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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

44..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2255  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22000099  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

“COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE 
ODIVELAS” 

 
A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de 
Odivelas (CPCJO) foi criada pela portaria n.º 338/2001 de 
4 Abril. 
 
Ao longo do primeiro ano de funcionamento recebeu 184 
sinalizações de crianças e jovens em risco e, em 2008 o 
número de processos ascendeu a mais de 750, sendo que 
33% se refere a crianças com idade igual ou inferior a 5 
anos e o grupo etário dos 6 aos10 anos representa 26,6%. 
Trata-se portanto de crianças muito pequenas às quais a 
Comissão tem que dar uma resposta atempada e um 
acompanhamento sistemático. 
 
Nas principais entidades sinalizadoras contam-se as 
autoridades policiais e os estabelecimentos de ensino. 
 
A escassa disponibilidade efectiva de alguns técnicos que 
integram a Comissão Restrita traduz-se num atraso na 
análise dos processos e no seu consequente 
acompanhamento. 
 
Exemplo da pouca disponibilidade é o caso da 
representante do Ministério da Educação que, embora 
teoricamente esteja a meio tempo, na prática apenas 
dispõe de 10 horas semanais para a actividade da 
Comissão, em virtude das funções que desempenha na 
Escola. Situação igualmente preocupante é a ausência de 
um representante da área da Saúde na Comissão Restrita. 
 
Preocupados com as consequências que possam advir 
desta realidade e considerando que nos termos da Lei n.º 
147/99 de 1 de Setembro: 
 

“Os membros da Comissão Restrita devem ser escolhidos 
de forma que esta tenha uma composição interdisciplinar 
e interinstitucional, incluindo, sempre que possível, 
pessoas com formação nas áreas de serviço social, 
psicologia e direito, educação e saúde” (número 4 do 
Artigo 20); 
 
 “As funções de membro da comissão de protecção (…) 
têm carácter prioritário relativamente às que exerçam nos 
respectivos serviços” (número 2 do Artigo 25). 
 
E, porque a protecção das crianças e jovens é um dever de 
toda a comunidade e não querem que aconteça em 
Odivelas nenhuma tragédia que envolva crianças vítimas 
de maus-tratos como já aconteceu noutros locais em que 
as Comissões de Protecção foram postas em causa, 
quando provavelmente não tiveram condições para 
intervir, o Executivo Municipal considera da maior 
urgência dotar a CPCJO com os técnicos necessários ao 
seu normal funcionamento e reclamam das instituições 
competentes, designadamente do Ministério da Educação 
e do Ministério da Saúde o cumprimento das suas 
obrigações legais, destacando os seus representantes a 
tempo permanente para a actividade da Comissão Restrita. 
 
A presente moção será enviada 
 
Ministério da Educação e DRELVT 
Ministério da Saúde e ARSLVT 
Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, 
Direitos, Liberdades e Garantias 
Comissões Permanentes de Educação e Saúde da 
Assembleia da República 
Comissão Nacional de Crianças e Jovens em Risco 
Ministério Público 
Assembleia Municipal de Odivelas 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Odivelas 
 
Odivelas, 25 de Fevereiro de 2009 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 

 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA 
PRESIDENTE DA CÂMARA 

 
Delegação de Competências da Câmara Municipal na 
Presidente da Câmara, de acordo com o proposto na 
informação n.º 2009/2560, 2009-02-18, “Considerando 
que após as deliberações municipais de delegação de 
competências, de 04/11/2005, 22/02/2006 e 
14/11/2007, entraram em vigor vários diplomas, que 
alteraram as competências já delegadas, tais como o novo 
Código da Contratação Pública, (D.L. 18/2008, de 29/01, 
o Regime de Actividade de Comercio a Retalho e Feiras 
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(D.L. 42/2008 de 10 de Março) torna-se necessário 
proceder a actualização da Delegação de Competências da 
Câmara Municipal na Presidente da Câmara por forma a 
se assegurar a eficácia da gestão diária das atribuições 
municipais.(…)”  
 
(Documento publicado em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

SEGUNDA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

Segunda Alteração Orçamental, nos termos dos Mapas 
anexos à informação n.º interno/2009/2594, de 2009-02-
18, que farão parte integrante da acta da presente reunião. 

 
 

“2.ª Modificação Orçamental 
2.ª Alteração Orçamental 

 
A presente Alteração Orçamental de 2009, decorre 
segundo o calendário aprovado e contempla alterações a 
projectos, requeridos pelos serviços, no âmbito do normal 
funcionamento dos mesmos. 
 
Assim, em termos do Departamento de Obras Municipais, 
há a realçar os reforços de projectos como o 157/A/2009 
em 26.000,00 Euros (Vinte e seis mil euros) para 
consumos de energia, o 278/I/2008 em 22.000,00 Euros 
(Vinte e dois mil euros) para projecto de ampliação da 
EB1 /JI do Olival Basto, o 61/1/2009 no montante de 
125.000,00 Euros (Cento e vinte e cinco mil euros) 
relativos a projectos em escolas e o 85/I/2009 no valor de 
20.000,00 Euros (Vinte mil euros), sempre com 
contrapartida apresentada. 
 
No Departamento de Habitação, destaca-se o reforço do 
175/I/09, no valor de 110.000,00 Euros (Cento e dez mil 
euros), relativo à aquisição de mais uma habitação para 
realojamento do Núcleo da Azinhaga dos Bezouros 
/Estrada da Correia, ao abrigo do Protocolo entre a CMO 
e a Estradas de Portugal e no que concerne ao 
Departamento Sócio-Cultural, evidencia-se o reforço dos 
projectos 284/A/2009, 267/A/2009 e 280/A/2009 no 
total de 8.050,00 Euros (Oito mil e cinquenta euros), 
referentes às iniciativas Clube do Movimento, Medida 3 
do PAADO e Festa da Ginástica. 
 
Outros reforços foram efectuados pelas Unidades 
Orgânicos, devidamente compensados por diminuições de 
igual valor. 
 
A Alteração Orçamental totaliza 392.134,39 Euros 
(Trezentos e noventa e dois mil, cento e trinta e quatro 

euros e trinta e nove cêntimos), verificando-se um 
aumento das despesas de capital no valor de 111.716,56 
Euros (Cento e onze mil, setecentos e dezasseis euros e 
cinquenta e seis cêntimos) por contrapartida de um 
decréscimo de igual montante ao nível das despesas 
correntes, conforme Mapa Síntese: 

 
Quadro Síntese 

 

 Inscrições / 
Reforços 

Diminuições / 
Anulações 

Total de Despesas Correntes  123.963,44 235.680,00 

Total de Despesas Capital  268.170,95 156.454,39 

Total Geral  392.134,39 392.134,39 

(un: euros)” 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROGRAMA ECO-ESCOLAS 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA 
FUNDAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

ABAE/Fee 
 

Continuidade da parceria entre o Município de Odivelas e 
a ABAE/Fee (Associação Bandeira Azul da Europa / 
Fundação para a Educação Ambiental), através da 
celebração de uma parceria para o desenvolvimento do 
Programa Eco-Escolas no ano Lectivo 2008/2009, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/2502, de 2009-02-17, e nos termos 
constantes da parceria anexa à informação. 

 
 

“Parceria 
ABAE – Município de Odivelas 

2008/2009 
 

Termos da Parceria ABAE / Municípios 
 

1- A Autarquia compromete-se a: 
 
- Colaboração ABAE/Município nos termos acordados 
por ambas; 
 
- Reconhecimento da importância do desenvolvimento do 
Programa ECO-ESCOLAS, nas escolas inscritas; 
 
- Compromisso de apoio, dentro das possibilidades de 
cada Município às iniciativas que as escolas se propõem 
desenvolver; 
 
- Contribuição simbólica de 20 € por cada escola inscrita, 
destinada a comparticipar nalgumas das despesas inerentes 
à implementação do programa (produção e distribuição e 
envio de materiais, formação, contribuição à Fee por 
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escola inscrita, deslocações, mailings, despesas 
administrativas, etc.) 
 
- Contribuição para atribuição do Galardão de 50 € por 
cada escola galardoada com a Bandeira Verde, destinada a 
comparticipar nalgumas das despesas inerentes à 
atribuição do Galardão (produção das bandeiras, 
produção de certificados, organização do Dia Bandeiras 
Verdes, etc.) 
 
2- A ABAE compromete-se a: 
 
- Colaboração ABAE/Município nos termos acordados 
por ambas; 
 
- Privilegiar o desenvolvimento de acções com as 
autarquias parceiras; 
- Colaboração ou participação com o Município Parceiro 
na realização de acções ou eventos de educação ambiental 
promovidos pelo Município, que envolvam as escolas. 
 
- Acompanhamento em termos de formação e informação 
a todas as escolas inscritas no Programa ECO-ESCOLAS; 
 
- Envio de Cópia do Plano de Acção das Escolas do 
Município quando solicitado; 
 
- Criação, a curto prazo, de uma página na internet no site 
da ABAE (www.abae.pt) para cada escola galardoada do 
concelho, linkada à respectiva autarquia; 
 
- Listagem no site da ABAE (www.abae.pt) de todas as 
autarquias parceiras com linking para a respectiva página 
municipal. 
 
- Fazer constar nos certificados Eco-Escolas entregues a 
cada escola Galardoada, a declaração do apoio do 
respectivo Município. Todas as escolas dos concelhos 
com os quais se estabelece a parceria terão o seu 
Certificado Eco-Escola chancelado com o logotipo do 
Município 
 
- Emissão de um Certificado para o Município 
mencionando o número e nome das Eco- Escolas 
galardoadas no concelho. 
 
- Entrega de uma Bandeira de Secretária para o Município 
identificada com o ano da Parceria 
 
- Disponibilização da Exposição de trabalhos Eco-
Códigos de forma gratuita (desde que levantada e entregue 
nas nossas instalações) para os Municípios Parceiros 
 
- Difusão e publicação nos órgãos de comunicação social 
e no Boletim da ABAE — “TerrAzul noticias” - do 
“MAPA BANDEIRAS VERDES” - Eco-Escolas e 
respectivas autarquias. 
 
 
 

Pela Associação Bandeira Azul da 
Europa 

Pela Câmara Municipal de __ 

  
José Archer 

Presidente da Direcção da 
ABAE/Free P 

 
O Presidente da Câmara/ 

O Vereador com Delegação” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

INICIATIVA 
 

 
 

CONCURSO “O MEU DONO E EU” 
 

Realização do Concurso “O Meu Dono e Eu”, cujo 
objectivo é o envio de fotografias criativas e textos 
originais para escolha dos três vencedores nas categorias 
“Cão”, “Gato” e “Outros”. Procurando fomentar uma 
maior responsabilização por parte dos donos de animais 
domésticos, procurando que a importância dos animais no 
contexto familiar seja cada vez mais reconhecida, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/2285, de 2009-02-12, e nos termos do 
Regulamento que se encontra anexo à informação. 
 
Aceitação dos patrocínios das Lojas Via Animal – 
Comércio de Artigos para Animais de Companhia, Lda. 
 

Materiais Quantidade Preços 

Livro “A Viagem do Elefante” de José 
Saramago  

3 54.00€ * 

Visita de comboio para 2 pessoas na 
Tapada Nacional de Mafra  

3 60.00€ * 

Alimentação Cão BioMilt para 1 mês  1 58.00€ * 

Alimentação Gato BioMilI para 1 mês  1 35.00€ * 

Alimentação para outra espécie  1 20.00€ * 

Taças para alimentação  4 20.00€ * 

Shampoo  2 10.00€* 

Escova/pente  2 6.00€* 

Objecto para outra espécie  2 30.00€ * 

Cama para cão  1 15.00€ * 

Arranhador para gato  1 15.00€* 

*Estes números são apenas valores estimados.  
 
 

“Regulamento 
 

1. O Concurso “O Meu Dono e Eu!” é promovido pela 
Câmara Municipal de Odivelas, através da Divisão de 
Prevenção Hígio-Sanitária do Departamento de Ambiente 
e Salubridade, e destina-se a premiar fotografias e 
respectivos textos; 
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2. Podem concorrer todos os interessados, residentes ou 
não no Concelho de Odivelas, desde que enviem a ficha 
de inscrição devidamente preenchida e anexem fotografia 
e texto solicitados. 
 
3. Além da ficha de inscrição pré-estabelecida, também 
são aceites outros suportes desde que incluam todos os 
dados solicitados na ficha. 
As participações poderão ser entregues via Internet, por 
correio ou nas instalações do Consultório Veterinário 
Municipal. 
 
4. São aceites todos os formatos de fotografias, desde que 
nelas figurem um animal de estimação e uma pessoa. 
Juntamente com a fotografia, o participante terá de enviar 
um pequeno texto (máximo de 100 palavras) em que 
sejam incluídas as seguintes expressões: “adoro o meu 
animal (dizer a espécie) porque...” e “sou parecido com o 
meu animal (dizer a espécie) porque...”. 
 
5. Cada concorrente poderá apresentar somente uma 
inscrição que deverá conter, no máximo, 2 fotografias do 
mesmo animal. 
 
6. Na ficha irá ser mencionado que a organização reserva-
se o direito de exibir as fotografias e os textos numa 
exposição montada para o efeito, assim como utilizar as 
fotografias concorrentes para outros fins que considerar 
convenientes, mediante aviso prévio dos concorrentes; 
 
7. As inscrições irão realizar-se entre os dias 16 de Março 
e 3 de Maio. 
 
8. O júri será constituído por três elementos ainda a 
designar. 
 
9. Os critérios de avaliação do júri terão como base a 
originalidade, a adequação ao tema do concurso e a 
criatividade. Em caso de empate, será utilizado o critério 
da qualidade técnica da fotografia. 
 
10. A deliberação terá lugar na semana de 4 a 8 Maio, 
devendo ser escolhido o melhor trabalho em cada uma 
das seguintes categorias: Cão, Gato e Outros. Na categoria 
“Outros” poderão concorrer todas as espécies de animais, 
excepto gatos e cães. 
 
11. A exposição realizar-se-á na Casa da Juventude, 
Odivelas, entre os dias 11 e 22 de Maio. Na abertura da 
exposição, dia 11 de Maio, serão divulgados os vencedores 
e entregues os prémios. 
 
12. Os prémios a atribuir ao participante vencedor de cada 
uma das três categorias são: 
 
• 1 Livro “A Viagem do Elefante” de José Saramago. 
• 1 Visita de comboio para 2 pessoas na Tapada Nacional 
de Mafra. 

• Categoria Cão - Alimentação BioMill para 1 mês 
(máximo saco de 15kg), 2 taças para alimentação, 
shampoo, escova/pente e cama. 
• Categoria Gato - Alimentação BioMill para 1 mês 
(máximo saco de 7,5kg), 2 taças para alimentação, 
shampoo, escova/pente e arranhador. 
• Categoria Outros - consoante a espécie, é assegurada a 
alimentação e dois objectos (exemplo: gaiola, aquário ou 
brinquedos). 
 
13. Os concorrentes que entreguem fotografias em 
suporte papel, deverão solicitar, por escrito, a devolução 
das fotografias, a partir do dia 25 de Maio; 
 
14. Em caso de dúvida ou omissão ao presente 
Regulamento, prevalecerá a decisão do júri constituído.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

GINÁSIO 
 

 
 

ARRENDAMENTO DE GINÁSIO DO PARQUE URBANO DO SILVADO 
 

Aceitação do pagamento fraccionado do depósito em 
dinheiro no valor de € 15.580,02 (quinze mil, quinhentos e 
oitenta euros e dois cêntimos), em seis prestações 
semestrais, de valor igual, com inicio na data da outorga 
do contrato de arrendamento, e, consequente, alteração 
das condições gerais da Hasta Pública para Arrendamento 
do Ginásio do Parque Urbano do Silvado, a saber, n.º 2 da 
12ª e 13ª cláusulas, aprovadas na 4.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 27 de Fevereiro de 
2008 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
4/2008, de 11 de Março de 2008, página 8 e anexo). 
 
Adjudicação definitiva do Arrendamento do Ginásio do 
Parque Urbano do Silvado à SWEETWAVE-FITNESS, 
Lda.  
 
De acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/2515, de 2009.02.17. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REEMBOLSOS DE VERBAS 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE CANEÇAS 

 
Reembolso à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Caneças das verbas dispendidas aos 
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Serviços Municipalizados de Loures para remoção de 
resíduos sólidos e das prestações da dívida, referente ao 
consumo de água, aos Serviços Municipalizados de 
Loures, de acordo com o proposto na informação n.º 
2545, de 2009.02.17.  
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CARTÕES GALP FROTA 
 

 
 

ALTERAÇÃO DE PLAFOND E NOVA FICHA DE ADESÃO 
 

Alteração do plafond de crédito dos Cartões Galp Frota 
dos colaboradores da Câmara Municipal, cujo contrato 
com a Petrogal para a sua concessão foi aprovado na 22ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal, de 26 de 
Novembro de 2003, com um aditamento aprovado na 2.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal, de 28 de Janeiro 
de 2004 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 22/2003, de 3 de Dezembro, pág. 10 e Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 3/2004, de 10 
de Fevereiro, pág. 11, respectivamente), tendo em conta a 
aprovação da Tabela remuneratória única dos 
trabalhadores que exercem funções públicas (portaria n.º 
1553-C/2008, de 31 de Dezembro) e nova ficha de 
Adesão ao Cartão Galp Frota – Colaboradores, com 
informação dos novos limites máximos de plafond de 
crédito, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/2516, de 2009.02.17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CENTRO HISTÓRICO DE ODIVELAS 
 

 
 

PROTOCOLO DE PARCERIA LOCAL 
 

Protocolo de parceria local a celebrar entre o Município 
de Odivelas e diversos parceiros locais, para gestão do 
Programa de Acção denominado “Requalificação do 
Centro Histórico de Odivelas”, no âmbito da candidatura 
do Município de Odivelas ao Eixo II – Sustentabilidade 
Territorial e III – Coesão Social do Programa Operacional 
Regional de Lisboa “Politica de Cidades – Parcerias para a 
Regeneração Urbana – Programas integrados de 
valorização de áreas urbanas de excelência, inseridas em 
centros históricos”, nas condições constantes da minuta 
de protocolo, anexa à informação n.º Interno/2009/2692, 
de 2009-02-19, de acordo com o proposto na referida 
informação. (Documento publicado em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 

 

PROJECTO ECOBRIGADAS 
 

 
 

COLABORAÇÃO COM A QUERCUS 
 

Apoio da Câmara Municipal à realização de um Workshop 
a realizar pela Quercus, sobre a eficiência energética, 
energias renováveis e construção sustentável, no dia 23 de 
Março de 2009, no âmbito do Projecto EcoBrigadas cujo 
objectivo é a sensibilizar, informar e fomentar a redução 
do consumo de energia nas actividades quotidianas e nas 
habitações através de wokshops para o público em geral, 
auditorias energéticas a habitações e sessões em escolas 
para professores. O referido apoio consiste no seguinte, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/2587, de 2009.02.18: 
 
-Cedência do Auditório da Quinta da Memória para 
realização do Workshop (o tempo previsto de duração do 
evento é cerca de duas horas); 
 
-Divulgação através do site da Câmara Municipal de 
Odivelas, com possibilidade de inscrição no workshop e 
nas auditorias; 
 
-Newsletter Especial; 
 
-Impressão de 250 cartazes e 1000 folhetos para 
distribuição; 
 
-Email-Convite a empresas de construção; 
 
-Email de divulgação junto dos serviços municipais; 
 
-Apoio na recepção de inscrições; 
 
-Apoio na recepção dos inscritos no dia do workshop. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO DE 
ODIVELAS – PAADO – MEDIDA 5 - PROPOSTA DE APOIO EM 

MATERIAL/EQUIPAMENTO DESPORTIVO 
 
Atribuição no âmbito do PAADO – Programa de Apoio 
ao Associativismo Desportivo de Odivelas, Medida 5, de 
um apoio, sob a forma de Material e Equipamento 
Desportivo, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/2557, de 09-02-18, às Associações 
Desportivas discriminadas na informação: 

 
 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
12 10 de Março de 2009 Ano X - N.º 4 

 

Clube Valor 

Póvoa St° Adrião Atl. Clube  780,00€ 

Ass. Hum. Bomb. Vol. Caneças  1.800,00€ 

Clube Académico de Odivelas  700,00€ 

CER Tenente Valdez  1.900,00€ 

Grupo Desportivo Bons Dias  2.000,00€ 

Clube Atlético e Cultural  1.300,00€ 

Grupo Rec. Cultural Famões  1.300,00€ 

G. R. Presa/Casal do Rato  1.700,00€ 

União D. Rec. Stª Maria  1.050,00€ 

Clube D. Rec “Os Silveirenses”  1.810,00€ 

Ginásio Clube de Odivelas 2.100,00€ 

Ass. Lusa Artes Marciais Coreanas 2.550,00€ 

Ass. Rec. Cult. Indo Portuguesa  600,00€ 

Ass. Desp. C. Qtª das Dálias  370,00€ 

Valor Total  19.960,00€ 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL 
XXVIII TORNEIO INTERNACIONAL DE FUTEBOL INFANTIL 

 
Atribuição no âmbito do PAADO – Programa de Apoio 
ao Associativismo Desportivo de Odivelas, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2009/2557, 
de 09-02-18, de um conjunto de apoios para a realização 
do XXVIII Torneio Internacional de Futebol Infantil do 
Clube Atlético e Cultural, tendo como data prevista para a 
sua realização os dias 10, 11 e 12 de Abril de 2009: 
 
1. A cedência de dois autocarros municipais para 
transporte de comitivas do norte do país e deslocações 
nos dias do Torneio. 
 
