parecer favorável à ligação de ramais às redes de infra-estruturas, 

designadamente, água, esgotos e electricidade para construções sitas em áreas de 

génese ilegal.  

2. As ligações referidas serão sempre concedidas a título precário, não conferindo ao 

requerente da ligação quaisquer direitos adquiridos, nem para efeitos de legalização 

da construção, nem para continuação da ligação, não podendo servir de ónus a seu 

favor em caso de corte de ligação. 

3. Após prévia audição do requerente, a Câmara Municipal poderá suspender a ligação 

dos ramais às redes de infra-estruturas sempre que se verifique a alteração das 

circunstâncias que motivaram a autorização da concessão.  

4. A concessão de ramal a título precário fica dependente do cumprimento dos seguintes 

requisitos: 

 

a) O bairro onde se insere seja considerado recuperável, possuindo processo de 

reconversão em curso; 

b) Seja apresentada declaração dos representantes do bairro no processo de reconversão 

em como o pagamento das comparticipações se encontra efectuado; 

c) Tenha informação favorável prestada pela Junta de Freguesia respectiva; 
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d) O número de ramais ou contadores solicitados não pode exceder o número de fracções 

permitidas pelo projecto de loteamento do bairro; 

e) O bairro deverá possuir as condições mínimas de infra-estruturas (viabilidade técnica 

para o ramal solicitado); 

 

5. A Câmara Municipal pode, em casos excepcionais, prescindir do cumprimento de 

algumas das condições mencionadas no ponto anterior, quando seja manifestamente 

impossível o seu cumprimento. 

6. A ligação de ramais poderá ser somente concedida a edificações destinadas a 

habitação própria e permanente do requerente e, excepcionalmente, a actividades 

económicas, compatíveis com a função habitacional, de que dependa o sustento do 

agregado familiar do requerente, não sendo abrangidos anexos ou edificações para 

outros fins. 

 

A ligação de ramais para actividades económicas depende do cumprimento dos seguintes 

requisitos: 

 

a) Seja provado que a actividade económica não apresenta características de poluição 

ambiental e produza qualquer tipo de inconvenientes a terceiros; 

b) Seja compatível com a função habitacional; 

c) A actividade económica esteja colectada em sede de IRC; 

d) Os trabalhadores estejam inscritos na Segurança Social; 

e) Seja apresentada declaração dos representantes do bairro no processo de 

reconversão em como o pagamento das comparticipações se encontra efectuado; 

f) Tenha informação favorável prestada pela Junta de Freguesia respectiva; 

g) As águas residuais e industriais recebidas pelos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento apresentem características que não deteriorem os colectores nem 

afectem o ambiente. 

 

7. Os custos de ligação de ramais ou ampliações das redes serão suportados pelos 

requerentes. 

 

 



 

 

 

 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 

Ano IX - N.º 23 23 de Setembro de 2008 - Anexo 55 
 

Capítulo VI 

Critérios de dimensionamento das áreas de cedência,  estacionamento e infra-

estruturas viárias 

 

Artigo 101º 

(Áreas de cedência) 

 

1. Quando o cumprimento estrito dos parâmetros referidos no ponto anterior possa 

inviabilizar a operação de reconversão, ao abrigo do regime especial previsto no artigo 

6.º da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro com a redacção da pela Lei n.º 10/2008, de 20 

de Setembro, as áreas de terreno destinadas a equipamentos e a espaços verdes e de 

utilização colectiva podem ser inferiores aos valores resultantes da aplicação das 

portarias. Nestes casos haverá lugar a compensação resultante da aplicação das 

disposições conjugadas previstas no artigo 47º e seguintes do presente Regulamento 

e no Regulamento de Taxas e Tarifas do Município de Odivelas. 

2. Para o dimensionamento dos espaços verdes e de utilização colectiva, podem ser 

consideradas áreas de natureza privada, designadamente, de áreas afectas a 

logradouros de lotes privados, até 50% da área livre permeável dos logradouros, com 

o mínimo de 25 m2. 

3. No caso do cumprimento do disposto no número anterior a Câmara Municipal pode 

prescindir da compensação devida pela área de espaços verdes e de utilização 

colectiva de natureza pública em falta. 

