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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

2222..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  66  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22001111  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

“CAMPEONATO DA EUROPA DE KARATÉ – POLÓNIA 
ATLETAS DO CKSO NA SELECÇÃO NACIONAL 

 
Decorreu entre 24 a 27 de Novembro, em Bielska Biala - 
Polónia, o Campeonato da Europa de Karaté, que contou, 
mais uma vez, em representação da Selecção Nacional 
portuguesa, com cinco atletas do Centro de Karate 
Shotokan de Odivelas (CKSO), além do sensei João 
Cardiga, na qualidade de Técnico da Equipa Nacional. 
 
Nesta competição participaram 26 países, num total de 
465 atletas, nos escalões de cadetes, juniores e seniores e 
apesar de na presente edição da Prova não terem sido 
alcançados lugares de pódio, como de resto tem vindo a 
ser habitual, não se revela menos importante destacar a 
elevação da presença e prestação desportiva dos cinco 
atletas (Hugo Soares, Diogo Santos, André Nunes, Joana 
Borges e Marta Costa) do CKSO. 
 
Assim, a Presidente e os Vereadores desta Câmara 
Municipal, apresentam a sua satisfação pela presença e 
prestação desportiva dos atletas do Centro de Karate 
Shotokan de Odivelas, na Selecção Nacional, que sempre 
honram o Desporto e o Concelho de Odivelas. 
 
Odivelas, 6 de Dezembro 2011” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

13.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

13.ª Alteração Orçamental, nos termos dos Mapas anexos 
à informação n.º Interno/2011/11823, de 2011.12.02, e 
que farão parte integrante da acta da presente reunião. 
 
“13.ª Alteração Orçamental 
 
A 13.ª Alteração Orçamental de 2011, encontrava-se 
devidamente calendarizada e reproduz a necessidade de 
ajustamento de algumas rubricas dos serviços municipais, 
imprescindíveis ao seu normal funcionamento. 
 
De entre os vários movimentos de reforço destaque para: 
 
-No Departamento de Habitação e Saúde: 
Uma verba de 10.000,00€ (dez mil euros) para o projecto 
“Reabilitação e Conservação de Fogos na Área do 
Município – Habitações Municipais”. 
 
-No Departamento de Obras Municipais: 
A inscrição de 51.000,00€ (cinquenta e um mil euros) para 
reforço do projecto “Espaço Jovem”; 
 
No projecto referente às Reparações de Centros de Dia, o 
valor de 22.000,00€ (vinte e dois mil euros). 
 
-No Departamento de Educação, Juventude e Cultura: 
Na gestão e Manutenção de Instalações Desportivas, o 
valor total de 7.000,00€ (sete mil euros). 
 
-No Departamento de Ambiente e Transportes: 
O valor de 16.000,00€ (dezasseis mil euros) respeitante à 
abertura de procedimento para lavagens de exteriores de 
autocarros. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 333.170,10€ (trezentos e trinta e três mil cento e 
setenta euros e dez cêntimos), verificando-se um 
acréscimo das despesas correntes no valor de 194.710,00€ 
(cento e noventa e quatro mil e setecentos e dez euros) 
por contrapartida de uma diminuição de igual montante 
ao nível das despesas de capital conforme quadro 
seguinte: 

 
Modificação Despesa 

Quadro Síntese 
 

 
Inscrições / 

Reforços 
Diminuições / 

Anulações 

Total de Despesas Correntes  242.170,10 47.460,10 

Total de Despesas Capital  91.000,00 285.710,00 

Total Geral  333.170,10 333.170,10 

(un: euros) 
 
(Aprovado por maioria) 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XII - N.º 23 - 20 de Dezembro de 2011 

8 
 

 

PROCESSO DISCIPLINAR 
 

 
 

PROCESSO DISCIPLINAR DAJG/01/2011 
 

Arquivamento do processo disciplinar instaurado à 
trabalhadora Susana Paula do Nascimento Teixeira, por 
prescrição nos exactos termos e fundamentos invocados 
no Relatório Final e na adenda que se encontram anexas 
ao processo disciplinar n.º DAJG/01/2011, de acordo 
com o proposto na adenda ao relatório final, datada de 29 
de Novembro de 2011. 
 
(Deliberado, por escrutínio secreto, com seis votos a favor e 
dois votos contra) 

 
 
 
 

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 
 

 
 

CESSAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 
 

Cessação dos três procedimentos concursais abertos para 
três postos de trabalho, dois na área de Direito e um na 
área de Arquitectura, anteriormente aprovados na 3.ª 
Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
em 27 de Julho de 2011 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 14/2011, de 2 de Agosto, pág. 
21), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/11524, de 2011.11.22. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REGULAMENTO 
 

 
 

REGULAMENTO MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO 
E DA URBANIZAÇÃO DE ODIVELAS - RMEU 

 
Alteração do Regulamento Municipal da Edificação e da 
Urbanização nas condições descriminadas na informação 
datada de 2011.11.28. As alterações propostas são as 
seguintes, de acordo com a referida informação: 
 
-Adaptação dos conceitos técnicos nos domínios do 
ordenamento do território e do urbanismo, de acordo 
com o disposto no Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 
29 de Maio (Artigo 2.º); 
 
-Definição de conceitos urbanísticos, aperfeiçoamento de 
terminologia e regulação de procedimentos, de forma 
assegurar uma interpretação e aplicação das normas 
precisa e uniforme e de acordo com a actual redacção do 
RJUE (Artigos 2.º, 3.º, 4.º, 7.º, 10.º, 12.º, 15.º, 15.º-A, 15.º-

B, 23.º, 23.º-A, 24.º, 31.º,40.º, 41.º, 42.º, 48.º, 51.º, 53.º, 53-
A, 54.º, 55.º, 57.º, 58.º, 58-A, 64.º, 84.º, 89.º e 100.º); 
 
-Alteração dos conceitos de edifícios com impacte 
semelhante a operação de loteamento e com impacto 
relevante e definição de regras de compensação de área de 
cedência em falta (Artigos 5.º e 6.º); 
 
-Caracterização das técnicas construtivas, equipamentos e 
recursos utilizados de forma a promover uma maior 
eficiência energética dos edifícios, através do 
preenchimento de fichas de indicadores de Eficiência 
energética, cujos modelos constam em anexo ao RMEU, 
que devem conter a descrição das soluções consideradas 
para os sistemas de climatização passiva e de arquitectura 
bioclimática (Artigo 22.º-A, Anexo VII e Anexo VIII); 
 
-Determinação de normas de instrução de pedidos de 
intervenção na via pública por parte de operadores e 
concessionárias de serviços públicos (Artigo 9.º), e 
pedidos de prorrogação de prazo de execução de obras 
(Artigos 45.º e 61.º); 
 
-Fixação de normas de apresentação de elementos em 
suporte digital (Artigos 13.º, 13.º-A e 14.º); 
 
-Harmonização do RMEU com o disposto no 
Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de 
Polícia do Concelho de Odivelas (Artigos 17.º e 22.º); 
 
-Reforço da responsabilização do Director de Obra e do 
Director de Fiscalização (Artigo 52.º); 
 
-Introdução de normas relativas à ocupação do espaço 
público por motivo de obras e previsão de sanções para o 
não cumprimento dessas normas (Artigo 54.º-A, 54.-B e 
105.º-A). 
 
O presente regulamento deverá ser submetido a discussão 
pública, por prazo não inferior a 30 dias, nos termos do 
disposto no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, na redacção conferida pelo Decreto-
Lei 26/2010, de 30 de Março, e com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 28/2010, de 2 de Setembro. 
 
Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização 
publicado em anexo 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REUNIÕES DE CÂMARA 2012 
 

 
 

CALENDARIZAÇÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS PARA 2012 

 
Calendarização das reuniões ordinárias da Câmara 
Municipal de Odivelas para o ano de 2012, de acordo com 
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o proposto na informação n.º Interno/2011/11807, 
2011.11.30 e seu anexo. 
 

Mês Dia Reuniões 

Janeiro 
10  

24 Reunião Pública 

Fevereiro 

7  

22 

(4.ª Feira) 
Reunião Pública 

Março 
6  

20 Reunião Pública 

Abril 
3  

17 Reunião Pública 

Maio 

2 

(4.ª Feira) 
 

15  

29 Reunião Pública 

Junho 
12  

26 Reunião Pública 

Julho 
10  

24 Reunião Pública 

Agosto 
7  

21 Reunião Pública 

Setembro 
4  

18 Reunião Pública 

Outubro 

2  

16  

30 Reunião Pública 

Novembro 
13  

27 Reunião Pública 

Dezembro 

11  

21 

(6.ª Feira) 
Reunião Pública 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MUNICIPÁLIA 
 

 
 

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 
TABELA DE PREÇOS PARA O SECTOR DA ARTE E CULTURA 

CONTRATO-PROGRAMA PARA 2012 
 

Plano de Actividades e Orçamento, Tabela de Preços para 
o Sector da Arte e Cultura e Contrato-Programa a celebrar 
com o Município de Odivelas para 2012, da Municipália - 

Gestão de Equipamento e Património do Município de 
Odivelas, E.M., de acordo com a proposta n.º 
13/PRES/2011, datada de 22 de Novembro de 2011. 
 
Orçamento Exercício de 2012, Documentos de Gestão 
Previsional, Tabela de Preços do Sector da Arte e Cultura 
e Contrato-Programa Exercício 2012, publicados em 
anexo. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A 
IMOESTATISTICA – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE 

IMOBILIÁRIO, LDA 
 

Protocolo de cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Imoestatística – Sistemas de Informação de 
Imobiliário, Lda, com vista à exploração estatística dos 
dados relativos ao licenciamento municipal das operações 
urbanísticas e à evolução do mercado imobiliário do 
Concelho, nas condições da minuta de protocolo anexa à 
informação n.º 020/DPUPE/FL/2011, de 2011.11.25. 

 
 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
ENTRE O 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
E A 

IMOESTATÍSTICA – SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO DE IMOBILIÁRIO, LDª 

 
O Município Odivelas, entidade equiparada a pessoa 
colectiva com o n.º 504 293 125, representado neste acto 
por Susana de Fátima Carvalho Amador, na qualidade de 
presidente doravante designado por Município, 
 
e 
 
A Imoestatística – Sistemas de Informação de Imobiliário, 
Ldª, pessoa colectiva nº 507 830 369, com sede no Rua 
Gonçalo Cristóvão n.º 185 - 6.º Andar, Porto, 
representada neste acto pelos sócios-gerentes, Dr. 
António Manuel Gil Pimentel Felgueiras Machado e Dr. 
José Ricardo Garcia Machado Guimarães, doravante 
designada por Imoestatística. 
 
Considerando que: 
 
A. Ao abrigo do Regime Jurídico de Funcionamento dos 
Órgãos dos Municípios e das Freguesias, o Município, em 
matéria de Gestão Urbanística e Ordenamento do 
Território, detém a competência legal para a concessão de 
licenças de construção, reedificação, utilização, 
conservação ou demolição de edifícios; 
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B. A Imoestatística é uma empresa tem por objecto a 
prestação de serviços de avaliação da performance de 
activos imobiliários e a produção de índices imobiliários;  
 
C. A Imoestatística detém ou representa, entre outros, os 
seguintes produtos estatísticos e editoriais: 
 
1. A revista Confidencial Imobiliário (Ci) que, é desde 
1988 a publicação periódica de referência para o sector 
imobiliário em Portugal, pelo seu perfil editorial 
eminentemente técnico e pela sua vocação para a difusão 
de indicadores estatísticos do mercado imobiliário; 
 
2. O Índice Confidencial Imobiliário que é a série de 
dados mais antiga (20 anos) para medir a valorização 
residencial em Portugal. Tem procedimentos estatísticos e 
econométricos de ajustamento de qualidade, que 
permitem explicar 91% da variação do valor de oferta. 
Acompanha a “evolução pura” de preços, neutralizando o 
impacto da variação temporal do mix de oferta. A sua 
credibilidade e independência faz com que seja usado por 
entidades de referência como o Banco Central Europeu, o 
Banco de Portugal, os Ministérios das Finanças e Tesouro 
e da Economia e Inovação; 
 
3. Aos quais, entre outros, se junta mais recentemente o 
Anuário Imobiliário e Energético (doravante Anuário), 
que é um novo projecto editorial que visa caracterizar e 
apresentar todos os projectos imobiliários licenciados em 
cada ano, tendo em conta os seus aspectos mais 
relevantes, designadamente a sua eficiência energética e os 
factores/equipamentos que concorrem para esse 
desempenho, contextualizando-os relativamente ao leque 
de investimentos municipais de valorização territorial e à 
respectiva carta de equipamentos, sendo que na presente 
data este conteúdo beneficia já dos protocolos de 
colaboração estabelecidos com muitas das principais 
autarquias, nomeadamente Lisboa, Cascais, Oeiras, 
Amadora, Barreiro, Santarém, Porto, Matosinhos, Vila 
Nova de Gaia, Póvoa do Varzim, Espinho, Barcelos, 
Lagos e Portimão; 
 
D. A Imoestatística, assim como todos os seus 
colaboradores, não prestam serviços de consultadoria no 
mercado imobiliário nem de aconselhamento de 
investimento ou qualquer outro serviço conexo de 
consultadoria, sendo uma empresa especializada no 
tratamento estatístico de dados; 
 
E. O Município considera o tratamento estatístico da 
informação relativa ao licenciamento municipal de 
operações urbanísticas uma mais-valia, nomeadamente 
quando tal serviço é realizado por uma entidade 
independente como a Imoestatística e assenta numa 
metodologia formalizada, valorizando, dessa forma, os 
respectivos conteúdos e possibilitando o apuramento de 
novos indicadores de análise urbanística, com destaque 
para a dinâmica de reabilitação urbana; 
 
F. A Imoestatística considera uma mais-valia a 
disponibilização ao mercado de listagens e estatísticas 
gerais de mercado obtidas pelo tratamento de dados 

relativos ao licenciamento municipal de operações 
urbanísticas no concelho, nomeadamente pela sua 
pertinência para efeitos de antecipação da evolução futura 
da bolsa de oferta imobiliária e tendências de 
investimento, fomentando a transparência, a racionalidade 
e a sustentabilidade; 
 
Celebram entre si o presente Protocolo que se regerá pelas 
cláusulas seguintes:  

 
PRIMEIRA 

Objecto 
 

1. O presente Protocolo estabelece os princípios e 
condições de cooperação entre o Município de Odivelas e 
a Imoestatística com vista à exploração estatística dos 
dados relativos ao licenciamento municipal das operações 
urbanísticas e à evolução do mercado imobiliário do 
concelho, da região e do País.  
 
2. O mesmo é igualmente estabelecido atendendo aos 
objectivos do Anuário Imobiliário e Energético, que 
resulta de uma iniciativa da Ci que a colaboração da 
ADENE, no âmbito do qual trata a informação associada 
aos certificados energéticos e às declarações de 
conformidade regulamentar emitidas por esta entidade, 
por essa via identificando e caracterizando todos os novos 
investimentos imobiliários em carteira no mercado, 
cruzando-o com os dados do licenciamento municipal de 
obras, dessa forma filtrando aqueles que de facto foram 
alvo de alvará de construção ou comunicação prévia, 
sendo que em especial o Anuário será uma ferramenta 
chave para monitorizar as obras de reabilitação urbana, 
acompanhando todos os projectos de obras em edificado, 
detalhando o respectivo grau de intervenção. 

 
SEGUNDA 

Obrigações do Município 
 

1. Relativamente às informações relacionadas com o 
licenciamento municipal de obras, o Município 
compromete-se a: 
 
a. Remeter mensalmente à Imoestatística, por correio 
electrónico, um ficheiro contendo dados com informação 
dos alvarás de licença de construção e dos alvarás de 
autorização de utilização emitidos no mês imediatamente 
anterior.  
 
b. O ficheiro referido na alínea anterior obedecerá ao 
modelo de dados previsto nas operações estatísticas 
efectuadas pelo Instituto Nacional de Estatística, no 
âmbito do SIOU - Sistema de Informação sobre 
Operações Urbanísticas. 
 
c. Pode ser estabelecido outra rotina ou modelo de dados, 
desde que o mesmo seja alvo de acordo entre as partes. 
 
2. Relativamente ao cruzamento das informações dos 
certificados emitidos da ADENE com os alvarás de 
construção e comunicações prévias, o Município 
compromete-se a prestar os esclarecimentos que sejam 
necessários com vista a promover esse cruzamento, 
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nomeadamente, sempre que necessário, verificando a 
situação de licenciamento dos novos projectos que 
tenham mencionados através dos certificados da 
ADENE. 
 
3. Relativamente aos investimentos municipais e à carta de 
equipamentos, o Município compromete-se a actualizar 
essa informação pelo menos anualmente, para efeitos da 
sua menção na edição impressa e electrónica do Anuário, 
caracterizando e georreferenciado os mesmos, conforme 
modelo de reporte a acordar entre as partes. 

 
TERCEIRA 

Obrigações da IMOESTATÍSTICA 
 

A Imoestatística, por seu turno, compromete-se a: 
 
1. Conceder ao executivo camarário acesso gratuito às 
seguintes bases de dados e estatísticas: 
 
a. Base de dados do Anuário Imobiliário e Energético, que 
contempla a listagem exaustiva, por concelho, de todos os 
investimentos imobiliários que estão em projecto, em fase 
de construção ou acabados de concluir, detalhando suas 
características energéticas, de uso e os seus atributos 
físicos, assim como a identificação dos 
investidores/promotores envolvidos.  
 
b. Estatísticas do mercado residencial, compreendendo 
informação alusiva à valorização residencial, com base no 
Índice Confidencial Imobiliário, assim como sobre o 
número de casas em oferta e respectivos valores médios, a 
dinâmica de novas ofertas no mercado, em número e em 
valor, e a dinâmica da procura, quanto ao número, valor e 
tempo de absorção, com detalhe à freguesia, segundo a 
tipologia e/ou estado de uso.  
 
2. Proceder ao tratamento dos dados remetidos pelo 
Município de Odivelas, ao abrigo do disposto na cláusula 
anterior, com vista à sua menção no Anuário e à obtenção 
de elementos estatísticos caracterizadores do mercado 
imobiliário do concelho, nomeadamente dos indicadores 
relativos à dinâmica construtiva, por segmento de 
mercado, identificando as obras em curso e os seus 
principais atributos; 
 
3. Assegurar completa confidencialidade relativamente aos 
elementos de identificação dos promotores que não 
autorizem a sua menção no Anuário. Assim, a 
identificação pública do promotor, seja pessoa individual 
ou colectiva, só é passível de ser usada para os fins 
previstos neste protocolo perante a não oposição do 
mesmo, nos termos legais. 
 
4. Proceder ao registo da base de dados na CNPD – 
Comissão Nacional de Protecção de Dados, no termos 
legais. 
 
5. Prestar ao Município todos os esclarecimentos relativos 
aos contornos metodológicos dos apuramentos acima 
referidos, bem como mantê-lo a par de eventuais 
alterações que possam ser relevantes para a leitura e 
interpretação dos resultados obtidos. 

QUARTA 
Outras obrigações 

 
1. O relacionamento entre os Outorgantes do presente 
Protocolo não implica qualquer contraprestação 
financeira.  
 
2. A Imoestatística assume a responsabilidade pela 
conformidade técnica das estatísticas apuradas, não sendo 
imputável ao Município qualquer responsabilidade por tais 
resultados, desde que sejam cumpridos os preceitos 
descritos na cláusula segunda deste Protocolo. 
 
3. A Imoestatística veicula estas estatísticas junto dos seus 
clientes, fazendo-o sempre com expressa menção da fonte 
“Município Odivelas/Confidencial Imobiliário”, através 
dos vários meios de difusão de que dispõe ou venha a 
dispor, designadamente relatórios, newsletters e internet.  
 
4. Sempre que a Imoestatística colabore com órgãos de 
comunicação social, nomeadamente televisão ou imprensa 
escrita, usando estes dados, fará expressa menção à fonte 
“Município de Odivelas/ Confidencial Imobiliário”.  
 
5. O Município pode aceder de forma totalmente livre aos 
conteúdos desenvolvidos pela Imoestatística referidos no 
n.º1 da cláusula 3ª do presente protocolo, 
independentemente dos meios de difusão usados pela 
Imoestatística. Em qualquer dos casos, esse acesso será 
para uso exclusivo do Município, não podendo ser 
passado a terceiros.  
 
6. Sem prejuízo do mencionado na alínea anterior, o 
Município pode fazer menção aos dados disponibilizados 
pela Imoestatística em estudos ou publicações que 
produza, desde que não em formato que concorra com a 
actividade regular da Imoestatística, devendo igualmente 
fazer menção às fontes de dados. 

 
QUINTA 

Duração e cessação 
 

1. O presente Protocolo produz efeitos a partir da data da 
sua assinatura, vigorando por um período inicial de 3 
anos, sendo renovável de forma automática por períodos 
sucessivos de três anos. 
 
2. A interrupção da prestação dos serviços objecto do 
presente Protocolo por qualquer dos Outorgantes deve 
ser comunicada à outra parte mediante envio de carta 
registada com aviso de recepção com a antecedência 
mínima de 6 meses.  

 
SEXTA 

Disposições finais 
 

1. A alteração, supressão ou aditamento de cláusulas ao 
presente Protocolo deve revestir a forma escrita. 
 
2. A invalidade ou ineficácia de qualquer cláusula do 
presente Protocolo não prejudica a validade ou eficácia 
das demais.  
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O presente Protocolo é feito em duplicado, sendo um 
exemplar para cada uma das partes.  
 

Odivelas, … de 2011 
 
 

O Município                                       
   A Imoestatística” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE PARCERIA 
 

 
 

PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
E A ALC - ASSOCIAÇÃO LUSÓFONA PARA O 

DESENVOLVIMENTO E CONHECIMENTO 
 

Protocolo de parceria a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a ALC – Associação Lusófona para o 
Desenvolvimento e Conhecimento, com vista à 
dinamização de actividades no âmbito da igualdade de 
Género, nas condições da minuta de protocolo anexa à 
informação n.º Interno/2011/11485, de 2011.11.21,  

 
“Protocolo de Parceria 

Preâmbulo 
 

Considerando que: 
 
Nos termos do disposto no Artigo 9.º da Constituição da 
República Portuguesa, constitui uma das tarefas 
fundamentais do Estado Português promover a igualdade 
entre homens e mulheres; 
 
A realização de uma efectiva igualdade entre mulheres e 
homens é uma dimensão fundamental da protecção e 
promoção dos direitos da pessoa humana e constitui um 
forte indicador da qualidade da democracia; 
 
A implementação da estratégia de integração da 
perspectiva de género nas políticas e acções promovidas 
pelas autarquias não só contribuirá para promover uma 
igualdade efectiva entre mulheres e homens, mas também 
terá como consequência a melhor utilização dos recursos 
humanos e financeiros, o aumento da qualidade da 
tomada de decisão tendo como consequência um eficaz 
funcionamento da democracia; 
 
A eliminação dos estereótipos de género e a alteração dos 
modelos sociais e comportamentais deles decorrentes 
constituem uma preocupação constante das orientações e 
resoluções do Conselho da Europa e da União Europeia; 
 
A melhoria efectiva do estatuto dos homens e das 
mulheres é uma componente essencial do 
desenvolvimento humano e sustentável; 
 

É atribuição das autarquias locais o que diga respeito aos 
interesses próprios, comuns e específicos das populações 
respectivas, designadamente nas áreas de intervenção 
previstas na Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro; 
 
As autarquias locais, pela sua proximidade com as 
populações, configuram-se como impulsionadoras e 
agentes de desenvolvimento, apresentando-se, por isso, 
como instrumentos privilegiados de concretização de 
acções e medidas que tenham como objectivo a promoção 
da política de Igualdade de Género e a participação e 
representação equilibrada dos dois géneros na vida cívica, 
social, política e laboral. 
 
Nesta conformidade, é celebrado o presente Protocolo de 
Parceria entre: 
 
Município de Odivelas, representado neste acto pela 
Senhora Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Dra. Susana Amador, adiante designado também por 
Primeiro Outorgante; 
 
E 
 
Associação Lusófona para o Desenvolvimento do 
Conhecimento, representado neste acto pelo Senhor 
Presidente, Arq. to. Francisco Canelas, adiante designado 
também por Segunda Outorgante; 
 
O Protocolo de Parceria, rege-se pelas cláusulas seguintes 
e no omisso pela legislação aplicável: 

 
Cláusula 1.ª 
(Objecto) 

 
O presente protocolo tem por objecto a cooperação no 
âmbito da partilha de conhecimento e desenvolvimento de 
actividades de cariz social, cultural e formativo 
subordinadas à temática da Igualdade de Género, por 
parte da ALC - Associação Lusófona para o 
Desenvolvimento do Conhecimento, enquanto ONGD, 
que pretende formar novas mentalidades, introduzindo a 
análise de género como conceito operatório no 
relacionamento social e familiar; reforçar a presença das 
mulheres na actividade social e empresarial; fomentar a 
participação dos homens na vida familiar; envolver 
profissionais dos vários ramos de actividade em acções 
convergentes. 

 
Cláusula 2.ª 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

Constituem obrigações do Município de Odivelas: 
 
1. Divulgar as actividades junto das Juntas de Freguesia, 
Escolas, Centros de Saúde, Centros de Dia, Infantários, 
Lares de Idosos, Unidades de Segurança, Paróquias, 
Confissões Religiosas, Núcleos Associativos e toda as 
forças vivas do concelho que se considerem pertinentes 
envolver no mesmo; 
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2. Aferir quais os/as interessados/as que pretendem aderir 
ao projecto e acompanhar a sua implementação; 
 
3. Prestar o apoio logístico necessário à boa execução do 
projecto, dentro das disponibilidades e competências 
municipais, ficando ao critério da edilidade a definição dos 
mesmos; 
 
4. Cooperar nas actividades desenvolvidas pela ALC no 
Município de Odivelas, numa perspectiva informativa, 
formativa e preventiva. 

 
Cláusula 3.ª 

(Obrigações da Segunda Outorgante) 
 

Constituem obrigações da ALC: 
 
1. Calendarizar o desenvolvimento de acções de 
sensibilização, acções de formação, exposições de pintura, 
concursos literários, realização de seminários, concursos 
de fotografia, workshops, ateliers de escrita criativa, 
seminários e comemorações alusivas à igualdade de 
género e igualdade de oportunidades; 
 
2. Implementar o projecto nas entidades concelhias que 
aderirem ao mesmo; 
 
3. Colaborar com o Município, sempre que solicitado, nos 
programas, projectos e acções numa perspectiva 
informativa, formativa e preventiva, no âmbito da 
presente temática; 
 
4. Informar o Município, através do Gabinete para a 
Igualdade e Minorias (GIM), da actividade desenvolvida 
apresentando relatórios trimestrais; 
 
5. Elaborar o Plano de Actividades e Relatório Anual. 

 
Cláusula 4.ª 

(Incumprimento) 
 

O incumprimento das cláusulas do presente Protocolo de 
Parceira, ou o desvio dos seus objectivos por qualquer das 
partes contratantes, acarreta a imediata rescisão do 
mesmo. 

 
Cláusula 5.ª 

(Revisão do protocolo) 
 

O presente Protocolo poderá ser revisto durante o seu 
período de vigência, caso a implementação do projecto 
assim o obrigue, devendo as alterações acordadas constar 
de documento escrito e assinado por ambas as partes. 

 
Cláusula 6.ª 
(Vigência) 

 
O presente protocolo de parceria entrará em vigor após 
publicação no Boletim Municipal e terá duração de um 
ano, sendo automaticamente renovável por igual período 
de tempo. 

 
Cláusula 7.ª 
(Denuncia) 

 
O Protocolo poderá ser denunciado por qualquer um dos 
Outorgantes, mediante comunicação escrita, através de 
carta registada com aviso de recepção, com a antecedência 
de 60 dias. 
 
Odivelas,  ……..  de ……de 2011. 
 

Pelo Município de 
Odivelas 

_____________ 

Pela Associação Lusófona para o 
Desenvolvimento do 

Conhecimento 
____________________ 

Susana de Carvalho 
Amador 

Francisco Canelas” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CEDÊNCIA TEMPORÁRIA 
 

 
 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ODIVELAS 
 

Cedência temporária aos Bombeiros Voluntários de 
Odivelas, de cinco viaturas declaradas abandonadas para 
testes de salvamento e desencarceramento, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2011/11604, de 
2011.11.24. 
 