2. A cedência da Quinta das Águas Férreas, para 
alojamento de duas comitivas, com entrada no dia 9 de 
Abril e saída no dia 13 de Abril. 
 
3. A cedência de aparelhagem de som e respectivo técnico, 
a estar presente no local dos jogos nos dias 10 a 12 de 
Abril de 2009, entre as 08:00H e as 20:00h. 
 
4. A Aquisição do serviço de fornecimento de refeições 
para quatro das equipas participantes (4 equipas x 25 
elementos x 700 refeições, sendo 6,50€ por refeição), no 
valor total estimado de 5.096.00€ (cinco mil e noventa e 
seis euros), já com IVA incluído à taxa de 12%. 
 
5. A oferta de 250 Medalhas alusivas ao evento, num valor 
estimado de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros). 

6. A aquisição do serviço de locução do referido Torneio, 
num valor estimado de 375,00€ (trezentos e setenta e 
cinco euros), isento de IVA e sem retenção na fonte. 
 
Resumo das despesas inerentes ao apoio municipal a este 
Torneio: 

 

Tipo de Apoio Valor 

Refeições 5.096,00€ * 

Medalhas 250,00€ * 

Locução 375,00€ 

Transportes 2.416,40€** 

Alojamento 612,00€** 

Total de Apoios 8.749.40€ 

*Valor Estimado ** Custos Indirectos 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

FÉRIAS DESPORTIVAS – PÁSCOA 2009 
 

Iniciativa “Férias Desportivas - Páscoa 2009”, a realizar de 
30 de Março a 3 de Abril de 2009, e que tem como 
destinatários as crianças e jovens, de ambos os sexos, 
residentes no Concelho de Odivelas e ainda os filhos de 
funcionários da Câmara Municipal de Odivelas, com 
idades compreendidas entre os 9 e os 14 anos, sendo que 
o pagamento da inscrição é de € 20,00 (vinte euros) por 
cada participante, com direito a almoço e lanche, seguro e 
materiais promocionais (duas t’shirts, uma mochila e um 
boné), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/2559, de 2009.02.18. De acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/1996/2009, de 
2009.02.06, este Programa, com uma função social e 
formativa, ocupará os tempos livres de 52 jovens, 
distribuídos por dois grupos de 26 elementos cada (um 
grupo dos 9 aos 11 anos de idade e outro dos 12 aos 14 
anos de idade), sendo as actividades acompanhadas e 
dinamizadas por Técnicos da Câmara Municipal de 
Odivelas, com competências na área da Educação Física e 
Animação Desportiva, e irá decorrer nos seguintes locais: 
 
-Escola Secundária da Ramada: dia 30 de Março, das 9h às 
17h30m, com utilização do pavilhão desportivo, espaços 
desportivos exteriores e refeitório; 
 
-Escola Secundária de Caneças: dia 1 de Abril, das 9h às 
17h30m, com utilização do pavilhão desportivo, espaços 
desportivos exteriores e refeitório; 
 
-Escola Secundária da Ramada: dia 31 de Março, 2 e 3 de 
Abril, das 9h às 17h15m, com visitas a vários locais, a 
saber: dia 31 - Parque Florestal de Monsanto; dia 2 de 
Abril - Costa da Caparica; dia 3 de Abril - Escola 
Profissional Agrícola D. Dinis. 
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Tendo em conta o número de vagas por idade, a ordem de 
inscrição é o primeiro critério de prioridade, sendo que a 
quota de inscrição dos filhos dos funcionários da Câmara 
Municipal de Odivelas não deverá ultrapassar os 33% das 
vagas, sendo possível aumentar esta percentagem caso não 
sejam preenchidas todas as vagas existentes. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

DOAÇÃO DE QUADRO À CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Aceitação, por parte da Câmara Municipal de Odivelas, da 
doação do quadro de Eurico Manuel de Melo Gonçalves, 
denominado “Pintura-Colagem 09” com valor patrimonial 
de € 1.000,00 (mil euros), para que faça parte integrante 
do acervo Municipal do Município de Odivelas, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2009/1585, 
de 2009.02.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

DOAÇÃO A VÁRIAS ENTIDADES DO CONCELHO 
 

Doação de 39 camas tipo infantário, 1 vídeo e 3 faxes, 
resultante de processos de abate, a seis entidades do 
Concelho de Odivelas, abaixo mencionadas, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2009/2474, 
de 2009.02.17: 
 
-20 camas de criança, tipo infantário, à PROSALIS – 
Projecto de Saúde em Lisboa; 
 
-19 camas de criança, tipo infantário, ao Jardim Infantil 
Popular da Pontinha; 
 
-1 vídeo à Associação de Reformados Pensionistas e 
Idosos do Bairro de Santo Eloy; 
 
-1 fax à Associação Comunidade Lusófona; 
 
-1 fax à Associação dos Residentes Angolanos do 
Concelho de Odivelas (ARACODI); 
 
-1 fax à Associação dos Originários do Togo em Portugal. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente, datado de 
13 de Fevereiro de 2009, de atribuição de um apoio ao 
Odivelas Futebol Clube, sob a forma de transporte, 
realizado em veículo municipal, no dia 15 de Fevereiro de 
2009, para deslocação a Alcochete, no âmbito da 
participação no Campeonato Nacional de Iniciados.  
 
(Ratificado por unanimidade) 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente, datado de 
18 de Fevereiro de 2009, de atribuição de um apoio ao 
Odivelas Futebol Clube, sob a forma de transporte, 
realizado em veículo municipal, no dia 22 de Fevereiro de 
2009, para deslocação a Leixões, no âmbito da 
participação no Campeonato Nacional de Futebol 
Feminino.  
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente, datado de 
18 de Fevereiro de 2009, de atribuição de um apoio ao 
Odivelas Futebol Clube, sob a forma de transporte, 
realizado em veículo municipal, no dia 21 de Fevereiro de 
2009, para deslocação ao Fundão, no âmbito da 
participação no Campeonato Nacional de Futsal. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE PEDAGOGIA INFANTIL 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Instituto Português de Pedagogia Infantil, no âmbito do 
Programa de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas 
(PAESO) – Subprograma D, a realizar em veículo 
municipal no dia 06 de Março de 2009, para deslocação a 
Mafra, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/2410, de 2009.02.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Clube Atlético e Cultural no âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas 
(PAADO) - Medida 6, a realizar em veículo municipal no 
dia 8 de Março de 2009, para deslocação a Castelo Branco, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/2434, de 2009.02.19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO RECREATIVO E CULTURAL PRESA CASAL DO RATO 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Grupo Recreativo e Cultural Presa Casal do Rato, no 
âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas (PAADO) - Medida 6, a realizar 
em veículo municipal no dia 7 de Março de 2009, para 
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deslocação a Torres Vedras, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/2469, de 2009.02.17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SOCIEDADE RECREATIVA UNIDOS AO BOTAFOGO 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Sociedade Recreativa Unidos ao Botafogo, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas (PAADO) - Medida 6, a realizar em veículo 
municipal no dia 14 de Março de 2009, para deslocação a 
Montemor Velho, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2009/2476, de 2009.02.17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS 
AGRUPAMENTO 69 DE ODIVELAS 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 69 de 
Odivelas, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Juvenil do Concelho de Odivelas (PAJO) - 
Programa D, a realizar em veículo municipal no dia 26 de 
Abril de 2009, para deslocação à Azambuja, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2009/2252, 
de 2009.02.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ODIVELAS 
EB 2/3 AVELAR BROTERO E EB 2/3 VASCO SANTANA 

 
Atribuição, de um apoio, sob a forma de transporte, à 
Escola Secundária de Odivelas, à EB 2/3 Avelar Brotero e 
à EB 2/3 Vasco Santana, a realizar em veículo municipal 
no dia 13 de Março de 2009, para deslocação à Covilhã, 
no âmbito do Campeonato Nacional de Jogos 
Matemáticos, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2009/2526, de 2009.02.17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DO 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
 

Atribuição ao Centro de Cultura e Desporto dos 
Trabalhadores do Município de Odivelas, de um apoio, 
sob a forma de transporte, a realizar em veículo municipal 
nos dias 28 de Março de 2009, para deslocação ao 
Fluviário de Mora, e 23 de Maio de 2009 para deslocação 

à Batalha, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2009/2417, de 09-02-16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

BAIRRO TOMADA DA AMOREIRA, RAMADA 
ALVARÁ N.º 3/2004, DE 27-04-04 

PROCESSO N.º 40632/OM 
 

Recepção definitiva das obras de urbanização do Bairro 
Tomada da Amoreira, na freguesia da Ramada, nas 
seguintes condições: homologação do auto de vistoria 
(constante a folhas 1770 a 1773 do processo n.º 
40632/OM), bem como a libertação da caução no valor € 
5.037,08 (cinco mil, trinta e sete euros e oito cêntimos), 
prestada por hipoteca voluntária sobre todos os lotes, na 
condição de não serem autorizadas as libertações das 
garantias prestadas por lotes cujas comparticipações à 
Comissão de Administração Conjunta estejam em mora, 
nas condições apresentadas na informação técnica n.º 
003/PC/DGOU/DRU/09, e de acordo com o proposto 
a fls. 1801 do processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

QUINTA DO CHAFARIZ, PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
PROCESSO N.º 1526/U 

 
Cancelamento da garantia bancária n.º 19990, emitida pelo 
Banco Nacional Ultramarino, no valor de 5.963.000$00 
(cinco milhões, novecentos e sessenta e três mil escudos) e 
complemento, no valor de 6.556.670$00, (seis milhões, 
quinhentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta 
escudos), em nome de Júlio Manuel Vitorino Borba e 
Outros, prestada no âmbito do Alvará 10/86 que substitui 
o alvará 19/81, nos termos da informação dos serviços n.º 
12/APV/09,de 2009-02-16 e de acordo com o proposto 
na informação n.º 10/DDGOU/AS, de 2009-02-17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CASAL DA SERRINHA, PORTO DA PAIÃ, PONTINHA 
APROVAÇÃO DE PROJECTOS DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E 

FIXAÇÃO DE CAUÇÃO PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DE 
LICENÇA DE LOTEAMENTO 

 
Proposto aprovar, no âmbito do processo n.º 9379/LO, 
em nome de Maria Teresa Couto Correia Matos e outra, 
relativo ao Casal da Serrinha, Porto da Paiã, os projectos 
de obras de urbanização, bem como a concessão da 
respectiva autorização administrativa, as condições de 
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emissão do alvará de licença de loteamento e fixação do 
valor da caução a prestar, nas condições das informações 
dos serviços constante a folhas 708 a 715 e 718 do 
processo, e de acordo com o proposto na informação n.º 
09/DDGOU/AS, de 09-02-17. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

BAIRRO TRIGACHE CENTRO, LOTE 11, FAMÕES 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
11, inserido no Bairro Trigache Centro, Freguesia de 
Famões, pelo depósito-caução, efectuado na Caixa Geral 
de Depósitos, no valor de € 179,57 (cento e setenta e nove 
euros e cinquenta e sete cêntimos), em nome de Bruno 
José Pereira Paixão, para garantir a boa execução das 
obras de urbanização referentes ao Alvará n.º 04/2000, de 
25 de Agosto, de acordo com o proposto na informação 
n.º 032/PC/DRU/DGOU/2009, de 2009-02-05. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

DESPACHOS 
 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 11/PRES/2009 
 

Assunto: Alteração ao Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências da Presidente da Câmara 
Municipal no Vereador Sérgio Constantino Gaspar Lopes 
Paiva 
 
Considerando a entrada em vigor do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro, torna-se necessário proceder à 
alteração do Despacho 50/PRES/2006 de 8 de Março, 
alterado pelo Despacho 116/PRES/2006, de 5 de 
Setembro, Despacho 19/PRES/2007, de 5 de Maio e 
Despacho 55/PRES/2007, de 10 de Agosto. 
 
Assim, os pontos 2 e 3 do capítulo II, e o ponto 4 do 
capítulo III, do Despacho n.º 50/PRES/2006, passam a 
ter a seguinte redacção: 
 
Capítulo II 
 
2. autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
aquisição e locação de bens e serviços até ao limite de 
5.000 € (cinco mil euros), com a possibilidade de 
subdelegação nos dirigentes municipais até ao limite de 
2.500 € (dois mil e quinhentos euros), sempre com 
respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabelecida nas alíneas d), e) e f) do ponto 2.3.4 do 
POCAL, aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de 
Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
Dezembro, e o cumprimento do estabelecido no artigo 
16º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, por 
aplicação do art.º 14 n.º 1 al. f) do Decreto-Lei n.º 
18/2008 de 29/01, e nos termos do art.º 109º do mesmo 
diploma legal; 
 
3. autorizar o pagamento  das despesas realizadas, até ao 
limite de 5.000 € (cinco mil euros), nos termos do Código 
dos Contratos públicos, publicado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008 de 29/01; 
 
Capítulo III 
 
4. autorizar a realização de despesas orçamentadas com 
empreitadas até ao limite de 75.000 € (setenta e cinco mil 
euros), sempre com respeito pela disciplina de execução 
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orçamental estabelecida nas alíneas d), e) e f) do ponto 
2.3.4 do POCAL, aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de 
Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
Dezembro, nos termos do art.º 109º do Decreto-Lei n.º 
18/2008 de 29/01, conjugado com o art. º 69 n.º 2 da Lei 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro; 
 
Odivelas, 26 de Fevereiro de 2009 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 12/PRES/2009 
 

Assunto: Alteração ao Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências da Presidente da Câmara 
Municipal na Vereadora Maria Fernanda Marcelo Faria 
Duarte Franchi 
 
Considerando a entrada em vigor do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro, torna-se necessário proceder à 
alteração do Despacho 57/PRES/2008 de 10 de Julho. 
 
Assim, os pontos 2 e 3 do capítulo II do Despacho n.º 
57/PRES/2008, passam a ter a seguinte redacção: 
 
2. autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
aquisição e locação de bens e serviços até ao limite de 
5.000 € (cinco mil euros), com a possibilidade de 
subdelegação nos dirigentes municipais até ao limite de 
2.500 € (dois mil e quinhentos euros), sempre com 
respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabelecida nas alíneas d), e) e f) do ponto 2.3.4 do 
POCAL, aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de 
Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
Dezembro, e o cumprimento do estabelecido no artigo 
16º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, por 
aplicação do art.º 14 n.º 1 al. f) do Decreto-Lei n.º 
18/2008 de 29/01, e nos termos do art.º 109º do mesmo 
diploma legal; 
 
3. autorizar o pagamento  das despesas realizadas, até ao 
limite de 5.000 € (cinco mil euros), nos termos do Código 
dos Contratos públicos, publicado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008 de 29/01; 
 
Odivelas, 26 de Fevereiro de 2009 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 

DESPACHO N.º 13/PRES/2009 
 

Assunto: Alteração ao Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências da Presidente da Câmara 
Municipal na Vereadora Eduarda Frederica Correia de 
Barros 
 
Considerando a entrada em vigor do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro, torna-se necessário proceder à 
alteração do Despacho 20/PRES/2007 de 5 de Maio. 
 
Assim, os pontos 4 e 5 do capítulo II do Despacho n.º 
20/PRES/2007, passam a ter a seguinte redacção: 
 
4. autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
aquisição e locação de bens e serviços até ao limite de 
5.000 € (cinco mil euros), com a possibilidade de 
subdelegação nos dirigentes municipais até ao limite de 
2.500 € (dois mil e quinhentos euros), sempre com 
respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabelecida nas alíneas d), e) e f) do ponto 2.3.4 do 
POCAL, aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de 
Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
Dezembro, e o cumprimento do estabelecido no artigo 
16º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, por 
aplicação do art.º 14 n.º 1 al. f) do Decreto-Lei n.º 
18/2008 de 29/01, e nos termos do art.º 109º do mesmo 
diploma legal; 
 
5. autorizar o pagamento  das despesas realizadas, até ao 
limite de 5.000 € (cinco mil euros), nos termos do Código 
dos Contratos públicos, publicado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008 de 29/01; 
 
Odivelas, 26 de Fevereiro de 2009 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 14/PRES/2009 
 

Assunto: Alteração ao Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências da Presidente da Câmara 
Municipal no Vereador Fernando Sousa Ferreira 
 
Por força do estabelecido no nº 2 do artigo 69º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 
nº 5- A/2002, de 11 de Janeiro, e genericamente nos 
artigos 35º e 36º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado  pelo Decreto-Lei nº 442/91, de 
15 de Novembro, e, ainda, no artigo 27º do Decreto-Lei 
197/99, de 8 de Junho, e considerando que a delegação de 
competências é o instrumento jurídico por excelência de 
desconcentração administrativa de forma a assegurar a 
eficácia da gestão no Município adito ao capítulo II do 
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meu Despacho 52/PRES/2008, de 03/06, os pontos 26, 
27 e 28, com a seguinte redacção: 
 
26. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 
209/2008, de 29 de Outubro, rectificado pelas 
Declarações de Rectificação 77-A/2008, de 26/12, e 
15/2009, de 10/02, relativamente ao registo e respectivos 
procedimentos no âmbito do Regime de Exercício da 
Actividade Industrial (REAI), com a possibilidade de 
subdelegação; 
 
27. As competências previstas no art.º 59º e 60º do 
Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de Outubro, rectificado 
pelas Declarações de Rectificação 77-A/2008, de 26/12, e 
15/2009, de 10/02, relativamente à instrução de processos 
de contra-ordenação, e aplicação de coimas e sanções 
acessórias no âmbito do Regime de Exercício da 
Actividade Industrial (REAI); 
 
28. As competências previstas no art.º 26º n.º 4 do 
Decreto-Lei n.º 42/2008, de 10 de Março, relativamente à 
instrução de processos de contra-ordenação, e aplicação 
de coimas e sanções acessórias no âmbito do Regime de 
Actividade de Comércio a Retalho e Feiras. 
 