4. A aplicação do regime especial referido no número dois, e/ou a ausência de cedências 

para o domínio municipal destinadas a equipamentos e a espaços verdes e de 

utilização colectiva deve ser devidamente fundamentada nos termos da legislação 

aplicável, considerando as características específicas da AUGI. 

5. As áreas para equipamentos públicos destinadas a integrar o domínio municipal no 

âmbito do projecto de reconversão deverão localizar-se preferencialmente no interior 

da AUGI em causa, devendo, o esforço para a sua cativação, ser tanto maior, quanto 

menor for o índice de ocupação da mesma. 

6. Nas alterações aos loteamentos são devidas áreas de cedência para equipamento e 

espaços verdes e de utilização colectiva, na proporção do aumento das áreas de 

construção e/ou de densidade habitacional que sejam propostos. 
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Artigo 102º 

(Área impermeabilizada dos logradouros) 

 

1. No sentido de salvaguardar níveis satisfatórios de permeabilização de solo, deverão 

os lotes com função habitacional limitar a área de impermeabilização à implantação 

das edificações e sua normal acessibilidade. 

2. Admitir-se-á, onde os estudos de recuperação o justificarem, que a impermeabilização 

dos logradouros atinja 50% da área dos mesmos. 

 

Artigo 103º 

(Estacionamento privativo) 

 

1. Nos loteamentos, devem ser cumpridos os critérios de dimensionamento fixados na 

portaria em vigor. Porém, quando, comprovadamente, não seja possível cumpri-los, 

deverão adoptar-se os seguintes critérios mínimos: 

 

a) No cálculo do estacionamento privado deverá considerar-se pelo menos um lugar de 

estacionamento por fogo ou por cada 120 m2 de área de construção habitacional em 

cada lote. E ainda, um lugar de estacionamento por cada ocupação ou por cada 50 m2 

para actividades económicas. 

b) Nas edificações de habitação colectiva deve ser garantida a existência de um lugar de 

estacionamento por fogo no interior do lote, excepto se a tipologia do fogo for superior 

a T4, situação em que são exigidos dois lugares por fogo. 

c) Nos casos de edificações existentes susceptíveis de legalização, onde não seja 

possível localizar os lugares de estacionamento no interior do lote, poderão estes 

localizar-se noutro local, mesmo em espaço público, desde que, comprovadamente, 

daí não resultem prejuízos para a circulação viária e pedonal. 

 

2. Nas legalizações, quando a aplicação do disposto no ponto anterior inviabilizar a 

legalização de edificações e usos existentes passíveis de recuperação e integração 

urbanística, poder-se-á dispensar o seu cumprimento, desde que daí não resulte 

sobrecarga incomportável para as infra-estruturas existentes 

3. Quando comprovada a impossibilidade ou inconveniência de natureza técnica ou 

urbanística de garantir o estacionamento privativo de acordo com os critérios mínimos 

definidos neste artigo, poderá ser exigida ao promotor a execução ou requalificação de 
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parqueamento em domínio público, destinada a compensar a capacidade de 

estacionamento em falta. 

 

Artigo 104º 

(Arruamentos) 

 

1. Excepcionalmente, e no caso de tecidos urbanos consolidados, poderão admitir-se as 

seguintes dimensões mínimas para os perfis de arruamentos e passeios: 

 

a) Arruamentos de dois sentidos com um perfil mínimo de 7,50m, com 1m de passeio + 

5,5m de faixa de rodagem + 1m de passeio = 7,5m. 

b) Perfil de sentido único de 6,5m, com 1m de passeio + 4,5m de faixa de rodagem + 1m 

de passeio = 6,5m, admissível em caso de não ser possível, caso não garanta o perfil 

referido na alínea a) do ponto 2. 

c) Poder-se-á admitir, em alternativa ao perfil descrito na alínea b), um perfil com uma 

faixa de 5m e passeio com 1,5m. 

 

2. Na impossibilidade de se assegurar o perfil de sentido único, deve optar-se pelo 

arruamento pedonal, com pavimento diferenciado, e de acesso local condicionado a 

cargas e descargas, veículos de urgência, e acessibilidade aos lotes. 