Marca/Modelo Matrícula 

Renault Clio 30-44-AG 

Renault 19 UL-94-89 

Peugeot 405 PF-82-97 

Citroen Zx 51-06-HF 

Volvo 440 QT-17-10 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONTRATO-PROGRAMA 
 

 
 

PAMA – PROJECTO DE ADAPTAÇÃO AO MEIO AQUÁTICO 
REVOGAÇÃO DE CONTRATO-PROGRAMA 

 
Revogação do Contrato-Programa celebrado entre o 
Município de Odivelas e a Municipália - Gestão de 
Equipamento e Património do Município de Odivelas, 
E.M., relativamente ao PAMA - Projecto de Adaptação ao 
Meio Aquático, para o ano lectivo 2011/2012, aprovado 
na 18.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, de 2010.09.01 (Boletim Municipal das 
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Deliberações e Decisões n.º 17/2010, de 14 de Setembro, 
página 9), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/11741, de 2011.11.29. 
 
 
“REVOGAÇÃO DO CONTRATO-PROGRAMA DO PROJECTO 
DE ADAPTAÇÃO AO MEIO AQUÁTICO (PAMA) ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS E A MUNICIPÁLIA, E.M. 
 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS e a MUNICIPÁLIA – Gestão de 
Equipamentos e Património do Município de Odivelas, 
E.M., partes outorgantes do Contrato-Programa do 
Projecto de Adaptação ao Meio Aquático (PAMA). 
 
Considerando que, para alcançar os objectivos do 
Programa de Estabilidade e Crescimento 2010-2013, da 
consolidação orçamental e da redução do défice público, 
implica um esforço de todos, de uma forma justa e 
equitativa, importa revogar o Contrato-Programa do 
Projecto de Adaptação ao Meio Aquático (PAMA). 
 
Nestes termos, entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em Odivelas, 
pessoa colectiva com o número 504 293 125, neste acto 
representado pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho Amador, 
adiante designado por Primeiro Outorgante 
 
e, 
 
MUNICIPÁLIA – Gestão de Equipamentos e Património do 
Município de Odivelas, E.M., com sede no centro Cultural 
da Malaposta, Rua Angola, 2020-492 Olival Basto, Pessoa 
Colectiva n.º 506 219 992, neste acto representado pelo 
Presidente do Conselho de Administração, Rui Gonçalves 
Simões do Nascimento e pelo Vogal António Agostinho 
Rosa Antunes, adiante designada por Segundo Outorgante 
 
É revogado o Contrato-Programa do Projecto de 
Adaptação ao Meio Aquático (PAMA), outorgado em 29 
de Setembro de 2010, com efeitos à data da sua assinatura. 
 
Odivelas,         de _________________ de 2011 
 
 
A presente Revogação do Contrato-Programa do Projecto 
de Adaptação ao Meio Aquático (PAMA) foi elaborada 
em duplicado, valendo ambas como originais, ficando um 
exemplar em poder de cada uma das Partes Outorgantes. 
 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
 

___________________________________ 
(Susana Fátima de Carvalho Amador) 

 
O Presidente do Conselho de Administração da Municipália, EM 

 
 
 
 

___________________________________________ 
(Rui do Nascimento) 

 
O Vogal do Conselho de Administração da Municipália, EM 

 
___________________________________________ 

(António Agostinho Rosa Antunes)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

PAADO - PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 
DESPORTIVO DE ODIVELAS 

 
Suspensão das seguintes medidas do PAADO - Programa 
de Apoio ao Associativismo Desportivo do Concelho de 
Odivelas, para o ano de 2012, considerando as restrições 
orçamentais para 2012 e as dificuldades financeiras daí 
decorrentes para o Município de Odivelas, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2011/11767, de 
2011.11.30: 
 
-medida 1 (apoio financeiro à actividade desportiva); 
 
-medida 3 (apoio à organização de eventos desportivos); 
 
-medida 5 (apoio em material/equipamentos desportivos). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PACO - PROGRAMA DE APOIO AOS AGENTES CULTURAIS DO 
CONCELHO DE ODIVELAS 

 
Suspensão do PACO - Programa de Apoio aos Agentes 
Culturais do Concelho de Odivelas, para o ano de 2012, 
considerando as restrições orçamentais para 2012 e as 
dificuldades financeiras daí decorrentes para o Município 
de Odivelas, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/11660, de 2011.11.28. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PAJO – PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL DO 
CONCELHO DE ODIVELAS 

 
Suspensão do PAJO - Programa de Apoio ao 
associativismo Juvenil do Concelho de Odivelas, para o 
ano de 2012, considerando as restrições orçamentais para 
2012 e as dificuldades financeiras daí decorrentes para o 
Município de Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/11645, de 2011.11.28. 
 
(Aprovado por maioria) 
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MAVI – COOPERATIVA DE CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO, CRL 
ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO 

 
Aceitação da doação da Marvi – Cooperativa de 
Construção e Habitação, C.R.L. de várias peças de 
mobiliário, no valor total de € 2.000,00 (dois mil euros), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/11747, de 2011.11.29 e na informação n.º 
Interno/2011/11896, de 2011.12.05. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

“SER SEGURO” – PROJECTO DE EDUCAÇÃO RODOVIÁRIA NO 
PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE ODIVELAS 

 
Realização do Concurso “Em Odivelas…Segurança 
Total!”, respectivas Normas de Participação e aceitação do 
patrocínio do “Prémio Concelho”, da empresa Rodoviária 
de Lisboa, no valor de € 2.750,00 (dois mil setecentos e 
cinquenta euros), patrocínio que se traduz na decoração 
de um autocarro que faça carreira no Concelho de 
Odivelas com o trabalho vencedor, no âmbito do “Ser 
Seguro” - Projecto de Educação Rodoviária no Pré-
Escolar e Ensino Básico do Concelho de Odivelas, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/11714, de 2011.11.29. 
 

“Normas do Concurso “Odivelas, Segurança…Total!” 
 
PREÂMBULO: 
 
No âmbito do Projecto SerSeguro - Educação Rodoviária 
no Pré-Escolar e Ensino Básico do Concelho de Odivelas 
e tendo em vista: 
 
1. Permitir a reflexão de alunos e professores sobre as 
questões da segurança rodoviária, com vista a promover 
comportamentos e atitudes responsáveis e de cidadania 
activa;  
 
2. Valorizar o trabalho desenvolvido pelas escolas do 1.º 
ciclo do Ensino Básico no âmbito da Educação 
Rodoviária junto da comunidade educativa; 
 
3. Proporcionar aos alunos práticas pedagógicas 
significativas mediante o desenvolvimento de trabalhos 
colectivos que visam qualificar a acção de sensibilização 
junto da comunidade local; 
 
4. Promover a participação cívica nas crianças, 
incentivando-os para o respeito da causa pública, através 
da valorização da prática artística urbana, enquanto 
plataforma de sociabilidade e colaboração na prevenção 
de actos de vandalismo do espaço e equipamentos 
públicos. 
 
Apresentam-se a deliberação da Câmara Municipal, as 
seguintes Normas de Participação do 
 
 
 
 

Concurso “Em Odivelas... Segurança Total!” 
 

1º (Finalidade) 
 

As presentes normas visam estabelecer as bases de 
funcionamento do Concurso “Em Odivelas... Segurança 
Total!” a realizar no âmbito do Projecto SerSeguro - 
Educação Rodoviária no Pré-Escolar e Ensino Básico do 
Concelho de Odivelas.  
 

2º (Objecto) 
 

O presente concurso destina-se a distinguir o trabalho de 
decoração de maqueta de autocarro, que servirá de base à 
selecção das turmas que farão a campanha de Educação 
Rodoviária junto da comunidade local. 
 

3º (Organização) 
 

A organização da presente iniciativa é da responsabilidade 
do Município de Odivelas (entidade promotora) através da 
Câmara Municipal - Departamento Educação, Juventude e 
Cultura /Divisão de Desenvolvimento Socioeducativo, 
em parceria com a Rodoviária de Lisboa. 
 

4º (Destinatários) 
 

Este Concurso é dirigido às turmas do 4.º ano do 1.º ciclo 
do Ensino Básico da Rede Pública do Município de 
Odivelas, inscritas no Projecto SerSeguro. 
 

5º (Condições de Participação) 
 

1. As turmas deverão apresentar um trabalho colectivo, 
sob a forma de maqueta de autocarro, tendo em conta que 
a proposta do trabalho vencedor será reproduzido num 
autocarro da Rodoviária de Lisboa. Deverá ainda trazer, 
em anexo, o mesmo trabalho em suporte de papel de 
formato A3, de forma a possibilitar a sua digitalização e 
posterior decoração no autocarro; 
 
2. Estes trabalhos deverão ser originais, devendo 
apresentar abordagens criativas e inovadoras sobre a 
problemática da Segurança, Prevenção e Educação 
Rodoviárias de Crianças, tanto na perspectiva dos peões, 
como dos utilizadores do transporte público sob a 
temática: “Transporte Público, Sustentabilidade e 
Cidadania”; 
 
3. É imperativo que os concorrentes identifiquem 
claramente o seu trabalho com um título apelativo; 
 
4. A concepção é da responsabilidade exclusiva dos 
alunos, sob a orientação dos professores, e deve ser 
concebida com a utilização do material de pintura (canetas 
de feltro, lápis, tintas; spray...); 
 
5. Dos trabalhos deverão constar os elementos de 
identificação do estabelecimento de ensino, da turma e 
professor responsável; 
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6. A entidade promotora reserva-se o direito de integrar 
no trabalho seleccionado, os logótipos do Município e das 
entidades patrocinadoras do evento; 
 
7. Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos 
trabalhos apresentados, garantindo a sua autoria e 
assumindo toda a responsabilidade decorrente de 
reclamações de terceiros no que diz respeito a direitos de 
autor e direitos conexos; 
 

6º (Prazo de Entrega dos Trabalhos) 
 

1. Os trabalhos serão entregues até ao dia 13 de Abril 
2012 às 17H30, junto da Divisão de Desenvolvimento 
Socioeducativo do Departamento de Educação, Juventude 
e Cultura da Câmara Municipal de Odivelas, sito na Rua 
Laura Alves, nº 5 1º Andar – Urbanização da Ribeirada 
2675-608 Odivelas cujo horário de funcionamento é das 
09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. 
 

7º (Avaliação) 
 

O Júri irá avaliar os projectos de acordo com os seguintes 
critérios e ponderação: 
 
a) Subordinação ao tema do concurso - 25%; 
b) Criatividade e originalidade na abordagem do tema - 
50%; 
c) Rigor e adequação dos conhecimentos demonstrados 
face ao tema proposto - 25%; 
 

8º (Júri) 
 

1. O Júri, designado pela Câmara Municipal de Odivelas, 
será constituído por 3 (três) personalidades provenientes 
de entidades parceiras deste projecto, nomeadamente, um 
representante da Câmara Municipal de Odivelas; um 
representante da Rodoviária de Lisboa e um representante 
da Polícia de Segurança Pública; 
 
2. Ao Júri compete estabelecer os critérios de avaliação 
das candidaturas a concurso, tendo em consideração os 
objectivos estabelecidos, nomeadamente, no que se refere 
à qualidade estética, criatividade e impacto da mensagem; 
 
3. Do universo das sete Freguesias que compõem o 
Concelho de Odivelas, compete ao Júri apurar a turma 
vencedora do Concurso a nível concelhio, e atribuir uma 
Menção Honrosa à turma que apresentar o melhor 
trabalho por cada uma das restantes seis Freguesias; 
  
4. O Júri reserva-se o direito de não distinguir nenhum 
dos trabalhos apreciados, caso nenhum reúna os requisitos 
de qualidade exigíveis; 
 
5. Os resultados do concurso serão divulgados através de 
ofício dirigido às escolas das turmas participantes;  
 
6. Das decisões do Júri não haverá recurso. 
 
 
 

9º (Prémios) 
 

1. O Prémio Concelho a entregar à turma vencedora será 
a reprodução do trabalho vencedor num autocarro da 
Rodoviária de Lisboa e a participação nas Acções de Rua, 
em Junho; 
 
2. A Menção Honrosa a atribuir à turma distinguida por 
cada uma das seis Freguesias, constitui a participação nas 
Acções de Rua, em Junho, de acordo com o nº3 do artigo 
anterior; 
 
3. Todos os participantes no Concurso terão direito a um 
Diploma de Participação. 
 

10º (Direitos de Propriedade Intelectual) 
 

1. Ao participar no presente concurso, os concorrentes 
vencedores, declaram desde logo, ceder ao Município de 
Odivelas, em contrapartida dos prémios mencionados no 
Artigo 9º, o direito de uso exclusivo do trabalho 
seleccionado nos termos estabelecidos nos Artigos 7º e 8º; 
 
2. O Município de Odivelas não poderá permitir a 
utilização do trabalho por terceiros, nos termos 
mencionados no ponto anterior, sem o consentimento 
expresso do(s) seu(s) autor(es).  
 

11º (Disposições Gerais) 
 

1. Ao participarem no concurso os concorrentes aceitam 
as presentes normas de participação;  
 
2. As dúvidas, omissões resultantes da interpretação das 
presentes normas serão resolvidas por deliberação 
conjunta dos elementos do Júri e/ ou entidade promotora; 
 
3. Todo e qualquer esclarecimento acerca do presente 
Concurso e respectivas normas deve ser solicitado por 
escrito junto da entidade promotora.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROJECTO SEI! ODIVELAS – PROJECTO PARA O SUCESSO 
EDUCATIVO E INTEGRAÇÃO 

 
Prémio “Boas Práticas na Prevenção da Violência 
Escolar” e respectivo Regulamento, no âmbito do 
Projecto SEI! Odivelas – Projecto para o Sucesso 
Educativo e Integração implementado nas escolas do 
Município de Odivelas no ano lectivo 2010/2011, acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2011/11701, 
de 2011.11.15. 
 

“REGULAMENTO DO CONCURSO 
Prémio Boas Práticas na Prevenção da Violência Escolar 

 
Considerando a importância da prevenção de fenómenos 
de Bullying e Violência Escolar e o papel preponderante 
da autarquia na definição de políticas educativas que 
contribuam para o desenvolvimento harmonioso das 
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crianças e jovens, bem como para a construção de uma 
cidade educadora, o Município de Odivelas pretende 
promover neste sentido estratégias em contexto escolar. 
No âmbito do Projecto “Sei! Odivelas”, o Município lança 
um concurso às escolas da rede pública no sentido de 
galardoar o Agrupamento/Escola que desenvolva e 
promova o melhor projecto de prevenção/ remediação do 
fenómeno acima mencionado, em contexto escolar. 

 
Capítulo I 

Disposições Gerais 
Artigo 1.º 
Objecto 

 
O presente Regulamento Contem as normas aplicáveis ao 
concurso “Prémio Boas Práticas na Prevenção da 
Violência Escolar”, promovido pelo Município de 
Odivelas, no âmbito do Projecto “Sei! Odivelas”. 
 
1- Promover e fomentar nas escolas boas práticas para a 
prevenção da violência escolar. 
 
2- Desenvolver nas escolas, nomeadamente nos diversos 
elementos que a compõe (direcção, professores, 
assistentes operacionais, alunos) o espírito de pertença e 
convergência para objectivos comuns que visem o bem-
estar de todos. 
 
3- Promover estratégias concertadas para a prevenção 
primária e carácter remediativo referentes à temática 
subjacente.  

 
Artigo 2.º 

Constituição e competências do Júri 
 

1- O Júri do concurso será constituído por um 
representante do Pelouro da Educação Juventude e 
Cultura da Câmara Municipal de Odivelas, um 
representante com experiência científica e profissional na 
área das boas práticas em reabilitação e inserção social e 
um académico e investigador na área da violência em 
contexto escolar. 
 
2- Compete ao Júri seleccionar as candidaturas, de acordo 
com as respectivas propostas a concurso e escolher da 
candidatura vencedora. 
 
3- Os membros do Júri não recebem qualquer 
remuneração pela sua participação; 
 
4- O júri reserva-se o direito de não atribuir o prémio 
previsto no ponto 1 caso considere que nenhuma das 
candidaturas satisfaz os requisitos temáticos e de 
qualidade pretendidos. 

 
Artigo 3.º 

Participantes 
 

O concurso é aberto a todos os Agrupamentos de 
Escolas, Escolas Secundárias e Escolas Profissionais, da 
rede pública do concelho de Odivelas. 

 

Capítulo II 
Organização 

Artigo 4º 
Prazo de Candidatura 

 
O prazo de candidatura terá lugar durante o mês de Março 
em dia que será anualmente divulgado com uma 
antecedência mínima de dois meses. 

 
Artigo 5.º 

Formalização da candidatura 
 

1- Os interessados deverão apresentar a sua candidatura 
ao concurso, no Departamento de Educação Juventude e 
Cultura – Projecto “Sei! Odivelas” (Actualmente Edifício 
CAELO - Parque Maria Lamas. Rua da Memória, 2A, 
2675-409 Odivelas; Horário de funcionamento: 9h00 às 
12h30 | 14h00 às 17h30, Tel.: 219 320 408). 
 
2- Da candidatura devem constar, sob pena de exclusão 
do concurso, os seguintes elementos: 
 
a) Ficha de inscrição correctamente preenchida e assinada 
pelo(a) director(a) do Agrupamento de Escolas (em 
modelo próprio que será disponibilizado pelo Projecto 
Sei! Odivelas).   
b) Declaração autorizando o Município de Odivelas a 
proceder à apresentação e divulgação públicas dos 
elementos e informações constantes na candidatura, em 
quaisquer suportes ou veículos de promoção da iniciativa, 
no estrito âmbito do concurso.  

 
Artigo 6.º 

Critérios de admissão ao concurso 
 

1- Serão admitidos a concurso as candidaturas que 
comprovadamente: 
 
a) Cumpram os requisitos exigidos aos participantes no 
art.º. 3º do presente regulamento; 
b) Apresentem a seguinte documentação:  
 
Poster com as seguintes características: 
 
- 80 Centímetros de altura, por 60 Centímetros de largura; 
 
- O poster deve ter um cabeçalho contendo o título do 
projecto, o nome do Agrupamento/ Escola e o nome (s) 
do (s) autor (es); 
 
- Deverão utilizar-se preferencialmente esquemas, imagens 
e fotografias; 
 
- O texto do poster deverá ser visível a 1,5 metro de 
distância. 
 
Resumo do poster com as seguintes características: 
 
- Constituindo por 200 palavras, incluindo referência ao 
Agrupamento/ Escola, nome do (s) autor (es), email de 
contacto e breve descrição do conteúdo do poster; 
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- Documento em Word (Compatível com Microsoft Word 
97-2003), com o máximo de 15 páginas, tamanho letra 
Arial 11 e espaçamento 1,5. O documento deve descrever 
o projecto de forma detalhada e incluir referência ao 
Agrupamento/ Escola, nome do (s) autor (es) e email de 
contacto. 

 
Artigo 7.º 

Processo de Avaliação 
 

1- As candidaturas a concurso serão avaliadas pelo júri nos 
termos do nº1 do art. 2º do presente regulamento. 
 
2- São critérios de avaliação os seguintes aspectos: 
Inovação e relevância pedagógica; boas práticas em 
contexto escolar para prevenção da violência; estratégias e 
objectivos definidos no projecto educativo; regulamento 
interno do Agrupamento/ Escola; promoção do 
relacionamento interpessoal dos alunos; criatividade e 
originalidade das estratégias adoptadas para fomentação 
da relação escola - aluno e escola – família; satisfação das 
necessidades do território; benefícios para os envolvidos; 
 
3- Os critérios de avaliação referem-se a projectos 
desenvolvidos pelas escolas em contexto escolar, em 
execução no ano lectivo referente ao presente 
regulamento; 
 
4- Os critérios de avaliação podem ser alterados, 
anualmente, desde que seja difundida essa alteração e 
publicitados os novos critérios com uma antecedência de 
dois meses relativamente à data de apresentação das 
candidaturas. 
 
5- As candidaturas admitidas para avaliação serão 
publicitadas no site oficial da Câmara Municipal de 
Odivelas.  

 
Artigo 8.º 
Prémio 

 
1- A candidatura vencedora será galardoada com um 
certificado de Boas Práticas na Prevenção da Violência 
Escolar; 
 
2- O prémio será entregue em cerimónia pública nas 
“Jornadas Sei! Odivelas”, em data a designar; 
 
3- Para além do reconhecimento público na cerimónia, 
será realizada a respectiva divulgação pelos órgãos de 
comunicação social; 
 
4- A publicação da candidatura vencedora será realizada 
no sítio institucional da Câmara Municipal de Odivelas na 
Internet (www.cm-odivelas.pt).  

 
Artigo 9.º 

Deveres e garantias 
 

1- Os concorrentes são responsáveis civil e criminalmente 
pela originalidade dos trabalhos apresentados, garantindo 
a sua autoria e assumindo toda a responsabilidade 

decorrente de reclamações de terceiros no que diz respeito 
a direitos de autor e direitos conexos; 
 
2- Os concorrentes deverão estar disponíveis para 
comparecer no evento de exposição dos posters 
candidatos bem como na cerimónia de atribuição do 
prémio. 

 
Artigo 10.º 

Disposições finais e transitórias 
 

1- A participação no concurso implica a aceitação do 
presente Regulamento; 
 
2- A divulgação das datas referidas nos art.º 4º e 8º, não 
carecem de aprovação do Órgão Executivo do Município 
de Odivelas; 
 
3- A eventual alteração dos critérios de avaliação previstos 
no nº4 do artº8º, do presente regulamento carece de 
aprovação pelo Órgão Executivo do Município de 
Odivelas; 
 
4- O presente regulamento entra em vigor à data da sua 
publicação no Boletim Municipal.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROJECTO COLTIM CREATIV ODIVELAS -  ARTE URBANA 
 

Aceitação do patrocínio da empresa “PAINTBIZ” que se 
traduz na oferta de tintas, num valor estimado de 
€2.000,00 (dois mil euros), no âmbito do “Projecto Coltim 
Creativ Odivelas – Arte Urbana” para requalificação de 
zonas/espaços das sete freguesias do concelho que se 
encontrem desumanizadas, abandonadas e degradadas, 
revitalizando-as através de pinturas, mais concretamente a 
criação de arte em paredes, muros ou em espaços que se 
possam adequar ao efeito, de acordo com o proposto na 
informação nº interno/2011/11371, de 2011.11.15 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSÍDIOS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DE 
ODIVELAS 2011 – REFORÇO DE CABIMENTO 

 
Reforço do subsídio atribuído e deliberado na 3.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
2011.02.08 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 3/2011, de 22 de Fevereiro, página 13) e 
consequente reforço do cabimento, até ao valor de 
€1.000,00 (mil euros), garantindo o reembolso conforme 
consta dos documentos anexos ao edoc 66789, de acordo 
o proposto na informação n.º 11613/SMPC/2011, de 
2011.11.25.  
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Clube Atlético e Cultural, no âmbito do PAADO - 
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas - Medida 6, a realizar em veículo municipal, no 
dia 17 de Dezembro de 2011, para deslocação a 
Albergaria-a-Velha, com um custo total estimado em 
€267,80, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/11557, de 2011.11.23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO DE KARATÉ DO SHOTOKAN DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Karaté Do Shotokan, no âmbito do PAADO - Programa 
de Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas - 
Medida 6, a realizar em veículo municipal, no dia 10 de 
Dezembro de 2011, para deslocação a Paredes, com um 
custo total estimado em €768,52, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/11529, de 
2011.11.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

PROCESSO N.º 8231/LO 
AVENIDA DAS ACÁCIAS, FAMÕES 

ODIVEL LAR – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA  
 

De acordo com o proposto na informação n.º 
69/APV/2011, de 2011.11.29, e nas condições da 
informação técnica n.º 147/AR/DLOP/2011, de 
2011.11.29, constantes do processo n.º 8231/LO: 
 
- Planta síntese rectificada; 
- Admissão da comunicação prévia das obras de 
urbanização e seu faseamento; 
- As condições de emissão do alvará de licença de 
loteamento e aceitação da prestação de caução sob a 
forma de hipoteca voluntária sobre os lotes H1 e H2 da 
urbanização acima mencionada para garantia da adequada 
execução das obras de urbanização. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROCESSO N.º 4494/LO/GI 
LOTEAMENTO DO BAIRRO SERRA CHÃ, CANEÇAS 

 
Projecto de loteamento para a reconversão urbanística do 
Bairro Serra Chã, Caneças, nas condições das informações 
jurídica n.º Interno/11280/2011 e técnica n.º 

325/RD/DGOU/DRU/11, constantes do processo n.º 
4494/LO/GI, de acordo com o proposto na informação a 
fls. 732, do referido processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

NOTA RECTIFICATIVA 
 

 
 

BOLETIM MUNICIPAL 
DAS DELIBERAÇÕES E DECISÕES N.º 19/2011 

 
No Índice do Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 19/2011, de 25 de Outubro, onde se lê “19.ª 
Reunião Ordinária realizada em 25 de Outubro de 2011”, 
dever-se-á ler “18.ª Reunião Ordinária realizada em 11 de 
Outubro de 2011”. 
 

BOLETIM MUNICIPAL 
DAS DELIBERAÇÕES E DECISÕES N.º 22/2011 

 
No Índice do Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 22/2011, de 6 de Dezembro, onde se lê “22.ª 
Reunião Ordinária realizada em 6 de Dezembro de 2011”, 
dever-se-á ler “21.ª Reunião Ordinária realizada em 22 de 
Novembro de 2011”. 
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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

1100..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  1166  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22001111  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-JURÍDICOS DE 
CONSULTADORIA E AUDITORIA 

 
Emissão de parecer prévio vinculativo favorável 
respeitante à celebração de contrato de prestação de 
serviços técnico/jurídicos de auditoria e consultoria, pelo 
prazo de 24 meses, até ao montante de €148.600,00, 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à “LIBER129 
Consulting, Lda”, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/11836, de 2011.12.13. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROSALIS – CRECHE CRIANÇAS DE SÃO JOSÉ 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de apoios, sob a forma de transporte, à Prosalis 
- Creche Crianças de S. José, no âmbito do PAESO - 
Programa de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas - 
Subprograma D, a realizar em veículos municipais, nos 
seguintes dias, com um custo total estimado em €1.138,08 
(€88,67 referente aos transportes a realizar em 2011 e 
€1.049,41 referente aos transportes a realizar em 2012), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/11980, 2011.12.07: 
 
-dia 21 de Dezembro de 2011, para deslocação ao Circo, 
no Parque das Nações, Lisboa; 
 
-27 de Fevereiro de 2012, para deslocação ao Centro 
Comercial Dolce Vita Tejo; 
 
-29 de Março de 2012, para deslocação ao Oceanário; 
 
-11 de Junho de 2012, para deslocação ao Jardim 
Zoológico; 
 

-28 de Junho de 2012, para deslocação à Quinta 
Pedagógica Palmo de Terra; 
 
-2 a 6 de Julho de 2012, para deslocação à Praia de 
Carcavelos. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 161/PRES/2011 
 

Assunto: Tolerância de Ponto 
 
1. Considerando a tradição existente no sentido da 

concessão de tolerância de ponto nos serviços 
públicos na quadra natalícia, pela relevância que a 
mesma assume enquanto momento de reunião 
familiar e o estreitamento de laços afectivos geradores 
de conforto psicológico; 

 
2. Considerando que as tolerâncias de ponto nesta 

época contribuam igualmente para a dinâmica da 
Economia Local, gerando sinergias positivas; 

 
Determino, nos termos da competência que me é 
atribuída pela al. a), do n.º 2, do art. 68.º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, e pelas Declarações de 
Rectificação n.º 4/2002, de 6 de Fevereiro e n.º 9/2002, 
de 5 de Março e alterada pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 
Dezembro, que nos próximos dias 23 de Dezembro, no 
período da tarde e 26 de Dezembro, seja concedida 
tolerância de ponto aos trabalhadores municipais.  
 
Ficam excepcionados do presente despacho, os 
trabalhadores da Loja do Cidadão que, pela especificidade 
desse espaço, usufruirão da tolerância de ponto, nos 
termos a acordar entre os trabalhadores e a coordenação 
da Loja. 
 
Ficam, igualmente, excepcionados do disposto no 
presente Despacho, os serviços que, atento o carácter 
imprescindível do seu funcionamento, não possam 
dispensar os seus trabalhadores, caso em que os mesmos 
usufruirão das referidas dispensas em momento posterior, 
a acordar com o respectivo superior hierárquico.  
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Prevendo-se que a afluência de utentes à Biblioteca 
Municipal D. Dinis e respectivos Pólos, nos dias 24 e 31 
de Dezembro de 2011, sábado, seja muito inferior ao 
habitual, mais determino que, nesses dias, seja concedida 
tolerância de ponto aos trabalhadores municipais que 
exercem funções nesses equipamentos. 
 