Revogo ainda, os pontos 8 e 22 do capítulo III, do meu 
Despacho 52/PRES/2008, de 03/06. 
 
Considerando a entrada em vigor do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro, torna-se necessário proceder à 
alteração do Despacho 52/PRES/2008 de 3 de Junho. 
 
Assim, os pontos 3 e 4 do capítulo II do Despacho n.º 
52/PRES/2008, passam a ter a seguinte redacção: 
 
3. autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
aquisição e locação de bens e serviços até ao limite de 
5.000 € (cinco mil euros), com a possibilidade de 
subdelegação nos dirigentes municipais até ao limite de 
2.500 € (dois mil e quinhentos euros), sempre com 
respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabelecida nas alíneas d), e) e f) do ponto 2.3.4 do 
POCAL, aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de 
Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
Dezembro, e o cumprimento do estabelecido no artigo 
16º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, por 
aplicação do art.º 14 n.º 1 al. f) do Decreto-Lei n.º 
18/2008 de 29/01, e nos termos do art.º 109º do mesmo 
diploma legal; 
 
4. autorizar o pagamento  das despesas realizadas, até ao 
limite de 5.000 € (cinco mil euros), nos termos do Código 
dos Contratos Públicos, publicado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008 de 29/01; 
 
Odivelas, 26 de Fevereiro de 2009 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

DESPACHO N.º 15/PRES/2009 
 

Assunto: Alteração ao Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências da Presidente da Câmara 
Municipal no Vereador Carlos Manuel Maio Bodião 
 
Considerando a entrada em vigor do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro, torna-se necessário proceder à 
alteração do Despacho 53/PRES/2006 de 8 de Março, 
alterado pelo Despacho 116/PRES/2006, de 5 de 
Setembro. 
 
Assim, os pontos 2, 3 e 9 do capítulo II do Despacho n.º 
53/PRES/2006, passam a ter a seguinte redacção: 
 
2. autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
aquisição e locação de bens e serviços até ao limite de 
5.000 € (cinco mil euros), com a possibilidade de 
subdelegação nos dirigentes municipais até ao limite de 
2.500 € (dois mil e quinhentos euros), sempre com 
respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabelecida nas alíneas d), e) e f) do ponto 2.3.4 do 
POCAL, aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de 
Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
Dezembro, e o cumprimento do estabelecido no artigo 
16º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, por 
aplicação do art.º 14 n.º 1 al. f) do Decreto-Lei n.º 
18/2008 de 29/01, e nos termos do art.º 109º do mesmo 
diploma legal; 
 
3. autorizar o pagamento  das despesas realizadas, até ao 
limite de 5.000 € (cinco mil euros), nos termos do Código 
dos Contratos públicos, publicado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008 de 29/01; 
 
9. autorizar a realização de despesas orçamentadas com 
empreitadas até ao limite de 10.000 € (dez mil euros), 
sempre com respeito pela disciplina de execução 
orçamental estabelecida nas alíneas d), e) e f) do ponto 
2.3.4 do POCAL, aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de 
Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
Dezembro, nos termos do art.º 109º do Decreto-Lei n.º 
18/2008 de 29/01, conjugado com o art. º 69 n.º 2 da Lei 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro. 
 
Odivelas, 26 de Fevereiro de 2009 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DESPACHO N.º 16/PRES/2009 
 

Assunto: Alteração ao Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências da Presidente da Câmara 
Municipal no Vereador José Esteves Ferreira 
 
Considerando a entrada em vigor do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro, torna-se necessário proceder à 
alteração do Despacho 54/PRES/2006 de 8 de Março, 
alterado pelo Despacho 116/PRES/2006, de 5 de 
Setembro. 
 
Assim, os pontos 2, 3 e 9 do capítulo II do Despacho n.º 
54/PRES/2006, passam a ter a seguinte redacção: 
 
2. autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
aquisição e locação de bens e serviços até ao limite de 
5.000 € (cinco mil euros), com a possibilidade de 
subdelegação nos dirigentes municipais até ao limite de 
2.500 € (dois mil e quinhentos euros), sempre com 
respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabelecida nas alíneas d), e) e f) do ponto 2.3.4 do 
POCAL, aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de 
Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
Dezembro, e o cumprimento do estabelecido no artigo 
16º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, por 
aplicação do art.º 14 n.º 1 al. f) do Decreto-Lei n.º 
18/2008 de 29/01, e nos termos do art.º 109º do mesmo 
diploma legal; 
 
3. autorizar o pagamento  das despesas realizadas, até ao 
limite de 5.000 € (cinco mil euros), nos termos do Código 
dos Contratos públicos, publicado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008 de 29/01; 
 
9. autorizar a realização de despesas orçamentadas com 
empreitadas até ao limite de 10.000 € (dez mil euros), 
sempre com respeito pela disciplina de execução 
orçamental estabelecida nas alíneas d), e) e f) do ponto 
2.3.4 do POCAL, aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de 
Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
Dezembro, nos termos do art.º 109º do Decreto-Lei n.º 
18/2008 de 29/01, conjugado com o art. º 69 n.º 2 da Lei 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro. 
 
Odivelas, 26 de Fevereiro de 2009 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 17/PRES/2009 
 

Assunto: Alteração ao Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências da Presidente da Câmara 

Municipal no Adjunto do seu Gabinete de Apoio Pessoal, 
Sr. Paulo César Prata Teixeira 
 
Considerando a entrada em vigor do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro, torna-se necessário proceder à 
alteração do Despacho 69/PRES/2006 de 16 de Março. 
 
Assim, o ponto 13 do Despacho n.º 69/PRES/2006, 
passa a ter a seguinte redacção: 
 
13. autorizar, no âmbito do Gabinete de Comunicação, 
Relações Públicas e Protocolo, a realização de despesas 
orçamentadas com a aquisição e locação de bens e 
serviços até ao limite de 5.000 € (cinco mil euros), sempre 
com respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabelecida nas alíneas d), e) e f) do ponto 2.3.4 do 
POCAL, aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de 
Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
Dezembro, e o cumprimento do estabelecido no artigo 
16º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, por 
aplicação do art.º 14 n.º 1 al. f) do Decreto-Lei n.º 
18/2008 de 29/01, e nos termos do art.º 109º do mesmo 
diploma legal, bem como autorizar o pagamento  das 
despesas até ao mesmo montante, nos termos do Código 
dos Contratos públicos, publicado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008 de 29/01; 
 
Odivelas, 26 de Fevereiro de 2009 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 18/PRES/2009 
 

Assunto: Alteração ao Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências da Presidente da Câmara 
Municipal no Director do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, Arq. António Henrique 
Moreira de Sousa 
 
Considerando a entrada em vigor do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro, torna-se necessário proceder à 
alteração do Despacho 42/PRES/2008 de 11 de Abril. 
 
Assim, os pontos 17 e 18 do Despacho n.º 
42/PRES/2008, passam a ter a seguinte redacção: 
 
17. autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
aquisição e locação de bens e serviços até ao limite de 
2.500 € (dois mil e quinhentos euros), sempre com 
respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabelecida nas alíneas d), e) e f) do ponto 2.3.4 do 
POCAL, aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de 
Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
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Dezembro, e o cumprimento do estabelecido no artigo 
16º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, por 
aplicação do art.º 14 n.º 1 al. f) do Decreto-Lei n.º 
18/2008 de 29/01, e nos termos do art.º 109º do mesmo 
diploma legal; 
 
18. autorizar o pagamento  das despesas até ao limite de 
2.500 € (dois mil e quinhentos euros), nos termos do 
Código dos Contratos públicos, publicado pelo Decreto-
Lei n.º 18/2008 de 29/01; 
 
Odivelas, 26 de Fevereiro de 2009 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 19/PRES/2009 
 

Assunto: Alteração ao Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências da Presidente da Câmara 
Municipal no Director do Departamento de Planeamento 
Estratégico e Desenvolvimento Económico, Arq. José 
Pedro Silva Pereira Moura Mesquita 
 
Considerando a entrada em vigor do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro, torna-se necessário proceder à 
alteração do Despacho 112/PRES/2008 de 1 de 
Setembro. 
 
Assim, os pontos 13 e 14 do Despacho n.º 
112/PRES/2008, passam a ter a seguinte redacção: 
 
13. autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
aquisição e locação de bens e serviços até ao limite de 
2.500 € (dois mil e quinhentos euros), sempre com 
respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabelecida nas alíneas d), e) e f) do ponto 2.3.4 do 
POCAL, aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de 
Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
Dezembro, e o cumprimento do estabelecido no artigo 
16º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, por 
aplicação do art.º 14 n.º 1 al. f) do Decreto-Lei n.º 
18/2008 de 29/01, e nos termos do art.º 109º do mesmo 
diploma legal; 
 
14. autorizar o pagamento  das despesas até ao limite de 
2.500 € (dois mil e quinhentos euros), nos termos do 
Código dos Contratos públicos, publicado pelo Decreto-
Lei n.º 18/2008 de 29/01; 
 
Odivelas, 26 de Fevereiro de 2009 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

DESPACHO N.º 20/PRES/2009 
 

Assunto: Alteração ao Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências da Presidente da Câmara 
Municipal na Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal, 
Dra. Elisabete Maria Campos Lucas 
 
Considerando a entrada em vigor do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro, torna-se necessário proceder à 
alteração do Despacho 24/PRES/2007 de 9 de Maio. 
 
Assim, o ponto 16 do Despacho n.º 24/PRES/2007, 
passa a ter a seguinte redacção: 
 
16. autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
aquisição e locação de bens e serviços até ao limite de 
1.500 € (mil e quinhentos euros), sempre com respeito 
pela disciplina de execução orçamental estabelecida nas 
alíneas d), e) e f) do ponto 2.3.4 do POCAL, aprovado 
pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei 
n.º 162/99, de 14 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de Dezembro, e o cumprimento do 
estabelecido no artigo 16º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de Junho, por aplicação do art.º 14 n.º 1 al. f) do Decreto-
Lei n.º 18/2008 de 29/01, e nos termos do art.º 109º do 
mesmo diploma legal, bem como autorizar o pagamento 
das despesas até ao mesmo montante, nos termos do 
Código dos Contratos públicos, publicado pelo Decreto-
Lei n.º 18/2008 de 29/01; 
 
Odivelas, 26 de Fevereiro de 2009 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 21/PRES/2009 
 

Assunto: Alteração ao Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências da Presidente da Câmara 
Municipal na Coordenadora do Gabinete de Apoio ao 
Cidadão, Dra. Maria de Fátima da Cruz Simões Estêvão 
 
Considerando a entrada em vigor do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro, torna-se necessário proceder à 
alteração do Despacho 77/PRES/2007 de 16 de Outubro. 
 
Assim, o ponto 8 do Despacho n.º 77/PRES/2007, passa 
a ter a seguinte redacção: 
 
8. autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
aquisição e locação de bens e serviços até ao limite de 
1.500 € (mil e quinhentos euros), sempre com respeito 
pela disciplina de execução orçamental estabelecida nas 
alíneas d), e) e f) do ponto 2.3.4 do POCAL, aprovado 
pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei 
n.º 162/99, de 14 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 
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315/2000, de 2 de Dezembro, e o cumprimento do 
estabelecido no artigo 16º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de Junho, por aplicação do art.º 14 n.º 1 al. f) do Decreto-
Lei n.º 18/2008 de 29/01, e nos termos do art.º 109º do 
mesmo diploma legal, bem como autorizar o pagamento  
das despesas até ao mesmo montante, nos termos do 
Código dos Contratos públicos, publicado pelo Decreto-
Lei n.º 18/2008 de 29/01; 
 
Odivelas, 26 de Fevereiro de 2009 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 22/PRES/2009 
 

Assunto: Alteração ao Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências da Presidente da Câmara 
Municipal no Coordenador do Gabinete de Auditoria 
Interna, Dr. Rui Gonçalves Simões do Nascimento 
 
Considerando a entrada em vigor do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro, torna-se necessário proceder à 
alteração do Despacho 75/PRES/2006 de 5 de Maio. 
 
Assim, os pontos 8 e 9 do Despacho n.º 75/PRES/2006, 
passa a ter a seguinte redacção: 
 
8. autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
aquisição e locação de bens e serviços até ao limite de 
1.500 € (mil e quinhentos euros), sempre com respeito 
pela disciplina de execução orçamental estabelecida nas 
alíneas d), e) e f) do ponto 2.3.4 do POCAL, aprovado 
pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei 
n.º 162/99, de 14 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de Dezembro, e o cumprimento do 
estabelecido no artigo 16º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de Junho, por aplicação do art.º 14 n.º 1 al. f) do Decreto-
Lei n.º 18/2008 de 29/01, e nos termos do art.º 109º do 
mesmo diploma legal; 
 
9. autorizar o pagamento  das despesas até ao limite de 
1.500 € (mil e quinhentos euros), nos termos do Código 
dos Contratos públicos, publicado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008 de 29/01; 
 
Odivelas, 26 de Fevereiro de 2009 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 23/PRES/2009 
 

Assunto: Alteração ao Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências da Presidente da Câmara 

Municipal na Coordenadora do Serviço Municipal de 
Protecção Civil, Dra. Cláudia Susana Albuquerque da 
Costa Peixoto Beiró 
 
Considerando a entrada em vigor do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro, torna-se necessário proceder à 
alteração do Despacho 25/PRES/2007 de 9 de Maio. 
 
Assim, o ponto 12 do Despacho n.º 25/PRES/2007, 
passa a ter a seguinte redacção: 
 
12. autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
aquisição e locação de bens e serviços até ao limite de 
1.500 € (mil e quinhentos euros), sempre com respeito 
pela disciplina de execução orçamental estabelecida nas 
alíneas d), e) e f) do ponto 2.3.4 do POCAL, aprovado 
pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei 
n.º 162/99, de 14 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de Dezembro, e o cumprimento do 
estabelecido no artigo 16º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de Junho, por aplicação do art.º 14 n.º 1 al. f) do Decreto-
Lei n.º 18/2008 de 29/01, e nos termos do art.º 109º do 
mesmo diploma legal, bem como autorizar o pagamento 
das despesas até ao mesmo montante, nos termos do 
Código dos Contratos públicos, publicado pelo Decreto-
Lei n.º 18/2008 de 29/01; 
 
Odivelas, 26 de Fevereiro de 2009 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 24/PRES/2009 
 

Assunto: Alteração ao Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências da Presidente da Câmara 
Municipal no Coordenador do Gabinete de Apoio às 
Juntas de Freguesia, Dr. David Abel Viegas Martins 
 
Considerando a entrada em vigor do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro, torna-se necessário proceder à 
alteração do Despacho 61/PRES/2006 de 10 de Março. 
 
Assim, os pontos 8 e 9 do Despacho n.º 61/PRES/2006, 
passam a ter a seguinte redacção: 
 
8. autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
aquisição e locação de bens e serviços até ao limite de 
1.500 € (mil e quinhentos euros), sempre com respeito 
pela disciplina de execução orçamental estabelecida nas 
alíneas d), e) e f) do ponto 2.3.4 do POCAL, aprovado 
pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei 
n.º 162/99, de 14 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de Dezembro, e o cumprimento do 
estabelecido no artigo 16º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de Junho, por aplicação do art.º 14 n.º 1 al. f) do Decreto-
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Lei n.º 18/2008 de 29/01, e nos termos do art.º 109º do 
mesmo diploma legal. 
 
9. autorizar o pagamento  das despesas até ao montante de 
1.500 € (mil e quinhentos euros), nos termos do Código 
dos Contratos públicos, publicado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008 de 29/01; 
 
Odivelas, 26 de Fevereiro de 2009 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 31/PRES/2009 
 

Assunto: Nova Calendarização do Processo de Avaliação 
Referente a 2008 
 
Em sequência da deliberação na 2ª Reunião do Conselho 
de Coordenação da Avaliação - 2008, realizada no passado 
da 19 de Fevereiro, determino a divulgação da nova 
calendarização do processo de avaliação referente a 2008, 
conforme a seguir indicado: 
 
1 Avaliações Prévias - até 13 de Março de 2009; 
 
2. Preparação da avaliação para análise do CCA - de 15 a 
20 de Março de 2009; 
 
3. Reuniões do CCA - de 23 a 27 de Março de 2009; 
 
4, Entrevistas de avaliação - de 30 de Março a 17 de Abril 
de 2009; 
 
5. Homologação das avaliações - até 30 de Abril. 
 
Odivelas, 3 de Março de 2009 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/DDPEDE/2009 
 

Assunto: Subdelegação de competências no Arquitecto 
Nuno Alexandre António Neves, Chefe da Divisão de 
Requalificação e Inserção de Áreas Criticas. 
 