3. Atenta a realidade existente poderão ainda ser aceites outras soluções excepcionais 

que se mostrem adequadas e desde que tecnicamente fundamentadas. 

 

Artigo 105º 

(Características das áreas destinadas a equipamento s públicos) 

 

1. As áreas de cedência destinadas a equipamentos públicos deverão reunir 

determinadas características compatíveis com a prossecução do seu fim, 

designadamente: 

 

a) As áreas devem localizar-se em áreas classificadas no PDM como urbanas ou 

urbanizáveis, com aptidão para a edificação; 

b) Gozarem de centralidade e acessibilidade; 

c) Serem livres de ónus, encargos, condicionantes biofísicas e restrições ao uso do solo 

para a finalidade pretendida. 
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Capítulo VII 

Obras de urbanização 

 

Artigo 106º 

(Comparticipação nos custos das obras de urbanizaçã o) 

 

1. Serão estabelecidos normativos para apoio ao trabalho de infra-estruturas das AUGI, 

de acordo com deliberações tomadas pela Câmara Municipal. 

2. As obras, cujos custos poderão vir a ser comparticipados financeiramente pela 

Câmara Municipal são as seguintes: 

 

a) Arruamentos (faixa de rodagem e estacionamentos) – valor orçamentado para 

materiais e máquinas e mão-de-obra, sendo a comparticipação financeira municipal 

máxima de 50% do montante orçamentado, observando-se o limite de 3,6% do preço 

de construção previsto na Portaria anualmente publicada para o efeito. 

b) Rede de esgotos – o valor orçamentado em materiais para as redes de esgotos 

domésticos e pluviais, nomeadamente: manilhas de betão (todos os diâmetros), tubos 

em PVC, anéis e cúpulas de betão, aros e tampas em ferro fundido, degraus em ferro 

para caixas de visita, dispositivos de entrada (aros e grelhas), sendo a 

comparticipação municipal máxima de 90% do valor orçamentado. 

 

3. Quanto à cedência de materiais para o saneamento básico e quanto à atribuição de 

subsídios para arruamentos, devem estar reunidas as seguintes condições: 

 

a) Ser requerido pela Comissão de Administração Conjunta legalmente constituída, ao 

abrigo da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com a sua actual redacção; 

b) Serem apresentados os seguintes elementos de identificação nos pedidos de verbas 

para os bairros: 

 

i. Fotocópia do cartão da Administração Conjunta; 

ii. Fotocópia da acta de adesão à Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, e de nomeação da 

Comissão de Administração Conjunta. 

iii. Ser apresentado relatório actualizado da situação financeira da AUGI, nos termos do 

n.º 8 do art.º 16.º- C da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com a sua actual redacção, 
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incluindo comparticipações deliberadas e listagem de devedores, acompanhada da 

indicação das medidas tomadas pela CAC com vista à sua regularização. 

 

c) Parecer da Comissão de Fiscalização da AUGI sobre os orçamentos apresentados; 

d) Apresentação, em número mínimo de 3 orçamentos devidamente instruídos, com 

caderno de encargos, medições e calendarização dos trabalhos, acompanhados do 

certificado de industrial de construção civil, por cada orçamento apresentado. 

e) Apresentação de termo de responsabilidade subscrito pelo técnico responsável pela 

obra; 

f) Apresentação de Alvará de Construtor Civil, por cada orçamento apresentado; 

g) Apresentação do Livro de Obra e Apólice de Seguros, se existirem. 

 

Artigo 107º 

(Obras a realizar com comparticipação financeira do  Município) 

 

1. A Câmara Municipal poderá comparticipar na realização das obras de urbanização 

estruturantes, mediante contrato a celebrar com as Administrações Conjuntas dos 

bairros. 

2. Em bairros ou zonas não delimitadas como AUGI ou naquelas que manifestamente 

não reúnam condições técnicas e urbanísticas necessárias à edificabilidade, a Câmara 

Municipal só autorizará, a título provisório, a implantação das infra-estruturas 

correspondentes às necessidades básicas e sociais impreteríveis para os seus 

residentes ou da área envolvente. 