Determino, ainda, a todos os serviços que prestam 
atendimento ao público que procedam à divulgação deste 
despacho, afixando-o nas respectivas portas, para que o 
mesmo seja do conhecimento antecipado dos Munícipes. 
 
Odivelas, 12 de Dezembro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 162/PRES/2011 
 
Assunto: Constituição do Grupo de Trabalho para 
elaboração de proposta de Regulamento de Feiras e 
Mercados do Município de Odivelas 
 
Considerando a necessidade de adaptação e actualização 
das normas regulamentares sobre o funcionamento das 
Feiras, no respeito pelo regime jurídico a que se encontra 
sujeita a actividade de comércio a retalho não sedentária 
exercida por feirantes, bem como o regime aplicável às 
feiras e aos recintos, públicos ou privados, ao ar livre ou 
no interior, onde as mesmas se realizam, e de regular o 
funcionamento dos Mercados em função das novas 
realidades relativamente às quais há a necessidade de criar 
regras e encontrar respostas para os novos problemas de 
funcionamento, determino que seja constituído um grupo 
de trabalho, para elaboração de uma proposta de 
Regulamento de Feiras e Mercados do Município de 
Odivelas, que integre os seguintes elementos: 
 
Dra. Sandra Neto. 
Dr. Abílio Santos; 
Dr. António Janeiro; 
Dr. David Martins; 
Dr. Luís Duarte; 
 
O presente Grupo de Trabalho será coordenado pela Dra. 
Sandra Neto. 
 
Odivelas, 13 de Dezembro de 2011 
 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 163/PRES/2011 
 
Assunto: Constituição do Grupo de Trabalho para a 
Gestão Estratégica do Ruído 
 

Considerando o quadro legal relativo ao ruído ambiente, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, 
que aprovou o Regulamento Geral do Ruído (RGR) que 
define a politica global de prevenção e combate ao ruído e 
que visa a salvaguarda da saúde e bem-estar das 
populações; 
 
Considerando que o RGR determina a caracterização 
acústica de todas as áreas do Concelho e competente 
elaboração de um mapa estratégico de ruído onde deverão 
estar compilados todos os dados disponíveis sobre a 
situação do ruído nas diversas áreas para efeitos de 
avaliação da exposição do ruído ambiente exterior e 
considerando as várias fontes de ruído; 
 
Considerando, também, que nos Municípios que 
constituem aglomerações com população residente 
superior a 100 000 habitantes e uma densidade 
populacional superior a 2500 habitantes/ Km2 deverá ser 
assegurada a redução do ruído assim como a gestão dos 
demais efeitos do ruído, através da elaboração de planos 
de acção; 
 
Considerando, ainda, que o RGR determina que deve ser 
remetida, com regularidade, à APA toda a informação 
relevante relativa ao ruído ambiente exterior; 
 
Determino a constituição de um Grupo de Trabalho 
interdepartamental, constituído pelos elementos adiante 
indicados, para procederem à caracterização acústica do 
concelho e à elaboração do Mapa de Ruído. 
 
Constituição do Grupo de Trabalho:  
 
Arq.º Luís Grave – Coordenador da Equipa de Projecto 
do Plano Director Municipal, Projectos Especiais e 
Energia; 
 
Arq.º João Paulo Cardoso – Técnico Superior do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico; 
 
Luís Tavares – Técnico de Ruído da Divisão de 
Fiscalização Municipal; 
 
Dra. Sara Colucas – Técnica Superior do Departamento 
de Ambiente e Transportes. 
 
O presente Grupo de Trabalho deverá no prazo de 15 
dias apresentar-me um Projecto de Trabalho com 
respectivo cronograma e será coordenado pelo Arq.º Luís 
Grave que deverá promover os contactos técnicos que 
entender necessários com as entidades externas 
competentes e com as diversas unidades orgânicas da 
CMO. 
 
Odivelas, 13 de Dezembro de 2011 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DESPACHO N.º 166/PRES/2011 
 

Assunto: Objectivos Estratégicos do Município de 
Odivelas - Ano 2012 
 
O Decreto Regulamentar n.º 18/2009 de 4 de Setembro, 
que adapta as Autarquias Locais o Sistema Integrado de 
Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração 
Pública, aprovado pela Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 
Dezembro, define como um dos objectivos globais do 
S.I.A.D.A.P., apoiar o processo de decisão estratégica, 
motivo pelo qual articulando-se com o sistema de 
planeamento e com o ciclo anual de gestão, sendo fixados 
os objectivos de cada unidade orgânica para o ano 
seguinte, tendo em conta as suas competências e os 
objectivos estratégicos plurianuais determinados pelo 
Órgão Executivo. 
 
Constitui, de igual modo, um instrumento de 
acompanhamento e avaliação do cumprimento dos 
objectivos estratégicos plurianuais e dos objectivos anuais 
e planos de actividades, baseado em indicadores de 
medida a obter pelos serviços. 
 
A articulação com o sistema de planeamento pressupõe a 
coordenação entre todas as unidades orgânicas. 
 
Assim, considerando que: 
 
A globalização e a crescente integração económica em 
grandes espaços tendem a desvalorizar o tradicional papel 
do Estado e, em contrapartida, reforça a importância dos 
territórios, das cidades e das administrações locais 
enquanto instâncias de coesão social, identitária e de apoio 
ao desenvolvimento dos sistemas produtivos.  
 
A noção de território passou a englobar, para além do 
espaço físico ou geográfico, as vertentes de espaço 
administrativo, económico, social e perceptivo, 
exprimindo a entidade suporte, de integração e de sínteses, 
de toda a actividade humana, com particular realce para as 
actividades produtivas, os recursos naturais e ambientais, 
as identidades, bem como os agentes desses processos. 
 
As instâncias territoriais são, também, e cada vez mais, 
decisivas para o exercício do poder. O desenvolvimento 
está cada vez mais “territorializado” e isso implica 
actuações mais relevantes dos agentes económicos, 
sociais, culturais e administrativos a nível local.  
Uma abordagem estratégica constitui, numa organização, 
para além de uma metodologia de planeamento, um 
paradigma cultural, de estrutura e de gestão, afirmando-se, 
igualmente, como um contributo decisivo para a 
necessária e urgente renovação da administração local. 
 
Implica necessariamente: 
 
1. Prospectiva; antecipando e ordenando os 

acontecimentos, em detrimento do improviso e do 
casuísmo; 

 

2. Metodologia de acção; colocando o acento nas 
oportunidades e potencialidades de mudança, 
afastando-se do criticismo castrador de soluções; 

 
3. Afirmação do primado do que se “pode fazer” e do 

“como fazer”, em contraposição a “o que fazer”, não 
confundido a definição de objectivos com as medidas 
práticas de execução; 

 
4. Rigorosa selecção das acções indutoras de mudança. 
 
Estas são quatro características essenciais que podem e 
devem contribuir para uma mudança das mentalidades 
dos trabalhadores e autarcas.  
 
Numa época em que a economia global e local assume 
grande complexidade, incerteza, diversidade e mutações 
aceleradas, a metodologia estratégica apresenta-se como 
um paradigma de planeamento e gestão susceptível de 
fazer face aos desafios do desenvolvimento 
contemporâneo em condições adversas e num ambiente 
de elevada competitividade.  
 
Neste ambiente adverso, reveste particular importância o 
Plano de Ajustamento celebrado por Portugal com o 
Fundo Monetário Internacional (F.M.I.), a Comissão 
Europeia (C.E.) e o Banco Central Europeu (B.C.E.), 
vulgo Troika, com consequências, directas e indirectas, na 
gestão e desenvolvimento, não apenas das contas publicas, 
mas também na organização do território e na organização 
interna autárquica. 
 
Vejamos algumas das medidas propugnadas: 
 
a) Limitar a admissão de novos funcionários na 

administração pública local, bem como, reduzir em 
3% o número de trabalhadores; 

 
b) Reduzir os seus cargos dirigentes e unidades 

administração, em pelo menos, 15% até ao segundo 
trimestre de 2012; 

 
c) Reduzir as transferências para as autarquias locais em 

pelo menos, € 175 milhões de euros; 
 
d) Preferência de projectos de investimento com recurso 

mais intensivo das oportunidades de financiamento 
fornecidas pelos fundos estruturais da U.E.; 

 
e) Revisão da Lei das Finanças Locais, com vista a plena 

adaptação do quadro de financiamento local, aos 
princípios e regras adoptados pela recente Lei de 
Enquadramento Orçamental, nomeadamente no que 
diz respeito: 

 
1. À inclusão de todas as entidades públicas relevantes, no 

perímetro orçamental da administração local, 
nomeadamente empresas públicas municipais e as 
Parcerias Público-Privadas (PPP);  
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2. O quadro plurianual de despesas, equilíbrio orçamental 
e regras de endividamento, e a programação 
orçamental; 

 
f) Reduzir os encargos administrativos através da inclusão 

dos municípios e todos os níveis de administração 
pública no âmbito do programa Simples. 

 
Da análise deste conjunto de objectivos acordados entre o 
Estado Português e a Troika, enunciados no memorando 
de entendimento, resulta claro que a racionalização do 
universo administrativo local será um esforço temporal 
mas também substancialmente delimitado em quatro 
planos: 
 

 Um primeiro plano; de adequação do sistema de 
financiamento municipal à nova disciplina de 
enquadramento orçamental, no sentido de consolidar as 
finanças públicas, como um corpo uniforme e dotado 
de coerência sistemática; 

 
 Um segundo plano; que respeita à reorganização interna 
das estruturas e unidades administrativas municipais, no 
sentido de obter uma redução até 15 %. A óptica é, 
naturalmente, a da racionalização interna mas também a 
redução de custos e, bem assim, a diminuição da 
despesa enquanto tal (vide Documento Verde da Reforma da 
Administração Local); 

 
 Num terceiro plano; surge a eliminação das situações de 
duplicação funcional entre a Administração Central e 
Local. Os ganhos de eficiência e a redução de custos 
decorrentes desta reestruturação apontam, então, no 
sentido de conformar o mapa de organização 
administrativa do território; 

 
 O quarto plano é precisamente o da reorganização 
administrativa do território que se estende para lá da 
mera alteração de fronteiras, eliminação e fusão de 
municípios e freguesias, deverá ter a montante soluções 
de eficiência e inovação prestadoras financeiras.  

 
Tendo como ponto de partida a crise económica e 
financeira em que nos encontramos, e as medidas 
sucintamente supra referidas, impõe-se aproveitar a 
oportunidade, não no sentido apenas conjuntural ou 
imediato, mas com visão alargada. 
 
A gestão territorial deve contribuir decisivamente para 
garantir objectivos de proximidade, de responsabilidade, 
de coesão, confiança e de solidariedade. 
 
O cumprimento das medidas enunciadas no memorando 
de entendimento (Troika), deve ser compreendido numa 
perspectiva moderna de gestão da administração e de 
finanças públicas, e nessa medida servir de projecção para 
a tomada de um conjunto de medidas de sentido 
reformador. 
 
Eliminar ineficiências, melhorar os resultados deve 
corresponder não a uma lógica contabilística, mas sim a 
uma ambição cívica que permita fazer do 

desenvolvimento territorial um factor de coesão social em 
nome de uma “Dimensão Financeira Óptima”, colocando 
ao serviço desta reorganização uma racionalidade jurídico-
económica e financeira. 
 
Torna-se pois, necessário e inevitável encontrar soluções 
de eficiência e inovação financeira que possam servir 
como guias para a gestão do território, maximizando 
recursos próprios. 
 
A “dimensão financeira óptima” da autarquia, deve 
permiti obter uma racionalidade económica, financeira e, 
portanto, de eficácia e eficiência nos serviços prestados às 
populações. 
 
O S.I.A.D.A.P., assumindo-se como um sistema integrado 
de gestão e avaliação, visa contribuir para a melhoria do 
desempenho e qualidade dos serviços prestados, pela 
administração pública, aos seus utentes, impulsionando a 
coerência das acções dos serviços, a articulação entre 
dirigentes e demais trabalhadores, bem como, a promoção 
da motivação profissional e desenvolvimento de 
competências.  
 
Visa pois, modernizar a administração pública, 
transformando-a numa administração de natureza 
estratégica, reguladora e fiscalizadora, procurando a 
participação e o empenho dos dirigentes e trabalhadores 
nos processos de mudança, reforçando a intervenção dos 
actores locais, a desconcentração, a racionalização e a 
simplificação administrativa. E tudo isto sem descorar a 
importante tarefa de monitorização e acompanhamento 
da execução da missão e objectivos da organização. 
 
Assim, a Câmara Municipal de Odivelas define para o ano 
de 2012 como; 
 
I Missão 
 
A Câmara Municipal de Odivelas tem por missão definir 
as estratégias e linhas orientadoras para o 
desenvolvimento sustentável do Município, contribuindo 
para a afirmação da importância e competitividade do 
mesmo no quadro da área Metropolitana de Lisboa e do 
país, através da execução de medidas e programas nas 
diferentes áreas da sua competência, promovendo a 
qualidade de vida dos seus munícipes, em diálogo 
constante com as instituições e os diferentes agentes de 
intervenção local, apostando na sustentabilidade ambiental 
e nos novos domínios do conhecimento e tecnologias ao 
serviço de todos.  
 
II Visão 
 
A Câmara Municipal da Odivelas cumpre a sua missão 
com o propósito de construir uma cidade centrada nas 
pessoas, fazendo de Odivelas um referencial na área da 
coesão e inclusão social, mas também uma cidade 
preparada para ganhar os desafios da competitividade, da 
inovação e da modernidade, no quadro de um 
desenvolvimento sustentável. 
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III- Objectivos Estratégicos -Compromissos a atingir 
 
Considerando a missão que a Autarquia entende 
prosseguir e atendendo à actual conjuntura de recessão 
económica mundial, nacional e local, os objectivos 
estratégicos da Câmara Municipal de Odivelas para o ano 
2012 consubstanciam-se nos objectivos estratégicos, os 
quais se reflectem no Orçamento e nas Grandes Opções 
do Plano para o ano 2012. 
 
Os objectivos estratégicos do Município de Odivelas são 
concretizados através dos compromissos que se 
pretendem alcançar os quais se traduzem em objectivos 
operacionais para os atingir. A cada um deles é atribuído, 
de acordo com a lei, um dos seguintes parâmetros de 
avaliação: 
 

a) Eficiência, que implica a simplificação e racionalização 
de prazos; a simplificação e racionalização de 
procedimentos de gestão processual e, o aumento de 
proveitos e diminuição de custos de funcionamento 
b) Qualidade, que implica a inovação; a melhoria dos 
serviços prestados e a satisfação das necessidades dos 
utilizadores / munícipes 
c) Eficácia; que implica a melhoria de resultados na 
execução de projectos e a melhoria de resultados pela 
realização de actividades 
 
Seguidamente se apresenta os objectivos estratégicos, 
compromissos, objectivos e acções operacionais 
considerados prioritários para o ano de 2012: 
 
 

 

Objectivos Estratégicos do Município de Odivelas  
Ano 2012 

Objectivos 
Estratégicos 

Compromisso Objectivos e acções operacionais Parâmetro 

1. Equilíbrio 
Económico-
Financeiro 

 
 

 
 
O Município de Odivelas procurará 
cumprir as suas responsabilidades e 
alcançar os seus objectivos, gerindo 
de forma correcta os recursos 
disponíveis. Assume como 
preocupação central o controlo da 
despesa, no quadro de uma gestão 
por resultados e do aumento da 
produtividade dos serviços.  
Rege-se, de igual modo pela exigência 
e rigor orçamental de modo a garantir 
a sustentabilidade municipal. Deste 
modo, uma das principais prioridades 
será a redução da dívida global do 
município, procedendo para o efeito 
à redução da divida a fornecedores e 
à banca. Pretende-se, de igual modo, 
uma redução no prazo médio de 
pagamento a fornecedores.  
 

Redução dos consumos de energia, água, 
comunicações, consumíveis e material de 
oficina, lubrificantes e combustíveis. 

Eficiência 

Certificação energética de fracções 
municipais. 

Eficiência 

Medidas tendentes à redução dos custos com 
a manutenção dos espaços verdes, no 
consumo de água nos bairros degradados e 
com iluminação pública 

Eficiência 

Implementação do Sistema de Gestão e 
Localização de frota. 

Eficiência 

Informatização da Gestão do Parque 
Habitacional. 

Eficácia 

Desmaterialização do processo de despesa e 
dos processos individuais dos trabalhadores. 

Eficiência 

Redução entre 15% a 30% do montante pago 
em horas extraordinários comparativamente 
com o ano de 2011. 

Eficiência 

Execução do Plano de Prevenção de Riscos 
de Gestão e Infracções Conexas e elaboração 
de um novo plano. 

Eficácia 

Apresentação de propostas de modernização 
e melhoria dos serviços, com impacto 
relevante no seu funcionamento. 

Eficácia  

Reduzir em 10% a dívida a fornecedores e à 
banca. 

Eficiência 

 
 

Objectivos 
Estratégicos 

Compromisso Objectivos e acções operacionais Parâmetro 

2. Desenvolvimento 
Humano e Social 

A principal riqueza do Município de 
Odivelas é a sua população, na sua 
diversidade étnica, cultural, religiosa, 
de género e geracional. Odivelas 
valoriza a diferença como fonte de 
criatividade, inovação e 

Construção e beneficiação de 
Escolas/Jardins-de-infância e Parques 
Infantis, bem como a beneficiação e 
apetrechamento dos refeitórios escolares. 

Qualidade 

Construção e beneficiação de 
residências/lares para a 3ª idade, Centro de 

Qualidade 
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competitividade, de modo a 
possibilitar a inovação nas políticas 
sociais, educativas, desportivas e 
culturais, através da eliminação de 
barreiras que concorrem para as 
assimetrias existentes e na 
promoção da igualdade de 
oportunidades no acesso a padrões 
dignos de qualidade de vida para 
todos. 
Promover o desenvolvimento 
sustentado no âmbito de politicas 
de habitação, social, saúde, 
igualdade e cidadania.    

Dia e de residências autónomas para jovens 
com deficiência. 
Reabilitação de habitação antiga e 
realojamento de população carenciada – 
PER Fase II – Comparticipação em 
programas RECRIA, RECRIPH, SOLARH, 
PROHABITA. 

Qualidade 

Plano Local de Habitação Eficácia 

Requalificação urbana em bairros AUGI’S Qualidade 
Manutenção de Espaços Verdes e 
intervenção em linhas de água. 

Qualidade 

Plano estratégico concelhio de prevenção 
das toxicodependências.  Eficácia 

Odivelas Concelho Saudável – feira da 
saúde. 

Qualidade 

Programas e acções de prevenção de saúde 
pública.  

Eficácia 

Acreditação do Laboratório de Acústica da 
C.M.O. Eficiência 

Construção, reparação, beneficiação e gestão 
de equipamentos desportivos. 

Qualidade 

Promoção e programas de apoio à juventude 
e ao desenvolvimento desportivo. 

Qualidade 

Odivelas Concelho Educador Qualidade 

Mostra projectos Escolares – Projecto 
Ciências do Quotidiano Qualidade 

Implementação de projectos sócio 
pedagógicos e terapêuticos para crianças e 
jovens. Eficácia 

Loja Social  Qualidade 

Programa Urbano Rural Qualidade 

Agenda para a Igualdade  Eficácia 
 
 

Objectivos 
Estratégicos 

Compromisso Objectivos e acções operacionais Parâmetro 

3. Dinamização 
Económico-Social 

 
 
O Município de Odivelas pretende 
desenvolver o seu território, 
adoptando políticas de ordenamento, 
planeamento e gestão territoriais 
coerentes e sustentadas. O território 
do Município deve constituir-se 
como factor de competitividade, 
atraindo empresas com capacidade de 
geração de emprego e riqueza. 
A revitalização de áreas estratégicas 
da cidade, a promoção da reabilitação 
urbana e a qualificação do nível de 
vida das pessoas e dos actores 
económicos, são um objectivo 
desejável. 
Assim, ao Município de Odivelas 
cabe um papel dinamizador e 
catalisador do tecido económico 
concelhio.  

Conclusão  do Plano Director Municipal Eficácia 

Reabilitação do Centro Histórico de Odivelas Eficácia 

Requalificação da Vertente Sul. Eficácia 

Construção do Parque da Cidade. Qualidade 

Jardim da Música – 2ª Fase 
Qualidade 

Incentivo de candidaturas ao QREN. 
Eficácia 

Implementação dos Planos de Mobilidade. 
Eficácia 

Sistema da Informação Geográfica e de Gestão 
Territorial Interactivo. 

Eficácia 

Implementação do Workflow Licenciamentos 
de Urbanismo. 

Eficácia 

Divulgação de produtos regionais e promoção 
turística. 

Eficácia 

Medidas de incentivo ao desenvolvimento 
económico e comércio local Eficácia 
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Gabinete de Atendimento integrado. 
Qualidade 

Aumento da remoção de veículos abandonados. 
/ Medidas de controlo de estacionamento 
abusivo. 

Eficácia 

Simulador de Cálculo de Taxas Municipais 
Online. 

Qualidade 

 
 

Objectivos 
Estratégicos 

Compromisso Objectivos e acções operacionais Parâmetro  

4 - Participação 
Pública, Juventude, 

Cidadania e 
Governação Local 

Odivelas adopta uma gestão orientada 
para o cidadão, empenhando-se em 
melhorar continuamente o serviço 
prestado, tendo como objectivo 
superar as necessidades e expectativas 
dos cidadãos, simplificando a vida às 
pessoas, às organizações e aos agentes 
económicos.  
Para tal, investe na modernização dos 
serviços municipais, nas suas 
vertentes humana, organizacional e 
tecnológica.  
Mais, o Município Odivelas aposta na 
mobilização de todos os segmentos 
da sociedade, e fomenta, uma lógica 
de democracia participativa, 
incentivando mecanismos de 
intervenção democrática que dê aos 
munícipes a possibilidade de 
participarem com as suas propostas, 
na gestão autárquica do Município.  
Como esta forma de participação, 
num processo alargado de diálogo e 
debate, estamos a dar mais um passo 
no sentido de valorizar a cidadania, 
como uma questão decisiva para o 
futuro da governação ao nível local.  
A participação da população 
representa a aceitação por parte do 
poder politico da opinião de cidadãos 
para a tomada de decisão e obtenção 
da reacção pública a determinadas 
acções e assuntos da gestão 
municipal. 

Projecto Cidadania Global. 
 

Qualidade 

Agenda para o Diálogo inter-cultural e da 
multiculturalidade. 

Qualidade 

Agenda para o diálogo inter-religioso – Oração 
pela Paz. 

Qualidade 

Promover o acolhimento, integração e 
informação dos imigrantes e das minorias 
através da implementação de políticas públicas 
nacionais e comunitárias. 

Qualidade 

Dinamizar estratégias de política na perspectiva 
da igualdade, cidadania e não discriminação, 
imigração, minorias, diálogo inter-religioso e 
valorização da diversidade. 

Qualidade 

Levantamento da situação dos Regulamentos 
Municipais aferindo da sua conformidade com 
o ordenamento jurídico em vigor. 

Qualidade 

Aperfeiçoamento da implementação do 
S.I.A.D.A.P. 

Eficácia 

Orçamento Participativo. / Orçamento 
Participativo Jovem. 

Qualidade 

Implementar o Call Manager.  

Qualidade 

 
Por último, cumpre referir que o elenco dos objectivos e 
acções operacionais supra enunciados não têm carácter 
taxativo, pelo que outros podem ser adoptados desde que, 
devidamente, enquadrados nos compromissos assumidos 
em cada objectivos estratégico e desde que tenham reflexo 
no Orçamento Municipal e nas Grandes Opções do Plano 
para o ano de 2012. 
 
Odivelas, 15 de Dezembro de 2011 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 

 
 
 

DESPACHO N.º 167/PRES/2011 
 

Assunto: Processo de eleição dos representantes dos 
trabalhadores, para constituição da Comissão Paritária - 
S.I.A.D.A.P. 
 
De acordo com o Artigo 22.º do Decreto Regulamentar 
n.º 18/2009, de 4 de Setembro, que adapta à 
Administração Local, em pleno, o Sistema Integrado de 
Avaliação de Desempenho na Administração Pública 
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aprovado pela Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, 
junto da Presidente da Câmara Municipal, funciona uma 
comissão paritária com competência consultiva para 
apreciar propostas de avaliação dadas a conhecer a 
trabalhadores avaliados, antes da homologação. 
 
A comissão paritária é composta por quatro vogais, sendo 
dois representantes da Administração, um dos quais, 
membro do Conselho Coordenador da Avaliação e dois 
representantes dos trabalhadores, por estes eleitos. 
 
Os vogais representantes dos trabalhadores são eleitos, 
pelo período de dois anos, em número de seis, sendo dois 
efectivos e quatro suplentes, através de escrutínio secreto 
dos trabalhadores. 
 
Dando cumprimento ao disposto no n.º 6 do artigo 22.º 
do citado Decreto Regulamentar: 
 
1. Serão indicados ao Gabinete de Auditoria Interna e 

Avaliação de Desempenho até ao próximo dia 06 de 
Janeiro de 2012 os nomes dos trabalhadores que irão 
integrar a Comissão Paritária, bem como a constituírem 
as mesas de voto. 

 
Na ausência da indicação dos membros das mesas de 
voto, os mesmos serão designados pela Presidente da 
Câmara até 48 horas antes da realização do acto 
eleitoral. 

 
Cada mesa de voto será constituída por três elementos 
efectivos e dois suplentes, cabendo aos primeiros a 
indicação entre si do respectivo Presidente. 

 
2. As propostas deverão conter a composição da mesa, os 

nomes completos dos seus membros, bem como dos 
seis candidatos que irão representar os trabalhadores 
(dois efectivos e quatro suplentes). 

 
3. O acto eleitoral para a eleição dos representantes à 

Comissão Paritária deste Município realizar-se-á no dia 
16 de Janeiro de 2012. 

 
4. As mesas de voto, uma fixa e duas itinerantes, deverão 

estar constituídas às 9:00 horas do dia indicado no 
número anterior e o acto eleitoral iniciar-se-á à hora 
referida e terminará às 17 horas do mesmo dia. 

 
A mesa de vota fixa funcionará no Gabinete de 
Auditoria Interna e Avaliação de Desempenho, sito na 
Av. Amália Rodrigues, Lote 7 - Piso 1 - Porta C e D - 
Urbanização da Ribeirada. 

 
As mesas de voto itinerantes deslocar-se-ão por todos 
os serviços da Câmara dentro do horário estabelecido. 

 
5. A votação far-se-á por escrutínio secreto através do 

boletim de voto a fornecer pelo G.A.I.A.D., no qual 
deverá ser inscrito um “X” no quadrado 
correspondente à(s) lista(s) candidata(s). 

 

6. A(s) lista(s) será(ão) designada(s) por letra(s) e por 
ordem de entrada na Divisão de Administração Geral, 
Secção de Expediente. 

 
7. Serão fornecidas pelo D.G.F.P./D.R.H.F. as listagens 

dos trabalhadores que irão exercer aquele direito (os 
Dirigentes Municipais não votam nem podem ser 
eleitos como vogais representantes dos Trabalhadores). 

 
8. Os resultados da votação serão comunicados à 

Presidente da Câmara até às 16 horas e 30 minutos do 
dia seguinte, dia 17 de Janeiro. 

 
9. Os resultados serão afixados na sede da Câmara 

Municipal, sita na Quinta da Memória, e publicitados 
na página electrónica desta Câmara Municipal. 

 
10. Os resultados do acto eleitoral serão presentes à 

primeira reunião da Câmara que se realize após a 
entrega dos mesmos. 

 
11. Os membros das mesas de voto indicados ou 

designados nos termos do presente Despacho e 
Decreto Regulamentar referido são dispensados do 
exercício dos seus deveres funcionais no dia do acto 
eleitoral, sendo igualmente concedido aos 
trabalhadores o tempo necessário para o exercício de 
direito de voto. 

 
12. A não participação dos trabalhadores na eleição 

implicará a não constituição da Comissão Paritária 
sem, contudo, obstar ao prosseguimento do processo 
de avaliação, entendendo-se como irrelevantes 
quaisquer pedidos de apreciação por esse órgão. 