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 ° 70° da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n ° 5-A/2002, de 11 de Janeiro e 
arts.° 35° a 40º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo DL n.º 442/91 de 15 de 
Novembro e alterado pelo D.L. n.º 6/96 de 31 de Janeiro 
e demais legislação habilitante, pelo presente despacho 
SUBDELEGO no Sr. Arquitecto Nuno Alexandre 
António Neves, Chefe da Divisão de Requalificação e 
Inserção de Áreas Críticas, 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.º 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. Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
 
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. Autorizar a restituição aos interessados de documentos 
juntos a processos; 
 
9. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória do 
delegante; 
 
10. Promover a publicação das decisões ou deliberações 
previstas no art. 91º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n ° 5-A/2002 de 11 de Janeiro; 
 
11. Planear e promover de forma integrada as acções 
destinadas a recuperar e reabilitar as áreas urbanas 
consideradas críticas do Município de Odivelas; 
 
12. Elaborar os estudos necessários ao planeamento e 
programação da intervenção; 
 
13. Colaborar e prestar apoio técnico na elaboração de 
regulamentos, posturas e outras normas municipais que 
visem a reconversão de áreas críticas; 
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14. Elaborar os projectos de revitalização dos espaços 
públicos nas áreas de intervenção, bem como promover e 
acompanhar as respectivas obras de execução; 
 
15. Informar os processos de licenciamento de obras, nas 
áreas da sua intervenção; 
 
16. Emitir parecer sobre a utilização dos espaços situados 
nas suas áreas de intervenção; 
 
17. 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; 
 
18. Promover vistorias em edifícios situados ou espaços 
situados nas suas áreas de intervenção; 
 
19. Proceder ao levantamento da situação habitacional das 
suas áreas de intervenção e colaborar com os serviços 
municipais de habitação na resolução das carências 
detectadas; 
 
20. 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; 
 
21. Proceder anualmente à avaliação dos resultados da 
recuperação das áreas críticas, 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 processo ou assunto não lhe for 
devolvido 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá a 
subdelegada prestar ao delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 16 de Fevereiro de 2009 
 

O Director do DPEDE 
(Pedro Mesquita, Arqt.º) 

 
 
 
 
 

 

EDITAL 
 

 
 

EDITAL N.° 22/PRES/2009 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Aprovação das Obras de Urbanização “Bairro Galo de Pêra” 
 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 28.° 
n.° 1 da Lei n.° 91/95, de 2 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.° 165/99, de 14 de 
Setembro, pela Lei n.° 64/2003, de 23 de Agosto e Lei 
10/2008, de 20 de Fevereiro, torno público que, em sede 
da 2.ª Reunião Ordinária, de 28 de Janeiro de 2009, a 
Câmara Municipal deliberou aprovar a autorização das 
obras de urbanização com a aprovação dos projectos de 
infra-estruturas; estabelecimento do prazo de execução e 
valor da caução para efeitos de garantia da boa e regular 
execução das obras de urbanização; aprovação da listagem 
especifica com a quota de comparticipação de cada lote no 
valor da caução; aceitação da compensação em numerário 
pela área de cedência para equipamento de utilização 
colectiva em falta e taxa municipal de urbanização; 
aprovação das condições gerais e particulares a constar no 
alvará de loteamento e condições a cumprir antes da 
emissão do alvará de loteamento, nos termos da 
informação técnica n.° 01/JRS/DRU/DGOU/09. 
 
Em face do exposto, emite-se o presente edital a afixar 
por 30 (trinta) dias. 
 
Mais se acrescenta que, em cumprimento do disposto no 
artigo n.° 28.° n.° 3 do citado diploma, o processo de 
loteamento n.° 7489/LO/GI encontrar-se-á disponível 
para interessados, na sede do Município durante o prazo 
de afixação. 
 
Odivelas, 05 de Fevereiro de 2009 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ODIVELAS 
Susana de Carvalho Amador 
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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/2009/2670, de 2009.02.19, referente ao 
período de 4 a 18 de Fevereiro de 2009: 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Sector de Intervenção Social 
 
EDOC/2008/81439 
Interno/2008/19365 de 2008-12-15 
Assunto: Situação do fogo municipal sito na Rua Carlos Reis, nº 
4 – 2º Esq.º - Bairro Gulbenkian, freguesia de Odivelas, 
Tipologia 4.  
Decisão: Alteração de titularidade do contrato de arrendamento, 
por falecimento de Fernando Garcia (CF), a favor de Maria Alice 
Simões Tavares (viúva do arrendatário), residente no fogo 
municipal sito na Rua Carlos Reis nº 4 – 2º Esq., Bairro 
Gulbenkian – Odivelas, assim como atribuição de um fogo 
municipal, a Vítor Manuel Simões Tavares (filho) e agregado 
familiar, de tipologia 2, adaptado a deficientes, sito na Urb. Da 
Arroja, no Lote 22 – R/C Esq. – Odivelas.  
Data: 2009-02-10 
 
 
Sector de Reabilitação de Habitação 
 
EDOC/2008/34223 
Interno/2009/1835 de 2009-02-04 
Assunto: Inquérito Administrativo: Empreitada de obras de 
reparação de emergência em fogo municipal sito no “ Bairro 
Olival do Pancas, Lote 51, 1º C – Pontinha. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 10/VJE/2009, referente a 
Inquérito Administrativo. 
Data: 2009-02-13 
 
 
 
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/2009/2672, de 2009.02.19, referente ao período de 4 
a 18 de Fevereiro de 2009: 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Sector de Intervenção Social 
 
EDOC/2009/5412 
Interno/2009/1342 de 2009-01-28 
Assunto: Formação para técnicas da autarquia sobre cultura 
cigana – Proposta de cabimento, compromisso e pagamento. 

Decisão: Ao DGAF/DF, para efeitos de cabimento, 
compromisso e pagamento no valor de € 525,00 para formação 
de técnicos da autarquia sobre cultura cigana, a realizar nos dias 
de 26 e 27 de Fevereiro.   
Data: 2009-02-18 
 
 
Sector de Reabilitação de Habitação 
 
EDOC/2008/3212 
Processo nº 12.03/01-2008 
Interno/2009/1671 de 2009-02-03 
Assunto: Pagamento de Factura. Reparações em fogo municipal 
sito na “ Rua Vitorino Nemésio nº 1 – c/v Dta. – Quinta da 
Quintinha – Póvoa de Santo Adrião.” 
Decisão: Aprovo o Auto de Mediação único. Ao DGAF/DF 
para pagamento à firma “ Manuel Esteves Moreira, lda, factura 
nº 2420,2008, referente á empreitada de obras de reaparação em 
fogo municipal sito na Rua Vitorino Nemésio nº 1 –C/V Dta. – 
Quinta da Quintinha – Póvoa de Santo Adrião, no valor de € 
5.525,00 + IVA.    
Data: 2009-02-10 
 
EDOC/2007/94436 
Processo nº 12.03/03-2008 
Interno/2009/1874 de 2009-02-05 
Assunto: Pagamento de Factura. Reparações em fogo municipal 
sito na Praceta Alice Pestana, nº 4 – 2º A –  Arroja”.  
Decisão: Pagamento á firma” Flores & Gomes, Lda”, da factura 
nº 522, correspondente ao auto de mediação único, referente á 
empreitada de obras de reparação em fogo municipal sito na 
Praceta Alice Pestana, nº 4 – 2º A – Arroja, no valor de € 584,13 
+ IVA á taxa legal em vigor.  
Data: 2009-02-13 
 
EDOC/2007/25384 
Processo nº 12.03/17-2008 
Interno/2009/1915 de 2009-02-04 
Assunto: Abertura de procedimento: Anomalias verificadas em 
fogo municipal sito na Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes, nº 56 – 
2º e 3º Dtº, Bairro Gulbenkian – Odivelas. 
Decisão: Abertura de procedimento. Ao DGAF/DF, para os 
efeitos propostos a presente informação. 
Data: 2009-02-13 
 
EDOC/2008/30125 
Processo nº 12.03/07-2008 
Interno/2009/1880 de 2009-02-05 
Assunto: Pagamento de Factura. Empreitada de obras de: 
Reabilitação em fogo municipal, sito na Praceta Alice Pestana, 
nº 4, c/v – C – Arroja – Odivelas.   
Decisão: Pagamento á firma “ Flores & Gomes, Lda”, da factura 
nº 523 correspondente ao auto de medição único, referente à 
empreitada de obras de reparação em fogo municipal sito na 
Praceta Alice Pestana, nº 4 – C/V C – Arroja, no valor de 
€7.875,25 + IVA á taxa legal em vigor. 
Data: 2009-02-13 
 
EDOC/2009/8363 
Interno/2009/1961 de 2009-02-05 
Assunto: Libertação de garantia bancária. Empreitada de obras 
de reabilitação do fogo municipal sito na Pta. Alice Pestana, nº 3, 
1º A – Arroja/Odivelas.  
Decisão: Ao DGAF/DF para libertação da garantia bancária 
respeitante a esta empreitada, na sequência da homologação pela 
Sra. Presidente da Câmara do Auto de Recepção Definitiva. 
Data: 2009-02-09 
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Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais, pela 
Senhora Directora do DHSAS, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo Despacho n.º 08/VJE/2006, nos termos 
da Informação n.º Interno/2009/2534, de 2009.02.04, 
referente ao período de 4 de Janeiro a 17 de Fevereiro de 
2009: 
 
Assunto: Pagamento de quotas referente ao mês de Dezembro 
de 2008 e ao ano de 2009 do Condomínio do Edifício n.º 21 – 
Rua Bombeiros Voluntários – Pontinha, perfazendo um total a 
pagar de € 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco euros), de 
acordo com a informação n.º Interno/2009/1610, 2009-02-02. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba apresentada nesta 
informação. 
Data da Decisão: 2009-02-09 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2009 do Condomínio do 
Edifício n.º 46 – Rua Major Caldas Xavier – Odivelas, no valor 
de € 360 (trezentos e sessenta euros), de acordo com a 
informação n.º Interno/2009/1586, 2009-02-02. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba apresentada nesta 
informação, nos termos das obrigações condominiais da CMO. 
Data da Decisão: 2009-02-09 
 
Assunto: Proposta de pagamento à firma “Manuel Esteves 
Moreira, Lda.” da factura nº 2440/2008, correspondente ao auto 
de medição único, referente à empreitada de obras de reparação 
em partes comuns de prédio municipal sito na Rua Prof. Dr. 
Augusto Abreu Lopes nº 54 – Bairro Gulbenkian – Odivelas, no 
valor de € 1.429,60 (mil quatrocentos e vinte e nove euros e 
sessenta cêntimos) + IVA à taxa legal em vigor, de acordo com a 
informação n.º Interno/2009/1424, 2009-01-29. 
Decisão da Directora do DHSAS: AO DGAF/DF: Solicita-se o 
pagamento da factura constante a fls. 60 do processo, nos 
termos da presente informação. 
Data da Decisão: 2009-02-09 
 
Assunto: Pagamento de quotas de 2009 do Condomínio do 
Edifício n.º 1 – Rua Palmira Bastos – Odivelas, no valor de € 
420 (quatrocentos e vinte euros), de acordo com a informação 
n.º Interno/2009/2061, 2009-02-09. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Solicita-se o 
compromisso e pagamento da verba apresentada nesta 
informação, tendo em vista o cumprimento das obrigações 
condominiais da autarquia. 
Data da Decisão: 2009-02-09 
 
Assunto: Actualização de rendas de fogos contratados ao abrigo 
do protocolo “Mar da Califórnia”, com efeitos a partir de 
Fevereiro a Junho/09, sitos: 
 - Rua Amélia Rey Colaço, nº 3-7º Fte. – Arroja, no valor mensal 
de €478,00 (quatrocentos e setenta e oito euros); 
 - Rua Amélia Rey Colaço, nº 3-5º Fte. – Arroja, no valor mensal 
de €478,00 (quatrocentos e setenta e oito euros); 
 - Pcta. Ana de Castro Osório, nº4-3º Fte. – Arroja, no valor 
mensal de €445,41 (quatrocentos e quarenta e cinco euros e 
quarenta e um cêntimos); 
 - Pcta. Manuela Porto, nº 4-2º Esq. – Arroja, no valor mensal de 
€423,68 (quatrocentos e vinte e três euros e sessenta e oito 
cêntimos); 
- Pcta. Florbela Espanca nº2-1º Esq. – Arroja, no valor mensal 
de €447,00 (quatrocentos e quarenta e sete euros); 

 - Pcta. Florbela Espanca nº2-1º Dto. – Arroja, no valor mensal 
de €447,00 (quatrocentos e quarenta e sete euros), de acordo 
com a informação n.º Interno/2009/2050, 2009-02-09. 
Decisão da Directora do DHSAS: Urgente. Ao DGAF/Sr. 
Director: Atendendo à necessidade de se proceder à actualização 
das rendas dos fogos arrendados pelo município, conforme 
decorre da legislação em vigor, vem-se solicitar os bons ofícios 
desse serviço para o cabimento, compromisso e pagamento de 
verba € 73,71, tendo em conta que este serviço solicitou na 
alteração orçamental decorrida em Janeiro, o reforço da rubrica 
indicada pela técnica Alda Correia, para a resolução deste 
assunto. 
Data da Decisão: 2009-02-11 

 
 
 
 

SOCIOCULTURAL 
 

 
 
Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento Sociocultural, pela Senhora Vereadora Maria 
Fernanda Franchi, ao abrigo das competências subdelegadas pelo 
Despacho n.º 10/PRES/2005, nos termos da Informação n.º 
Interno/2008/2562, de 2009.02.18, referente ao período de 3 a 
17 de Fevereiro de 2009: 
 
Departamento Sociocultural 
 
Divisão de Gestão de Recursos Educativos e Acção Social 
Escolar 
 
Informação n.º Interno/2008/1601 
Assunto: Compromisso e pagamento da factura da Escola 
EB1/JI Famões relativo ao subsídio de telefones, no valor de 
€203,05.  
Decisão: Autorizo. Ao DGAF/DF para compromisso e 
pagamento da verba indicada. 
Data: 04-02-2009 
 
 
Divisão de Projectos Sócio-Educativos 
 
Informação n.º Interno/2008/2290 
Assunto: Pagamento da factura à Rodoviária de Lisboa relativa à 
aquisição dos passes para os Vigilantes-Patrulheiros, referente ao 
mês de Dezembro de 2008, no valor de €332.  
Decisão: Autorizo. Ao DGAF/DF para compromisso e 
pagamento, de acordo com a informação. 
Data: 13-02-2009 
 
Informação n.º Interno/2008/2291 
Assunto: Pagamento da factura à Rodoviária de Lisboa relativa à 
aquisição dos passes para os Vigilantes-Patrulheiros, referente ao 
mês de Janeiro de 2009, no valor de €332.  
Decisão: Autorizo. Ao DGAF/DF para compromisso e 
pagamento, de acordo com a informação. 
Data: 13-02-2009 
 
 
Divisão de Cultura, Juventude e Turismo 
 
Informação n.º Interno/2008/2167 
Assunto: Biblioteca Municipal D. Dinis – Pagamento da 
Assinatura da Revista Serra Nova 2008, no valor de €15.  
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Decisão: Ao DGAF/DF para cabimento, compromisso e 
pagamento da factura, de acordo com a informação. 
Data: 16-02-2009 
 
Informação n.º Interno/2008/2235 
Assunto: Biblioteca Municipal D. Dinis – Venda a dinheiro n.º 
2302, da Papelaria Cruzeiro referente ao fornecimento de 
publicações periódicas no mês de Janeiro de 2009, no valor de 
€85,10.  
Decisão: Ao DGAF/DF, solicito o cabimento, compromisso e 
pagamento da factura, de acordo com a informação. 
Data: 16-02-2009 
 
Informação n.º Interno/2008/2241 
Assunto: Biblioteca Municipal D. Dinis – Venda a dinheiro n.º 
2303, da Papelaria Cruzeiro referente ao fornecimento de 
publicações periódicas no mês de Janeiro de 2009, no valor de 
€35,35.  
Decisão: Ao DGAF/DF, solicito o cabimento, compromisso e 
pagamento da factura, de acordo com a informação. 
Data: 16-02-2009 
 
Informação n.º Interno/2008/2244 
Assunto: Biblioteca Municipal D. Dinis – Venda a dinheiro n.º 
2304, da Papelaria Cruzeiro referente ao fornecimento de 
publicações periódicas no mês de Janeiro de 2009, no valor de 
€42,10.  
Decisão: Ao DGAF/DF, solicito o cabimento, compromisso e 
pagamento da factura, de acordo com a informação. 
Data: 16-02-2009 
 
Informação n.º Interno/2008/2247 
Assunto: Biblioteca Municipal D. Dinis – Venda a dinheiro n.º 
2305, da Papelaria Cruzeiro referente ao fornecimento de 
publicações periódicas no mês de Janeiro de 2009, no valor de 
€35,35.  
Decisão: Ao DGAF/DF, solicito o cabimento, compromisso e 
pagamento da factura, de acordo com a informação. 
Data: 16-02-2009 
 
Informação n.º Interno/2008/2259 
Assunto: Biblioteca Municipal D. Dinis – Núcleo da Pontinha – 
Factura n.º 318, de Armando Serras Barão referente ao 
fornecimento de publicações periódicas no mês de Janeiro de 
2009, no valor de €81,80.  
Decisão: Ao DGAF/DF, solicito o cabimento, compromisso e 
pagamento de acordo com a informação. 
Data: 16-02-2009 
 
Informação n.º Interno/2008/2263 
Assunto: Biblioteca Municipal D. Dinis – Núcleo da Pontinha – 
Factura n.º 319, de Armando Serras Barão referente ao 
fornecimento de publicações periódicas no mês de Janeiro de 
2009, no valor de €32,91.  
Decisão: Ao DGAF/DF, solicito o cabimento, compromisso e 
pagamento de acordo com a informação. 
Data: 16-02-2009 
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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

11..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

11..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
 

2266  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22000099  
 
 
 
 

ACTIVIDADE E SITUAÇÃO 
FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 

 

 
 

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

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 
 

Presente para apreciação a Informação da Presidente da 
Câmara Municipal à 1.ª Sessão Ordinária de 2009 da Assembleia 
Municipal sobre a actividade e situação financeira do Município, 
nos termos estipulados na alínea e) do n.º 1 do Artigo 53° 
da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. “A informação sobre a situação 
financeira do Município, em Janeiro de 2009, que inclui a 
informação relativa ao grau de endividamento do 
Município para o corrente ano, encontra-se espelhada nos 
Anexos A e B.” 
 
A Informação sobre a Actividade Municipal 
correspondente ao período compreendido entre 01 de 
Novembro e 15 de Janeiro 2009. 
 
Documento com a seguinte estrutura: 
 

Informação Financeira: Pág. 

Informação Financeira do Município; 3 

Informação Sobre a Actividade Municipal:  

Gabinete da Presidência; 5 

Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e 
Protocolo; 

9 

Gabinete de Apoio ao Cidadão e Serviço 
Municipal de Informação ao Consumidor 

10 

Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia 19 

Gabinete de Informática e Sistemas de 
Comunicação 

20 

Médico Veterinário Municipal 21 

Serviço Municipal de Protecção Civil 22 

Divisão de Requalificação e Inserção de Áreas 
Críticas 

24 

Departamento Gestão Administrativa e 
Financeira 

26 

Departamento Gestão e Ordenamento 
Urbanístico 

31 

Departamento Planeamento Estratégico e 
Desenvolvimento Económico 

36 

Departamento de Obras Municipais e 
Transportes 

48 

Departamento Ambiente e Salubridade 53 

Departamento Sociocultural 58 

Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos 
Sociais 

66 

Departamento Administração Jurídica e Geral 79 

 
 
 

11..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

22..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
 

55  ddee  MMaarrççoo  ddee  22000099  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA 

 

 
 

ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS PARA 2009 

 
Proposta de Alteração ao Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas de Freguesia para 2009, 
conforme o deliberado na 2.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 28 de Janeiro 
de 2009, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 2/2009, página 9), através da correcção nos valores de 
duas competências delegadas – “Manutenção e 
conservação de escolas do 1.º ciclo, jardins-de-infância da 
rede pública e equipamentos desportivos nela integrados” 
e “Limpeza das vias e espaços públicos”, nos termos da 
Informação acima referida. Desta forma, as rubricas 
01.07/04.05.01.02.01 e 01.07/08.05.01.02.01, com 
projecto 20/A/2009, são reforçadas em € 21.919,72, 
passando para o valor final de € 5.857.536,25 em 
detrimento do valor anteriormente aprovado de € 
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5.835.616,53, de acordo com o proposto na informação nº 
interno 2009/87, de 2009-01-22, que resultou na alteração 
dos quadros referentes a esses valores, mantendo-se o 
restante articulado anteriormente aprovado e publicado 

em anexo no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 24 de 2008. 
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(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

PRÉMIO MUNICIPAL DE ARQUITECTURA E 
ESPAÇO PÚBLICO 

 

 
 

ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 
 

Alterações introduzidas no Regulamento do Prémio 
Municipal de Arquitectura e Espaço Público, aprovado na 
13.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada no dia 2 de Julho de 2008, (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 13/2008, página 8), nos 
termos da deliberação tomada na 3.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada no dia 11 de 
Fevereiro de 2009, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 3/2009, página 9), e de acordo com o 
proposto na informação n.º 03/DDGOU/AS, de 2909-
02-05. Nos termos da informação dos serviços n.º 
01/DPUPE/DG/LB/09, de 2009-02-05. 
 