 

 

Capítulo VIII 

Disposições finais 

 

Artigo 108º 

(Regulamentação Revogada) 

 

É revogado o Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização (RMEU) do 

Município de Odivelas, a que se refere o edital nº 380/2003, publicado no Diário da 

República, II série, nº 11 de 14 de Maio de 2003. 
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Artigo 109º 

(Entrada em vigor) 

 

O presente regulamento entra em vigor cinco dias após a data da sua publicação em 

Diário da República. 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

Largura mínima das faixas de rodagem em garagens com percursos de circulação: Sentido Único 3,50 m
Sentido Duplo 5,50 m

Largura mínima da área de circulação em garagens com a configuração de impasse: 7,00 m

Sentido único Estacionamento Longitudinal Sentido duplo

2,50 m

2,50 m

Sentido único Estacionamento oblíquo a 45º Sentido duplo

Sentido único Estacionamento oblíquo a 60º Sentido duplo

Sentido único Estacionamento Perpendicular ou a 90º Sentido duplo

5,50 m

10,50 m

Estacionamento

Áreas de Circulação

5,00 m 5,00 m

2,50 m

3,50 m 8,50 m
5,50 m

2,50 m

5,00 m 5,00 m

4,50 m 14,50 m
5,50 m 15,50 m

5,00 m 5,00 m

5,00 m
5,00 m

5,00 m 5,00 m

15,50 m 5,50 m 15,50 m

4,50 m
5,50 m

5,00 m
5,00 m

5,00 m 5,00 m

15,50 m
14,50 m
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Projectos de especialidade a apresentar nos pedidos de obras de 

edificação 

N.º de colecções 

Projecto de estabilidade que inclua o projecto de escavação e 

contenção periférica quando aplicável 

2 

Projecto de alimentação e distribuição de energia eléctrica 4 

Projecto de instalação de gás 1 Certificado 

Projecto de redes prediais de água  2  ( * ) 

Projecto de redes prediais de esgotos e pluviais 2  ( * ) 

Projecto de arranjos exteriores 2 

Projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações 2 ( * ) 

Estudo de comportamento térmico 2 

Projecto de instalações electromecânicas, incluindo as de transporte 

de pessoas e ou mercadorias;  

2 

Projecto de segurança contra incêndios 3 ( * ) 

Projecto de condicionamento acústico 2 

Projecto de climatização 2 

Projecto de ventilação e exaustão de fumos e gases 2 

Projecto de estaleiro 2 

Plano de acessibilidades 2 

 

Projectos de infra-estruturas e especialidades a apresentar nos 

pedidos de realização de obras de urbanização 

N.º de colecções 

Projecto da rede de água 4 ( * ) 

Projecto da rede de drenagem de águas residuais 4  ( * ) 

Projecto da rede de telecomunicações 4  ( * ) 

Projecto da rede eléctrica e iluminação pública 4  ( * ) 

Projecto da rede de gás  4  ( * ) 

Projecto de arranjos exteriores 3 

Projecto de arruamentos 3 

Projecto de sinalização vertical e horizontal 3 

Projecto de recolha de resíduos sólidos urbanos 4 ( * ) 

Plano de acessibilidades 2 

Projecto de contenção e estabilização de terrenos 2 

Planta de coordenação de projectos 2 

 

(*) Se o requerente optar por entregar os projectos de especialidades já aprovados, apenas será necessária 1 colecção. 

ANEXO III 
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ANEXO IV 

 

ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

 

Entidades Designação 

N.º de 

exemplares 

necessários 

para consulta 

ANA Associação Nacional Aeroportos de Portugal 3 

ANACOM Autoridade Nacional de Comunicação 1 

ARSL Administração Regional de Saúde de Lisboa 1 

CCDRLVT 
Centro Regional Desenvolvimento Região Lisboa e 

Vale do Tejo 
3 

DGEMN Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais  1 

DREL Direcção Regional de Ensino de Lisboa 1 

DRIELVT 
Delegação - Regional de Indústria e Energia de Lisboa 

e Vale do Tejo 
1 

DGFCQA 
Direcção-Geral de Fiscalização e Controlo da 

Qualidade Alimentar 
1 

EP Estradas de Portugal 1 

EPAL Empresa Pública de Águas Livres 3 

GC Governo Civil 1 

GML Governo Militar de Lisboa 3 

IGAC Inspecção Geral Actividades Culturais 1 

IGESPAR 
Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 

Arqueológico 
3 

IND Instituto Nacional de Desporto 1 

ISS, I.P Instituto da Segurança Social, I.P 1 

ME Ministério da Economia 1 

REN Rede Eléctrica Nacional 1 

TP Turismo de Portugal 1 
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ANEXO V 

 

O modelo de representação topográfica a adoptar nos pedidos de licenciamento ou 

comunicação prévia para realização de operações de loteamento, de obras de 

urbanização, remodelações de terreno e edificação. 