 
Odivelas, 16 de Dezembro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 168/PRES/2011 
 
Assunto: Calendarização do subsistema de avaliação do 
Desempenho das Unidades Orgânicas (S.I.A.D.A.P. 1) - 
Ano 2012 
 
Na sequência do meu Despacho nº 157/PRES/2011, de 
04 de Novembro, que estabelece as normas do processo 
interno do subsistema de avaliação do Desempenho das 
Unidades Orgânicas (S.I.A.D.A.P. 1), e dando 
cumprimento ao disposto no número 2 do artigo 30º do 
“Regulamento do Conselho de Coordenação da Avaliação 
do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da 
Câmara Municipal de Odivelas”, publicado em anexo ao 
Despacho nº 3/C.C.A./2011, de 23 de Novembro de 
2011, determino a seguinte calendarização para 
S.I.A.D.A.P. 1, para o Ano 2012: 
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SIADAP 1 - Unidades Orgânicas 

Data Tarefa Observações 

Até 06 de Janeiro 

Aprovação do membro do 
órgão executivo dos objectivos 
das Unidades Orgânicas - 2012 
(Modelo 1). 

Remeter no primeiro 
dia útil, ao da sua 
aprovação, ao 
G.A.I.A.D. para 
monitorização. 

Até 05 de Abril 

Apresentação, ao G.A.I.A.D., do 
primeiro relatório trimestral de 
monitorização dos objectivos da 
unidade orgânica (Modelo 2). 

 

Até 16 de Abril 

Apresentação do relatório anual 
do desempenho da unidade 
orgânica, no ano 2011, pelo 
dirigente, ao membro do órgão 
executivo de quem dependa 
(Modelo 3). 

Remeter, até o dia 23 
de Abril, ao G.A.I.A.D. 
para monitorização. 

Maio –  
1ª Reunião 
Ordinária ou 
Extraordinária da 
CMO 

Ratificação da avaliação das 
unidades orgânicas pela Câmara 
Municipal 

 

Até 06 de Julho 

Apresentação, ao G.A.I.A.D., do 
segundo relatório trimestral de 
monitorização dos objectivos da 
unidade orgânica (Modelo 2). 

 

Até 04 de Outubro 

Apresentação, ao G.A.I.A.D., do 
terceiro relatório trimestral de 
monitorização dos objectivos da 
unidade orgânica (Modelo 2). 

 

Data Tarefa Observações 

De 02 a 15 de 
Novembro 

Definição dos objectivos 
estratégicos do Município de 
Odivelas – Ano 2013 

 

De 16 a 30 de 
Novembro 

Proposta de objectivos das 
unidades orgânicas – Ano 2013 

Remeter no primeiro 
dia útil, ao G.A.I.A.D. 
para monitorização. 

Até 15 de 
Dezembro 

Aprovação dos objectivos das 
unidades orgânicas (2013), pelo 
membro do órgão executivo de 
quem dependam. 

 

Até 04 de Janeiro 
de 2013 

Apresentação, ao G.A.I.A.D., do 
quarto relatório trimestral de 
monitorização dos objectivos da 
unidade orgânica (Modelo 2). 

 

 
Esta calendarização deve ser respeitada sem excepção. A 
ausência do dirigente responsável, nos períodos em que 
deve ser dado cumprimento a alguma tarefa, não é motivo 
para a sua não execução, cabendo ao superior hierárquico 
imediato, garantir os cumprimentos dos prazos 
estabelecidos.  
 
Rentabilizando os meios disponíveis, serão efectuados os 
agendamentos das tarefas entre os vários intervenientes 
no processo e o G.A.I.A.D., com emissão de alertas com 
periodicidade diária, via Microsoft Outlook, de modo a 

relembrar o cumprimento desta calendarização. 
 
Odivelas, 16 de Dezembro de 2011 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 169/PRES/2011 
 

Assunto: Delegação de competências no Vice-Presidente 
da Câmara Municipal, durante o período de férias 
 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
57º n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e nos termos do artigo 41° do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, encontrando-
me ausente por motivo de licença de férias, durante o 
período de 22 de Dezembro de 2011 a 1 de Janeiro de 
2012, pelo presente despacho DESIGNO para me 
substituir durante o referido período, o Vice-Presidente da 
Câmara Municipal, Sr. Vereador Mário Máximo dos 
Santos, o qual exercerá as minhas competências próprias e 
as que me foram delegadas pela Câmara Municipal. 
 
Odivelas, 19 de Dezembro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 15/DGOU/2011 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
diplomas que aplicam à Administração Local a Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações da Lei n.º 
51/2005, de 30 de Agosto, da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 
Dezembro, e Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, conjugado 
com o artigos 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção que lhe 
foi dada pelo Decreto-Lei n.º 4/96, de 31 de Janeiro, 
subdelego na Técnica Superior, Arq.ª Ana Teresa Chitas 
Pacheco, durante o período compreendido entre os dias 5 
e 7 de Dezembro de 2011, por ausência da respectiva 
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Chefe de Divisão, a assinatura da correspondência e 
expediente necessários à instrução dos processos no 
âmbito da Divisão de Licenciamento de Obras 
Particulares. 
 
Odivelas, 5 de Dezembro de 2011 
 

O Director do Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada pelo 

Sr. Vereador Paulo César Prata Teixeira, 
através do Despacho n.º 4/VPCT/2011 

 
(António de Sousa) 

 
 
 

DESPACHO N.º 02/DGFP/DA/2011 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito da Divisão de Aprovisionamento, 
na Técnica Superior, Dr.ª Marta Sofia Valente Vieira 
 
Nos termos do disposto do n.º 3 do artigo 5º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
diplomas que aplicam à Administração Local a Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações da Lei n.º 
51/2005, de 30 de Agosto, da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 
Dezembro, e Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, conjugado 
com os artigos 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção que lhe 
foi ditada pelo Decreto-Lei n.º 4/96, de 31 de Janeiro, 
subdelego, de 19 de Dezembro de 2011 a 21 de 
Dezembro de 2011, período em que me encontrarei 
ausente por motivo de férias, na Técnica Superior, Dr.ª 
Marta Sofia Valente Vieira, a assinatura da 
correspondência e expediente necessários à instrução de 
processos no âmbito da Divisão de Aprovisionamento. 
 
O presente produz efeitos a partir do dia 19 de Dezembro 
de 2011, sem prejuízo de oportuna divulgação/publicação.  
 
Odivelas, 16 de Dezembro de 2011 

 
A Chefe da Divisão de Aprovisionamento 

Por Subdelegação de Competências do Sr. Director Municipal, 
(Despacho n.º 07/DMGAG/2011, de 09 de Março) 

(Inês Lourenço) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

VEREADOR MÁRIO MÁXIMO 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Mário 
Máximo, ao abrigo das competências delegadas pela Presidente 
de Câmara Municipal de Odivelas, através do despacho com a 
delegação de competências n.º. 42/PRES/2011, nos termos da 
Informação n.º 12078, de 2011.12.13, referente ao período de 17 
de Novembro a 13 de Dezembro de 2011: 
 
 
EDOC/2011/9687 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / PROC Nº 
410/ODV/05 - entrega de declaração prévia de instalação 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada como título válido e suficiente para a 
exploração do estabelecimento; 
Determina-se que se convide a requerente a aperfeiçoar o pedido 
de horário de funcionamento; 
Aprova-se ofício n.º 2011/22900, que segue assinado. 
29-11-2011 
 
EDOC/2011/43412 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário 
de Funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
29-11-2011 
 
EDOC/2011/60227 
Assunto: EDP Serviço Universal S.A. (EDP Serviço Universal 
S.A.)  
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
29-11-2011 
 
EDOC/2011/61265 
Assunto: EDP Comercial Comercialização de Energia SA (EDP 
Comercial Comercialização de Energia SA) 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
29-11-2011 
 
EDOC/2011/64078 
Assunto: Relação valorizada de facturas valor 1.421,11 euros 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
30-11-2011 
 
EDOC/2011/64157 
Assunto: Factura/recibo – 1.927,95 euro 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
30-11-2011 
 
 

EDOC/2011/55098 
Assunto: Reconhecimento do Pedido de Isenção da Derrama / 
pedido de isenção de derrama 
Despacho: 
À Sr.ª CDAEEPCF, 
Ofício n.º 2011/25726 segue assinado. 
30-11-2011 
 
EDOC/2011/66618 
Assunto: Factura valor 1.325,84 euros 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
05-12-2011 
 
EDOC/2011/61925 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 
2471/OCP+2934/70 Alteração ao horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento proposto. 
05-12-2011 
 
EDOC/2010/47053 
Assunto: 533/ODV/06 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
05-12-2011 
 
EDOC/2011/64874 
Assunto: Colocação de contador de rega - "Rua José Saramago, 
Pontinha" Local 1017460 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Ofício n.º 2011/27523 e contrato n.º 201111045 seguem 
assinados. 
06-12-2011 
 
EDOC/2011/57406 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário 
de Funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Atenta a alta de licença de utilização do imóvel, indefere-se o 
requerido. 
06-12-2011 
 
EDOC/2011/66055 
Assunto: Pedido de Horário de Funcionamento para 
estabelecimento sito na Rua da Igreja, n.º 4 e 6 A - Odivelas - 
Outras actividades educativas 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
06-12-2011 
 
EDOC/2011/63180 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
instalação de estabelecimento de venda produtos farmacêuticos 
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Pedido de HF das 8h ás 18h Entrega de Declaração Previa 
estabelecimento comercial 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
06-12-2011 
 
EDOC/2011/64472 
Assunto: Envio de Relação e Faturas 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
09-12-2011 
 
EDOC/2011/67812 
Assunto: Factura valor 75,14 euros 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
09-12-2011 
 
EDOC/2011/53067 
Assunto: Pedido de deslocação de sinal de trânsito 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Indefere-se o requerido pela Sr.ª D.ª Irene dos Anjos Ribeiro 
Silva. 
Notifique-se a requerente do indeferimento, dando-se 
conhecimento dos fundamentos alegados na etapa 15 do 
presente EDOC. 
09-12-2011 
 
 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Mário Máximo, ao abrigo das competências subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através 
do despacho com a delegação de competências n.º. 
42/PRES/2011, nos termos da Informação n.º 12077, de 
2011.12.13, referente ao período de 17 de Novembro a 13 de 
Dezembro de 2011: 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Subdelegação de Competências  
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
EDOC/2009/79563 
Assunto: PROCESSO N.º 2680/79 - ESTABELECIMENTO 
DE BEBIDAS SITO NA RUA D. JOÃO I, PORTAS 
ENCARNADAS - SERRA DA LUZ - PONTINHA 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Declara-se a deserção e a caducidade, nos termos propostos na 
etapa 14. 
30-11-2011 
 
EDOC/2011/53276 
Assunto: XV – Feira de Diversões 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Deferem-se os pedidos de LER, AESRB, LFRI e LRI solicitados 
pelos Bombeiros Voluntários de Odivelas, com eficácia 
retroativa ao dia 12 de Novembro de 2011; 
Alvarás de Licença/Autorização nºs 23/LER/2011, 
10/AERSB/2011, 03/LRIT/2011 e 06/LFRI/2011, seguem 
aprovados e assinados; 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se. 
05-12-2011 

 
EDOC/2011/41669 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Processo nº 
33/2006Pedido de averbamento à licença com a matricula 56-
LX-57 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se do pedido de averbamento à Licença de Táxi n.º 33, 
correspondente ao Alvará n.º 93282/20101, com efeitos 
retroativos à data de realização da vistoria; 
Licença de Táxi correspondente segue assinada. 
30-11-2011 
 
 
EDOC/2011/57466 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
revalidação ciclomotor ODV00100204 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se do pedido de renovação da licença de condução de 
ciclomotor, com o prazo de validade até 14 de Outubro de 2013 
30-11-2011 
 
EDOC/2011/59171 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 3210/D/E pedido 
de horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
30-11-2011 
 
EDOC/2011/63998 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 1868/93 entrega 
declaração prévia p/a mudança de entidade 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP entregue; 
Concorda-se com horário de funcionamento pretendido; 
Advirta-se o requerente que, nos termos do disposto no art. 10º 
do Regulamento dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais, " (...) em casos devidamente 
justificados e que se prendam com razões de segurança ou 
proteção da qualidade de vida dos munícipes (...), poderá ver 
aquele horário restringido. 
30-11-2011 
 
EDOC/2010/31995 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
renovação de licença de utilização para recintos de diversão 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de licenciamento de Licença de Utilização de 
Recinto para Sala de Jogos por um período de três anos 
contados a partir da data do presente despacho, condicionado ao 
pagamento da taxa devida. 
30-11-2011 
 
EDOC/2009/27435 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido Licença de 
Utilização para Recintos de Diversão (Mod.17/DL/SLG) e 
Pedido de Horário de Funcionamento (Mod5/DL/SLRB) 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de licenciamento de Licença de Utilização de 
Recinto para Sala de Jogos por um período de três anos 
contados a partir da data do presente despacho, condicionado ao 
pagamento da taxa devida; 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
30-11-2011 
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EDOC/2010/51938 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 
4791/OP+REST/2009/23 - Pedido de Averbamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de averbamento ao processo apresentado 
pela actual exploradora do estabelecimento; 
Defere-se o pedido de emissão de autorização de utilização para 
a actividade de restauração e bebidas em favor da actual 
exploradora do estabelecimento;  
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
30-11-2011 
 
EDOC/2011/64849 
Assunto: Processo REST/2007/10 - Estabelecimento de 
restauração sito na Av. Magalhães Coutinho, Lote 7, Loja 2 - 
Odivelas, em nome de Maria Isabel Marques Martins, 
Unipessoal, Lda. 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Alvará de Autorização de Utilização n.º 24/2011, referente ao 
Proc. n.º REST/2007/10, segue aprovado e assinado. 
30-11-2011 
 
EDOC/2009/23329 
Assunto: 381/ODV/04 - Estabelecimento sito na Rua Pulido 
Valente, Zona 7, Lote 8, Urbanização Colinas do Cruzeiro, 
Odivelas 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a declaração prévia para efeitos de instalação 
apresentada por Sabores do Cruzeiro, panificação e restauração, 
Lda; 
Declara-se a extinção dos procedimentos de averbamento ao 
processo e de deferimento de horário de funcionamento do 
estabelecimento requeridos pelo Sr. Daniel António Gomes 
Matias; 
Defere-se o pedido de averbamento ao processo requerido pelo 
actual explorador do estabelecimento, a sociedade Paladares de 
Outono, Lda; 
Aceita-se a declaração prévia para efeitos de mudança de titular 
da exploração entregue por de Paladares de Outono, Lda; 
Defere-se o pedido de emissão de autorização de utilização para 
o exercício das actividades de restauração e bebidas com fabrico 
próprio de pão, condicionado ao pagamento da taxa devida; 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto. 
30-11-2011 
 
EDOC/2011/46892 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 665/88 - pedido 
de 2ª via do alvará 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
2ª Via do Alvará de Licença Sanitária n.º 150/88, emitida a 
10/10/2011, segue assinada. 
01-12-2011 
 
EDOC/2011/25355 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 738/88 entrega 
declaração prévia para efeitos de mudança de entidade 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de mudança de 
explorador do estabelecimento APENAS para a actividade de 
bebidas; 
Concorda-se  do horário de funcionamento nos termos 
requeridos. 
01-12-2011 

 
EDOC/2011/17585 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 502/ODV/06 - 
Declaração prévia de mudança de entidade exploradora 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada para os efeitos pretendidos. 
05-12-2011 
 
EDOC/2011/65688 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Rest/2009/8 - 
Pedido de Junção de elementos 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aprova-se Alvará de Autorização de Utilização n.º 14/2011, 
referente ao Processo n.º REST/2009/8, que segue assinado. 
05-12-2011 
 
EDOC/2011/64408 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / proc nº 20 - 
pedido de renovação de vendedor ambulante 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a renovação da autorização para o exercício da 
actividade de venda ambulante de vestuário/calçado, no 
Mercado de Levante da Pontinha e a consequente emissão de 
cartão de vendedor ambulante, condicionado ao pagamento da 
taxa identificada. 
Emitido o cartão de venda ambulante referido, envie-se EDOC 
à Sr.ª Presidente da CMO, para recolha da competente 
assinatura. 
05-12-2011 
 
EDOC/2011/29797 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 2258/95 - entrega 
de Declaração Prévia rectificada (antecedentes em 
EDOC2011/15359) 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a Declaração Prévia apresentada para efeitos de 
mudança de pessoa ou entidade titular da exploração. 
06-12-2011 
 
EDOC/2011/26536 
Assunto: Processo de licenciamento n.º REST/2011/18 - 
estabelecimento sito no C. C. Odivelas Parque, Loja 2052 em 
nome de "Temakeria, Lda." 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aprova-se Alvará de Autorização de Utilização n.º 26/2011, 
referente ao Proc. n.º REST/2011/18, de que seguem assinados 
original e duplicado. 
06-12-2011 
 
EDOC/2011/54364 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 449/ODV/05 - 
Declaração Prévia de Instalação 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo. 
Ofício n.º 2011/26737. 
06-12-2011 
 
EDOC/2009/48022 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 45/ODV/00 - 
Entrega de Dec Prévia de Instalação + Pedido de Horário de 
Funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
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Aceita-se a Declaração Prévia apresentada e concorda-se com o 
horário de funcionamento requerido. 
06-12-2011 
 
EDOC/2010/48190 
Assunto: Processo n.º 412/ODV/05 - Proposta de notificação 
(Audiência Prévia) 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
06-12-2011 
 
EDOC/2011/63317 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
revalidaçao de licença de conduçao ODV 00100229 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de renovação da licença de condução de 
ciclomotor requerido pelo Sr. António Augusto Cardoso, 
condicionada ao pagamento da taxa devida. 
06-12-2011 
 
EDOC/2011/66311 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
renovação cartão vendedor ambulante nº 22 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a renovação da autorização para o exercício da 
actividade de venda ambulante de vestuário/calçado, no 
Mercado de Levante da Pontinha e a respectiva emissão de 
cartão de vendedor ambulante, condicionado ao pagamento da 
taxa identificada. 
Emitido o cartão de vendedor ambulante, envie-se o mesmo à 
Sr.ª Presidente para assinatura. 
09-12-2011 
 
EDOC/2011/56858 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 6512/OCP/OC + 
5299/88 - Pedido de Averbamento ao processo + Pedido de 
Horário de Funcionamento. 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aprova-se Alvará de Autorização de Utilização n.º 29/2011, 
referente ao Proc. n.º 5299/85, de que seguem assinados o 
respectivo original e duplicado. 
09-12-2011 
 
EDOC/2011/55872 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Alteração de 
morada 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aprova-se a Licença de Táxi n.º 38/2003, correspondente ao 
Alvará n.º 92563/2001, que segue assinada. 
09-12-2011 
 
EDOC/2011/65857 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Licença 
de vendedor Ambulante 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 

Defere-se a licença para o exercício da actividade de venda 
ambulante e respectiva emissão de cartão de vendedor 
ambulante, condicionado ao pagamento da taxa identificada. 
Emitido o respectivo Cartão, envie-se o mesmo à Sr.ª Presidente 
da CMO para assinatura. 
09-12-2011 
 
EDOC/2011/63491 
Assunto: 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a licença para o exercício da actividade de venda 
ambulante de produtos alimentares e bebidas e a emissão do 
respectivo cartão de vendedor ambulante, condicionado ao 
pagamento da taxa identificada. 
Emitido o Cartão de Venda Ambulante, envie-se o mesmo à  
Sr.ª Presidente da CMO, para assinatura. 
09-12-2011 
 
EDOC/2011/63184 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
autorização vendedor ambulante 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a licença para o exercício da actividade de venda 
ambulante de castanhas e gelados e a emissão do respectivo 
Cartão de Vendedor Ambulante, condicionado ao pagamento da 
taxa identificada. 
Emitido o Cartão de Venda Ambulante, envie-se o mesmo à  
Sr.ª Presidente da CMO, para assinatura. 
09-12-2011 
 
EDOC/2011/63670 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / proc 
ODV00100190 Pedido de revalidação de ciclomotor 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de renovação da licença de condução de 
ciclomotor, com prazo de validade até 20/12/2013, 
condicionada ao pagamento da taxa devida. 
09-12-2011 
 
EDOC/2011/5423 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Entrega de mod.5 
(Pedido de horário de funcionamento) Entrega de mod.6 
(Pedido de autorização para estabelecimento Restauração e 
Bebidas) 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo. 
Determino o aditamento ao meu despacho de 28 de Março de 
2011, no sentido do deferimento da autorização de utilização 
para a actividade de restauração bebidas, condicionado ao 
pagamento prévio da taxa devida e de concordância com o 
horário de funcionamento requerido. 
09-12-2011 
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GESTÃO E ORDENAMENTO URBANÍSTICO 
 

 
 
Listagem dos Alvarás de Construção, Utilização, Prorrogações e 
Rejeições Liminares emitidos pelo Vereador Paulo César 
Teixeira, no uso da competência delegada/subdelegada pela 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, através do 
despacho n.º 45/PRES/2011, de 3 de Janeiro, nos termos da 
Informação n.º Interno/2011/11942, de 2011.12.07, referente ao 
mês de Novembro de 2011:  
 
Alvarás de Construção 
 
Processo n.º 6896/OP/GI 
Nome: Vítor Miguel Santos Vaz 
Assunto: Concessão de Alvará de Obras de Construção  
Local: Tv. Terra da Fonte lote 602, B.º Casal da Silveira – 
Famões 
Data de despacho: 09.10.2009 
Alvará n.º 48/2011 
  
Processo n.º 12892/OP 
Nome: Sistemas McDonald’s Portugal, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Obras de Ampliação  
Local: Av. Professor Dr. Augusto Abreu Lopes – Odivelas 
Data de despacho: 27.10.2011 
Alvará n.º 49/2011 
  
Processo n.º 12790/D 
Nome: Viatel – Tecnologia e Comunicações, S.A. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização  
Local: Urbanização do Falcão lote 502 – Pontinha 
Data de despacho: 24.10.2011 
Alvará n.º 50/2011 
 
 
 
Alvarás de Utilização 
 
Processo n.º 1235/OCP/OC 
Nome: Carlos Alberto Rodrigues e Outra 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Dr. João Santos nº 11 – Odivelas 
Data de despacho: 11.10.2011 
Alvará n.º 247/2011 
  
Processo n.º 9672/OP/GI 
Nome: Leonel de Lemos Coroado 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 10 de Junho lote 1168, B.º Casal Novo – Caneças 
Data de despacho: 19.10.2011 
Alvará n.º 248/2011 
  
Processo n.º 9167/OP/GI 
Nome: Macicosta – Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua das Camélias lote 23, B.º Quinta da Barroca – 
Famões 
Data de despacho: 11.10.2011 
Alvará n.º 249/2011 
  
Processo n.º 7708/OP 
Nome: Couteze – Construtora Unida de Tomar e Zêzere, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua F lote H1, Quinta do Segulim - Famões 
Data de despacho: 02.11.2011 
Alvará n.º 250/2011 

 
Processo n.º 12210/CP/OP/GI 
Nome: Cid Barata Gil 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Nova de Mirante lote 91 R/C, B.º Casal Novo – 
Caneças 
Data de despacho: 03.10.2011 
Alvará n.º 251/2011 
  
Processo n.º 9864/OP/GI 
Nome: Adelino R. Machado, Olímpio R. Machado e Manuel 
Rosário Machado 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Aquilino Ribeiro lote 69, B.º das Sete Quintas – 
Caneças 
Data de despacho: 11.10.2011 
Alvará n.º 252/2011 
  
Processo n.º 10625/CP/OP/GI 
Nome: Anabela Gonçalves Caldeira Guerra 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua José Gomes Ferreira lote 31, B.º Trigache Norte – 
Famões 
Data de despacho: 20.10.2011 
Alvará n.º 253/2011 
  
Processo n.º 12165/CP/OP/GI 
Nome: Clarinda das Dores Marques 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Infanta D. Teresa lote 139, B.º das Granjas Novas – 
Ramada 
Data de despacho: 11.10.2011 
Alvará n.º 254/2011 
  
Processo n.º 12166/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Marques de Jesus 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Infanta D. Teresa lote 140, B.º Granjas Novas – 
Ramada 
Data de despacho: 11.10.2011 
Alvará n.º 255/2011 
  
Processo n.º 6015/OP/GI 
Nome: José Marques Antunes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua das Beiras lote 290, B.º Vale Pequeno – Pontinha 
Data de despacho: 11.10.2011 
Alvará n.º 256/2011 
  
Processo n.º 10919/CP/OP/GI 
Nome: João Paulo Antunes de Jesus 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Soalheira lote 88, B.º Tomada da Amoreira – 
Ramada 
Data de despacho: 11.11.2011 
Alvará n.º 257/2011 
  
Processo n.º 11132/OP 
Nome: Odivelas Viva – Construção e Manutenção de 
Equipamentos, S.A. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Av. 25 de Abril – Escola EB1/JI Casal dos Apréstimos – 
Ramada 
Data de despacho: 21.10.2011 
Alvará n.º 258/2011 
 
Processo n.º 4192/OP 
Nome: Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa – Casas da 
Granja 
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Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Almirante Gago Coutinho lote 13 – Odivelas 
Data de despacho: 17.11.2011 
Alvará n.º 259/2011 
  
Processo n.º 12460/CP/OP/GI 
Nome: Eduardo Gomes de Sá Velho 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua José Rodrigues Miguéis lote 17, B.º Novo das 
Fontainhas – Ramada 
Data de despacho: 03.11.2011 
Alvará n.º 260/2011 
  
Processo n.º 11467/CP/OP/GI 
Nome: Maria Ângelo Cardoso e Sousa 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Tomada da Amoreira lote 57, B.º Tomada da 
Amoreira – Ramada 
Data de despacho: 11.10.2011 
Alvará n.º 261/2011 
 
Processo n.º 3622/OP 
Nome: J. Martinho II – Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua General Humberto Delgado lote A – Pontinha 
Data de despacho: 18.11.2011 
Alvará n.º 262/2011 
  
Processo n.º 4094/OP/GI 
Nome: Jorge Humberto Margarido Vidigal 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Constância lote 17, B.º Casal S. Sebastião – 
Famões 
Data de despacho: 19.10.2011 
Alvará n.º 263/2011 
  
Processo n.º 12077/CP/OP/GI 
Nome: Adelino da Silva Ferreira Pinheiro 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Carlos Botelho lote 4, B.º Encosta do Mourigo – 
Famões 
Data de despacho: 04.11.2011 
Alvará n.º 264/2011 
  
Processo n.º 12321/CP/OP/GI 
Nome: João Maria da Silva Silvério  
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Ferreira de Castro lote 5, B.º das Sete Quintas – 
Caneças 
Data de despacho: 04.11.2011 
Alvará n.º 265/2011 
  
Processo n.º 7403/OP/GI 
Nome: Maria Rosa da Conceição Vitorino 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Estremoz lote 293, B.º Vale Grande – 
Pontinha 
Data de despacho: 04.11.2011 
Alvará n.º 266/2011 
  
Processo n.º 11852/CP/OP/GI 
Nome: Arlindo Rodriugues 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Isabel Aboim Inglês lote 23, B.º da Milharada – 
Pontinha 
Data de despacho: 19.10.2011 
Alvará n.º 267/2011 
  
 

Processo n.º 9897/OP/GI 
Nome: António Pinheiro Rodrigues – Construção Civil 
Unipessoal, lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Jaime Cortesão lote 64, 1º, B.º Encosta do Mourigo – 
Famões 
Data de despacho: 24.11.2011 
Alvará n.º 268/2011 
  
Processo n.º 11838/CP/OP/GI 
Nome: Domingos Faustino Chaves 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua S. José lote 135, B.º Vale Grande – Pontinha 
Data de despacho: 24.11.2011 
Alvará n.º 269/2011 
  
Processo n.º 7810/OP/GI 
Nome: Ana Paula Simões dos Santos 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Casal dos Cravos lote 7, B.º Casal dos Cravos – 
Ramada 
Data de despacho: 11.10.2011 
Alvará n.º 270/2011 
 
 
 
Prorrogações 
 
Processo n.º 9289/OP/GI 
Nome: J. Gomes da Silva e Filhos, Lda. 
Assunto: Averbamento ao Alvará – Prorrogação para 
Acabamentos 
Local: Rua dos Amieiros lote 74, B.º Alto das Arroteias – 
Caneças 
Data de despacho: 11.10.2011 
Alvará n.º 55/2010 
 
 
 