(Documento publicado em anexo) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REGULAMENTO MUNICIPAL 
DA EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO 

 

 
 

REGULAMENTO MUNICIPAL 
DA EDIFICAÇÃO E DA URBANIZAÇÃO -  RMEU 

 
Proposta Final do Regulamento Municipal da Edificação e 
da Urbanização, com as alterações constantes da 
informação técnica n.º 82/APV/08, de 04.02.2009, 
decorrentes do período legal de Discussão Pública após a 
aprovação da primeira proposta na 4.ª Reunião 

Extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada no dia 15 de Setembro de 2008 (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 17/2008, de 23 
de Setembro, pág.18), e conforme o deliberado na 3.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 11 de Fevereiro de 2009, (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 3/2009, página 7), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
02/DDGOU/AS, de 2009.02.05. 
 
(Documento publicado em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 
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ANEXOS 
 
 
 
 

ADITAMENTO À DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL NA PRESIDENTE DA CÂMARA 

 
E 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL NA PRESIDENTE DE CÂMARA 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE PARCERIA LOCAL 
“REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE ODIVELAS” 

 
 
 
 

PRÉMIO MUNICIPAL DE ARQUITECTURA E 
ESPAÇO PÚBLICO 

 
 
 
 

REGULAMENTO MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E DA URBANIZAÇÃO 
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ADITAMENTO À DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL 

NA PRESIDENTE DA CÂMARA 
 

Considerando a alteração legislativa consubstanciada na entrada em vigor do novo Código da Contratação Pública, (D.L. 
18/2008, de 29/01), a 30 de Julho de 2008; 
 
Considerando que desta nova legislação constam competências cuja delegação na Sra. Presidente da Câmara, é essencial para 
se assegurar a eficácia da gestão diária das atribuições municipais;  
 
Considerando que o n.º 1 do artigo 65º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-
A/2002, 11 de Janeiro, permite a delegação de competências da Câmara Municipal na sua Presidente; 
 
ao abrigo do artigo 65º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, 11 de 
Janeiro, delega-se na Senhora Presidente da Câmara Municipal, SUSANA DE CARVALHO AMADOR, com possibilidade de 
subdelegação, as seguintes competências da Câmara Municipal: 
 
1. Autorizar despesas com a locação e aquisição de bens móveis e serviços, nos termos do art.º 29º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de Junho, em articulação com o art.º 14º n.º 1 al. f) e art.º 109º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
Janeiro, até ao valor de 748.196,85 € (setecentos e quarenta e oito mil, cento e noventa e seis euros e oitenta e cinco 
cêntimos), escolhendo o adequado procedimento de entre os previstos e regulamentados no Código dos Contratos 
Públicos e praticando os actos a ele inerentes, bem como autorizar o respectivo pagamento, com possibilidade de 
subdelegação; 

 
2. A competência delegada para autorização de contracção de despesas no âmbito da locação e aquisição de bens móveis e 

serviços, abrange ainda as despesas provenientes de alterações, variantes, revisões de preços e contratos adicionais desde 
que o respectivo custo total não exceda 10 % do limite da competência inicial, nos termos do art.º 21º n.º 1 do Decreto-
Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, em articulação com o art.º 14º n.º 1 al. f) do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, 
com possibilidade de subdelegação; 

 
3. Autorizar despesas com empreitadas de obras públicas, nos termos do art.º 109º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

Janeiro, até ao valor de 748.196,85 € (setecentos e quarenta e oito mil, cento e noventa e seis euros e oitenta e cinco 
cêntimos), escolhendo o adequado procedimento de entre os previstos e regulamentados no Código dos Contratos 
Públicos e praticando os actos a ele inerentes, e praticar os actos que cabem ao dono da obra, bem como autorizar o 
respectivo pagamento, com possibilidade de subdelegação nos termos do art. º 69 n.º 2 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 
4. Nos procedimentos de valor superior 748.196,85 € (setecentos e quarenta e oito mil, cento e noventa e seis euros e 

oitenta e cinco cêntimos), com excepção da autorização de contracção de despesa, todas as restantes competências 
atribuídas nos termos do Código dos Contratos Públicos. 

 
5. As competências previstas nos artº 15º, n.º 1, art.º 27º e art.º 30º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro; 
 
6. A competência prevista no art.º 25º do Decreto-Lei n.º 42/2008, de 10 de Março, relativamente à fiscalização no âmbito 

do Regime de Actividade de Comércio a Retalho e Feiras; 
 
7. As competências atribuídas quanto à matéria de Procedimento e Processo Tributário, nomeadamente as previstas no n.º 

3 do artigo 56.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais), e nas alíneas b) a j) do n.º 1 do artigo 10.º 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro, na sua 
actual redacção; 

 
Revogam-se os pontos 1.3, 5.9, 5.10, 5.11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17.1, 17.2, e 17.3 da Deliberação Municipal tomada na 1ª 
Reunião Ordinária, em 04/11/2005. 
 
Atendendo aos Aditamentos, já efectuados (Deliberação da 4ª reunião Ordinária de 22/02/2006, 21ª Reunião, de 
14/11/2007) procede-se à republicação da Delegação de Competências com as alterações introduzidas. 
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DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA PRESIDENTE DE CÂMARA 
 

1. Considerando que a eficácia da gestão diária das atribuições municipais aconselha a que a Câmara Municipal delegue na 
sua Presidente um conjunto de competências, com a possibilidade de esta vir a subdelegá-las nos Senhores Vereadores; 

 
2. Considerando que o n.º 1 do artigo 65º da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, permite a delegação de competências da 

Câmara Municipal na sua Presidente; 
 
Tenho a honra de propor: 

 
I 

 
Ao abrigo do Art. 65º da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a delegação na Presidente, com possibilidade de subdelegação, 
das seguintes competências da Câmara Municipal: 
 
1. No âmbito da organização e funcionamento dos seus serviços e no da gestão corrente; 
 
1.1. Executar e velar pelo cumprimento das deliberações referidas na alínea b) do n.º 1 do art.º 64º da Lei 5-A/2002, de 

11 de Janeiro; 
 
1.2. Proceder à marcação e justificação das faltas dos seus membros; 
 
1.3. Alienar os bens móveis que se tornem dispensáveis, nos termos da Lei; 
 
1.4. Adquirir e alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes o índice 100 das carreiras do regime geral do 

sistema remuneratório da função pública; 
 
1.5. Apoiar ou comparticipar no apoio à acção social escolar e às actividades complementares no âmbito de projectos 

educativos, nos termos da Lei; 
 
1.6. Organizar e gerir os transportes escolares; 
 
1.7. Resolver, no prazo de 30 dias, sobre os recursos hierárquicos impróprios que lhe sejam apresentados de todas as 

deliberações do conselho de administração dos serviços municipalizados; 
 
1.8. Aprovar os projectos, programas de concurso, caderno de encargos e a adjudicação relativamente a obras e aquisição 

de bens e serviços que se contenham nos limites da competência delegada para a contracção de despesas; 
 
1.9. Dar cumprimento, no que lhe diz respeito, ao Estatuto do Direito de Oposição; 
 
1.10. Decidir sobre a administração de águas públicas sob sua jurisdição; 
 
1.11. Promover a publicação de documentos, anais ou boletins que interessem à história do Município; 
 
1.12. Decidir sobre o estacionamento de veículos nas ruas e demais lugares públicos; 
 
1.13. Estabelecer a denominação das ruas e praças das povoações e estabelecer as regras de numeração dos edifícios; 
 
1.14. Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos, nos termos da legislação aplicável; 
 
1.15. Decidir sobre a deambulação e extinção de animais nocivos; 
 
1.16. Declarar prescritos a favor do município, nos termos e prazos fixados na lei geral e após publicação de avisos, os 

jazigos, mausoléus ou outras obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios propriedade 
municipal, quando não sejam conhecidos os seus proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, após 
notificação judicial, se mantém desinteresse na sua conservação e manutenção, de forma inequívoca e duradoura; 
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1.17. Remeter ao Tribunal de Contas, nos termos da lei, as contas do Município; 
 
 
2. No âmbito do planeamento e do desenvolvimento: 

 
2.1. Executar as opções do Plano e do Orçamento aprovados, bem como as suas alterações;  
 
2.2. Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o inventário de todos os bens, direitos e obrigações 

patrimoniais e respectiva avaliação, e ainda os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação e votação 
do órgão deliberativo; 

 
2.3. Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, de 

distribuição de bens e recursos físicos integrados no património municipal ou colocados, por lei, sob a administração 
municipal; 

 
2.4. Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central, nos casos, nos termos e para os efeitos 

estabelecidos por lei; 
 
2.5. Colaborar no apoio a programas e projectos de interesse municipal, em parceria com outras entidades da 

administração central; 
 
2.6. Promover e apoiar o desenvolvimento de actividades artesanais, de manifestações etnográficas e a realização de 

eventos relacionados com a actividade económica de interesse municipal; 
 
2.7. Assegurar, em parceria ou não com outras entidades públicas ou privadas, nos termos da lei, o levantamento, 

classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e 
urbanístico do Município, incluindo a construção de monumentos de interesse municipal; 

 
 
3. No âmbito consultivo a competência de participar em órgãos consultivos de entidades da administração central, 

nos casos estabelecidos por lei. 
 
4. No âmbito do apoio a actividades de interesse municipal: 
 
4.1. Participar na prestação de serviços a estratos sociais desfavorecidos ou dependentes, em parceria com as entidades 

competentes da administração central, e prestar apoio aos referidos estratos sociais, pelos meios adequados e nas 
condições constantes de regulamento municipal; 

 
4.2. Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do Estado, nos termos definidos por lei. 
 
5. Em matéria de licenciamento, fiscalização e contra-ordenações: 
 
5.1. Conceder licenças nos casos e nos termos estabelecidos por lei, designadamente para construção, reedificação, 

utilização, conservação ou demolição de edifícios, assim como para estabelecimentos insalubres, incómodos, 
perigosos ou tóxicos; 

 
5.2. Realizar vistorias e executar, de forma exclusiva ou participada, a actividade fiscalizadora atribuída por lei, nos termos 

por esta definidos; 
 
5.3. Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de construções que ameacem ruína ou 

constituam perigo para a saúde ou segurança das pessoas; 
 
5.4. Emitir licenças, matrículas, livretes e transferências de propriedade e respectivos averbamentos e proceder a exames, 

registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos casos legalmente previstos; 
 
5.5. A competência prevista no artigo 12º do Decreto-Lei 2/98, de 3 de Janeiro, na redacção que lhe foi conferida pelo 

Decreto-Lei 265 – A/2001, de 28 de Setembro, de matrícula e emissão de licenças de condução de ciclomotores, 
motociclos de cilindrada não superior a 50 cm3 e de veículos agrícolas, bem como o seu cancelamento; 
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5.6. As competências previstas no Decreto-Lei 309/2002, de 16 de Dezembro; 
 
5.7. A competência prevista nos artºs 10º, 14º, 18º, 23º, 29º, 35º, 39º, 41º, 50º e 52º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 

de Dezembro; 
 
5.8. As competências previstas no Decreto-lei n.º 320/2002, de 28 de Setembro; 
 
5.9. As competências previstas nos art.º 15º, n.º 1, art.º 27º e art.º 30º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro; 
 
5.10. A competência prevista no art.º 25º do Decreto-Lei n.º 42/2008, de 10 de Março, relativamente à fiscalização no 

âmbito do Regime de Actividade de Comércio a Retalho e Feiras; 
 
5.11. A competência para a instrução dos processos de contra-ordenação e a aplicação das coimas e sanções acessórias 

previstas na legislação em vigor; 
 
 
6. Administrar o domínio público municipal, nos termos da lei. 
 
7. Exercer as demais competências legalmente conferidas às Câmaras Municipais, tendo em vista o prosseguimento 

normal das atribuições do Município. 
 
8. Ao abrigo do Decreto-Lei 122/79, de 8 de Maio, com possibilidade de subdelegação, a competência prevista no art. 

18º daquele diploma, de emitir e renovar cartões para o exercício da venda ambulante. 
 
9. As competências previstas no n.º 2 do artigo 1º, no n.º 2 do artigo 2º, no n.º 1 do artigo 3º, no n.º 2 do artigo 5º, no 

n.º 2 do artigo 6º e no artigo 7º da Lei 97/88, de 17 de Agosto, alterada pela Lei 23/2000, de 23/08; 
 
II 

 
10. Autorizar despesas com a locação e aquisição de bens móveis e serviços, nos termos do art.º 29º n.º 2 do Decreto-

Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, em articulação com o art.º 14º n.º 1 al. f) e art.º 109º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29 de Janeiro, até ao valor de 748.196,85 € (setecentos e quarenta e oito mil, cento e noventa e seis euros e oitenta e 
cinco cêntimos), escolhendo o adequado procedimento de entre os previstos e regulamentados no Código dos 
Contratos Públicos e praticando os actos a ele inerentes, bem como autorizar o respectivo pagamento, com 
possibilidade de subdelegação; 

 
11. A competência delegada para autorização de contracção de despesas no âmbito da locação e aquisição de bens 

móveis e serviços, abrange ainda as despesas provenientes de alterações, variantes, revisões de preços e contratos 
adicionais desde que o respectivo custo total não exceda 10 % do limite da competência inicial, nos termos do art.º 
21º n.º 1 do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, em articulação com o art.º 14º n.º 1 al. f) do Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro, com possibilidade de subdelegação; 

 
12. Autorizar despesas com empreitadas de obras públicas, nos termos do art.º 109º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de Janeiro, até ao valor de 748.196,85 € (setecentos e quarenta e oito mil, cento e noventa e seis euros e oitenta e 
cinco cêntimos), escolhendo o adequado procedimento de entre os previstos e regulamentados no Código dos 
Contratos Públicos e praticando os actos a ele inerentes, e praticar os actos que cabem ao dono da obra, bem como 
autorizar o respectivo pagamento; 

 
13. Nos procedimentos de valor superior 748.196,85 € (setecentos e quarenta e oito mil, cento e noventa e seis euros e 

oitenta e cinco cêntimos), com excepção da autorização de contracção de despesa, todas as restantes competências 
atribuídas nos termos do Código dos Contratos Públicos. 

 
III 
 

14. Ao abrigo do n.º 2 do art. 5º do Decreto-Lei 413/91, de 19 de Outubro, a competência prevista naquele artigo de 
regularização de actos de provimento de agentes e funcionários. 
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IV 

 
15. Em matéria de urbanismo: 

 
15.1. a competência prevista no art.º 5.º n.º 1, do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 

Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado com as respectivas alterações pelo Decreto-Lei 
177/2001, de 4 de Junho, e Lei 60/2007 de 04/09,  para conceder a licença prevista no n.º 2 do art.º 4, do mesmo 
diploma, com possibilidade de subdelegação; 

 
15.2. a competência prevista no art.º 5º n. 3 do RJUE, de 16 de Dezembro para aprovar a informação prévia regulada no 

mesmo diploma, nos artigos 14º e seguintes; 
 
15.3. A competência para emitir certidões para efeitos de registo predial, nos termos do n.º 9 do artigo 6º do RJUE; 
 
15.4. A competência prevista no n.º 2 do artigo 7º do RJUE para emitir parecer prévio não vinculativo sobre a execução 

das operações urbanísticas previstas no n.º 1 do artigo 7.º; 
 
16. Praticar os actos administrativos previstos no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, corrigido e alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, 
rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 13-T/2001, de 30 de Junho, publicada em 27 de Agosto de 2001, 
elencados a seguir: 

 
16.1. decidir sobre o projecto de arquitectura, nos termos do artigo 20º n.º 3; 
 
16.2. decidir o pedido de licenciamento nos termos do artigo 23º n.º 1 alínea c) e d); 
 
16.3. aprovar licença parcial para construção da estrutura, imediatamente após a entrega de todos os projectos das 

especialidades e desde que se mostrem aprovado o projecto de arquitectura e prestada caução para demolição da 
estrutura até ao piso de menor cota em caso de indeferimento, nos termos do artigo 23º n.º 6; 

 
16.4. proceder às notificações, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 40º, n.º 2, e artigo 65º n.º 3; 
 
16.5. emitir as certidões, nos termos previstos no artigo 49º, n.º 2 e n.º 3; 
 
16.6. fixar, com o deferimento do pedido de licenciamento das obras referidas nas alíneas c) e d) do n.º 2 do artigo 4º, as 

condições a observar na execução da obra, nos termos do n.º 1 do artigo 57º ; 
 
16.7. fixar, com o deferimento do pedido de licenciamento das obras referidas nas alíneas c) e d) do n.º 2 do artigo 4º, o 

prazo para a conclusão das obras, nos termos do n.º 1 do artigo 58º; 
 
16.8. fixar o prazo, por motivo devidamente fundamentado, para a execução faseada de obra, nos termos previstos no 

artigo 59º, n.º 1; 
 
16.9. nomeação de técnicos para efeito de vistoria prévia, nos termos do n.º 2 do artigo 65º; 
 
16.10. revogar a licença ou a autorização de operações urbanísticas, nos termos previstos no artigo 73º, n.º 2; 
 
16.11. A competência prevista no art.º 74º n.º 5, do RJUE, para declarar a caducidade da licença ou admissão de 

comunicação prévia; 
 
16.12. promover a execução de obras, nos termos previstos no artigo 84º, n.º 1; 
 
16.13. accionar as cauções, nos termos previstos no artigo 84º, n.º 3; 
 
16.14. proceder ao levantamento do embargo, nos termos previstos no artigo 84º, n.º 4; 
 
16.15. fixar prazo para a prestação de caução destinada a garantir a limpeza e reparação de danos causados em infra-

estruturas públicas, nos termos previstos no artigo 86º; 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano X - N.º 4 - 10 de Março de 2009 – Anexo 

6 
 

 
16.16. proceder à recepção provisória e definitiva das obras de urbanização, nos termos previstos no artigo 87º; 
 
16.17. A competência para conceder a licença especial para a conclusão de obra inacabada, prevista no n.º 3 do artigo 88.º 

do RJUE; 
 
16.18. determinar a execução de obras de conservação nos termos previstos no artigo 89º, n.º 2, e artigo 90º; 
 
16.19. ordenar a demolição total ou parcial de construções, nos termos previstos no artigo 89º, n.º 3, e artigo 90º; 
 
16.20. A competência para nomeação de técnicos para efeitos de vistoria prévia, prevista no n.º 1 do artigo 90.º; 
 
16.21. contratar com empresas privadas para efeitos de fiscalização, nos termos previstos no artigo 94º, n.º 5; 
 
16.22. promover a realização de trabalhos de correcção ou alteração; 
 
16.23. por conta do titular da licença ou autorização, nos termos previstos no artigo 105º, n.º 3; 
 
16.24. prestar a informação, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 110º; 
 
16.25. A competência para autorizar o pagamento fraccionado de taxas cujo montante global não e exceda o valor de 

300.000 euros, ao abrigo do n.º 2 do artigo 117.º do RJUE; 
 
16.26. prestar informações sobre processos relativos a operações urbanísticas, nos termos previstos no artigo 120º; 
 
16.27. enviar mensalmente os elementos estatísticos para o Instituto Nacional de Estatística, nos termos previstos no artigo 

126º. 
 