 

1 - Os elementos topográficos a apresentar nos pedidos de licenciamento ou 

comunicação prévia para realização de operações de loteamento, obras de urbanização, 

remodelação de terrenos e obras de edificação, devem ter a seguinte referenciação 

geográfica: 

Continente Hayford-Gauss Dt 73: 

Projecção cartográfica: Gauss-Krüger 

Datum planimétrico: Datum 73 

Datum altimétrico: Cascais 

Elipsóde de referencia: Hayford (ou internacional 1924) 

Latitude da origem das coordenadas rectangulares: 39º 40’00’’ N 

Longitude da origem das coordenadas rectangulares: 8º 07’54,862’’W 

Falsa origem das coordenadas rectangulares: 

Em M (distância à Meridiana)+ 180,598 m 

Em P (distância à perpendiclar): -86,990 m 

 

2 - Para a definição da planimetria deverá ser tido em conta o seguinte catálogo de 

objectos: 

Definição e representação do plano de implantação das edificações, devendo a cada 

polígono de implantação de edificação corresponder um único objecto vectorial – polígono 

fechado. 

Definição e representação de lancis, bermas ou valetas limitadoras de faixas de rodagem 

ou caminhos pedonais. 

Definição e representação de muros, vedações ou sebes com funções de divisória, com a 

localização dos respectivos portões de acesso. 

Definição e representação das infra-estruturas existentes e visíveis à superfície. 

Definição e representação das espécies arbóreas com a localização do tronco e a 

representação da dimensão da copa. 

Definição e representação de elementos complementares, não enquadráveis nos pontos 

anteriores, que contribuam para a caracterização da área de intervenção, 

designadamente, os polígonos dos limites do terreno objecto da operação urbanística, 
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limites dos lotes, das área de cedência ao domínio municipal, limites de zonamentos, ou 

outros, sendo que a cada tema deve corresponder uma layer distinta e a cada entidade 

com dimensão geográfica, um único objecto vectorial. 

3 - Para a definição da altimetria os elementos topográficos deveram conter: 

Texto com a representação altimétrica dos pontos notáveis dos planos e geometrias 

existentes. 

Texto com a representação altimétrica das cotas de soleira das edificações existentes. 

Texto com a representação altimétrica dos componentes das infra-estruturas (Ex: caixas 

de colector de águas residuais e pluviais, postes telefónicos e eléctricos, etc.) 

Representação das curvas de nível com equidistância compatível com a escala da 

representação gráfica e na proporção de 100 para 10. (Ex: Escala 1/100 – Equidistância 

10 cm, Escala 1/200 – Equidistância 20 cm). 

 

4 - As escalas de trabalho deverão ser consideradas segundo a dimensão da área de 

intervenção, podendo ser adoptados os seguintes parâmetros: 

Propostas em áreas até 0.5 ha – Escala 1/100 

Propostas em áreas entre 0.4 ha e 2.5 ha – Escala 1/200 

Propostas em áreas entre 2 ha e 10 ha – Escala 1/500 

Propostas em áreas superiores a 10 ha – Escala 1/1000 

 

5 - A representação gráfica dos elementos topográficos deverá ainda incluir uma legenda 

dos tipos de linhas e símbolos adoptados, e uma quadrícula de referência anotada com as 

coordenadas geográficas do local. Nas operações de loteamento deverá ser apresentada 

lista com as coordenadas dos vértices dos polígonos dos limites da área objecto da 

pretensão e dos limites das áreas de cedência para equipamento. 

 

6 – Deve ser apresentado um exemplar em formato digital (DXF), em que cada tema 

corresponda a uma única layer. 
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