Rejeições Liminares 
 
Nº Processo : 11464/CP/OP/GI 
Nome : Olga Cristina Ferreira Gouveia 
Assunto : Rejeição Liminar – Pedido de Autorização de 
Utilização 
Local : Rua Natália Correia lote 215 - Pontinha 
Data do Despacho : 17.10.2011 
Teor do Despacho : Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo : 9952/OP/GI 
Nome : José Pinto Alves 
Assunto : Rejeição Liminar – Comunicação Prévia 
Local : Rua do Norte lote 53, B.º das Sete Quintas - Caneças 
Data do Despacho : 24.10.2011 
Teor do Despacho : Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo : 12595/CP/OP/GI 
Nome : Manuel Martins Mendes 
Assunto : Rejeição Liminar – Comunicação Prévia de Obra de 
Legalização 
Local : Rua Jaime Cortesão lote 60, B.º Encosta do Mourigo - 
Famões 
Data do Despacho : 24.10.2011 
Teor do Despacho : Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo : 12363/CP/OP/GI 
Nome : João Luís Melro 
Assunto : Rejeição Liminar - Comunicação Prévia de Obra de 
Legalização 
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Local : Rua Fernando Lopes Graça lote 177, Granjas Novas - 
Ramada 
Data do Despacho : 4.11.2011 
Teor do Despacho : Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo : 12682/CP/OP/GI 
Nome : Maria Otília da Costa Gomes Galvão 
Assunto : Rejeição Liminar – Comunicação Prévia de Obra de 
Legalização 
Local : Rua Rafael Bordalo Pinheiro lote 7 - Famões 
Data do Despacho : 4.11.2011 
Teor do Despacho : Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo : 12733/CP/OP/GI 
Nome : Manuel Joaquim Patrocínio Torrado 
Assunto : Rejeição Liminar – Comunicação Prévia de Obra de 
Legalização 
Local : Rua Jorge Sena lote 49, B.º Sítio da Várzea - Ramada 
Data do Despacho : 4.11.2011 
Teor do Despacho : Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo : 12715/CP/OP/GI 
Nome : Manuel de Jesus Fonseca 
Assunto : Rejeição Liminar – Comunicação Prévia de Obra de 
Legalização 
Local : Rua Cidade de Portimão lote 29, Vale Grande - Pontinha 
Data do Despacho : 4.11.2011 
Teor do Despacho : Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo : 12778/CP/OP/GI 
Nome : Jacinto António Alves Cotrim 
Assunto : Rejeição Liminar – Comunicação Prévia de Obra de 
Legalização 
Local : Rua Dr. Gentil Martins lote 33, B.º Novo St.º Eloy - 
Pontinha 
Data do Despacho : 18.11.2011 
Teor do Despacho : Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo : 12485/CP/OP/GI 
Nome : António Pereira Neves 
Assunto : Rejeição Liminar – Comunicação Prévia de Obra de 
Legalização 
Local : Rua Flor do Minho lote 43, B.º Flor do Minho - Famões 
Data do Despacho : 18.11.2011 
Teor do Despacho : Rejeitar Liminarmente 
 
 
 
Listagem dos comprovativos de admissibilidades de 
comunicação prévia emitidos pelo Vereador Paulo César 
Teixeira, no uso da competência delegada/subdelegada 
pela Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, através 
do despacho n.º 45/PRES/2011, de 3 de Janeiro, nos 
termos da Informação n.º Interno/2011/11943, de 
2011.12.07, referente ao mês de Novembro de 2011:  
 
Processo n.º 8440/OP 
Nome: Lumilar – Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Quinta das Piçarras lote 18 – Caneças 
Data de despacho: 26.10.2011 
Comprovativo n.º 302/2011 
  
Processo n.º 12696/CP/OP/GI 
Nome: Mafalda Maria Machado Pedro Aleluia 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Paço Real lote 431, B.º Casal Novo – Caneças 

Data de despacho: 17.08.2011 
Comprovativo n.º 303/2011 
  
Processo n.º 12223/D 
Nome: ZON TV Cabo, S.A. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Marechal Gomes da Costa – Famões 
Data de despacho: 21.03.2011 
Comprovativo n.º 304/2011 
  
Processo n.º 12033/D 
Nome: ZON TV Cabo, S.A. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Mirasol, B.º Casal da Silveira – Famões 
Data de despacho: 04.04.2011 
Comprovativo n.º 305/2011 
  
Processo n.º 12482/CP/OP/GI 
Nome: José Manuel Farropas 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 18 de Maio lote 39, B.º Sol Nascente – Famões 
Data de despacho: 11.10.2011 
Comprovativo n.º 306/2011 
 
Processo n.º 12526/CP/OP/GI 
Nome: José Joaquim Freixeda Ginja 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Irene Lisboa lote 140, B.º Sol Nascente – Famões 
Data de despacho: 11.01.2011 
Comprovativo n.º 307/2011 
  
Processo n.º 12617/CP/OP/GI 
Nome: Amândio da Cunha Figueiredo 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Principal lote B 5, B.º dos Pedernais – Ramada 
Data de despacho: 11.10.2011 
Comprovativo n.º 308/2011 
  
Processo n.º 12660/CP/OP/GI 
Nome: João Ricardo Martins 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Castelo lote 29, B.º Novo das Fontainhas – 
Ramada 
Data de despacho: 19.10.2011 
Comprovativo n.º 309/2011 
  
Processo n.º 8789/OP/GI 
Nome: Correia Vales – Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Figueirinha lote 540 H, B.º Casal Novo – Caneças 
Data de despacho: 11.10.2011 
Comprovativo n.º 310/2011 
  
Processo n.º 2646/OP/GI 
Nome: Fernando de Oliveira e Silva 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Almada lote 456, B.º Vale Grande – 
Pontinha 
Data de despacho: 11.10.2011 
Comprovativo n.º 311/2011 
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Processo n.º 3622/OP 
Nome: J. Martinho II – Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua M, Porto da Paiã – Pontinha 
Data de despacho: 02.11.2011 
Comprovativo n.º 312/2011 
  
Processo n.º 12719/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Óscar de Jesus Fonseca 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Afonso Lopes Vieira lote 65, B.º Novo das 
Queimadas – Famões 
Data de despacho: 11.10.2011 
Comprovativo n.º 313/2011 
  
Processo n.º 12353/CP/OP/GI 
Nome: Francisco de Sousa Chita Godinho 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 25 de Abril lote 379, B.º Vale Pequeno – Pontinha 
Data de despacho: 11.10.2011 
Comprovativo n.º 314/2011 
  
Processo n.º 11986/CP/OP/GI 
Nome: Júlio Roque de Frias Fino e Outro 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Vendas Novas lote 326, B.º Vale Grande – 
Pontinha 
Data de despacho: 19.10.2011 
Comprovativo n.º 315/2011 
  
Processo n.º 5201/OP/GI 
Nome: Pedro Miguel Salvado Ribeiro 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Padre Cruz lote 121, B.º Casal do Bispo – Famões 
Data de despacho: 19.10.2011 
Comprovativo n.º 316/2011 
  
Processo n.º 9144/OP/GI 
Nome: José Maria Lopes 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua de S. João lote 189, B.º Casal Novo – Caneças 
Data de despacho: 19.10.2011 
Comprovativo n.º 317/2011 
  
Processo n.º 12421/CP/OP/GI 
Nome: José Joaquim Leitão dos Reis 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Carlos Seixas lote 179, B.º Trigache Norte – Famões 
Data de despacho: 11.10.2011 
Comprovativo n.º 318/2011 
  
Processo n.º 6550/D/E 
Nome: Maria Odete de Almeida Ribeiro Henriques 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua José Paulo de Oliveira torre V, R/C loja C – Póvoa 
de Santo Adrião 
Data de despacho: 11.10.2011 
Comprovativo n.º 319/2011 
  
 
 

Processo n.º 12555/CP/OP/GI 
Nome: Francisco Teixeira dos Santos 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade da Guarda lote 544, B.º Vale Grande – 
Pontinha 
Data de despacho: 02.09.2011 
Comprovativo n.º 320/2011 
  
Processo n.º 12454/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Lurdes Martins Lopes 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Padre Cruz lote 2, B.º Casal da Silveira – Famões 
Data de despacho: 11.10.2011 
Comprovativo n.º 321/2011 
  
Processo n.º 12395/CP/OP/GI 
Nome: Maria Engrácia Faustino 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Amarante lote 199, B.º Casal S. Sebastião – 
Famões 
Data de despacho: 19.10.2011 
Comprovativo n.º 322/2011 
  
Processo n.º 12618/D 
Nome: PT Comunicações, S.A. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Paiã e Largo 25 de Abril – Odivelas 
Data de despacho: 04.04.2011 
Comprovativo n.º 323/2011 
  
Processo n.º 11875/D 
Nome: PT Comunicações, S.A. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Belisário Pimenta , B.º Encosta do Mourigo – 
Famões 
Data de despacho: 04.04.2011 
Comprovativo n.º 324/2011 
  
Processo n.º 9660/OP 
Nome: J. J. Alves e Alves, Lda. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Quinta das Flores lote 5 – Caneças 
Data de despacho: 09.10.2009 
Comprovativo n.º 325/2011 
  
Processo n.º 12699/CP/OP/GI 
Nome: João Carlos Marques da Silva 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro lote 74, B.º Casal da 
Silveira – Famões 
Data de despacho: 11.10.2011 
Comprovativo n.º 326/2011 
  
Processo n.º 12530/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Francisco Farinha 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Leiria lote 479, B.º Vale Grande – 
Pontinha 
Data de despacho: 17.08.2011 
Comprovativo n.º 327/2011 
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Processo n.º 9746/OP/GI 
Nome: Edimina, Construção Civil, Lda. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade da Feira lote 119, B.º Casal S. Sebastião – 
Famões 
Data de despacho: 19.10.2011 
Comprovativo n.º 328/2011 
  
Processo n.º 11958/CP/OP 
Nome: Sociedade de Construção Marçal Santos, Lda. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua das Arroteias lote 2 A 2, B.º dos C.T.T. – Caneças 
Data de despacho: 01.12.2010 
Comprovativo n.º 329/2011 
  
Processo n.º 12113/CP/OP/GI 
Nome: Maria Isabel Alves Dias Pereira 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Caiada lote D47, B.º dos Pedernais – Ramada  
Data de despacho: 20.05.2011 
Comprovativo n.º 330/2011 
  
Processo n.º 9751/D/E 
Nome: Rui Manuel Pedro Garcias Afonso 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Av. Professor Dr. Augusto Abreu Lopes nº 5, loja C – 
Odivelas 
Data de despacho: 19.10.2011 
Comprovativo n.º 331/2011 
Processo n.º 12497/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Augusto Morais 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro lote 68, B.º Casal da 
Silveira – Famões 
Data de despacho: 04.11.2011 
Comprovativo n.º 332/2011 
  
Processo n.º 12673/CP/OP/GI 
Nome: Fernanda Maria Gomes Pereira 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Fernão Lopes lote 93, B.º Monte Verde – Caneças 
Data de despacho: 19.10.2011 
Comprovativo n.º 333/2011 
  
Processo n.º 12471/CP/OP/GI 
Nome: Cassiano Martins Franco 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Almeida Garrett lote 250, B.º Vale Pequeno – 
Pontinha 
Data de despacho: 19.10.2011 
Comprovativo n.º 334/2011 
  
Processo n.º 12323/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Martins Bento 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Liberdade lote 11, B.º Quinta das Canoas – 
Pontinha 
Data de despacho: 04.11.2011 
Comprovativo n.º 335/2011 
  
 

Processo n.º 12142/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Farinha Cordeiro 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Travessa do Alecrim lote 723 B, B.º Casal da Silveira – 
Famões 
Data de despacho: 11.10.2011 
Comprovativo n.º 336/2011 
  
Processo n.º 12724/CP/OP/GI 
Nome: Armando da Silva Gaspar 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira lote 84, B.º Encosta do 
Mourigo – Famões  
Data de despacho: 11.10.2011 
Comprovativo n.º 337/2011 
  
Processo n.º 18350/OCP/OC 
Nome: Albino de Carvalho 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Ribeiro lote 118, B.º Casal do Rato – Pontinha 
Data de despacho: 04.11.2011 
Comprovativo n.º 338/2011 
  
Processo n.º 12725/CP/OP/GI 
Nome: José Maria da Silva Gaspar 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira lote 83, B.º Encosta do 
Mourigo – Famões 
Data de despacho: 11.10.2011 
Comprovativo n.º 339/2011 
  
Processo n.º 12609/CP/OP/GI 
Nome: Silvério do Rosário Brunheta 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 16 de Fevereiro lote 79, B.º das Fontainhas – Famões 
Data de despacho: 29.07.2011 
Comprovativo n.º 340/2011 
  
Processo n.º 9883/OP/GI 
Nome: João Manuel Santos Fernandes  
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Afonso Lopes Vieira lote 59, B.º Novo das 
Queimadas – Famões 
Data de despacho: 19.10.2011 
Comprovativo n.º 341/2011 
 
 
 
Listagem dos despachos efectuados pelo Vereador Paulo 
César Teixeira, no uso da competência 
delegada/subdelegada pela Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, através do despacho n.º 
45/PRES/2011, de 3 de Janeiro, nos termos da Informação 
n.º Interno/2011/11944, de 2011.12.07, referente ao mês de 
Novembro de 2011:  
 
Processo n.º 7708/OP 
Nome: Couteze – Construtora Unida de Tomar e Zêzere, Lda. 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua F lote H1, Quinta do Segulim – Famões 
Data de despacho: 02.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
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Processo n.º 12665/IP/ED 
Nome: Quinta do Buçaco Imobiliário, Lda. 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Rua Fernando Vigoço – Caneças 
Data de despacho: 02.11.2011 
Teor do Despacho: Parecer desfavorável 
  
Processo n.º 9433/OP 
Nome: Induzin – Soc. Imobiliária e Ourinveste – Invest. 
Imobiliário Ourienses, Lda. 
Assunto: Pedido de prorrogação do prazo para emissão do 
alvará 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira lote 07, Amoreira – 
Ramada 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 6230/OP 
Nome: Lincorlar – Sociedade de Construções e Imobiliária, Lda. 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua José Gomes Monteiro, Quinta da Barrosa – Odivelas 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12616/IP/ED 
Nome: Entrada Real, Lda. 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Urbanização Colinas do Cruzeiro zona 9 lote 21 – 
Odivelas 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Parecer favorável 
  
Processo n.º 8399/D 
Nome: Fernando Nunes Herdeiros – “Café Bitoque” 
Assunto: Obras isentas 
Local: Praça Professor Bento Jesus Caraça nº 9 A - Pontinha 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Declarar o procedimento extinto 
  
Processo n.º 18350/OCP/OC 
Nome: Albino de Carvalho 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua do Ribeiro lote 118, B.º Casal do Rato - Pontinha 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º EDOC/2011/55257 
Nome: E.D.P. – Distribuição 
Assunto: Outras operações urbanísticas 
Local: Bairro dos Quatro lote 465 – Famões 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º EDOC/2011/58851 
Nome: E.D.P. – Distribuição 
Assunto: Outras operações urbanísticas 
Local: Bairro Casal da Silveira lote 723 A – Famões 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º EDOC/2011/55254 
Nome: E.D.P. – Distribuição 
Assunto: Outras operações urbanísticas 
Local: Bairro Casal S. Sebastião lote 117 – Famões 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
 
 
 

Processo n.º EDOC/2011/58840 
Nome: E.D.P. – Distribuição 
Assunto: Outras operações urbanísticas 
Local: Bairro Serra Chã lote 9999 – Caneças 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º EDOC/2011/59887 
Nome: E.D.P. – Distribuição 
Assunto: Outras operações urbanísticas 
Local: Bairro Casal Novo lote 266 – Caneças 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º EDOC/2011/59418 
Nome: Faustino Augusto Costa 
Assunto: Pedido de pagamento de TMU em prestações 
Local: Bairro Alto de Famões lote 12 – Famões 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Para despacho da Sra. Presidente 
  
Processo n.º EDOC/2011/57909 
Nome: E.D.P. – Distribuição 
Assunto: Outras operações urbanísticas 
Local: Bairro Casal Novo lote 494 – Caneças 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º EDOC/2011/58837 
Nome: E.D.P. – Distribuição 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua da Fonte – Odivelas 
Data de despacho: 03.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 10624/OI 
Nome: José Sena 
Assunto: Envio de Processo à DFM 
Local: Rua da Paiâ nº 23, 1º Dto. - Odivelas 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Enviar o processo 
  
Processo n.º 12336/D/V 
Nome: Manuel Pires Barqueiro 
Assunto: Determinação de execução de obras de conservação 
Local: Rua Dom Nuno Álvares Pereira nº3 12º Dto. - Odivelas 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Notificar para a execução de obras 
  
Processo n.º 7887/OI 
Nome: Alcides Amado 
Assunto: Envio de Processo à DMF 
Local: Rua do Campo da Bola lote 57, Quinta das Canoas - 
Pontinhas 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Enviar o processo 
  
Processo n.º 12730/D/V 
Nome: Maria Alzira Teixeira Borges 
Assunto: Pedido de Vistoria 
Local: Rua Coronel Teixeira Simas nº 14 - R/C Esq. - Odivelas 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Notificar para execução de obras 
  
Processo n.º 5313/OI 
Nome: Maria Margarida I. Amaral Soares e Diamantina Rosa R. 
I. Amaral 
Assunto: Envio de Processo à DFM 
Local: Rua da República nº 95 – Caneças 
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Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Enviar o processo 
  
Processo n.º 12422/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Amâncio Mesquita Nogueira 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Padre Heitorzinho lote 100, B.º Novo de Santo Eloy 
– Pontinha 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12744/CP/OP/GI 
Nome: Camilo Lopes 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Braga lote 568, B.º Vale Grande – 
Pontinha 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12620/CP/OP/GI 
Nome: Fausto Rodrigues Leitão 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua 16 de Fevereiro lote 83, B.º das Fontainhas – Famões 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 10731/CP/OP/GI 
Nome: Construalvelos – Obras Públicas e Construção Civil, Lda. 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Bairro Trigache Norte lote 85 – Famões 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 9291/OP/GI 
Nome: Maria Cândida Alves e Outros 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua do Pomarinho lote 14, B.º do Pomarinho – Odivelas 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Aprovar o projecto de arquitectura 
  
Processo n.º 12470/CP/OP/GI 
Nome: José Luís Murgeiro Leitão 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Bairro Vale Pequeno lote 181 – Pontinha 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12497/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Augusto Morais 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Comunicação Prévia 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12423/CP/OP/GI 
Nome: Maria Marques Lopes dos Santos 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Bairro Arco Maria Teresa lote 2 – Caneças 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Rejeitar 
  
Processo n.º 12800/CP/OP/GI 
Nome: Manuel de Jesus Lemos 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Avenida do Vale Grande lote 22, B.º Vale Grande – 
Pontinha 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  

Processo n.º EDOC/2011/50824 
Nome: Tília dos Santos Ladeira Rodrigues 
Assunto: Pedido de pagamento de TMU em prestações 
Local: Bairro Alto de Famões lote 131 – Famões 
Data de despacho: 02.11.2011 
Teor do Despacho: Autorizar 
  
Processo n.º 12804/IP/ED 
Nome: Deize Zeni e Miguel Marques, Lda. 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Avenida 25 de Abril nº 21, loja Dta. – Pontinha 
Data de despacho: 02.11.2011 
Teor do Despacho: Parecer favorável 
  
Processo n.º 5304/Antigo 
Nome: Ricardo Bruno Ferreira Rodrigues 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Avenida D. Dinis nº 32, R/C Dto. – Odivelas 
Data de despacho: 02.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 3622/OP 
Nome: J. Martinho II – Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua M, Porto da Paiã – Pontinha 
Data de despacho: 02.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12658/CP/OP/GI 
Nome: Raul de Almeida Justino 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Bairro Casal da Silveira lote 181 – Famões 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 7270/OP/GI 
Nome: Maria Cândida Alves e Outros 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua do Pomarinho lote 12, B.º do Pomarinho – Odivelas 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Aprovar o projecto de arquitectura 
  
Processo n.º 12812/CP/OP/GI 
Nome: Jorge Coelho Rosa 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua das Flores lote 222, B.º Casal da Silveira – Famões 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 11404/IP/ED 
Nome: Manuel Balas de Matos 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Courela do Forno, Pedernais – Ramada 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Parecer Favorável 
  
Processo n.º 35352/Antigo 
Nome: ZON TV Cabo Portugal, S.A. 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Heróis de Chaimite lote C – Odivelas 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 7870/OP 
Nome: Luís Almeida Martins 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Fonte Castelo de Vide lote A2 – Caneças 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Rejeitar 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
 Ano XII - N.º 23 - 20 de Dezembro de 2011  

41 
 

  
Processo n.º 9439/OP 
Nome: Induzin – Soc. Imobiliária, Lda. E Ourinveste - Invest. 
Imobiliário Ourienses, Lda. 
Assunto: Pedido de prorrogação do prazo para emissão de alvará 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira lote 13, Amoreira – 
Ramada 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 9436/OP 
Nome: Induzin – Soc. Imobiliária, Lda. E Ourinveste - Invest. 
Imobiliário Ourienses, Lda. 
Assunto: Pedido de prorrogação do prazo para emissão de alvará 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira lote 10, Amoreira – 
Ramada 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
 
Processo n.º 9432/OP 
Nome: Induzin – Soc. Imobiliária, Lda. E Ourinveste - Invest. 
Imobiliário Ourienses, Lda. 
Assunto: Pedido de prorrogação do prazo para emissão de alvará 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira lote 6, Amoreira – 
Ramada 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 9431/OP 
Nome: Induzin – Soc. Imobiliária, Lda. E Ourinveste - Invest. 
Imobiliário Ourienses, Lda. 
Assunto: Pedido de prorrogação do prazo para emissão de alvará 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira lote 5, Amoreira – 
Ramada 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 10800/OP 
Nome: Espaço Seiscentos – Sociedade Imobiliária, S.A. 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Urbanização da Ribeirada lote 5 – Odivelas 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 9434/OP 
Nome: Induzin – Soc. Imobiliária, Lda. E Ourinveste - Invest. 
Imobiliário Ourienses, Lda. 
Assunto: Pedido de prorrogação do prazo para emissão de alvará 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira lote 8, Amoreira – 
Ramada 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 9440/OP 
Nome: Induzin – Soc. Imobiliária, Lda. E Ourinveste - Invest. 
Imobiliário Ourienses, Lda. 
Assunto: Pedido de prorrogação do prazo para emissão de alvará 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira lote 14, Amoreira – 
Ramada 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 9435/OP 
Nome: Induzin – Soc. Imobiliária, Lda. E Ourinveste - Invest. 
Imobiliário Ourienses, Lda. 
Assunto: Pedido de prorrogação do prazo para emissão de alvará 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira lote 9, Amoreira – 
Ramada 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 

  
Processo n.º 9437/OP 
Nome: Induzin – Soc. Imobiliária, Lda. E Ourinveste - Invest. 
Imobiliário Ourienses, Lda. 
Assunto: Pedido de prorrogação do prazo para emissão de alvará 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira lote 11, Amoreira – 
Ramada 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 9438/OP 
Nome: Induzin – Soc. Imobiliária, Lda. E Ourinveste - Invest. 
Imobiliário Ourienses, Lda. 
Assunto: Pedido de prorrogação do prazo para emissão de alvará 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira lote 12, Amoreira – 
Ramada 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12323/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Martins Bento 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua da Liberdade lote 11, B.º Quinta das Canoas – 
Pontinha 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12772/CP/OP/GI 
Nome: Arminda de Jesus Castanheira 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Idade da Pedra lote 43, B.º Castelo Poente – Ramada 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
 
Processo n.º 12356/CP/OP/GI 
Nome: José Dionísio Monteiro 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Praceta Joly Braga Santos lote 198, B.º Encosta do 
Mourigo – Famões 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
 
Processo n.º 12321/CP/OP/GI 
Nome: João Maria da Silva Silvério 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Ferreira de Castro lote 5, B.º das Sete Quintas – 
Caneças 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
 
Processo n.º 8027/OP/GI 
Nome: Bernardo António Ferreira Pinto 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Laura Alves lote 82, B.º da Condessa – Pontinha 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Indeferir 
 
Processo n.º 7403/OP/GI 
Nome: Maria Rosa da Conceição Vitorino 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Estremoz lote 293, B.º Vale Grande – 
Pontinha 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
 
Processo n.º 7896/OP/GI 
Nome: Maria de Lurdes Santos Almeida 
Assunto: Autorização de Utilização 
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Local: Rua Vasco Santana lote 934, Casal Novo – Famões 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º 12077/CP/OP/GI 
Nome: Adelino da Silva Ferreira Pinheiro 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Carlos Botelho lote 4, B.º Encosta do Mourigo – 
Famões 
Data de despacho: 04.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 10919/CP/OP/GI 
Nome: João Paulo Antunes Jesus 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Soalheira lote 88, B.º Tomada da Amoreira – 
Ramada 
Data de despacho: 11.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 9897/OP/GI 
Nome: António Pinheiro Rodrigues – Construção Civil 
Unipessoal, Lda. 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Jaime Cortesão lote 64, B.º Encosta do Mourigo – 
Famões  
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12016/CP/OP/GI 
Nome: Laura Maria da Silva Tiago 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua D. Dinis lote 163, B.º dos Pedernais – Ramada 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 6416/OP 
Nome: Carlos Dinis Monteiro Filipe 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Vasco da Gama lote 1 e 1 A, B.º Casal Novo – 
Ramada 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12253/CP/OP/GI 
Nome: Pequenos e Inteligentes, Lda. 
Assunto: Prorrogação para acabamentos – Comunicação Prévia 
Local: Rua General Humberto Delgado lote 250, loja Dt.ª, Casal 
da Silveira - Famões 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Autorizar a prorrogação 
  
Processo n.º 12635/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Leitão Vaz 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Estremoz lote 290, B.º Vale Grande – 
Pontinha 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 11838/CP/OP/GI 
Nome: Domingos Faustino Chaves 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua S. José lote 135, B.º Vale Grande – Pontinha 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 11915/CP/OP/GI 
Nome: António Guerra Moreira 

Assunto: 1ª Prorrogação – Comunicação Prévia 
Local: Rua Casal do Abadesso lote 352, B.º Casal do Bispo – 
Famões 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Autorizar a prorrogação 
  
Processo n.º 12416/CP/OP/GI 
Nome: Maria da Conceição Folgado Afonso Lavado 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Beatriz Costa lote 312, B.º Vale Pequeno – Pontinha 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 10570/CP/OP/GI 
Nome: Carminda Marques Neto 
Assunto: Autorização de Utilização  
Local: Rua Elina Guimarães lote 141, B.º da Milharada – 
Pontinha 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 7803/OCP/OC 
Nome: Maurílio dos Santos Afonso 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Bairro Casalinho da Azenha lote 86 – Pontinha 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12332/CP/OP/GI 
Nome: António Mário Rodrigues da Costa 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Bairro Quinta da Barroca lote 35 – Famões 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12758/CP/OP/GI 
Nome: Luísa Maria Lopes Rosa Viegas 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Aquilino Ribeiro lote 295, B.º Vale Pequeno - 
Pontinha 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12675/CP/OP/GI 
Nome: Artur Alves Lopes 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua da Cerca lote C 22, B.º dos Pedernais – Ramada 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12394/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Heitor Martins 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Antero de Quental lote 30, B.º Novo das Queimadas 
– Famões 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 2115/OP/GI 
Nome: Ventura Miranda Franco 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Bairro Vale Grande lote 260 – Pontinha 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12236/CP/OP/GI 
Nome: Maria Lúcia Cardoso Gaspar Pereira 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua da Pedreira lote 587, B.º Casal Novo – Caneças 
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Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 8329/OP/GI 
Nome: José Júlio Menas Azevedo 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua do Poço lote 857, B.º Casal da Silveira – Famões 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12557/CP/OP/GI 
Nome: Adelino da Graça Sousa 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Infanta D. Teresa lote 199, B.º Granjas Novas – 
Ramada 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Rejeitar 
  
Processo n.º 12766/CP/OP/GI 
Nome: António Carlos Henriques Alves 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua dos Pastores lote B123, B.º dos Pedernais - Ramada 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12505/CP/OP/GI 
Nome: António da Silva Luís 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Vendas Novas lote 340, B.º Vale Grande – 
Pontinha 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12695/CP/OP/GI 
Nome: Luís Filipe dos Santos Mota 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Amélia Rey Colaço lote 791, B.º Casal Novo – 
Famões 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12728/CP/OP/GI 
Nome: Homero & Associados, Lda. 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Quinta do Abadesso lote 3 – Famões 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12813/CP/OP/GI 
Nome: António Manuel Valente Machado 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Bairro Vale Pequeno lote 358 – Pontinha 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 11700/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Chiti Cunha – Construção Civil Unipessoal 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua 19 de Junho lote 65, B.º Sol Nascente – Famões 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Rejeitar 
  
Processo n.º 4410/OP/GI 
Nome: Domingos Martins Mendes 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade Alcácer do Sal lote 334, B.º Vale Grande – 
Pontinha 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 