17. Ordenar a execução de obras de reparação e fixar as condições gerais e especiais de salubridade, segurança e estética 

das edificações previstas no Regulamento Geral das Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38 382, de 
7 de Agosto de 1951; 

 
18. Realizar vistorias e executar, de forma exclusiva ou participada, a actividade fiscalizadora atribuída por lei, nos termos 

por esta definidos, e aplicar sanções em matéria de segurança contra os riscos de incêndio, abrangendo as 
competências previstas no artigo 8º, artigo 11º e artigo 13º do Decreto-Lei n.º 368/99, de 18 de Setembro. 

 
19. A competência prevista no artigo 3º do Decreto-Lei n.º 48/96 de 15 de Maio, quanto ao regime de horários de 

funcionamento dos estabelecimentos comerciais, para restringir ou alargar os limites horários fixados no artigo 1.º do 
mesmo diploma. 

 
20. Quanto à sinalização das vias públicas, a competência prevista no artigo 6º n.º 1 e n.º 2 do Decreto-Lei n.º 44/2005, 

de 23 de Fevereiro. 
 
21. As competências previstas na Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, de acordo com a redacção constante do anexo à Lei 

n.º 64/2003, de 23 de Agosto, quanto à Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de Génese Ilegal, para: 
 
a) nos termos do artigo 19º, e em sede de apreciação liminar, solicitar outras informações ou elementos imprescindíveis 

ao conhecimento do pedido de loteamento ou do pedido de aprovação dos projectos de obras de urbanização; 
 
b) nos termos do artigo 20º, promover a consulta às entidades que, nos termos da legislação em vigor, devam emitir 

parecer, autorização ou aprovação para o licenciamento da operação de loteamento ou obras de urbanização; 
 
c) nos termos do n.º 1 do artigo 22º, proceder à realização de vistoria com a finalidade de verificar a conformidade da 

planta referida na alínea d) do n.º 1 do artigo 18º com a realidade existente na AUGI; 
 
d) nos termos do n.º 3 do artigo 22º, designar a comissão especial que realizará a vistoria; 
 
e) nos termos do artigo 23º, para notificar o dono da obra não se encontre em conformidade com a planta referida na 

alínea d) do n.º 1 do artigo 18º, para proceder à reposição da situação anterior; 
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f) nos termos n.º 1 do artigo 25º, para recolher o parecer das entidades gestoras das redes de infra-estruturas sobre o 

pedido de loteamento; 
 
g) nos termos do n.º 1 do artigo 28º, tornar pública a deliberação de aprovação do projecto de loteamento, por edital. 
 
 
22. As competências previstas Regulamento dos Sistemas Energéticos Climatização em Edifícios, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 118/98, de 7 de Maio, quanto às instalações energéticas de climatização, para: 
 
a. nos termos do n.º 1 do artigo 14º, licenciar as instalações abrangidas pelo diploma acima referido; 
 
b. nos termos do n.º 2 do artigo 14º, recorrer ao apoio técnico de quaisquer entidades, públicas ou privadas, com as 

quais serão celebrados contratos ou protocolos específicos para o efeito. 
 
23. A competência prevista no artigo 19º n.º 1 do Decreto-Lei n.º 315/95 de 28 de Novembro, para efeitos de 

declaração de embargo no caso de o desrespeito das condições técnicas e de segurança a que deve obedecer o recinto 
resulte de obra a decorrer e sujeita a licenciamento municipal, no âmbito da instalação e funcionamento dos recintos 
de espectáculos e de divertimentos públicos. 

 
24. As competências previstas da Lei n.º 12/2004, de 30 de Março, quanto ao regime de autorização a que estão sujeitas 

a instalação e a modificação dos estabelecimentos de comércio a retalho e de comércio por grosso em livre serviço e 
a instalação dos conjuntos comerciais, para: 

 
a. nos termos do n.º 10 do artigo 13º, solicitar esclarecimentos ou informações complementares à entidade 

coordenadora; 
 
b. nos termos do n.º 2 do artigo 22º, informar a entidade coordenadora da data da realização da vistoria. 
 
A delegação de competências agora feita bem como as eventuais subdelegações dela decorrentes poderão ser revogadas, total 
ou parcialmente, desde que as circunstâncias o justifiquem e os superiores interesses Municipais o aconselhem. 
 
Nas mesmas circunstâncias e pelos mesmos motivos poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo delegado, bem 
como poderá ser decidida a avocação de processo ou assunto. 
 
Em tais casos e enquanto o processo ou assunto não for devolvido ao delegado, abster-se-á este de quaisquer acções ou 
iniciativas que por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação existente.  
 
Do exercício das competências delegadas deverá o delegado prestar o delegante informação, nos termos do n.º 3 do art.º 69º 
da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 
 

Odivelas, 18 de Fevereiro de 2009 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
(Susana de Carvalho Amador) 
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 PROTOCOLO DE PARCERIA LOCAL 
 

Para a gestão do Programa de Acção denominado: 
“Requalificação do Centro Histórico de Odivelas” 

 
Entre 
 

O Município de Odivelas, com sede na Rua Guilherme Gomes Fernandes – Quinta da Memória, em Odivelas, NIPC 504 
293 125, neste acto representado por Susana de Fátima Carvalho Amador, na qualidade de Presidente da Câmara, a partir de 
agora denominado Líder do Programa de Acção e parceiro nº 1. 

 
E 
 

Estradas de Portugal, com sede em Praça da Portagem, em Almada, com o NIF 504 598 686, neste acto representado por 
Jorge Simões Bernardo, na qualidade de Director da Delegação Regional de Lisboa, a partir de agora denominado parceiro 
nº 2. 

 
E 
 

AECSCLO, com sede em Rua Dr. Teófilo Braga, nº20, 2º Esq., em Loures, com o NIF 500 900 329, neste acto 
representado por Francisco Vicente Matias e Abel da Cruz de Matos, nas qualidades de Presidente da Direcção e Vogal da 
Direcção respectivamente, a partir de agora denominado parceiro nº 3. 

 
E 
 

Aula de Comércio – Estudos Técnicos e Profissionais, Lda. (Escola de Comércio de Lisboa), com sede na Rua Vice-
Almirante Augusto de Castro Guedes, nº51, em Lisboa, com o NIF 502 421 053, neste acto representado por Carlos 
Bernardo Barreiro Godinho Vieira e Maria da Conceição Vaz Barroso Carloto Caldeira, nas qualidades de Presidente do 
Conselho de Gerência e Gerente respectivamente, a partir de agora denominado parceiro nº 4. 

 
E 
 

Associação de Jardins Escola João de Deus, com sede na Avenida Álvares Cabral, nº69, em Lisboa, com o NIF 500 852 006, 
neste acto representado por António de Deus Ramos Ponces de Carvalho, na qualidade de Presidente da Direcção, a partir 
de agora denominado parceiro nº 5. 

 
E 
 

Fábrica da Igreja Paroquial do Santíssimo Nome de Jesus, com sede na Rua Alberto Monteiro, s/n, em Odivelas, com o 
NIF 500 998 710, neste acto representado por Padre José Rodrigues Filho, SAC, na qualidade de Pároco, a partir de agora 
denominado parceiro nº 6. 

 
E 
 

Centro Comunitário Paroquial de Odivelas, com sede na Rua Alberto Monteiro, s/n, em Odivelas, com o NIF 506 486 850, 
neste acto representado por Padre José Rodrigues Filho, SAC, na qualidade de Presidente da Direcção, a partir de agora 
denominado parceiro nº 7. 

 
E 
 

Associação das Obras Assistenciais da Sociedade de São Vicente de Paulo – Conferência de Sto. Eugénio, com sede na Rua 
Alberto Monteiro, s/n, em Odivelas, com o NIF 500 879 478, neste acto representado por Alexandra Gameiro, na 
qualidade de Presidente da Direcção, a partir de agora denominado parceiro nº 8. 

 
E 
 

Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, com sede na Av. Columbano Bordalo Pinheiro, nº5, em Lisboa, com o NIF 
501 460 888, neste acto representado por Eng.º Nuno Maia Serpa de Vasconcelos, na qualidade de Presidente, a partir de 
agora denominado parceiro nº 9. 
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E 
 

Sociedade Musical Odivelense, com sede em Rua Maria Gomes da Silva Santos, 7, em Odivelas, com o NIF 501 371 354, 
neste acto representado por Maria Fernanda Patrocínio Moroso, na qualidade de Presidente, a partir de agora denominado 
parceiro nº 10. 

 
E 
 

Escola Intercultural das Profissões e do Desporto da Amadora, EM, com sede na Rua Henrique Paiva Couceiro, n.º 10, na 
Amadora com o NIF 504 746 383, com neste acto representado pelo Eng.º Adelino Manuel Serras, na qualidade de 
Administrador Delegado, a partir de agora denominado parceiro nº 11. 

 
E 
 

YDreams, Informática, S.A. com sede no Campus da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, 
Quinta da Torre, Monte da Caparica, freguesia da Caparica, Concelho de Almada, com o NIF 504 901 575, neste acto 
representado por António Câmara, na qualidade de Administrador, e Edmundo Nobre, na qualidade de Administrador a 
partir de agora denominado parceiro nº 12. 

 
E 
 

Centro de Investigação de Arquitectura e Áreas Metropolitanas, com sede Av. das Forças Armadas, em Lisboa com o NIF 
508833531, com neste acto representado pelo Prof. Dr. Arqt.º Paulo Tormenta Pinto, na qualidade de Presidente do Centro 
de Estudos, a partir de agora denominado parceiro nº 13. 

 
E 
 

Escola Secundária com 3º Ciclo de Caneças, com sede Rua da Escola Secundária, Apartado 2028, em Caneças com o NIF 
600 017 397, com neste acto representado pelo Dr. Fernando Jorge Jesus Nunes da Costa, na qualidade de Presidente do 
Conselho Executivo, a partir de agora denominado parceiro nº 14. 

 
E 
 

Edições Colibri, Lda, com sede na Faculdade de Letras de Lisboa, Alameda da Universidade, Lisboa, com o NIF 502 664 
169, com neste acto representado pelo Fernando Conchinha Mão de Ferro, na qualidade de Presidente de Sócio-Gerente, a 
partir de agora denominado parceiro nº 15. 

 
E 
 

Rodoviária de Lisboa, com sede na Avenida do Brasil, 45 — 1.º 1749 -053 Lisboa, com o NIF 503418455, neste acto 
representado por António Corrêa de Sampaio, na qualidade de Presidente, a partir de agora denominado parceiro nº 16. 
 
 
Considerando o Regulamento Específico – Política de Cidades – inscrito no Eixo II – Sustentabilidade Territorial e Eixo III 
– Coesão Social do Programa Operacional Regional de Lisboa “Política de Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana – 
Programas integrados de valorização de áreas urbanas de excelência, inseridas em centros históricos”. 
 
Considerando que o Regulamento Especifico – Politica das Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana, no n.º 4 do art.º 
6 define que o Programa de Acção deve ser plurianual e integrado – articulando de forma equilibrada as dimensões física, 
ambiental, económica, social e cultural – devendo a sua elaboração ser dinamizada pelo Município através do envolvimento 
e participação de parceiros locais, originando uma Parceria Local; 
 
Considerando que a Câmara Municipal de Odivelas – à qual cabe a gestão urbanística do Município, sendo a entidade 
responsável pela gestão integrada da Cidade e, nomeadamente, do seu Centro Histórico – as Estradas de Portugal – 
prossegue o interesse de transferência da estrada nacional 250-2 – Beneficiação entre o 3 km + 145 e o 3 km + 570 – zona 
histórica de Odivelas, para rede municipal atentos às características da via e a respectiva desclassificação na rede rodoviária 
nacional – a AECSCLO – que tem por missão o apoio nas acções que impliquem a mobilização dos comerciantes na zona 
considerada para a intervenção – a Aula de Comércio – que tem por missão prestar formação e reciclagem de 
conhecimentos aos agentes económicos que aderirem a esta iniciativa – a Associação de Jardins Escolas João de Deus – que 
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tem por missão o desenvolvimento de acções na área social – a Fábrica da Igreja Paroquial do Santíssimo Nome de Jesus – 
que tem por missão desenvolvimento de acções na área social - o Centro Comunitário Paroquial de Odivelas – que tem por 
missão o desenvolvimento de acções na área social - a Associação das Obras Assistenciais da Sociedade de São Vicente de 
Paulo – Conferência de Sto. Eugénio – que tem por missão o desenvolvimento de acções na área social – o Instituto da 
Habitação e Reabilitação Urbana – que tem por missão o apoio na concepção metodológica e a formação/assessoria técnica, 
a Sociedade Musical Odivelense que tem por missão o desenvolvimento de acções de animação do Largo D. Dinis e do 
Jardim da Música, a Escola Intercultural das Profissões e do Desporto da Amadora, EM que tem por missão os elementos 
constantes no anexo II do presente protocolo, a Ydreams – que tem por missão o apoio na divulgação, o Centro de Estudos 
Urbanos das Áreas Metropolitanas, tem como missão investigar e dar a conhecer a formação e a transformação ao longo do 
tempo de assentamentos urbanos do Núcleo Histórico de Odivelas, a Escola Secundária com 3º Ciclo de Caneças cuja 
missão é o desenvolvimento de acções de Formação para a Vida: Modalidades, Saberes e Práticas, Edições Colibri, Lda que 
tem por missão a publicação de edições dedicadas à história do núcleo antigo de Odivelas, a Rodoviária de Lisboa – que tem 
por missão colaborar no projecto da Linha Azul.  
 
Considerando que no art.º 7 do Regulamento Específico define que a preparação do Programa de Acção deve culminar com 
a formalização de um Protocolo de Parceria Local estabelecido entre os parceiros que identifique as respectivas 
responsabilidades e o compromisso de cada parceiro com os objectivos e metas a atingir. 
 
Em conformidade com a deliberação tomada em reunião de Câmara Municipal de Odivelas do dia 25 de Fevereiro de 2009, 
ao abrigo da alínea m) do n.º2 do art. 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002 
de 11 de Janeiro, é celebrado o presente protocolo que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 
 

Cláusula 1ª – Objecto 
 

1 – O Protocolo de Parceria Local define as modalidades de cooperação entre os signatários e determina as suas respectivas 
responsabilidades na execução do Programa de Acção denominado: Requalificação do Centro Histórico de Odivelas. 
 
2 – O Protocolo de Parceria enquadra-se no aviso para apresentação de candidaturas n.º 3 relativo aos Objectivos 
Específicos dos Eixos Prioritários II – Sustentabilidade Territorial e III – Coesão Social do Programa Operacional Regional 
de Lisboa – Politica das Cidades - Parcerias para a Regeneração Urbana, cujo objectivo é a apresentação do Programa da 
Acção para uma área urbana e de qualificação da sua inserção no conjunto da cidade de Odivelas. 
 
3 – A área de intervenção está identificada na planta anexa ao presente protocolo de parceria, que fica a fazer parte 
integrante do mesmo, como Anexo I.  

 
 

Cláusula 2ª – Designação do Líder do Programa de Acção 
 

O Programa de Acção é liderado pelo Município de Odivelas, sendo, para o efeito, constituída uma unidade de direcção, 
assessorada por uma estrutura de apoio técnico.  

 
 

Cláusula 3ª – Obrigações do Líder de Programa de Acção 
 

O Líder do Programa de Acção apresenta, em nome de todos os parceiros, a candidatura do pedido de financiamento para a 
realização do programa de Acção mencionado na Cláusula 1ª e compromete-se a: 
 
a) Responder, como interlocutor único e em conformidade e com a colaboração dos parceiros, aos pedidos de informação 
ou modificação que possa requerer a Autoridade de Gestão; 

b) Comunicar à Autoridade de Gestão as decisões e as modificações adoptadas pelo conjunto dos parceiros; 
c) Velar pela implementação coordenada do projecto e sua execução conforme exposto no formulário de candidatura do 
projecto, respeitando os prazos previstos; 

d)Fornecer, a pedido dos órgãos gestores do programa, informações periódicas sobre o progresso técnico, administrativo e 
financeiro, necessários para a implementação do sistema de acompanhamento; 

e) Entregar a cada parceiro uma cópia do Contrato de Financiamento celebrado entre a Autoridade de Gestão do Programa 
Operacional Regional e o Beneficiário, nos termos expressos no Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão, onde 
são referidos os montantes, prazos do financiamento e as obrigações e direitos das partes envolvidas, bem como os 
motivos que originam a rescisão e o respectivo processo; 
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f) Constituir a estrutura de apoio técnico, que tem por missão apoiar a unidade de Direcção do Programa de Acção e manter 
actualizado o quadro de execução física e financeira do Programa de acção, elaborar relatórios de execução periódicos e 
executar o programa de comunicação e divulgação. 

 
 

Cláusula 4ª – Unidade de Direcção 
 

A unidade de direcção, constituída por um representante de cada parceiro, é liderada pelo Município que assegura: 
 
a) A coordenação global do Programa de Acção; 
b) O controlo do cumprimento das responsabilidades dos diversos parceiros assumidas no presente Protocolo; 
c) A animação da Parceria Local; 
d) A procura de complementaridades e soluções inovadoras para potenciar os resultados dos projectos; 
e) A articulação dos parceiros com entidades públicas e privadas que não integrem a Parceria Local mas sejam relevantes 
para o sucesso da intervenção; 

f) A articulação com as entidades nacionais e regionais responsáveis pela Política de Cidades.   
 
 

Cláusula 5ª – Obrigações dos Parceiros do Programa de Acção 
 

Os parceiros comprometem-se a: 
 
a) Indicar o seu representante na unidade de direcção; 
b) Fornecer, com a maior brevidade possivel, as respostas aos pedidos de informação; 
c) Comunicar a sua aceitação relativamente às decisões e modificações adoptadas pelos órgãos de gestão do programa; 
d) Executar as actividades previstas conforme as modalidades e os prazos estabelecidos no formulário de candidatura do 
projecto. 

e) Cumprir o acordado especificamente entre parceiro e CMO, dentro das suas competências e área específica de actuação, 
no âmbito do presente Protocolo, que será reduzido a escrito e assinado por ambos, fazendo, como anexo, parte 
integrante deste.  