  
Processo n.º 12786/OP/GI 
Nome: Maria Helena Póvoa 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua 8 de Junho lote 106, B.º da Mimosa – Odivelas 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 8863/OP/GI 
Nome: Carlos Cipriano Rosa 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Bairro Quinta das Dálias lote 52 – Famões 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12805/CP/OP/GI 
Nome: Paulo Alexandre Gomes Ferreira 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Machado Castro lote 473, B.º Casal da Silveira – 
Famões 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 11765/CP/OP/GI 
Nome: Nuno Filipe Ribeiro Loureiro 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Bairro Casal Novo lote 1047 – Famões 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12740/CP/OP/GI 
Nome: João José de Jesus 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua da Associação lote 160, B.º Vale Pequeno – Pontinha 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 8331/D/E 
Nome: Tricolor – Café Pastelaria, Lda. 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cesário Verde lote 5 loja esq. – Ramada 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 6736/D 
Nome: Sónia Alexandra Carreira do Canto 
Assunto: Obras Isentas 
Local: Rua José António Carvalho nº 18, R/C loja 18 D – 
Famões 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 6552/D 
Nome: Manuel Félix Gil Lopes dos Santos 
Assunto: Obras Isentas 
Local: Av. Amália Rodrigues lote 6 loja 2 - Odivelas 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 7072/D/E 
Nome: Maria Adelaide Esteves Linhas Roxas 
Assunto: Obras Isentas 
Local: Rua Niassa nº 15 A – Pontinha 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 11626/D 
Nome: Café 3 – Restauração, Lda. 
Assunto: Comunicação Prévia 
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Local: Centro Comercial Odivelas Parque loja 2060 – Odivelas 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 6926/D/E 
Nome: A Gaivota – Sanck Bar e Café, Lda. 
Assunto: Obras Isentas 
Local: Praça d Portugal zona 6 lote 20, loja Dt.ª – Odivelas 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 8339/D/E 
Nome: A Paparoca da Ramada – Churrasqueira e Pronto a 
Comer, Lda. 
Assunto: Obras Isentas 
Local: Praceta das Terras das Minas lote 3, loja 2 – Ramada 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 8019/D/E 
Nome: Rui Manuel Aguiar Frias 
Assunto: Obras Isentas 
Local: Rua Santa Joana Princesa nº 16 – Odivelas 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 8624/D/E 
Nome: Policlínica Jardim da Arroja, Lda. 
Assunto: Obras Isentas 
Local: Rua Fernandes Lopes Graça nº 1, loja D – Odivelas 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 8619/D/E 
Nome: Ana Rita Alves Fonseca 
Assunto: Obras Isentas 
Local: Rua 4 de Outubro nº 377, Casal da Carochia – Ramada  
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 6453/D/E 
Nome: Electrolimpa – Empresa Técnica de Limpezas, Lda. 
Assunto: Obras Isentas  
Local: Rua de Cabo Verde nº 16, loja D – Olival Basto  
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 6493/D/E 
Nome: Maria Adília Cachapa e Cármen Marreiros 
Assunto: Obras Isentas 
Local: Rua D. Nuno Álvares Pereira nº 13 D, R/C frt. – 
Odivelas 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 6676/D 
Nome: João Martins Pereira da Cunha 
Assunto: Obras Isentas 
Local: Praceta Ary dos Santos nº 9 loja C – Póvoa de Santo 
Adrião 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 12038/IP/ED 
Nome: Manuel de Oliveira Leiria Fernandes 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Campos dos Sinais e Sinais - Caneças 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Parecer Desfavorável 

  
Processo n.º 7491/D/E 
Nome: António Augusto Pinto Monteiro 
Assunto: Obras Isentas 
Local: Praceta João Villaret nº 2 – Odivelas 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Declara a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 7600/D/E 
Nome: Lucinda Maria da Silva Pereira 
Assunto: Obras Isentas 
Local: Praceta João Villaret nº 11 e 12 loja 1 – Póvoa de Santo 
Adrião 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 7069/D/E 
Nome: Blanco & Pinheiro, Lda. 
Assunto: Obras Isentas 
Local: Rua de S. Tomé e Príncipe nº 16 A/B – Olival Basto 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 8515/OP 
Nome: Josué Bernardo e Outros 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Lote 2 – Famões 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12795/OP 
Nome: Auto DCS-Diesel Car Service de Paulo Santos 
Unipessoal, Lda. 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua Heróis de Chaimite nº 37 – Odivelas 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Aprovar o projecto de arquitectura 
  
Processo n.º 8516/OP 
Nome: Josué Bernardo e Outros 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Lote 3 – Famões 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 8517/OP 
Nome: Josué Bernardo e Outros 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Lote 4 – Famões 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 8514/OP 
Nome: Josué Bernardo e Outros 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Lote 1 – Famões 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 4932/OP 
Nome: Habizêzere, Construção Civil, Lda. 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Luís de Camões lote 1, Quinta das Pretas – Famões 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12420/OP 
Nome: Imosegulim – Sociedade de Gestão Imobiliária, Lda. 
Assunto: Licença Administrativa 
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Local: Alameda Silva Porto, Quinta do Segulim – Famões 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Aprovar o projecto de arquitectura 
  
Processo n.º 10847/OP 
Nome: Guilherme Carlos Vitorino Borba & Irmãos 
Assunto: Declaração de extinção de procedimento 
Local: Rua Luís de Camões nº 34, 36 e 38 – Póvoa de Santo 
Adrião 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Declarar a extinção de procedimento 
  
Processo n.º 10295/OP 
Nome: Pingo Doce, Distribuição Alimentar, S.A. 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Júlio Borba lote 17 – Póvoa de Santo Adrião 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 31984/OCP/OC 
Nome: Eliseu do Nascimento André Moreira 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Bairro casal dos Apréstimos lote 121 – Ramada 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12674/OCP/OC 
Nome: José Barata Folgado 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua das Camélias lote 8, B.º Quinta da Barroca – Famões 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12590/CP/OP/GI 
Nome: Maria José Leitão 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua D. António Ferreira Gomes lote 116, B.º Granjas 
Novas – Ramada 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12666/CP/OP/GI 
Nome: Orbílio Matos 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua do Brasil lote 106, B.º Casal Novo – Caneças 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Rejeitar 
  
Processo n.º 12585/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Pinto Correia 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua da Cerca lote C 21, B.º dos Pedernais – Ramada 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12483/CP/OP/GI 
Nome: Maria do Rosário da Cruz Ribeiro Neves 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Jorge Sena lote 50, B.º Sítio da Várzea – Ramada 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 6719/OP/GI 
Nome: José Codeço 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Craveiro Lopes lote 772, B.º Casal Novo – Caneças 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  

Processo n.º 12814/CP/OP/GI 
Nome: Manuel de Sousa Almeida Coelho 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Bairro Casal Novo lote 423 – Caneças 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12430/D/V 
Nome: Maria João Dias Rocha Morais 
Assunto: Pedido de Vistoria 
Local: Rua D. Nuno Alvares Pereira, nº 6 – Póvoa de Santo 
Adrião 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Notificar para execução de obras 
  
Processo n.º 12787/D/V 
Nome: Maria Alice Tavares da Silva 
Assunto: Determinação de execução de obras de conservação 
Local: Rua José Estêvão nº 3, 2º D – Odivelas 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Notificar para execução de obras 
  
Processo n.º 7085/OI 
Nome: António José Oliveira 
Assunto: Envio de Processo à DFM 
Local: Olival do Santíssimo, Vale Nogueira – Caneças 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Enviar o processo 
  
Processo n.º 12203/OCP/OC 
Nome: José Manuel Gonçalves Batista 
Assunto: Autorização de Alteração de Utilização 
Local: Rua Padre Cruz lote 80, B.º Casal do Bispo – Famões 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 10325/CP/OP 
Nome: José Luís Antunes 
Assunto: Prorrogação do Alvará de Obras de Construção 
Local: Av. João António de Carvalho lote 10 - Famões 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Autorizar a prorrogação 
  
Processo n.º 11619/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Manuel da Silva Martins 
Assunto: Prorrogação do prazo de execução de obra – 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Vasco Matias lote 316 Bairro casal do Bispo - 
Famões 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Autorizar a prorrogação 
  
Processo n.º 11954/CP/OP/GI 
Nome: Avelino Santos Bento 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Sines lote 203, B.º Vale Grande – Pontinha 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 10877/CP/OP/GI 
Nome: João Vasco Cardoso Murteira 
Assunto: Autorização de Utilização  
Local: Rua António Silva lote 37, B.º Casal Novo – Caneças 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 10324/CP/OP 
Nome: José Luís Antunes 
Assunto: Prorrogação do Alvará de Autorização de Construção 
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Local: Av. João António de Carvalho lote 8 – Famões 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Autorizar a prorrogação 
  
Processo n.º 10323/CP/OP 
Nome: José Luís Antunes 
Assunto: Prorrogação do Alvará de Autorização de Construção 
Local: Av. João António de Carvalho lote 9 – Famões 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Autorizar a prorrogação 
  
Processo n.º 29606/OCP/RC/OC 
Nome: Associação de Melhoramentos de Vale Pequeno 
Assunto: Extensão do Prazo de Execução de da Obra 
Local: Praceta da Sede lote 150, Vale Pequeno - Pontinha 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Autorizar a extensão 
  
Processo n.º 11937/CP/OP/GI 
Nome: João Balbino Ferreiro 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Eugénio Salvador lotr 24, B.º da Condessa – 
Pontinha 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 11854/CP/OP 
Nome: Nuno Manuel Cardoso dos Santos 
Assunto: Prorrogação do Prazo de Execução de Obra – 
comunicação Prévia 
Local: Rua das Arroteias lote 2 A 4, B.º dos C.T.T. - Caneças 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Autorizar a prorrogação 
  
Processo n.º 11337/CP/OP/GI 
Nome: Noémia do Carmo Fonseca Rodrigues 
Assunto: Prorrogação do Alvará de Autorização de Construção 
Local: Rua das Camélias, tornejando p/ a Rua 12 de Abril – 
Póvoa Santo Adrião 
Data de despacho: 24.11.2011 
Teor do Despacho: Autorizar a prorrogação 

 
 
 
 

FINANCEIRA 
 

 
Decisões tomadas pela Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, pelo Director Municipal de Gestão e Administração 
Geral e pelo Director do Departamento de Gestão Financeira e 
Patrimonial, ao abrigo das competências delegadas e 
subdelegadas, no âmbito da Divisão Financeira, nos termos da 
Informação n.º 2011/11964, de 2011.12.07:  
 
Despachos exarados pela Sr.ª Presidente: 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “AMEGA – Associação de Municípios 
para Estudos e Gestão Água”, no valor de € 3.219,12, referente a 
quotização para 2011, de acordo com a Informação nº2011/112 
de 05-01-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 05-01-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Associação Nacional de Municípios 

Portugueses”, no valor de € 5.854,00, referente a quotização para 
2011, de acordo com a Informação nº2011/92 de 05-01-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 05-01-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Assembleia Distrital de Lisboa”, no 
valor de € 12.051,00, referente à comparticipação financeira para 
2011, de acordo com a Informação nº2011/96 de 05-01-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 05-01-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Junta Metropolitana – Área 
Metropolitana Lisboa”, no valor de € 29.786,00, referente à 
comparticipação financeira para 2011, de acordo com a 
Informação nº2011/619 de 17-01-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 19-01-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Graviner, S.A.”, no valor de € 9.976,95, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/1232 de 01-02-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 01-02-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Costa & Leandro, Lda.”, no valor de € 
5.671,60, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº2011/1311 de 02-02-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 03-02-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Cinclus, S.A.”, no valor de € 3.102,44, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/1391 de 03-02-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 04-02-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Pavilancil, S.A.”, no valor de € 4.141,41, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/1332 de 03-02-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 04-02-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Pengest, S.A.”, no valor de € 2.511,89, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/1381 de 03-02-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 04-02-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Associação Intermunicipal Alo_Digital”, 
no valor de € 5.680,00, referente a comparticipação financeira 
“despesas de funcionamento”, de acordo com a Informação 
nº2011/1428 de 04-02-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 04-02-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Pavilancil, S.A.”, no valor de € 1.620,55, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/1573 de 08-02-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 10-02-2011 
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Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Topbet, S.A.”, no valor de € 2.672,08, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/2071 de 21-02-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 21-02-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “EDP – Serviço Universal, S.A.”, no 
valor de € 803,82, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº2011/3894 de 11-04-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 14-04-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Restaurilimpa, Lda.”, no valor de € 
927,61, referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/4159 de 15-04-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 26-04-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Graviner, S.A.”, no valor de € 3.740,91, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/4372 de 27-04-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 04-05-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “XIX – Construção Projectos e Gestão, 
Lda.”, no valor de € 2.241,22, referente a Juros de Mora, de 
acordo com a Informação nº2011/5339 de 20-05-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 26-05-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Soltráfego, S.A.”, no valor de € 1.535,68, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/5477 de 25-05-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 31-05-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Fabrigimno, Lda.”, no valor de € 
9.376,60, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº2011/5743 de 31-05-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 07-06-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Topbet, S.A.”, no valor de € 5.670,50, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/6002 de 07-06-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 13-06-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Valjardim, Lda.”, no valor de € 5.636,51, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/6099 de 09-06-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 16-06-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Graviner, S.A.”, no valor de € 3.876,25, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/6383 de 17-06-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 28-06-2011 

 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Simtejo, S.A.”, no valor de € 34.743,03, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/6305 de 16-06-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 29-06-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Sanestradas, S.A.”, no valor de € 
4.967,05, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº2011/6310 de 16-06-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 29-06-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Sanestradas, S.A.”, no valor de € 
2.383,96, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº2011/7297 de 18-07-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 26-07-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Graviner, S.A.”, no valor de € 4.062,33, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/7609 de 26-07-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 28-07-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Pengest, S.A.”, no valor de € 3.015,25, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/7604 de 26-07-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 01-08-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Simtejo, S.A.”, no valor de € 6.763,27, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/7730 de 29-07-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 02-08-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Sanestradas, S.A.”, no valor de € 
6.763,27, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº2011/7730 de 29-07-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 02-08-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “XIX – Construção Projectos e Gestão, 
Lda.”, no valor de € 734,57, referente a Juros de Mora, de 
acordo com a Informação nº2011/7734 de 29-07-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 02-08-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “XIX – Construção Projectos e Gestão, 
Lda.”, no valor de € 4.960,69, referente a Juros de Mora, de 
acordo com a Informação nº2011/7712 de 29-07-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 02-08-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Costa & Leandro, Lda.”, no valor de € 
939,23, referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/7743 de 29-07-2011. 
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Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 02-08-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Fabrigimno, Lda.”, no valor de € 520,93, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/7741 de 29-07-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 02-08-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Vertente Humana, Lda.”, no valor de € 
134,30, referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/7718 de 29-07-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 02-08-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Restaurilimpa, Lda.”, no valor de € 
459,35, referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/7739 de 29-07-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 02-08-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Restaurilimpa, Lda.”, no valor de € 
272,89, referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/7918 de 05-08-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 08-08-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “EDP – Serviço Universal, S.A.”, no 
valor de € 578,34, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº2011/7943 de 08-08-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 09-08-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “EDP, Serviço Universal, S.A.” no valor 
de € 991,60, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº2011/8147 de 17-08-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 19-08-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “EDP, Serviço Universal, S.A.” no valor 
de € 807,57, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº2011/8212 de 19-08-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 22-08-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Topbet, S.A.”, no valor de € 1.030,57, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/9103 de 20-09-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 21-09-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Fabrigimno, Lda.”, no valor de € 458,13, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/8908 de 15-09-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 21-09-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Vertente Humana, Lda.”, no valor de € 

178,40, referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/8936 de 15-09-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 21-09-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Obragoito, Lda.”, no valor de € 
47.263,53, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº2011/8804 de 13-09-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 21-09-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “XIX – Construção Projectos e Gestão, 
Lda.”, no valor de € 499,10, referente a Juros de Mora, de 
acordo com a Informação nº2011/8945 de 15-09-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 21-09-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Simtejo, S.A.”, no valor de € 18.528,34, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/9203 de 21-09-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 30-09-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Construtora Udra, Lda.”, no valor de € 
31.742,53, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº2011/9528 de 29-09-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 04-10-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Sanestradas, S.A.”, no valor de € 
3.119,19, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº2011/9911 de 10-10-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 18-10-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Topbet, S.A.”, no valor de € 1.194,47, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/9915 de 10-10-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 18-10-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Graviner, S.A.”, no valor de € 2.490,78, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/9942 de 10-10-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 18-10-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “MRG, S.A.”, no valor de € 21.628,22, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/10078 de 19-10-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 26-10-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Gertal, S.A.” no valor de € 177,14, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/10469 de 21-10-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 04-11-2011 
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Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Oferqual, Lda.” no valor de € 263,02, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/10079 de 21-10-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 04-11-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “EDP, Serviço Universal, S.A.” no valor 
de € 558,37, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº2011/10974 de 07-11-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 17-11-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “EDP, Serviço Universal, S.A.” no valor 
de € 299,13, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº2011/11319 de 15-11-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 18-11-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “EDP, Serviço Universal, S.A.” no valor 
de € 237,05, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº2011/11179 de 10-11-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 24-11-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Raffaele Sidoni & Sidoni, Lda.” no valor 
de € 28,65, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº2011/11544 de 22-11-2011. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 25-11-2011 
 
 
Despachos exarados pelo Sr. Vice-Presidente: 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “EDP – Serviço Universal, S.A.”, no 
valor de € 772,98, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº2011/8042 de 11-08-2011. 
Decisão do Sr. Vice-Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 12-08-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “MRG, S.A.”, no valor de € 369.949,19, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/8417 de 29-08-2011. 
Decisão do Sr. Vice-Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 30-08-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “CPCIS, S.A.”, no valor de € 4.569,92, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/8442 de 30-08-2011. 
Decisão do Sr. Vice-Presidente: Autorizo. 
Data de Decisão: 02-09-2011 
 
 
Despachos exarados pelo Sr. Director Municipal de Gestão 
e Administração Geral 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Restaurilimpa, Lda.”, no valor de € 
339,07, referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/4072 de 14-04-2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal de Gestão e Administração 
Geral: Autorizo. 
Data de Decisão: 15-04-2011 

 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “EDP – Serviço Universal, S.A.”, no 
valor de € 739,27, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº2011/4605 de 03-05-2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal de Gestão e Administração 
Geral: Autorizo. 
Data de Decisão: 05-05-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Costa & Leandro, Lda.”, no valor de € 
943,22, referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/5486 de 25-05-2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal de Gestão e Administração 
Geral: Autorizo. 
Data de Decisão: 20-05-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Termibérica, Lda.”, no valor de € 
829,73, referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/5192 de 17-05-2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal de Gestão e Administração 
Geral: Autorizo. 
Data de Decisão: 20-05-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Compudata, Lda.”, no valor de € 285,08, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/5286 de 19-05-2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal de Gestão e Administração 
Geral: Autorizo. 
Data de Decisão: 23-05-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Oferqual, Lda.”, no valor de € 535,48, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/5333 de 20-05-2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal de Gestão e Administração 
Geral: Autorizo. 
Data de Decisão: 25-05-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento aos “CTT, S.A.”, no valor de € 36,96, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/5336 de 20-05-2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal de Gestão e Administração 
Geral: Autorizo. 
Data de Decisão: 25-05-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Restaurilimpa, Lda.”, no valor de € 
301,92, referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/5547 de 26-05-2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal de Gestão e Administração 
Geral: Autorizo. 
Data de Decisão: 30-05-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Termibérica, Lda.”, no valor de € 
1.230,29, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº2011/5566 de 26-05-2011. 
Decisão do: Sr. Director Municipal de Gestão e Administração 
Geral Autorizo. 
Data de Decisão: 30-05-2011 
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Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Vertente Humana, Lda.”, no valor de € 
372,02, referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/5495 de 25-05-2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal de Gestão e Administração 
Geral: Autorizo. 
Data de Decisão: 30-05-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Pavilancil, S.A.”, no valor de € 624,45, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/6053 de 08-06-2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal de Gestão e Administração 
Geral: Autorizo. 
Data de Decisão: 14-06-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Cinclus, S.A.”, no valor de € 417,62, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/6060 de 09-06-2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal de Gestão e Administração 
Geral: Autorizo. 
Data de Decisão: 14-06-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Valorsul, S.A.”, no valor de € 795,57, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/6377 de 17-06-2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal de Gestão e Administração 
Geral: Autorizo. 
Data de Decisão: 24-06-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Vertente Humana, Lda.”, no valor de € 
129,76, referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/6280 de 15-06-2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal de Gestão e Administração 
Geral: Autorizo. 
Data de Decisão: 24-06-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “EDP – Serviço Universal, S.A.”, no 
valor de € 636,93, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº2011/7183 de 14-07-2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal de Gestão e Administração 
Geral: Autorizo. 
Data de Decisão: 18-07-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “EDP – Serviço Universal, S.A.”, no 
valor de € 649,29, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº2011/7464 de 22-07-2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal de Gestão e Administração 
Geral: Autorizo. 
Data de Decisão: 25-07-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Fabrigimno, Lda.”, no valor de € 591,10, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/7612 de 26-07-2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal de Gestão e Administração 
Geral: Autorizo. 
Data de Decisão: 29-07-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “STTEI, Lda.”, no valor de € 24,24, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/9262 de 22-09-2011. 
Decisão do: Autorizo. 
Data de Decisão: 23-09-2011 

 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Gertal, S.A.”, no valor de € 78,95, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/9403 de 26-09-2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal de Gestão e Administração 
Geral: Autorizo. 
Data de Decisão: 29-09-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Cinclus, S.A.”, no valor de € 139,97, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/10080 de 17-10-2011. 
Decisão do Sr. Director Municipal de Gestão e Administração 
Geral: Autorizo. 
Data de Decisão: 20-10-2011 
 
 
Despachos exarados pelo Sr. Director do Departamento de 
Gestão Financeira e Patrimonial 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “EDP – Serviço Universal, S.A.”, no 
valor de € 1.432,27, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº2011/682 de 18-01-2011. 
Decisão do Sr. Director do Departamento de Gestão Financeira 
e Patrimonial: Autorizo. 
Data de Decisão: 18-01-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento aos ”CTT, S.A.”, no valor de € 40,25, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/1239 de 01-02-2011. 
Decisão do Sr. Director do Departamento de Gestão Financeira 
e Patrimonial: Autorizo. 
Data de Decisão: 01-02-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento aos ”Alcoaires, Lda.”, no valor de € 116,17, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/1223 de 01-02-2011. 
Decisão do Sr. Director do Departamento de Gestão Financeira 
e Patrimonial: Autorizo. 
Data de Decisão: 01-02-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento aos ”ISS Pest Control, Lda.”, no valor de € 
1.265,18, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº2011/1348 de 03-02-2011. 
Decisão do Sr. Director do Departamento de Gestão Financeira 
e Patrimonial: Autorizo. 
Data de Decisão: 03-02-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento aos ”Masitrave, Lda.”, no valor de € 
1.527,61, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº2011/1417 de 04-02-2011. 
Decisão do Sr. Director do Departamento de Gestão Financeira 
e Patrimonial: Autorizo. 
Data de Decisão: 04-02-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento aos ”People´s Conseil, Lda.”, no valor de € 
111,25, referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/1425 de 04-02-2011. 
Decisão do Sr. Director do Departamento de Gestão Financeira 
e Patrimonial: Autorizo. 
Data de Decisão: 04-02-2011 
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Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento aos ”Vertente Humana, Lda.”, no valor de 
€ 541,39, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº2011/1455 de 04-02-2011. 
Decisão do Sr. Director do Departamento de Gestão Financeira 
e Patrimonial: Autorizo. 
Data de Decisão: 04-02-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento aos ”Hirdant, Lda.”, no valor de € 66,28, 
referente a Juros de Mora, de acordo com a Informação 
nº2011/1460 de 04-02-2011. 
Decisão do Sr. Director do Departamento de Gestão Financeira 
e Patrimonial: Autorizo. 
Data de Decisão: 04-02-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “EDP – Serviço Universal, S.A.”, no 
valor de € 541,28, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº2011/1589 de 09-02-2011. 
Decisão do Sr. Director do Departamento de Gestão Financeira 
e Patrimonial: Autorizo. 
Data de Decisão: 09-02-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “EDP – Serviço Universal, S.A.”, no 
valor de € 359,96, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº2011/1791 de 14-02-2011. 
Decisão do Sr. Director do Departamento de Gestão Financeira 
e Patrimonial: Autorizo. 
Data de Decisão: 14-02-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “EDP – Serviço Universal, S.A.”, no 
valor de € 570,66, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº2011/1854 de 15-02-2011. 
Decisão do Sr. Director do Departamento de Gestão Financeira 
e Patrimonial: Autorizo. 
Data de Decisão: 15-02-2011 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “EDP – Serviço Universal, S.A.”, no 
valor de € 732,53, referente a Juros de Mora, de acordo com a 
Informação nº2011/2247 de 24-02-2011. 
Decisão do Sr. Director do Departamento de Gestão Financeira 
e Patrimonial: Autorizo. 
Data de Decisão: 24-02-2011 
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22..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
 

2299  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22001111  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

DERRAMA 
 

 
 

ISENÇÃO DE DERRAMA PARA NOVOS ESTABELECIMENTOS 
QUE FIXEM A SUA SEDE SOCIAL NO 
CENTRO HISTÓRICO DE ODIVELAS 

 
Isenção da Derrama, no ano da constituição, a todas as 
pessoas colectivas que tenham sido criadas em 2011 e 
2012 e que instalem a sua sede social no centro histórico 
de Odivelas, que é composto pelas ruas discriminadas nas 
“Normas regulamentares que visam definir o 
procedimento interno de verificação das condições de 
isenção da Derrama”. Mais se delibera que as empresas 
que forem constituídas entre 1 de Novembro e 31 de 
Dezembro a isenção de derrama seja concedida no ano 
subsequente ao da sua constituição, conforme o 
deliberado na 12.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 21 de Junho de 2011, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
12/2011, de 5 de Julho, página 8), de acordo com o 
proposto na informação nº interno/2011/6067, de 2011-
06-09. 

 
 

“Normas Regulamentares que visam definir o 
procedimento interno de verificação das 

condições de Isenção de Derrama: 
 

Preâmbulo 
 

Nos termos da alínea a) do n.º 6 do artigo 64º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e 
nos termos do n.º 3 do artigo 118º do Decreto-Lei n.º 
442/91, de 15 de Novembro, tendo o respectivo projecto 
sido objecto de apreciação pública, são estabelecidas as 
Normas Regulamentares que visam definir o 
procedimento interno de verificação das condições de 
Isenção de Derrama: 

 

Título I 
Disposições Gerais 

 
Artigo 1º 

(Âmbito de aplicação) 
 

O presente regulamento aplica-se a todas as pessoas 
colectivas que, cumulativamente: 
 
a) Instalem a sua sede social no Centro Histórico do 
Concelho de Odivelas, constituído pelas seguintes ruas: 
 
� Rua da Fonte; 
� Rua do Neto; 
� Rua Guilherme Gomes Fernandes do nº62 ao nº 118; 
� Rua António Maria Bravo; 
� Largo D. Dinis; 
� Rua Alberto Monteiro; 
� Rua Alberto Pereira Gonçalves; 
� Rua Maria Gomes da Silva Santos; 
� Rua da Igreja; 
� Rua Combatentes da Grande Guerra do nº2 ao nº9A; 
� Rua do Souto; 
� Largo da Memória; 
� Travessa das Cardosas; 
� Travessa da Cruz; 
� Largo Nossa Senhora Monte Carmo; 
� Travessa Nossa Senhora Monte Carmo; 
� Rua Prof. Dr. Francisco Gentil. 
 
b) No ano de 2011 ou 2012; 
 
c) E ai exerçam efectivamente a sua actividade. 

 
Artigo 2º 
(Isenção) 

 
1 - As Pessoas Colectivas que sejam constituídas e 
comprovem reunir os requisitos enunciados no artigo 1º 
entre Janeiro e Outubro gozam de isenção de Derrama no 
ano da sua constituição/ instalação. 
 
2 – As pessoas colectivas que comprovem reunir os 
requisitos enunciados no artigo 1º e que tenham sido 
constituídas entre 1 de Novembro e 31 de Dezembro, 
gozam de isenção de derrama no ano subsequente ao da 
sua constituição/instalação.  

 
Título II 

Do pedido de reconhecimento da isenção 
 

Artigo 3º 
(Condições de reconhecimento da isenção) 

 
1 - As Pessoas Colectivas que pretendam beneficiar da 
isenção da Derrama, terão de dirigir, à Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, o requerimento conforme 
Modelo I anexo. 
 
2 – Esse requerimento terá de ser obrigatoriamente 
acompanhado de: 
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a) Comprovativo do Registo Nacional de Pessoas 
Colectivas da constituição da empresa ou Comprovativo 
do Registo Nacional de Pessoas Colectivas da alteração da 
sede social; e 
 
b) Cópia do cartão de empresa que contenha. 
 
b.1) Número de Identificação fiscal; 
b.2) Número de Segurança Social da Empresa; 
b.3) Firma (nome) da empresa; 
b.4) Data de Constituição da Empresa; 
b.5) Morada da sede da empresa; 
b.6) Código CAE da empresa. 

 
Artigo 4º 

(Local e prazo de entrega da documentação) 
 

O requerimento e documentos referidos no artigo 3º 
deverão ser entregues no Posto de Atendimento 
Municipal da Loja do Cidadão de Odivelas, até ao dia 1 de 
Dezembro do ano a que corresponde o pedido de 
reconhecimento da isenção. 

 
Título III 

Processamento interno do pedido de 
reconhecimento da isenção 

 
Artigo 5º 

(Recepção do pedido na Loja do Cidadão) 
 

1 – Entregue o requerimento e documentos referidos no 
artigo 3º junto da Loja do Cidadão, os serviços da Loja 
verificam se o requerimento se encontra devidamente 
preenchido e acompanhado dos documentos exigidos. 
 
2 – Caso se verifique alguma deficiência ou omissão nos 
documentos apresentados, os serviços da Loja informam 
o requerente de que deverá ser convidado a corrigir ou a 
completar o pedido (de acordo com o Modelo II anexo). 
 
3 - Caso se verifique a entrega do requerimento ou 
documento fora do prazo referido no artigo 4º os serviços 
da Loja informam o requerente de que deverá ser 
informado da impossibilidade de reconhecimento da 
isenção por incumprimento do prazo de formulação do 
pedido, de acordo com o Modelo II anexo. 
 
4 – Entregue a documentação, os serviços do Posto de 
Atendimento da Loja do Cidadão dão entrada do 
requerimento no sistema e-atendimento, devendo 
posteriormente facultar ao requerente o comprovativo da 
sua entrega de acordo com o Modelo II em anexo, e 
enviar a distribuição à DAEEPCF_ER. 

 
Artigo 6º 

(Apreciação do pedido) 
 

1 – Recebida a documentação pela 
DAEEPCF/SNOADE (Divisão de Apoio Empresarial, 
Emprego e Projectos Co- Financiados /Sector de Novas 
Oportunidades e de Apoio ao Desenvolvimento 
Económico), esta verifica se o pedido está devidamente 

instruído, nomeadamente se constam todos os 
documentos, e se o pedido foi entregue dentro do prazo. 
 
2 – No caso do pedido se encontrar devidamente 
instruído, a DAEEPCF/SNOADE elabora informação a 
submeter à consideração da Sr.ª Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ou em quem esta delegar, 
indicando o pedido do interessado, resumindo o conteúdo 
do procedimento e informando que o pedido de isenção 
se encontra em condições de ser reconhecido. 
 
3 – Despachada a informação referida no número 
anterior, a DAEEPCF/SNOADE mediante oficio 
(através do Modelo III anexo) notifica o requerente do 
reconhecimento da isenção pelo Município de Odivelas e 
de que a mesma será comunicada à Direcção Geral de 
Contribuições e Impostos (DGCI). 
 
4 – No caso do pedido se encontrar indevidamente 
instruído, a DAEEPCF/SNOADE elabora informação a 
submeter à consideração da Sr.ª Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ou em quem esta delegar, 
indicando o pedido do interessado, resumindo o conteúdo 
do procedimento e informando que o pedido de isenção 
se encontra indevidamente instruído. 
 
5 – Despachada a informação referida no número 
anterior, a DAEEPCF/SNOADE notifica o requerente 
(de acordo com o Modelo IV anexo) para, no prazo de 10 
dias, aperfeiçoar o pedido e/ou juntar os documentos em 
falta acompanhados do Modelo V em anexo. 
 
6 – Aperfeiçoado o pedido pelo requerente e tendo este 
ficado devidamente instruído, a DAEEPCF/SNOADE 
procede em conformidade com o disposto nos nºs 2 e 3. 
 
7 – Passados 10 dias sobre a notificação do requerente 
para o aperfeiçoamento do pedido ou para a junção dos 
documentos em falta, sem que este haja cumprido a 
mesma, a DAEEPCF/SNOADE elabora informação a 
submeter à consideração da Sr.ª Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ou em quem esta delegar, na qual 
propõe que não seja dado qualquer seguimento ao pedido 
formulado pelo requerente.   
 
8 – Despachada a informação referida no número 
anterior, é o requerente notificado pela 
DAEEPCF/SNOADE (de acordo com o Modelo VI 
anexo) de que o respectivo processo ficará parado a partir 
daquela data por causa que lhe é imputável, podendo vir a 
ser declarado extinto caso se esgote o prazo previsto no 
nº1 do artigo 111º do CPA.  
 
9 – Se o pedido for entregue depois do prazo referido no 
artigo 4º, a DAEEPCF/SNOADE elabora informação a 
submeter à consideração da Sr.ª Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ou em quem esta delegar, 
indicando o pedido do interessado, resumindo o conteúdo 
do procedimento e informando que a isenção não deverá 
ser reconhecida por incumprimento do prazo de 
formulação do pedido de reconhecimento. 
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10 – Despachada a informação referida no número 
anterior, notifica-se o requerente (de acordo com o 
Modelo VII anexo) da impossibilidade de reconhecimento 
da isenção por incumprimento do prazo de formulação do 
pedido, sendo o mesmo ofício enviado ao requerente pela 
DAEEPCF/SNOADE. 
 
11 – No caso de o pedido não cumprir os requisitos 
definidos no artigo 1º, a DAEEPCF/SNOADE elabora 
informação a submeter à consideração da Sr.ª Presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas, ou em quem esta 
delegar, indicando o pedido do interessado, resumindo o 
conteúdo do procedimento e informando que não poderá 
ser reconhecido a pretensão do requerente. 
 
12 - Despachada a informação referida no número 
anterior, notifica-se o requerente (de acordo com o 
Modelo VIII anexo) da impossibilidade de 
reconhecimento da isenção por incumprimento do 
disposto no artigo 1º, sendo o mesmo ofício enviado ao 
requerente pela DAEEPCF/SNOADE. 

 
Artigo 7º 

(Comunicação da isenção à Direcção Geral das 
Contribuições e Impostos) 

 
1 – Reconhecida a isenção e notificado o requerente, a 
DAEEPCF/SNOADE procede ao envio da distribuição 
ao Departamento de Gestão Administrativa e Financeira/ 
Divisão Financeira (DGFP/DF) para informar a DGCI. 
 
2 – Recebida a distribuição pelo DGFP/DF, este 
comunica a isenção à DGCI e devolve a distribuição à 
DAEEPCF/SNOADE. 

 
Artigo 8º 

(Arquivamento do procedimento) 
 

Cumpridas as formalidades indicadas nos artigos 6º 
números 8, 10 e 12, e artigo 7º a DAEEPCF/SNOADE 
procede ao arquivamento do procedimento.” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ODINVEST 
 

 
 

DEMISSÃO DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
COMO SÓCIO DA ODINVEST 

 
Demissão do Município de Odivelas da sua qualidade de 
sócio da Odinvest, conforme o deliberado na 7.ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 20 de Outubro de 2011, (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 19/2011, de 25 de 
Outubro, página 17), nos termos e de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2011/10257, de 
2011.10.17. 
 
(Aprovado por maioria) 

 

VERTENTE SUL DO CONCELHO DE ODIVELAS 
 

 
 

DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA 
VERTENTE SUL DO CONCELHO DE ODIVELAS 

 
Versão final do Projecto de Delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana da Vertente Sul (conforme planta 
constante do processo n.º 11/GPE/EPRUAC/2011) e 
Respectivo Plano Estratégico de Reabilitação Urbana, (o 
Projecto, o respectivo Plano e a abertura do período de 
discussão pública foram deliberados na 5.ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 8 de 
Setembro de 2011, Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 16/2011, de 13 de Setembro, pág. 7), sem 
qualquer tipo de alteração após o período de discussão 
pública decorrido entre os dias 27 de Setembro e 27 de 
Outubro de 2011, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/10810, de 2011.10.31, 
conforme o deliberado na 20.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 8 de 
Novembro de 2011, (Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões n.º 21/2011, de 22 de Novembro, página 9). 
 
Documento publicado em anexo. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

PROCESSO N.º 33688/L – BAIRRO DOS PEDRENAIS, RAMADA 
 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 7/2011 do Bairro 
dos Pedrenais, com a exclusão dos lotes A188, A190 e 
C50, nas condições propostas na informação a fls. 5260, 
de 2011.09.19 e nos termos referidos nas informações do 
sector de arquitectura n.º 140/MS/DGOU/DRU/11 e do 
sector de engenharia n.º 117/PC/DGOU/DRU/11, 
constantes do processo n.º 33688/L. 
 
As taxas devidas pela emissão do aditamento ao alvará de 
loteamento, TMU e Compensação pela área de cedência 
para equipamento de utilização colectiva em falta, 
imputáveis a cada lote, podem ser pagas, individualmente, 
pelos respectivos proprietários no acto da emissão da 
admissão da comunicação prévia de construção ou 
legalização, num período de um ano a contar da data da 
emissão do aditamento, sem prejuízo da sua exigência a 
qualquer momento pela Câmara Municipal de Odivelas, 
nos casos em que aquela não tenha sido emitida por 
inércia na apresentação dos projectos ou elementos 
necessários à sua comunicação prévia. Conforme o 
deliberado na 17.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 27 de Setembro de 
2011, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
18/2011, de 11 de Outubro, página 11). 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSO N.º 882/LO – BAIRRO CASAL NOVO 
CANEÇAS/FAMÕES 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 1/2005 do Bairro 
Casal Novo, nas condições propostas na informação a fls. 
9566, de 2011.09.19, e nos termos referidos nas 
informações do sector de arquitectura n.º 
102/MS/DGOU/DRU/11 e do sector de engenharia n.º 
116/PC/DGOU/DRU/11, constantes do processo N.º 
882/LO. 
 
As taxas devidas pela emissão do aditamento ao alvará de 
loteamento, TMU e Compensação pela área de cedência 
para equipamento de utilização colectiva em falta, 
imputáveis a cada lote, podem ser pagas, individualmente, 
pelos respectivos proprietários no acto da emissão da 
admissão da comunicação prévia de construção ou 
legalização, num período de um ano a contar da data da 
emissão do aditamento, sem prejuízo da sua exigência a 
qualquer momento pela Câmara Municipal de Odivelas, 
nos casos em que aquela não tenha sido emitida por 
inércia na apresentação dos projectos ou elementos 
necessários à sua comunicação prévia. Conforme o 
deliberado na 17.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 27 de Setembro de 
2011, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
18/2011, de 11 de Outubro, página 11). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

BAIRRO CASAL DO BISPO, FREGUESIA DE FAMÕES 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 8/92 

LOTES 10, 39, 76, 117, 138, 208, 255, 256, 286 E 420 
PROCESSO N.º 47389/RC 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 1/2005 do Bairro 
Casal do Bispo, em Famões, para os lotes 10, 39, 76, 117, 
138, 208, 255, 256, 286 e 420, requerida pela Associação 
de Proprietários e Moradores do Bairro Casal do Bispo, 
nas condições propostas na informação do sector jurídico 
n.º 038/IF/DRU/DGOU/2011 e das informações 
técnicas n.º 05/RD/DRU/DGOU/2011 e n.º 
126/TR/DRU/ DGOU/2011, constante do processo n.º 
47389/RC. 
 
As taxas devidas pela emissão do aditamento ao alvará de 
loteamento, TMU e Compensação pela área de cedência 
para equipamento de utilização colectiva em falta, 
imputáveis a cada lote, possam ser pagas, individualmente, 
pelos respectivos proprietários no acto da emissão da 
admissão da comunicação prévia de construção ou 
legalização, num período de um ano a contar da data da 
emissão do aditamento, sem prejuízo da sua exigência a 
qualquer momento pela Câmara Municipal de Odivelas, 
nos casos em que aquela não tenha sido emitida por 
inércia na apresentação dos projectos ou elementos 
necessários à sua comunicação prévia. Conforme o 
deliberado na 20.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 8 de Novembro de 
2011, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
21/2011, de 22 de Novembro, página 15). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

ACTAS 
 

 
 

Actas do ano de 2011: Actas da 1.ª e 2.ª Reuniões da 1.ª 
Sessão Ordinária, realizadas nos dias vinte e um e vinte e 
quatro de Fevereiro; Acta da 1ª Sessão Extraordinária, 
realizada no dia catorze de Março; Actas da 1ª, 2ª e 3ª 
Reuniões da 2ª Sessão Ordinária, realizadas nos dias onze, 
catorze, vinte e sete de Abril; Acta da 3ª Sessão 
Extraordinária, realizada no dia nove de Maio; Actas da 1ª, 
2ª e 3ª Reuniões da 3ª Sessão Ordinária, realizadas nos dias 
vinte, vinte e sete e trinta de Junho; Actas da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 
Reuniões da 4ª Sessão Ordinária, realizadas nos dias vinte 
e seis e vinte e nove de Setembro, três e seis de Outubro. 
 
(Aprovadas por unanimidade) 

 
 
 
 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS 
 

 
 

COMPARTICIPAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DAS 
ESCOLAS EB1/JI VEIGA FERREIRA E EB1 Nº 4 DE FAMÕES 

ANO LECTIVO 2011/2012 
 

Transferência de verbas para entidades diversas, o Centro 
Comunitário e Paroquial de Famões (escola EB1 n.º 4 de 
Famões) e a Associação de Pais da escola EB1/JI Veiga 
Ferreira, relativas à comparticipação das refeições dos 
alunos das referidas escolas do ensino básico e jardim de 
infância, para o ano lectivo de 2011/2012, no valor total 
estimado de €73.377,90, sendo €27.087,99 o montante da 
despesa previsível para o 1.º período lectivo de 
2011/2012, nos termos e de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2011/11089, de 2011.11.14. 
 
Valor previsto tendo em consideração o custo das refeições e o 
números de refeições previsíveis para os 180 dias lectivos para as 
escolas EB1 e os 230 dias lectivos para o jardim de infância (Ano 
lectivo 2011:12): 
 

Entidade 
Valor total para o Ano 

Lectivo 2011/2012 
Centro Comunitário e Paroquial de 
Famões escola EB1 n.º 4 de Famões 

€21.643,20 

Associação de Pais da escola EB1/JI 
Veiga Ferreira 

€51.734,70 

 €73.377,90 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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33..ªª  RReeuunniiããoo  rreeaalliizzaaddaa  eemm  
 

77  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22001111  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ORÇAMENTO GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
MAPA DE PESSOAL 

 

 
 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2012 
 

Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 
2012, conforme o deliberado na 9.ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 28 de Novembro de 2011, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 22/2011, de 6 
de Dezembro, página 18), o documento referido fará parte 
integrante da acta da presente reunião, de acordo com o 
proposto na informação n.º 2011/11559, de 23-11-2011. 

 
 

“ORÇAMENTO 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

2012 
 

I – Considerações Iniciais 
 
A difícil situação económica e financeira que os países da 
zona euro estão presentemente a enfrentar tem 
repercussões a todos os níveis na vida dos estados 
membros e dos seus cidadãos, não tendo havido, até ao 
momento, medidas estruturais, que permitam ultrapassar a 
denominada crise das dívidas soberanas, o que está a 
afectar gravemente a economia mundial. 
 
O orçamento para 2012, surge, assim, no meio de uma 
crise nacional e internacional que tarda em ser debelada e 
em que a recuperação económica continua a tardar. 
 
Mais uma vez se farão notar, e certamente ainda com mais 
intensidade, as adversidades para os municípios e para as 
famílias portuguesas, resultantes de um conjunto de 
dificuldades conjunturais e estruturais que se 
transformaram num cenário de crise nacional, e de uma 
crise internacional que, não só teima em persistir, como se 
tem vindo a avolumar. 

 
Precisamos que a Portugal e ao Município de Odivelas 
regresse a confiança e a esperança de podermos continuar 
a garantir qualidade de vida a todos os cidadãos. Mas, para 
que tal seja possível, o próximo ano vai exigir de todos um 
trabalho exigente, rigoroso e competente, nas opções 
estratégicas ao nível da gestão dos recursos municipais e 
dos investimentos a fazer, procurando soluções justas e 
equilibradas. 
 
Com as politicas desenvolvidas pelo município podemos 
dizer, inquestionavelmente, que temos hoje um concelho 
mais desenvolvido, mais moderno e mais qualificado, mas 
tal só foi possível mercê do equilíbrio financeiro que 
temos procurado manter e que entendemos ser necessário 
continuar, agora com rigor acrescido. 
 
A situação difícil que se faz sentir no País e na Europa 
reclama a nossa disponibilidade para agir em convergência 
de esforços, preservarmos o trabalho feito e focarmo-nos, 
particularmente, nas áreas sociais e no apoio às pessoas 
que mais estarão expostas as dificuldades que se pressente 
venham a ser maiores. Os sacrifícios que estão a ser 
pedidos aos portugueses irão trazer, seguramente, mais 
dificuldades aos nossos munícipes. 
 
Por outro lado, o cenário com que se depara o país trará, 
certamente também, mais dificuldades para o Município 
de Odivelas. Face a tal possibilidade é imprescindível que 
continuemos a percorrer o caminho da racionalidade 
financeira e da boa gestão dos recursos públicos, recursos 
que no Município de Odivelas vão ser menores, como 
aliás tem vindo a verificar-se com a contínua redução de 
receitas próprias e redução das transferências do 
Orçamento do Estado.  
 
Este orçamento é ainda elaborado no âmbito de uma 
assistência económica internacional, em que a governação 
do país conforma a sua actuação de acordo com os 
compromissos assumidos através de um memorando, ou 
mesmo para além dele, que obrigará o país e os 
portugueses a apertados sacrifícios, pelo que a previsão 
para 2012 continua a exigir da nossa parte muita 
prudência, contenção e responsabilidade financeira. O 
caminho que temos trilhado continua a ser o mesmo, mas 
agora mais estreito e mais longo do que supúnhamos, para 
conseguirmos a consolidação do equilíbrio financeiro e o 
investimento de que ainda carece o nosso território. 
 
Durante os próximos dois anos serão, como é sabido, 
retirados ao Poder Local alguns milhões de euros, sendo 
que em 2012 são retirados os seguintes valores aos 
Municípios: 
 
� Menos 120 milhões de euros, em relação às 
transferências de 2011; 
 
� Menos 674 milhões de euros, em relação às 
transferências a que se referia o Orçamento de Estado de 
2010 (menos 25% em três anos); 
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� Menos 847 milhões de euros, em relação à não aplicação 
da Lei de Finanças Locais desde 2010 (menos 32% em 
três anos). 
 
Neste cenário Odivelas receberá já no próximo ano 
menos cerca de 6,5%, relativamente ao ano anterior, a 
acrescer à quebra sucessiva de diminuição de receita dos 
últimos anos. Por isso, não ignoramos, e estamos bem 
cientes, que serão grandes as dificuldades que as pessoas e 
o município terão que suportar. 
 
Atendendo às inúmeras carências e solicitações com que 
somos diariamente confrontados, houve a necessidade em 
se equacionar um conjunto de medidas para a redução da 
despesa por forma a que a elaboração do Orçamento e 
GOP's 2012 assumisse um equilíbrio não só entre os 
valores da receita e da despesa, mas fosse 
simultaneamente um factor de sustentabilidade financeira. 
 
Importa ainda dar nota que, pese embora as medidas de 
contenção que irão ser adoptadas em 2012, o Município 
não irá suspender o investimento no Concelho pelo que 
está previsto a realização de despesas de capital na ordem 
dos 22.000.000 €, de modo a assegurar os projectos em 
curso e a realização de obras de proximidade para que o 
nível e a qualidade de vida das nossas populações não seja 
colocada em causa. 
 
II – As Opções Estratégicas 
 
No Orçamento e nas Grandes Opções do Plano para 
2012 queremos fazer reflectir as grandes orientações do 
Município, como linhas orientadoras das prioridades 
estabelecidas para o território concelhio, bem como para 
os nossos munícipes. 
 
Sabemos, porém, que a crise que o país atravessa coloca 
obstáculos à prossecução dos objectivos que queríamos 
ver concretizados. Mas também sabemos que esses 
obstáculos não podem ser sinónimo de desânimo ou de 
incapacidade na gestão municipal. Enfrentaremos os 
obstáculos com a determinação e com o engenho e arte 
com que temos, no dia-a-dia do município, ultrapassado 
as dificuldades que se vão deparando e que os munícipes 
conhecem. 
 
Assim, e apesar das restrições orçamentais serem 
fortemente penalizadoras para o Município de Odivelas, 
na elaboração dos documentos previsionais foram tidas 
em consideração as rubricas orçamentais com os valores 
necessários ao cumprimento dos principais objectivos a 
prosseguir: 
 
1. Equilíbrio económico-financeiro 
 
Em 2012 será feito um esforço que requer enorme 
exigência e rigor orçamental, de modo a permitir a 
sustentabilidade municipal. Deste modo, uma das 
principais prioridades será a redução da dívida global do 
município, procedendo para o efeito à redução da divida a 
fornecedores e à banca, que ascende a 54,9 milhões de 
euros, à data de 31 de Outubro de 2011, sendo que 

entretanto já foi amortizada a dívida flutuante de 1,5 
milhões de euros, colocando a dívida actual em 53,4 
milhões de euros, o que representa menos 19%, 
relativamente a 31 de Dezembro de 2005. Pretende-se, de 
igual modo, uma redução do prazo médio de pagamentos 
aos fornecedores, para que desta forma possamos 
contribuir para o impulso financeiro de que as empresas 
necessitam, para o crescimento económico do concelho e 
do país, e serão feitas novas amortizações relativamente 
aos empréstimos a decorrer. 
 
Será, pois, necessário proceder a um conjunto de reduções 
de custos estruturais, na devida proporção da redução das 
transferências do OE e das receitas próprias, como sejam 
ao nível dos consumíveis, expediente, electricidade, água, 
etc., bem como em termos externos, ao nível dos 
Programas de Apoio, Juntas de Freguesia, Empresa 
Municipal, Mercados, entre outros. 
 
2. Desenvolvimento humano e social 
 
Nesta matéria pretende-se dar atenção às Funções Sociais, 
no âmbito das competências municipais, nomeadamente, 
na Educação, nas políticas de Habitação/Realojamentos, 
Acção Social, com respostas sociais na Educação para a 
Saúde e Cuidados de Saúde. 
 
Nesta área social importa salientar que o PAESO, que é 
um Programa de Apoio importante, não sofrerá qualquer 
redução, atendendo às carências sociais e à necessidade 
em apoiar os mais frágeis neste período de maiores 
dificuldades, sendo que igualmente no PAADO será 
assegurada a medida relativa aos transportes para as 
equipas que estejam inscritas nas diversas competições 
desportivas. 
 
Por outro lado, daremos também continuidade aos vários 
projectos de apoio às famílias e aos mais idosos em 
particular, como sejam o Banco de Bens doados, como 
um complemento da intervenção social dirigida a cidadãos 
e famílias em situação de carência socioeconómica; a 
Oficina Domiciliária, que consiste em efectuar pequenas 
reparações; o Cartão Municipal Sénior, que é um 
documento disponibilizado pelo Município de Odivelas a 
todos os munícipes interessados com idade igual ou 
superior a 60 anos, de forma totalmente gratuito, o qual 
concede aos seus titulares o acesso a bens e serviços em 
condições vantajosas nas áreas da saúde, desporto, cultura, 
actividades económicas, entre outras; o “SOS Sénior - 
Teleassistência”, um serviço concebido para dar uma 
resposta imediata em qualquer situação de urgência ou 
solidão das pessoas; ou o Programa “Convida a Vida”, 
que visa prevenir situações de dependência e promover a 
autonomia de modo a evitar os apoios domiciliários e a 
institucionalização das pessoas. 
 
3. Dinamização económica local 
 
Os empresários deste Concelho são, mais do que 
quaisquer outros, os actores principais do 
desenvolvimento económico e da promoção do emprego 
em Odivelas. 
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Ao município cabe um papel dinamizador e catalisador do 
tecido económico concelhio, neste desígnio comum de 
desenvolvimento sustentado, em que os empresários do 
concelho são um factor indispensável para o crescimento 
económico, gerador de emprego e de novos 
investimentos. 
 
Precisamos de dar ao tecido empresarial confiança no 
futuro, para que ultrapassem as adversidades desta fase 
difícil do país, com coragem e vontade de crescer e assim 
participem na dinamização e desenvolvimento do 
concelho. 
 
Por isso, daremos continuidade às Acções incluídas na 
candidatura do Centro Histórico de Odivelas, de 
dinamização no âmbito da candidatura de requalificação 
da Vertente Sul de Odivelas, à Agenda para o 
Desenvolvimento Económico e Inovação e Emprego. 
Não esqueceremos também as Acções de Formação para 
Empresários ou a isenção de Derrama. Por outro lado 
iremos criar os Prémios de Reconhecimento Empresarial, 
demonstrando também assim quão importante são para 
nós os nossos empresários, para o desenvolvimento da 
economia local. 
 
4. Participação pública, Juventude, cidadania e governação 
local 
 
Em 2012 retomaremos o Orçamento participativo com a 
auscultação às populações sobre a realização de 
investimentos nas suas áreas habitacionais, nos moldes já 
anteriormente efectuados, como estaremos determinados 
em avançar com o Orçamento participativo para a 
juventude bem como com o Executivo jovem, de modo a 
elevarmos o sentido de cidadania dos nossos jovens e em 
empenhá-los numa activa participação pública na vida 
concelhia. 
 
A discussão pública do PDM, a criação do Executivo 
Jovem, o Orçamento Participativo e o Orçamento 
Participativo Jovem são, pois, objectivos a salientar. 
 
Estes são mecanismos de democracia directa que dá aos 
munícipes a possibilidade de participarem, com as suas 
propostas, na gestão autárquica do nosso concelho.  
 
Com esta forma de participação, num processo alargado 
de diálogo e debate, estamos a dar mais um passo no 
sentido de valorizar a cidadania, como uma questão 
decisiva para o futuro da governação ao nível local. 
 
A participação da população representa a aceitação por 
parte do poder político da opinião dos cidadãos para a 
tomada de decisão e a obtenção da reacção pública a 
determinadas acções e assuntos da gestão municipal. 
 
Sendo o PDM um plano eminentemente estratégico e 
uma base de ordenamento do território que deve 
assegurar a qualificação dos aglomerados urbanos e da 
paisagem e que, à luz dos princípios do planeamento 
sistémico, o PDM deve desempenhar também uma 

função estratégica na configuração e racionalização das 
redes de infra-estruturas e equipamentos, em especial nas 
áreas de expansão, a participação dos cidadãos é 
importante na sua discussão, para que o PDM represente 
a vontade politica do município ancorada na opinião dos 
seus munícipes. 
 
O Ordenamento do Território constitui o espelho da 
nossa consciência social e na medida em que o 
consigamos mudar, somos nós próprios que nos 
transformamos, por isso, desejamos poder assistir a essa 
transformação num futuro próximo em Odivelas. 
 
III – Quadro Financeiro 
 
O valor de Orçamento e Grandes Opções do Plano para 
2012 totaliza 91.836.736,00 Euros, o que em termos 
percentuais se traduz numa redução, face aos 
Documentos Previsionais do ano anterior, de 9,1%.  
 
O valor apurado do Orçamento Municipal para o ano de 
2012 será mesmo o mais reduzido, desde o exercício de 
2003, que totalizou 85.329.411,34 Euros, mas é 
conveniente relembrar que esses documentos não 
espelhavam um conjunto de competências entretanto 
delegadas pela administração central nos municípios, bem 
como um grupo de infra-estruturas e equipamentos 
edificados e colocados à disposição dos nossos munícipes, 
para além do facto de se ter que levar em linha de conta o 
acumulado dos valores de inflação do período e o 
agravamento do regime fiscal a que temos assistido.  
 
Assim, do total do Orçamento de Receita ascende a 
69.331.318,31 Euros são Receitas Correntes (75,5%), 
22.475.417,69 Euros são Receitas de Capital (24,5%) e 
30.000,00 Euros Outras Receitas, o que representa, face 
ao ano transacto um acréscimo de 1,0% nas de natureza 
corrente e um decréscimo de 27,3%, nas de natureza de 
capital. 
 