 
 

Cláusula 6ª – Funcionamento da Parceria 
 

1 – A parceria organizar-se-á de acordo com o sistema de funcionamento dos órgãos colegiais, competindo ao Líder do 
programa de Acção a função de presidir, e a um dos restantes parceiros a de secretariar. 
 
2 – De todas as reuniões devem ser elaboradas actas. 
 
3 – Com a primeira reunião deverá ser elaborado um regimento interno aprovado por todos os parceiros, sobre o 
funcionamento da Parceria. 

 
 

Cláusula 7ª – Duração do protocolo de Parceria Local 
 

O presente protocolo de parceria local entrará em vigor no dia da sua assinatura, estará condicionado à comunicação, por 
parte da Autoridade de Gestão, da decisão sobre a candidatura apresentada e vigorará até ao encerramento financeiro da 
execução dos projectos do Programa de Acção, devendo, no entanto, ser mantida a total colaboração dos parceiros no caso 
de auditorias de controlo e inspecções, após o encerramento.  

 
 

Cláusula 8ª – Obrigações Financeiras do Líder do Programa de Acção e dos outros parceiros 
 

O líder do Programa de Acção o os demais parceiros comprometem-se a: 
 
a) Efectuar registos contabilísticos específicos correspondentes à execução do Programa de Acção, em conformidade com o 
sistema de contabilidade organizada, conforme o Plano de Contabilidade aplicável e cada parceiro; 

b) Conservar uma cópia de toda a documentação justificativa da execução do Programa de Acção; 
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c) Aceitar o controlo dos organismos comunitários e nacionais competentes e das administrações que co-financiem o 
Programa de Acção, em tudo o que seja relativo à sua execução e à utilização do apoio FEDER concedido. 

Cláusula 9ª – Plano Financeiro do Programa de Acção 
 

O plano financeiro dos encargos a suportar pela Câmara Municipal de Odivelas está descrito no quadro anexo ao presente 
protocolo, que fica a fazer parte integrante do mesmo, como Anexo III. Os encargos financeiros e a contribuição dos 
parceiros serão detalhadamente descritos em sede de candidatura. 

 
 

Cláusula 10ª – Efeito da selecção de um programa de Acção 
 

1 - À selecção de um Programa de Acção pela Autoridade de Gestão corresponde a afectação indicativa do correspondente 
montante financeiro para financiamento dos projectos nele identificados, que devem ser submetidos à Autoridade de 
Gestão, no prazo máximo de 1 ano, em condições de serem aprovados. 
 
2 – A selecção do Programa dá origem à celebração de um Protocolo de Financiamento a celebrar entre a Autoridade de 
Gestão do PORLisboa. O Município de Odivelas e o conjunto de parceiros envolvidos. 
 
3 – O Protocolo de Financiamento estabelece nomeadamente: 
a) Os objectivos a atingir; 
b) Os projectos a realizar, a respectiva programação financeira, as fontes de financiamento, o montante máximo de fundos 
comunitários a mobilizar e a margem de ajustamento no momento de aprovação dos projectos; 

c) Os beneficiários responsáveis pela execução dos projectos; 
d) O modelo de governação da Parceria Local e as estruturas de implementação do Programa de Acção. 

 
 

Cláusula 11ª – Aprovação e Financiamento de Operações 
 

1 – As operações integradas em Programa de acção serão submetidas a aprovação da Autoridade de Gestão, nos termos 
estabelecidos no Protocolo a que se refere a cláusula anterior, pelas entidades responsáveis pela sua execução. 
 
2 – A aprovação de uma operação pela Autoridade de Gestão está condicionada à verificação dos requisitos constantes das 
alíneas a), b), c) e d) no nº2 do art.º 16, do Regulamento Específico. 

 
 

Cláusula 12ª – Modificações 
 

1 – Qualquer alteração ao presente protocolo de parceria será efectuada através de adenda, assinada por todos os parceiros e 
será anexada a este, passando a fazer parte integrante do mesmo. 
 
2 – Qualquer modificação do Protocolo de Financiamento entre a Autoridade de Gestão e os Parceiros, deverá ser aprovada 
por unanimidade.  

 
 

Cláusula 13ª – Responsabilidade da execução do Programa de Acção 
 

Cada um dos parceiros será responsável pela execução total ou parcial dos projectos que lhe foram atribuídos no Programa 
de Acção. 

 
 

Cláusula 14ª – Atraso e incumprimento das obrigações 
 

1 – Os parceiros estão obrigados a informar o Líder do Programa de Acção de qualquer facto ou acontecimento que possa 
afectar o bom desenvolvimento do Programa de Acção. 
 
2 – No caso de incumprimento total ou parcial das obrigações por parte de algum dos parceiros, o Líder do Programa de 
Acção requererá ao parceiro incumpridor a sua reparação, com a maior brevidade possível, e sempre num prazo inferior a 
30 dias. Em caso de não reparação da falta cometida ou se o incumprimento persistir, será efectuada a respectiva 
comunicação à Autoridade de Gestão do PORLisboa. 
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3 – No caso do incumprimento do parceiro ter consequências económicas prejudiciais para o Programa de Acção ou 
inviabilizar a sua execução/comparticipação, o Líder do Programa de Acção poderá pedir a este indemnização pelos 
prejuízos causados, salvo os caso previstos na Cláusula 19ª. 
 
4 – Nos casos de incumprimento poderá o Líder do Programa de Acção, em conjunto com os demais parceiros, propor à 
Autoridade de Gestão as acções constantes da listagem de obras complementares, de valor igual ou menor ao do programa 
de Acção. 

 
 

Cláusula 15ª – Resolução de conflitos internos da parceria 
 

1 – É de responsabilidade dos parceiros resolver entre si os litígios que surjam no âmbito da Parceria Local. Neste sentido, o 
líder do Programa de Acção informará os restantes parceiros sobre o conflito. Se, de qualquer modo, o conflito não se 
puder solucionar no seu seio, o assunto será comunicado à Autoridade de Gestão do PORLisboa. 
 
2 – Se se tornar impossível o acordo com a intermediação da Autoridade de Gestão, esta remeterá o assunto aos diferentes 
órgãos de gestão do programa. 
 
3 – Em caso de não resolução, cada um dos parceiros está obrigado a aceitar a decisão de uma Comissão de Arbitragem 
criada para o efeito pelos parceiros de projecto. 

 
 

Cláusula 16ª – Informação e Publicidade 
 

1 – A publicidade e a divulgação que sejam realizadas durante a execução do projecto obedecem ao Regulamento (CE) nº 
1828/2006 da Comissão, de 8 de Dezembro, que prevê as normas de execução do Regulamento (CE) nº 1083/2006 que 
estabelece disposições gerais sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu e o Fundo de 
Coesão e do Regulamento (CE) nº 1080/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional. 
 
2 – Qualquer um dos parceiros compromete-se a que toda a documentação elaborada no âmbito do Programa de Acção 
deve mencionar que foi realizada com a ajuda financeira do FEDER. Esta publicidade deve incluir obrigatoriamente os 
logos da União Europeia e dos parceiros. 

 
 

Cláusula 17ª – Confidencialidade 
 

0s parceiros comprometem-se a adoptar as medidas necessárias para que as pessoas envolvidas no Programa de Acção 
respeitem a confidencialidade da informação e para que não se divulguem sem prévio consentimento do Líder do programa 
de Acção. A obrigação de confidencialidade permanecerá em vigor dois anos depois da finalização destes protocolos.    

 
 

Cláusula 18ª – Substituições legais e renúncia de parceiros 
 

Em caso de se produzir a renúncia expressa de um parceiro, este terá de dar conhecimento imediato ao Líder do Programa 
de Acção e á Unidade de Direcção, que resolverão a questão, se acordo com os normativos aplicáveis, atendendo aos 
interesses e desenvolvimento do Programa de Acção. O Líder do Programa de Acção, de qualquer modo, comunicará o 
facto à Autoridade de Gestão do PORLisboa que actuará em consequência. 

 
 

Cláusula 19ª – Força Maior 
 

Nenhum parceiro será responsabilizado pelo incumprimento de obrigações resultantes do presente acordo quando o 
incumprimento seja devido a causas de força maior, ou seja, factos imprevisíveis e estranhos à vontade dos parceiros, que os 
impossibilitem absolutamente de cumprir as obrigações decorrentes do presente protocolo. Neste caso, o parceiro deverá 
comunicar, de imediato, por escrito o facto ao Líder do Programa de Acção que o comunicará aos demais parceiros. 
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Cláusula 20ª – Nulidade 
 
Se qualquer uma das cláusulas do presente protocolo for declarada nula pelo ordenamento jurídico que o rege, ou por algum 
dos parceiros, isso não significará a nulidade das restantes disposições. 
 

 
Cláusula 21ª – Precisão 

 
Qualquer acção judicial sobre a matéria regulada no presente protocolo estará sujeita a uma prescrição, decorrido o prazo de 
três anos sobre o momento de produção do facto. Se as reclamações judiciais recaírem sobre os fundos transferidos, o 
período de prescrição será de três anos contado desde o momento de realização da última transferência.  
 
Paços do Município de Odivelas, 26 Fevereiro de 2009 
 
 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
 
___________________________________ 
(Susana de Fátima Carvalho Amador) 
 
 
Director da Delegação Regional de Lisboa das Estradas de Portugal 
 
_____________________________________ 
(Jorge Simões Bernardo) 
 
 
O Presidente da Direcção da AECSCLO 
 
_____________________________________ 
(Francisco Vicente Matias)  
 
 
Vogal da Direcção da AECSCLO 
 
_____________________________________ 
(Abel da Cruz de Matos)  
 
 
O Presidente do Conselho de Gerência da Aula de Comércio  
  
_____________________________________ 
(Carlos Bernardo Barreiro Godinho Vieira) 
 
 
Gerência da Aula de Comércio  
  
_____________________________________ 
(Maria da Conceição Vaz Barroso Carloto Caldeira) 
 
 
O Presidente da Direcção da Associação de Jardins Escola João de Deus 
 
_____________________________________ 
(António de Deus Ramos Ponces de Carvalho) 
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O Pároco da Fábrica da Igreja Paroquial do Santíssimo Nome de Jesus  
  
_____________________________________ 
(José Rodrigues Filho) 
 
 
O Presidente da Direcção do Centro Comunitário Paroquial de Odivelas 
  
_____________________________________ 
(José Rodrigues Filho) 
 
 
A Presidente da Direcção da Associação das Obras Assistenciais da Sociedade de São Vicente de Paulo – Conferencia de 
Sto. Eugénio 
  
_____________________________________ 
(Alexandra Gameiro) 
 
 
O Presidente do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana 
  
_____________________________________ 
(Nuno Maia Serpa de Vasconcelos) 
 
 
O Presidente da Sociedade Musical Odivelense 
  
_____________________________________ 
(Maria Fernanda Patrocínio Moroso) 
 
 
O Administrador Delegado da Escola Intercultural das Profissões e do Desporto da Amadora, EM, 
 
_____________________________________ 
(Adelino Manuel Serras) 
 
 
A Presidente do Conselho de Administração da Escola Intercultural das Profissões e do Desporto da Amadora, E.M. 
 
_________________________________________ 
(Carla Maria Nunes Tavares) 
 
 
Administrador da Ydreams 
  
_____________________________________ 
(António Câmara) 
 
 
Administrador da Ydreams 
  
_____________________________________ 
(Edmundo Nobre) 
 
 
Presidente do Centro de Estudos do Centro de Investigação de Arquitectura e Áreas Metropolitanas 
 
_____________________________________ 
(Paulo Tormenta Pinto) 
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Presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária com 3º Ciclo de Caneças 
 
_____________________________________ 
(Fernando Jorge Jesus Nunes da Costa) 
 
 
Sócio-gerente das Edições Colibri, Lda 
 
_____________________________________ 
(Fernando Conchinha Mão de Ferro) 
 
 
O Presidente da Rodoviária de Lisboa 
  
____________________________________ 
(António Corrêa de Sampaio) 
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Preâmbulo 

 

A qualidade arquitectónica e a sua inserção na estrutura urbana e paisagem envolvente são os 

aspectos de maior valorização de uma intervenção. 

 

O Prémio Municipal de Arquitectura e Espaço Público, instituído pela Câmara Municipal de Odivelas, 

surge, então, da vontade de incentivar e promover publicamente edifícios e espaços exteriores públicos, 

que pela sua concepção construtiva e estética, representem um contributo para a valorização e/ou 

salvaguarda do património arquitectónico e urbanístico do concelho.  

 

ARTIGO 1º 

OBJECTIVO 

    

1. O Prémio Municipal de Arquitectura e Espaço Público da Câmara Municipal de Odivelas pretende 

distinguir e premiar obras de raiz ou de reabilitação/recuperação de edifícios e de espaços 

exteriores públicos, que na sua concepção tenham tido como principal objectivos a qualidade 

arquitectónica e o enquadramento e articulação com a envolvente. O prémio é, por isso, dividido em 

duas secções: 

 

      A – Edificações; 

      B – Espaços Exteriores Públicos. 

 

2. Com a atribuição do prémio à obra realizada, o Prémio Municipal de Arquitectura e Espaço Público 

pretende traduzir publicamente o reconhecimento do Município ao Autor do Projecto e ao Promotor 

da Obra. 

 

3. Poderão concorrer entidades públicas e privadas e os autores dos projectos de obras que estejam 

concluídas (Secção B) e que tenham obtido licença de utilização (Secção A) no período 

compreendido entre o último concurso e até à data limite da candidatura do próximo. 
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4. Só poderão candidatar-se as obras de autoria de Arquitectos para a secção A (Edifícios novos ou 

recuperados), e Arquitectos e/ou Arquitectos Paisagistas para a secção B (Espaços Exteriores 

Públicos). 

 

5. As obras serão analisadas de acordo com os seguintes critérios de avaliação, competindo ao júri a 

definição da avaliação dos mesmos: 

 

- Execução da obra, numa perspectiva equilibrada entre custo e qualidade; 

- Integração urbanística e paisagística, ao nível do funcionamento do território. 

- Qualidade formal e funcional da solução arquitectónica e construtiva, nomeadamente quanto às 

questões ambientais e de eficiência energética, para a secção A; 

- Qualidade formal e funcional do projecto, nomeadamente o equipamento e mobiliário urbano 

utilizado, assim como a qualidade do revestimento vegetal (quando existente), para a secção B. 

 

ARTIGO 2º 

NATUREZA DO PRÉMIO 

    

1. O Prémio terá uma periodicidade bienal, sendo constituído por um valor pecuniário de cinco mil 

euros a atribuir por cada secção a dividir em partes iguais entre o Promotor e o Autor das obras 

avaliadas. 

 

2. Além dos prémios pecuniários, pode o júri propor a atribuição até três Menções Honrosas (sem valor 

pecuniário). 

 

3. Havendo Menções Honrosas, os Autores e Promotores receberão diplomas alusivos. 

 

4. Serão atribuídas pela Câmara Municipal aos promotores das obras premiadas uma placa 

identificativa a colocar em local a definir pelo autor do projecto. 

 

5. O Prémio Municipal de Arquitectura e Espaço Público não poderá ser atribuído a mais do que um 

concorrente por secção (A e B). 

 

6. Ao júri reserva-se o direito de não propor a atribuição do Prémio ou qualquer Menção Honrosa, em 

qualquer das secções.  
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ARTIGO 3º 

PATROCINADORES 

    

A Câmara Municipal de Odivelas pode aceitar, para o Prémio Municipal de Arquitectura e Espaço 

Público, o contributo de um ou mais patrocinadores. 

 

ARTIGO 4º 

CONSTITUIÇÃO DO JÚRI 

    

1. O júri será constituído por: 

 

- Presidente da Câmara Municipal de Odivelas ou seu representante, que presidirá o júri; 

- Um representante designado pela Assembleia Municipal de Odivelas; 

- Um representante do Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, do Departamento de 

Obras Municipais e Transportes e do Departamento de Planeamento Estratégico e 

Desenvolvimento Económico; 

- Um Arquitecto representante da Ordem dos Arquitectos Portugueses; 

- Um Arquitecto Paisagista representante da Associação Portuguesa de Arquitectos Paisagistas. 

 

2. O júri pode solicitar acompanhamento técnico dos quadros de pessoal da Câmara Municipal de 

Odivelas, nas áreas que considerar importantes para a apreciação dos trabalhos dos concorrentes. 

 

3. O júri pode convidar especialistas das áreas que considerar importantes na apreciação dos 

trabalhos dos concorrentes. 

 

ARTIGO 5º 

CANDIDATURA 

    

1. As candidaturas ao Prémio Municipal de Arquitectura e Espaço Público deverão ser objecto de 

inscrição própria e poderão ser apresentadas pelo Autor do Projecto ou Promotor. 

 

2. Os processos de candidatura deverão conter, além de uma ficha de inscrição fornecida pela Câmara 

Municipal de Odivelas, os seguintes elementos: 

 

a) Memória Descritiva e justificativa do projecto; 
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b) Peças desenhadas do respectivo projecto, constando, no mínimo: para a secção A, alçados das 

fachadas, plantas dos diversos pisos e dois cortes na escala de um para cem; para a secção B, 

plantas e perfis do projecto numa escala adequada, e quando se justifique, plantas com maior 

pormenorização. 

c) Fotografias elucidativas da situação do terreno e/ou imóvel antes e depois da intervenção; 

d) Fotografias e/ou imagens 3D que possibilitem avaliar a integração da intervenção no conjunto 

urbano e paisagístico envolvente. 

 

3. Os trabalhos deverão ser apresentados sob a forma de um processo em suporte papel organizado 

em A4, e em digital (formato pdf), contendo todos os elementos do ponto 2; 

 

4. O júri fará uma primeira apreciação das candidaturas apresentadas, de modo a seleccionar os 

candidatos admitidos a concurso. Esta decisão será comunicada por escrito a todos os inscritos e 

divulgada nos meios de informação da CMO. 

 

ARTIGO 6º 

APURAMENTO E ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO 

    

1. Os processos de candidatura deverão ser formalizados durante o mês de Janeiro, dando entrada no 

Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico. 

 

2. Competirá ao Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico a condução do processo, 

podendo para o efeito solicitar o acompanhamento de elementos de outros Departamentos da 

Câmara Municipal de Odivelas que integrem o júri. 

 

3. Entre Fevereiro e Março, o júri efectuará a selecção de avaliação das obras a concurso. 

 

4. Durante o mês de Abril, será divulgada a classificação final. 

 

5. A entrega do Prémio Municipal de Arquitectura e Espaço Público e Menções Honrosas ocorrerá em 

sessão convocada para o efeito, e será efectuada pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Odivelas. 
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ARTIGO 7º 

EXCLUSÃO 

    

1. É motivo para exclusão a não entrega de qualquer dos elementos solicitados. 

 

2. Não podem ser consideradas, para efeitos do Prémio Municipal de Arquitectura e Espaço Público, as 

obras em cujos projectos tenha a qualquer título participado qualquer membro do júri. 

 

3. Não serão consideradas para efeitos do concurso, obras que tenham participado nas anteriores 

edições do Prémio Municipal de Arquitectura e Espaço Público. 

 

4. As obras promovidas pela Câmara Municipal de Odivelas não podem ser consideradas para efeitos 

do Prémio Municipal de Arquitectura e Espaço Público. 

 

ARTIGO 8º 

DIVULGAÇÃO DO CONCURSO 

    

A Câmara Municipal de Odivelas assegurará a divulgação do concurso através de órgãos de 

comunicação social, do seu site na Internet www.cm-odivelas.pt  junto da Ordem dos Arquitectos, da 

Associação Portuguesa de Arquitectos Paisagistas e dos técnicos que tenham apresentado projectos de 

arquitectura e/ou arquitectura paisagista. 

 

ARTIGO 9º 

DIVULGAÇÃO DOS PRÉMIOS 

 

1. A Câmara Municipal de Odivelas assegurará a divulgação da decisão do júri, relativa ao Prémio 

Municipal de Arquitectura e Espaço Público e às Menções Honrosas através do Boletim Municipal, 

dos órgãos de comunicação social e do seu site na Internet www.cm-odivelas.pt. 

 

2. Será realizada uma exposição pública de todos os trabalhos admitidos a concurso. 

 

3. A Câmara Municipal de Odivelas reserva-se o direito de expor e/ou publicar, no todo ou em parte, o 

conteúdo dos processos concorrentes, como forma de servir os objectivos da instituição de Prémio 

Municipal de Arquitectura e Espaço Público, com salvaguarda de todos os direitos de autor. 
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ARTIGO 10º 

DEVOLUÇÃO DOS TRABALHOS 

    

1. Passarão a ser propriedade material da Câmara Municipal de Odivelas, sem prejuízo dos direitos de 

propriedade intelectual e artística dos seus autores, todos os elementos entregues pelos 

concorrentes premiados. 

 

2. Os trabalhos dos restantes concorrentes poderão ser recolhidos durante um prazo de 30 dias após 

o encerramento da exposição, findo o qual serão propriedade da Câmara Municipal. 

 

ARTIGO 11º 

1ª EDIÇÃO DO PRÉMIO 

    

1. Os processos de candidatura deverão ser formalizados até dia 20 de Março de 2009, dando 

entrada no Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico. 

 

2. Entre Abril e Maio de 2009, o júri efectuará a selecção de avaliação das obras a concurso. 

 

3. Durante o mês de Junho de 2009, será divulgada a classificação final. 

 

4. A entrega do Prémio Municipal de Arquitectura e Espaço Público de 2009 e Menções Honrosas 

ocorrerá em sessão convocada para o efeito até ao fim de Junho de 2009, e será efectuada pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

5. Para a edição do Prémio Municipal de Arquitectura e Espaço Público de 2009 contam as obras que 

tenham obtido licença de utilização (Secção A) e que estejam concluídas (secção B) entre 1 de 

Janeiro de 2006 e 31 de Dezembro de 2008.  

 

ARTIGO 12º 

REVISÃO DO REGULAMENTO 

    

A Câmara Municipal de Odivelas, sempre que o considere necessário, poderá promover a revisão 

integral ou parcial do presente regulamento ou a sua suspensão. 
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ARTIGO 13º 

ENTRADA EM VIGOR 

    

O presente regulamento entra em vigor após a sua aprovação e respectiva publicação em Boletim 

Municipal. 
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REGULAMENTO MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E DA URBANIZAÇÃO - INTRODUÇÃO 
 
 

 
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. 

 
Assim, e ao abrigo do disposto no artigo 141.º da Constituição da República Portuguesa, no uso da 

competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º e da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º, ambas 

da Lei n.º 169, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e artigo 3.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, é elaborado 

e aprovado o presente Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização. 
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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 todas as fachadas dos edifícios, incluindo anexos, mas 

excluindo varandas e platibandas; 

d) Área de construção para os efeitos previstos no PDM: 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; 

e) Anexos: construção com carácter acessório à construção principal, que se destina 

exclusivamente a uso complementar desta; 

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; 
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h) Actividades económicas: actividades socioeconómicas abrangendo designadamente os usos 

de comércio, serviços e indústria, com ou sem fins lucrativos; 

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, aberturas e 

chaminés.  

l) 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. 

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 ilegais em varandas e outros elementos dissonantes;   
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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. 

 

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. 
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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 ou Local, com a antecedência de 8 dias consecutivos. 

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

 

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. 

 

Artigo 9º 

(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 10º 

(Actividades Económicas) 

 

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

indústrias, com ou sem fins lucrativos, compatíveis com uso habitacional, serão considerados 

equiparados à designação de actividades económicas. 

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. 
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Artigo 11º 

(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) 

 

Artigo12º 

(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. 

 

Artigo 13º 

(Suporte Digital) 

 

1. Deverão ser apresentados em suporte digital não editável, todos os elementos constituintes 

das operações urbanísticas elaborado de acordo com as definições constantes no anexo V do 

presente regulamento, preferencialmente em formato DXF, podendo ser aceites em casos 

excepcionais e devidamente justificados, elementos em formato PDF. 

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. 
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Artigo 14º 

(Suporte em Papel) 

 

1. Para além do suporte digital exigido nos nºs 1 e 2 do artigo anterior, com o requerimento de 

pedido de realização de operação urbanística, deverão ser entregues também duas cópias do 

projecto de arquitectura, em suporte de papel, 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 15º 

(Alterações ao projecto de arquitectura) 

 

As 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; 
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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; 

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. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano X - N.º 4 - 10 de Março de 2009 – Anexo 

16 
 

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

Parques e Jardins.   

 

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; 
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f) Planta geral de drenagem à escala 1:1000 ou 1500;  

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 inclua 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, que permita a verificação das condições de acessibilidade universal. 

2. Esta planta deverá ser acompanhada de termo de responsabilidade subscrito pelo técnico 

coordenador dos projectos relativo á compatibilidade entre todas as especialidades e os 

critérios de mobilidade universal nos termos da legislação em vigor. 

3. 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. 

4. 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; 

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. 
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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 ou de adaptação, desde que sujeitas a controlo 

prévio: 

 

4.1 De 1 a 12 meses 

 

5.Comunicação prévia para a conclusão de obras inacabadas: 

 

5.1 De 1 a 12 meses 

 

 

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, podendo ser dispensada em edifícios destinados a realojamento ao abrigo do 
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Programa Especial de Realojamento, desde que previsto espaço alternativo na área 

envolvente. 

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. 

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. 
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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.  

 

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. Nos novos arruamentos, 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 1,60m 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 1,60m. 

4. Caso seja necessária a localização de paragem de transportes públicos, o passeio deverá ser 

dimensionado de forma a ser garantido um corredor, livre de obstáculos, de 1,60m. 

5. Em todo o caso, deverão as soluções a propor ser integralmente compatíveis com a legislação 

em vigor relativa a mobilidade universal 

 

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. 

e) Não poderão ser ocupados terrenos exteriores à área de intervenção, com estaleiro e todo e 

qualquer material/equipamento referente às obras de urbanização. 
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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. Os custos decorrentes de desvios de trânsito necessários á concretização de 

operação urbanística em caso algum serão suportados pelo Município. 

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. 

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 
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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: 

 

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; 
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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; 

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.  
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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.  

 

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 nos números anteriores 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 
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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  

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. 

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. 
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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 emitida até 30 dias antes da 

apresentação onde conste que as comparticipações do lote se encontram em dia, quando 

aplicável. 

Capítulo V 

Cedências e Compensações 

 

Artigo 48º 

(Cedências) 

 

1-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.  

2- As áreas de cedência serão avaliadas caso a caso e deverão reunir as adequadas 

características morfológicas para o fim a que se destinam. 

 

Artigo 49º 

(Compensação) 

 

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 50º 

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

impacto semelhante a loteamento e obras com impacte  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 

 

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. 
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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. 

 

Artigo 51º 

(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. 
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Capítulo VI 

Fiscalização de Obra e Autorização de Utilização 

 

Artigo 52º 

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

as sanções acessórias legalmente previstas, aos técnicos responsáveis por direcção de obra 

que: 

 

a) Sejam responsáveis por obras que tenham derruído ou ameaçado ruína por efeito da má 

construção 

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

empregados processos defeituosos de construção; 

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

efectivamente; 

d) Não declinarem a sua responsabilidade, em carta dirigida à Câmara Municipal, por obras não 

licenciadas ou autorizadas, ou em desconformidade com o projecto aprovado; 

e) Permitirem o prosseguimento de obra que tenha sido embargada pela Câmara Municipal.  

 

3. As penalidades referidas no número anterior poderão ser transferidas para os proprietários ou 

empreiteiros das obras com as necessárias adaptações, sempre que os técnicos responsáveis 

registem no livro de obra as irregularidades na sua execução. 

 

Artigo 53º 

(Área destinada a estaleiro da obra e stands de apo io a vendas imobiliárias) 

 

Nos pedidos de licenciamento, autorização ou comunicação prévia 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 autorizados), garantindo as 

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

b) Ser vedada com tapume cujas características serão as do artigo 54º (quando confinante com 

vias ou outros espaços públicos). 
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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. 

 

Artigo. 54º 

(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 55º 

(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 56º 

(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: 
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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; 

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 57º 

(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. 

 

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

construção das mesmas. 

 

Artigo 58º 

(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 59º 

(Livro de obra) 

 

O livro de obra deverá conter, para além dos registos definidos na legislação em vigor, 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 60º 

(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. 

 

Artigo 61º 

(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: 
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a) Fotocópia do Livro de Obra actualizado, com apresentação do original; 

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

apresentação do original. 

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

os projectos aprovados. 

 

Artigo 62º 

(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 63º 

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. 

 

Artigo 64º 

(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. 
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Título II 

Estacionamento 

 

 

Capitulo I 

Normas Técnicas 

 

Artigo 65º 

(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 66º 

(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. 

 

Artigo 67 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 
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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 68º 

(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. 

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. 
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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 69º 

(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. Nos edifícios de habitação colectiva destinados a realojamento ao abrigo do Programa Especial 

de Realojamento, as zonas reservadas a estacionamento devem preferencialmente ser 

descobertas, contemplando, pelo menos, 1 lugar de estacionamento por fracção. 

4. 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.  

 

Artigo 70º 

(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 71º 

(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. 
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Artigo 72º 

(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; 

d) O funcionamento das operações de carga e descarga e a área de estacionamento prevista 

para as mesmas. 

 

Artigo 73º 

(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; 
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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 74º 

(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. 

 

Artigo 75º 

(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 76º 

(Salas de Espectáculos) 

 

Nas salas de espectáculos, as áreas de estacionamento obrigatórias serão equivalentes a 4 

lugares de estacionamento por cada 25 lugares. 

 

Artigo 77º 

(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 
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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 78º 

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

de Reparação Automóvel e Agências Funerárias) 

 

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, fica condicionada à 

comprovação da existência de área de estacionamento próprio, de preferência no interior do 

edifício. 

 

Artigo 79º 

(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 80º 

(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 81º 

(Localização e Implantação) 

 

Os critérios de localização e implantação 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 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 
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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. 

d) A implantação de novos postos de abastecimento de combustível não previstos no estudo 

Municipal, aprovado por deliberação da CMO de 2003, será sujeita á previa aprovação pela 

Câmara Municipal. 

 

Artigo 82º 

(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. 
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Título IV 

Loteamentos e edificações em áreas urbanas de génes e ilegal (AUGI) e em bairros de 

origem ilegal 

 

Capítulo I 

Processo de reconversão urbanística 

 

Artigo 83º 

(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 84º 

(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 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. 

 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano X - N.º 4 - 10 de Março de 2009 – Anexo 

48 
 

Capítulo II 

Procedimentos e normas técnicas e especiais 

 

Artigo 85º 

(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 86º 

(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 87º 

(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. 

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 88º 

(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. 
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Artigo 89º 

(Sótãos) 

 

1. O acesso ao sótão, não poderá individualizar a sua utilização relativamente ao fogo. 

2. Os sótãos destinados a arrumos, 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 90º 

(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. 

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. 

 

Artigo 91º 

(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. 
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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. 

 

Artigo 92º 

(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 93º 

(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 94º 

(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, na sua actual 

redacção; 

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; 

 

 

Capítulo V 

Legalização das construções 

 

Artigo 95º 

(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 96º 

(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 na sua actual redacção, 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, 
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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 97º 

(Licenciamento condicionado em AUGI) 

 

1. Após aprovação do projecto de loteamento pela Câmara Municipal poderão ser licenciadas 

condicionadamente obras de edificação 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 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) estar o projecto de construção aprovado; 

c) terem sido pagas integralmente as comparticipações devidas pelo proprietário do lote; 

d) estar o lote servido de infra-estruturas básicas. 

 

Artigo 98º 

(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; 
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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; 

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. 

 

7. 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. 

h) Seja provado que a actividade económica não apresenta características de poluição ambiental 

e não produza inconvenientes urbanísticos; 

 

8. Os custos de ligação de ramais ou ampliações das redes serão suportados pelos requerentes. 
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Capítulo VI 

Critérios de dimensionamento das áreas de cedência,  estacionamento e infra-estruturas 

viárias 

 

Artigo 99º 

(Áreas de cedência) 

 

1. Quando o cumprimento estrito destes parâmetros referidos em 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 na sua actual redacção, 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. 

2. Quando as parcelas a ceder para domínio público forem inferiores às que resultam do regime 

jurídico aplicável, haverá lugar a compensação resultante da aplicação das disposições 

conjugadas previstas no presente Regulamento e no Regulamento de Taxas do Município de 

Odivelas. 

3. Para o dimensionamento dos espaços verdes e de utilização colectiva, podem ser 

consideradas áreas de natureza privada, designadamente, as áreas afectas a logradouros de 

lotes privados, até 50% da área livre permeável, com o mínimo de 25 m2. 

4. 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 prevista no Capitulo V, Titulo I, do presente Regulamento. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Às alterações aos títulos de reconversão, nos termos do nº 3 do Artº 4º da Lei 91/95 de 2 de 

Setembro, na sua redacção actual, poderá ser aplicado o regime especial referido nos pontos 

1, 2 e 3, devendo a ausência de cedências, para o domínio municipal destinadas a 

equipamentos e a espaços verdes e de utilização colectiva, ser devidamente fundamentada. 
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Artigo 100º 

(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 projectos de reconversão o justificarem, que a impermeabilização dos 

logradouros atinja 50% da área dos mesmos. 

 

Artigo 101º 

(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 parqueamento em 

domínio público, destinada a compensar a capacidade de estacionamento em falta. 
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Artigo 102º 

(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 7,5m (com 1,0m de passeio + 5,5m de 

faixa de rodagem + 1,0m de passeio = 7,5m). 

b) Perfil de sentido único de 6,5m (com 1,0m de passeio + 4,5m de faixa de rodagem + 1,0m de 

passeio = 6,5m), admissível em caso de não ser possível garantir o perfil referido na alínea a).  

c) Poder-se-á admitir, em alternativa ao perfil descrito na alínea b), um perfil com uma faixa de 

5,0m 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 103º 

(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 104º 

(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. 

c) Limpeza e regularização de linhas de água, sendo a comparticipação financeira municipal 

máxima de 50% do montante 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, incluindo 

comparticipações deliberadas e listagem de devedores, acompanhada da indicação das 

medidas tomadas pela CAC com vista à sua regularização. 
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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 105º 

(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. 

 

 

Titulo V 

Disposições finais 

 

Artigo 106º 

(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. 

 

Artigo 107º 

(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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Inclinação máxima = 10% ao eixo 

• Raio de curvatura mínimo ao bordo exterior
 da faixa interior: 9,00 m

R = 9,00 m
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ANEXO II 
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Projectos de especialidade a apresentar nos pedidos  de obras 

de edificação (sempre que apresentados em papel) 

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 

 

Projecto de infra-estruturas e especialidades a apr esentar nos 

pedidos de realização de obras de urbanização (quan do 

apresentados em papel) 

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 

 

LISTAGEM DE 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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ANEXO VI 

 
QUADROS DO LOTEAMENTO A INCLUIR NA PLANTA DE SÍNTESE DO LOTEAMENTO 

 
I - QUADRO DE LOTES 

 
N.º pisos Área máx. de Construção 

(m2) 
N.º 
lote 

Área 
lote 

(m2) 

Área 
implantação 

(m2) 
Acima 
Cota 
s. 

Abaixo 
Cota 
s. 

Habitação Actividades Total 

 
Área de 

Estacionamento 
(m2) (*) 

N.º 
máx. 
fogos 

N.º 
lug. 
estac. 

Obs. 

            
            

Total            
 
(*) – O número de lugares de estacionamento deverá ser feito de acordo com o disposto na legislação 

aplicável e em vigor. Aconselha-se que o dimensionamento dos lugares de estacionamento sob estrutura 

edificada seja feito com base em 35m2 por lugar. 

 
II - IDENTIFICAÇÃO DA(S) PARCELA(S) A LOTEAR 

 
Confrontações  Prédio 

(designação) 
Área 
(m2) 

Artigo 
Cadastral 

Freguesia Descrição 
(CRP) Norte Sul Nascente Poente 

1          
2          
n          
 Total         

 
III – QUADRO DE CADASTRO DO LOTEAMENTO 

 

Prédio de origem Lotes e parcelas resultantes Confrontações 

Prédio 

(designação) 

Área 
(m2) 

Artigo 

Cadastral 
Freguesia 

Descrição 

(CRP) 

Parcela/ 
Lote 

Área das 
parcelas/ 
lotes 
(m2) 

Uso/ 
finalidade 

Norte Sul Nascente Poente 

     P-A  Equipamento     

     P-B       

     L-1  Hab./Activ.     

     L-2       

     L-3       
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IV - PARÂMETROS URBANÍSTICOS E OUTROS INDICADORES 
(*) 
A Área total dos prédios a lotear (m2) A=B+C+D+E 
B Área total dos lotes (m2)  
C Área de Cedência para Espaços Verdes e de utilização colectiva (m2)  
D Área de Cedência para Equipamentos de utilização colectiva (m2)  
E Área destinada a integrar o domínio público municipal para arruamentos 

(m2) 
E=F+G+H 

F Área de Cedência para faixa de rodagem  
G Área de Cedência para estacionamento público  
H Área de Cedência para passeios  
I Índice de Construção I=J/A 
j Área de Construção Total (m2)  
K Área de Construção destinada a Habitação (m2)  
L Área de Construção destinada a Actividades (m2)  
M Índice de Actividades (%) M=(L/J)x100 
N Número total de Lotes  
O Número total de Fogos  
P Densidade Habitacional (f/ha) P=(10.000xO)/A 
Q N.º de lugares de estacionamento exteriores  
R N.º de lugares de estacionamento interiores  
S N.º total de lugares de estacionamento S=Q+R 
Nota : A coluna assinalada como (*) é indicativa, não devendo ser reproduzida em planta  
 
 
 