A evolução negativa nas previsões de cobrança de 
Receitas de Capital em cerca de 8,5 milhões de euros, face 
a 2011, é parcialmente justificada com a opção gestionária 
de não prever qualquer valor a arrecadar com a alienação 
de Património Municipal assim com o corte previsto em 
proposta de lei de Orçamento de Estado (OE 2012) nas 
verbas a transferir para os Municípios, no âmbito do 
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) e Fundo Social 
Municipal (FSM).  
 
Ao nível das Receitas Correntes relevo para as previsões 
nos capítulos de Impostos Directos e Transferências 
Correntes com um valor de 28.880.000,00 Euros e 
18.764.418,00 Euros, respectivamente, representando no 
seu conjunto 51,9% do total do Orçamento de Receita. 
 
Ao nível do Orçamento de Despesa 68.936.307,44 Euros 
são de natureza corrente (75,1%) e 22.900.428,56 Euros 
são de natureza de capital (24,9%), o corresponde a um 
decréscimo, quando comparado com o ano de 2011, de 
0,8% e 27,2%, respectivamente.  
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Releva-se nos agrupamentos de despesa corrente, para as 
Despesas com o Pessoal, em virtude de estas 
representarem 23,8% das dotações orçamentais totais, o 
que face ao ano transacto representa um decréscimo, 
resultante em parte das reduções remuneratórias previstas 
para os funcionários públicos em OE 2012.  
 
Realce também, pelo seu peso relativo na estrutura da 
despesa (37,9%) para a Aquisição de Bens e Serviços que 
regista um montante de 34.777.380,20 Euros, tendo estas 
sido fortemente penalizadas pelo aumento do Imposto 
sobre o Valor Acrescentado (IVA).  
 
No que respeita às Grandes Opções do Plano, estas 
totalizam 69.798.955,61 Euros em 2012, verificando-se 
um decréscimo de 6,7%, comparativamente às GOP’s 
2011. Deste modo e apesar deste documento conter um 
elevado esforço de contenção e rigor orçamental 
conseguiu-se inscrever um apreciável valor de cerca de 
40,1 m.e. de projectos novos.  
 
Assim, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) para 
2012 totaliza 14.900.523,99 Euros (21,3%) e o Plano de 
Actividades Municipais (PAM) totaliza 54.898.431,62 
Euros (78,7%). 
 
Se procedermos a uma desagregação funcional às Grandes 
Opções do Plano verifica-se que as Funções Sociais 
continuam a ser o eixo estratégico mais relevante 
contribuindo com cerca de 32 milhões de euros 
representando deste modo 45,7% do total das inscrições 
em GOP’s. Dentro destas, relevo especial para a função 
Educação com um valor a rondar os 10,8 milhões de 
euros e a função Habitação e Serviços Colectivos com 
cerca de 17,7 milhões de euros. 
 
Este é um Orçamento de responsabilidade Social que não 
descura as Funções Sociais, de coragem no plano da 
despesa corrente e comprometido com a necessidade 
imperiosa de consolidação das nossas contas e redução da 
dívida a terceiros, que queremos diminuir em 20%, por 
forma a manter a nossa credibilidade junto dos nossos 
agentes fiscalizadores e credores. 
 
Neste Orçamento, advoga-se uma visão estrutural onde se 
projectam estratégias que vão além da conjuntura dado 
que as dificuldades financeiras não devem ser uma 
adversidade em si mesmo, mas um motor para 
desenvolvermos mais racionalidade nos meios e inovação 
na acção. 
 
É assim o Instrumento Indispensável para responder às 
exigências do tempo presente requerendo um esforço de 
mobilização por parte de todos, para que possamos 
continuar a fazer avançar o Município de Odivelas na 
senda da Modernidade, Desenvolvimento Sustentável, 
Coesão e Justiça Social. 
 
“Todos vimos embarcados na mesma nau, que é a vida, e 
todos navegamos com o mesmo vento, que é o tempo.”    
 
Padre António Vieira 
 
Este é o tempo de fazer bem! 
 
É isso que faremos! 

 
Odivelas, 18 de Novembro de 2011  

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador)” 
 
 
 

MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2012 
 

Mapa de Pessoal para o ano de 2012, conforme o 
deliberado na 9.ª Reunião Extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 28 de Novembro de 
2011, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
22/2011, de 6 de Dezembro, página 18), de acordo com o 
proposto na informação n.º 2011/11507, de 21-11-2011. 
O documento referido fará parte integrante da acta da 
presente reunião. 
 
“(…) Assim o mapa de pessoal para 2012 contempla um 
total de 1514 postos de trabalho, encontrando-se 
ocupados, à presente data, 1300 (incluindo o pessoal não 
docente dos Agrupamentos de Escolas do Concelho, no 
âmbito da transferência de competências na área da 
educação) e não ocupados 214 postos. Dos 1300 postos 
de trabalho, 1227 são postos de trabalho ocupados por 
trabalhadores com relação jurídica por tempo 
indeterminado e 73 são postos de trabalho ocupados por 
trabalhadores com relação jurídica por tempo 
determinado. 
 
Salienta-se, ainda, que dos 214 postos de trabalho não 
ocupados, apenas 60 se destinam a ser preenchidos com 
relação jurídica por tempo determinado, e destes 60 
postos de trabalho 42 estão previstos para a Divisão de 
Planeamento e Intervenção Sócio- Educativo, no âmbito 
da transferência de competências para a Autarquia, no que 
se refere à gestão do pessoal não docente dos 
Agrupamentos de Escolas do Concelho. (…)” (in: 
informação n.º 2011/11507, de 21-11-2011). 
 
(Aprovados por maioria) 

 
 
 

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS 
JUNTAS DE FREGUESIA 

 

 
 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS 
JUNTAS DE FREGUESIA PARA O ANO DE 2012 

 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia para o ano de 2012 – PDCJF, conforme o 
deliberado na 9.ª Reunião Extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 28 de Novembro de 
2011, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
22/2011, de 6 de Dezembro, página 19). O documento 
referido fará parte integrante da acta da presente reunião. 
 
Documento publicado em anexo. 
 
(Aprovado por maioria) 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
 Ano XII - N.º 23 - 20 de Dezembro de 2011  

 
 

 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 

REGULAMENTO MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E DA URBANIZAÇÃO 

PROJECTO DE ALTERAÇÃO 
 
 
 

MUNICIPÁLIA, E.M. 

ORÇAMENTO 2012, 

DOCUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL, 

TABELA DE PREÇOS PARA O SECTOR DA ARTE E CULTURA, 

CONTRATO-PROGRAMA PARA 2012 

 
 
 
 

ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA 

VERTENTE SUL DO CONCELHO DE ODIVELAS EM 

INSTRUMENTO PRÓPRIO 

E RESPECTIVO 

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS 

JUNTAS DE FREGUESIA PARA O ANO DE 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
 Ano XII - N.º 23 - 20 de Dezembro de 2011 - Anexo  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTO MUNICIPAL 

DA 

EDIFICAÇÃO E DA URBANIZAÇÃO 

PROJECTO DE ALTERAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGULAMENTO MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E DA URBANIZAÇÃO  

Projecto de Alteração Versão Pré-Discussão Pública - Novembro de 2011 

Câmara Municipal de Odivelas – Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 

 1/104 

Projecto de Alteração do Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização  

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

Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pela Lei n.º 60/2007, de 4 de 

Setembro, 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 no Diário da República, 2.ª 

série, n.º 120, de 24 de Junho de 2009. 

Após a entrada em vigor do RMEU do Município de Odivelas, o Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de 

Março, procedeu à décima alteração do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, RJUE, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, visando, decorrido um ano após a 

entrada em vigor da Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, clarificar e actualizar alguns preceitos, 

remissões e conceitos. 

O Decreto-Lei n.º 26/2010 e a Lei n.º 28/2010, de 2 de Setembro, introduziram, nomeadamente, 

alterações no sentido de aprofundar o processo de simplificação dos procedimentos de controlo 

prévio das operações urbanísticas, reforçar a responsabilidade dos respectivos intervenientes, 

simplificar a instalação, acesso e utilização das energias renováveis e clarificar a competência para 

decidir em procedimentos de comunicação prévia. 

Assim, verificou-se a necessidade de proceder à alteração do Regulamento ���������	
�	�
�������	�	


�	����������, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do RJUE, na redacção introduzida pelo Decreto-

Lei 26/2010. 

Por outro lado, com a entrada em vigor do Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de Maio, 

diploma que veio fixar os conceitos técnicos nos domínios do ordenamento do território e do 

urbanismo, alguns dos conceitos constantes do Regulamento Municipal da Edificação e da 

Urbanização publicado em 24 de Junho de 2009 careciam de ser revistos ou actualizados à luz da 

legislação em vigor. 
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Mais se verificou a necessidade de regulamentar as condições de ocupação de espaço público por 

motivo de obras nos termos da alínea i) do n.º 3 do artigo 70.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e do RJUE, estabelecendo sanções para 

o não cumprimento dessas condições, de acordo com o previsto no artigo 55.º da Lei n.º 2/2007, 

de 15 de Janeiro. 

Assim, e ao abrigo do disposto no artigo 241.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 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

artigo 3.º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção conferida pelo Decreto-Lei 

26/2010, de 30 de Março, e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 28/2010, de 2 de 

Setembro, e artigo 55.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, é elaborada e aprovada a presente 

alteração do Regulamento da Edificação e da Urbanização do Município de Odivelas, procedendo-

se à republicação do Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização, publicado no Diário 

da República, 2.ª série – n.º 120, de 24 de Junho de 2009, com as alterações aprovadas. 

Artigo 1.º 
�

Alteração ao Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização 
�

Os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 9.º, 10.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 17.º, 22.º, 23.º, 24.º, 31.º, 34.º, 

40.º, 41.º, 42.º, 45.º, 48.º, 51.º, 52.º, 53.º, 54.º, 55.º, 57.º, 58.º, 61.º, 64.º, 84.º, 89.º, 98.º e 100.º do 

Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização, passam a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 1.º 

(…) 
�

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção conferida pelo Decreto-Lei 26/2010, de 

30 de Março, e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 28/2010, de 2 de Setembro, o 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38382, de 7 

de Agosto de 1951, a Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, e a Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, o presente Regulamento estabelece os princípios 

aplicáveis à urbanização, edificação e utilização, bem como à ocupação do espaço público por 
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motivo de obras, a que devem obedecer as operações urbanísticas realizadas no Município de 

Odivelas. 

Artigo 2.º 

(…) 
�

1 -  ………………………………………………………………………………………………………….….. 

a) Lote: prédio destinado à edificação, constituído ao abrigo de uma operação de loteamento 

ou de um plano de pormenor com efeitos registais; 

b) Parcela: porção de território delimitada física, jurídica ou topologicamente; 

c) Área de implantação: valor expresso em metros quadrados, correspondente à área do solo 

contido no interior de um polígono fechado que compreende: 

- o perímetro exterior do contacto do edifício com o solo, 

- o perímetro exterior das paredes exteriores dos pisos em cave.; 

d) Área de construção: somatório das áreas de todos os pisos, acima e abaixo da cota de 

soleira, medida pelo perímetro exterior das paredes exteriores, com exclusão das áreas em 

sótão e em cave sem pé-direito regulamentar, mas incluindo os espaços de circulação 

cobertos (átrios, galerias, corredores, caixas de escada e caixas de elevador) e os espaços 

exteriores cobertos (alpendres, telheiros, varandas e terraços cobertos); 

e) Área de construção para os efeitos previstos no PDM: somatório das áreas de todos os 

pisos, acima e abaixo da cota de soleira, medida pelo perímetro exterior das paredes 

exteriores, com exclusão dos sótãos não habitáveis, arrecadações afectas aos fogos, caves 

sem pé-direito regulamentar, áreas de parqueamento, áreas técnicas, compartimentos de 

recolha de lixo e salas de condomínio, mas incluindo espaços de circulação (átrios, galerias, 

corredores, caixas de escadas e caixas de elevadores) e varandas encerradas; 

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

exclusivamente a uso complementar e dependente desta; 

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

h) Cota de soleira: cota altimétrica da soleira da entrada principal do edifício; 

i) Actividades económicas: actividades socioeconómicas abrangendo designadamente os usos 

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

j) 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; 



REGULAMENTO MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E DA URBANIZAÇÃO  

Projecto de Alteração Versão Pré-Discussão Pública - Novembro de 2011 

Câmara Municipal de Odivelas – Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 

 4/104 

k) Forma dos telhados ou coberturas: 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; 

m) Equipamento lúdico ou de lazer: equipamento incorporado no solo com carácter de 

permanência, não encerrado, destinado à actividade particular de desporto ou de lazer. 

2 -  …………………………………………………………..…………………………………………………. 

Artigo 3.º 

Operações Urbanísticas 
�

A realização de operações urbanísticas no Município de Odivelas depende de controlo prévio nos 

termos do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE). 

Artigo 4.º 

(…) 
�

1 -  As obras de escassa relevância urbanística não dispensam a observância das normas legais e 

regulamentares aplicáveis. 

2 -  Consideram-se estufas de jardim, para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º-A 

do RJUE, as instalações destinadas ao cultivo e resguardo de plantas, constituídas por 

estruturas amovíveis de carácter ligeiro que não impliquem obras de construção civil. 

3 -  Os arranjos exteriores e as obras de beneficiação das áreas envolventes das edificações, para 

efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 6.º-A do RJUE, nas disposições legais e 

regulamentares em matéria de plantação e protecção de espécies arbóreas e não podem: 
�

a) Determinar uma área de impermeabilização que viole o disposto no artigo 100.º do presente 

Regulamento; 

b) Implicar uma significativa modelação de terrenos. 
�

4 -  Os equipamentos lúdicos ou de lazer associados à edificação principal, para efeitos do 

disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 6.º-A do RJUE, não podem: 
�
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a) Confinar com a via pública; 

b) Possuir área de ocupação superior a 20m2. 
�

5 - .........................................................................................................................................................  
�

a) ...................................................................................................................................................; 

b) ....................................................................................................................................................; 

c) (antiga alínea d); 

d) (antiga alínea e); 

e) (antiga alínea f); 

f) (antiga alínea g); 

g) A instalação de aparelhos de exaustão de fumos, ar condicionado, ventilação e 

aquecimento central (AVAC), desde que não sejam visíveis do espaço público e não 

prejudiquem a estética do edificado, sem prejuízo do disposto no artigo 30.º do presente 

Regulamento. 

Artigo 5.º 

Edifícios com Impacte Semelhante a Operação de Loteamento e com Impacto 

Relevante 
�

1 -  Para efeitos de aplicação do disposto no n.º 5 do artigo 57.º e n.º 5 do artigo 44º do RJUE, 

consideram-se operações urbanísticas de impacte semelhante a operação de loteamento ou 

de impacto relevante aquelas que preencham um dos seguintes requisitos:  
�

a) Toda e qualquer edificação que disponha de mais de 2 caixas de escadas no interior do seu 

perímetro, não sendo para este efeito contabilizadas as escadas de emergência quando 

exigidas por lei; 

b) Toda e qualquer edificação que disponha de mais de dezasseis fracções autónomas; 

c) Toda e qualquer edificação com área de implantação superior a 1.000m2; 

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

igual ou superior a mil metros quadrados; 

e) Toda a edificação susceptível de provocar ou envolver uma sobrecarga nas infra-estruturas 

ou ambiente, nomeadamente nas vias de acesso, tráfego, parqueamento, ruído ou outras. 
�

2 -  Exceptuam-se da aplicação do presente artigo, as edificações destinadas a equipamentos de 

saúde, escolares, desportivos e natureza social. 
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Artigo 6.º 

Compensações de área de cedência em falta para edifícios de impacte 

semelhante a loteamento ou impacto relevante 
�

1 -  As operações urbanísticas abrangidas pelo disposto no artigo anterior estão sujeitas às 

cedências previstas para as operações de loteamento nos termos do artigo 43º do RJUE. 

2 -  A ausência de cedências para espaços verdes e de equipamento, poderá ser objecto de 

compensação nos termos dos artigos 48º a 51º do presente Regulamento.  

Artigo 7.º 

(…) 
�

1 -   ……………………………………………………………………………..…….…………….…...……. 

2 -  …................................................................................................................................................. 

3 -  A consulta pública decorre no prazo de 15 dias úteis, a contar da data indicada na publicitação, 

podendo os interessados consultar os elementos disponibilizados e apresentar, por escrito, as 

suas reclamações, observações ou sugestões. 

Artigo 9.º 

Operadores de subsolo 
�

1 -  As comunicações de intervenção na via pública por parte de operadores ou concessionárias de 

serviços públicos deverão ser instruídas em função do tipo de intervenção nos termos dos 

números seguintes. 

2 -  A comunicação de abertura de vala para passagem de infra-estrutura deve ser instruída com 

os elementos abaixo indicados: 
�

a) Requerimento assinado e carimbado pela entidade requerente; 

b) Planta de localização; 

c) Montagem fotográfica do local da pretensão, (caso a natureza da intervenção o 

justifique); 

d) Quadro Resumo com os pontos de intervenção, indicando comprimento e largura da 

vala a efectuar; 

e)  Pormenor do Perfil da Vala; 

f) Memória descritiva e justificativa; 
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g) Orçamento da Obra relativa à repavimentação da área intervencionada; 

h) Termo de Responsabilidade do Director Técnico da Obra; 

i) Cronograma de trabalhos indicando o número de dias de ocupação, comprimento e 

largura da vala; 

j) Termo de Responsabilidade do Autor do Projecto de Infra-estruturas; 

k) Declaração da associação sócio profissional do Autor do Projecto de Infra-estruturas; 

l) Declaração da associação sócio profissional do Director Técnico da Obra; 

m) Plano de Segurança e Saúde, que incluirá, quando necessário, plano de alteração da 

circulação rodoviária (elaborado nos termos do Regulamento Municipal Obras e 

Trabalhos na Via Pública relativos á Construção, Uso e Conservação de Infra-estruturas); 

n) Apólice de seguro de construção, quando for legalmente exigível; 

o) Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos 

emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 

Setembro; 

p) Declaração de titularidade de alvará emitido pelo InCI, I. P. do empreiteiro que irá 

executar a obra; 

q) Para os loteamentos localizados fora de área urbana de génese ilegal e na 

eventualidade de as obras de urbanização não estarem recebidas definitivamente, 

declaração do titular do loteamento autorizando a intervenção. 
�

2.1 - Com a admissão da comunicação a Câmara Municipal fixa qual o valor da caução a 

apresentar, caso a mesma se demonstre necessária.  

2.2 - Constitui obrigação do operador ou concessionária de serviços públicos entregar o 

requerimento de comunicação de início de obra, com a antecedência mínima de 5 dias 

em relação á data do seu início. 

3 -  O pedido de condicionamento de trânsito/ ocupação de espaço público para passagem de 

cabos deve ser instruído com os elementos abaixo indicados: 
�

a) Requerimento assinado e carimbado pela entidade requerente; 

b) Planta de localização; 

c) Planta de localização com a indicação da zona de passagem de cabo e do número 

das caixas de visita permanentes em estrada e passeio; 

d) Cronograma de trabalhos indicando o número de dias de ocupação de espaço 

público por caixa de visita e a área ocupada por cada caixa; 

e) Memória descritiva e justificativa; 
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f) Declaração de titularidade de alvará emitido pelo InCI, I. P. do empreiteiro que irá 

executar a obra; 

g) Termo de Responsabilidade do Director Técnico da Obra; 

h) Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos 

emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 

Setembro; 

i) Termo de Responsabilidade do Autor do Projecto de Infra-estruturas (caso seja 

aplicável); 

j) Declaração da associação sócio profissional do Autor do Projecto de Infra-estruturas, 

caso seja aplicável, e do Director Técnico da Obra.
�

3.1 - Constitui obrigação do operador entregar o requerimento de comunicação de início 

da ocupação de espaço público, com a antecedência mínima de 5 dias em relação á data 

do seu início. 

Artigo 10.º 

Compatibilidade de usos e actividades 
�

1 -  Considera-se equiparada à designação de actividades económicas compatíveis com a 

habitação a utilização de uma edificação titulada para fins de comércio, serviços e indústrias, 

com ou sem fins lucrativos, sem prejuízo do cumprimento da legislação especifica aplicável. 

2 -  Não se compreendem no conceito de compatibilidade com a habitação os usos e actividades 

que o Município considere susceptíveis de afectar negativamente as condições ambientais, de 

salubridade, estética ou segurança. 

3 -  (antigo número 2) 

Artigo 12.º 

(…) 
�

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, descriminados nas Portarias complementares ao RJUE. 

2 -  …………………………………………………………………………………………………….………… 
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Artigo 13.º 

(…) 
�

1 -  Deverão ser apresentados em suporte digital não editável, todos os elementos instrutórios das 

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

presente Regulamento, em formato DWF para as peças desenhadas e em formato PDF para 

as peças escritas. 

2 -  Excepcionalmente poderão ser admitidos elementos desenhados em formato PDF, em 

complemento aos DWF, quando se trate da apresentação de projecto em formato de papel 

certificado por outras entidades. 

3 -  Nas operações de loteamento deverá ser apresentada, em suporte digital editável (PDF) e não 

editável (EXCEL), folha de cálculo com os quadros mencionados no Anexo VI. 

4 -  Todos os projectos de arquitectura ou estudo de loteamento deverão conter levantamento 

topográfico e planta de implantação devidamente georeferenciada no Sistema de 

Referenciação: Datum 73; Sistema de Coordenadas: Rectangulares com projecção de Gauss. 

5 -  Os projectos de execução, legalmente exigidos, deverão ser apresentados em suporte digital. 

Artigo 14.º 

(…) 
�

1 -  Para além dos elementos indicados nos artigos 12.º e 13.º, 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 -  ………………….……………………………………………………………………………….…………... 

3 -  Após a entrada em funcionamento do sistema informático de gestão urbanística da Câmara 

Municipal, deverá ser apresentado apenas um exemplar do projecto de arquitectura em suporte 

de papel, excepto na situação prevista no número seguinte. 

4 -  Sempre que os projectos de especialidades careçam de consulta de entidades externas, e 

independentemente da entrada em vigor do sistema informático, a instrução dos pedidos 

deverá ser efectuada de acordo com o disposto nos números 1 e 2 até que a entidade a 

consultar admita expressamente a sua aceitação em formato digital. 
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Artigo 15.º 

(…) 
�

1 -  Para além dos elementos indicados nos artigos 12.º e 13.º, as alterações ao projecto de 

arquitectura devem ser instruídas com os seguintes elementos: 
�

a) .................................................................................................................................................... ; 

b) .................................................................................................................................................... ; 
c) .................................................................................................................................................... .

  
�

2 -  Caso as alterações a licenciar ou admitir não alterem os projectos de especialidades 

constantes do processo devem ser apresentados termos de responsabilidade subscritos por 

técnico habilitado que ateste esse facto. 

Artigo 17.º 

(…) 
�

1 -  …………………………………………………………………………………………………….….……
�

a) ……………………………………………………………………………………..…………...…….; 

b)  ………………………………………………………………………………………..………..…….; 

c)  ……………………………………………………………………………………………..…..…….; 

d)  …………………………………………………………………………………………..….….…….; 

e)  …………………………………………………………………………………………..…..….…….; 

f)  ………………………………………………………………………………………….……...….….; 

g) ……………………………………………………………………………………………….….…….; 

h) ……………………………………………………………………………………………….……..….; 

i) …………………………………………………………………………………………………..….….; 

j) ……………………………………………………………………………………………….…….......; 

k) ……………………………………………………………………………………………………...….; 

l) …………………………………………………………………………………………..…….…....….; 

m) ……………………………………………………………………………………………………...….; 

n) ………………………………………………………………………………………………….……… 
�

2 -   …………………………………………………………………………………………………….…….…. 

3 -  O projecto de arranjos exteriores, deverá incluir as propostas para o tipo de placas toponímicas 

e respectivos suportes, em peça desenhada autónoma, integrando o plano de equipamento e 

mobiliário urbano. 
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4 -  .……………………………………………………………………………..…………………………..…... 

5 -  (anterior n.º 3) 

6 -  Todos os elementos relevantes existentes na área de intervenção, sejam naturais ou 

construídos, tais como exemplares arbóreos notáveis, espécies vegetais protegidas ou de 

interesse público, poços e outras estruturas hidráulicas, deverão ser devidamente 

cartografados e identificados nas peças desenhadas respectivas. 

7 -  As estruturas hidráulicas construídas, quando passem a integrar o domínio público, deverão 

ser devidamente consideradas em projecto de arranjos exteriores, apenas se admitindo a sua 

supressão total ou parcial quando devidamente justificado. 

Artigo 22.º 

(…) 
�

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, sinalética toponímica, 

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 -  ………………………………………………………………………………………………………………

3 -  ………………………………………………………………………………………………………………

4 -  ………………………………………………………………………………………………………………

Artigo 23.º 

(…) 
�
�
����������������������������������������������
�

1 -  ………………………………………………………………………………………………………...…….: 

1.1- ………………………………………………………………………………...………………………; 

1.2 - ………………………………………………………………………………....………….…….……; 

1.3 - …………………………………………………………………………….………………………….; 

1.4 - …………………………………………………………………………………………………...……

2 -  ………………………………………………………………………………………………………………: 
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2.1 - ………………………………………………………………………………………………….…….; 

2.2 - …………………………………………………………………………………………………….….; 

2.3 - …………………………………………………………………………………………………..……. 

3 -  …………………………………………………………………………………………………………..…..: 

3.1 – …………………………………………………………………………………………………..……

4 -  ………………………………………………………………………………………………………..…..…: 

4.1 - …………………………………………………………………………………………………………

5 -  ………………………………………………………………………………………………………………: 

5.1 - …………………………………………………………………………………………………………

6 -  A execução das operações urbanísticas sujeitas ao procedimento de comunicação prévia 

depende do prévio pagamento das taxas urbanísticas ou do seu depósito, da prestação de 

caução, da realização das cedências ou do pagamento da compensação, quando devidos. 

7 -  Para efeitos de aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 36.º - A do RJUE, e sem prejuízo do 

artigo 71.º do citado diploma, o prazo para pagamento das taxas devidas pela admissão de 

comunicação prévia é de 6 meses a contar da admissão ou não rejeição da comunicação 

prévia. 

8 -  O prazo previsto no número anterior pode ser prorrogado, por uma única vez e por igual 

período. 

9 -  A prorrogação do prazo para pagamento das taxas devidas pela admissão de comunicação 

prévia nos termos do número anterior obriga à apresentação de apólices de seguro e de 

declaração de titularidade de alvará emitido pelo InCI, I. P. devidamente actualizados. 

Artigo 24.º 

(…) 
�

1 -  ……………………………………………………………………………………………….…...…………

2 -  O disposto no número anterior não prejudica o estabelecido em licença ou comunicação prévia 

de loteamento e legislação aplicável. 



REGULAMENTO MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E DA URBANIZAÇÃO  

Projecto de Alteração Versão Pré-Discussão Pública - Novembro de 2011 

Câmara Municipal de Odivelas – Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 

 13/104 

Artigo 31.º 

(…) 
�

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 1,50m. 

2 -  ……………………………………………………………………………………………..…….….…….…

3 -  ……………………………………………………………………………………………..…………..……. 

4 -  ……………………………………………………………………………………………………..….…….. 

5 -  …………………………………………………………………………………………….……………….... 

Artigo 34.º 

Recintos destinados à instalação de espaços de jogos e recreio, 

nomeadamente parques infantis  
�

O pedido de realização das obras de construção de um recinto destinado a espaços de jogo e 

recreio deve ser instruído com os projectos de especialidades necessários de acordo com a 

legislação aplicável, de forma a garantir o cumprimento de normas técnicas de instalação e 

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

segurança e o enquadramento paisagístico e a acessibilidade universal. 

Artigo 40.º 

(…) 
�

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

obras de urbanização, devendo ser prestada mediante uma das modalidades previstas no n.º 3 

e em montante a fixar pelo Município de Odivelas. 

2 -  ………………………………….…………………………………………………………………………... 

3 -  A caução poderá ser prestada mediante garantia bancária autónoma à primeira solicitação, 

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 -  …………………………………………………………………………………………….………..………. 
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Artigo 41.º 

Obras de urbanização em área não abrangida por Operação de 

Loteamento 
�

1 -  ……………………………………………………………………………………….….…….………..…... 

2 -   ………………………………………………………………………………….…………………….…..... 

Artigo 42.º 

Recepção provisória parcial das obras de urbanização 
�

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

efectuar-se a recepção provisória 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 provisória total das obras. 

Artigo 45.º 

(…) 
�

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

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

a) ………………………………………………………………………………………….………..……...; 

b) …………………………………………………………………………………………..……………….; 

c) ………………………………………………………………………………………………..………….; 

d) Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de 

acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de Setembro; 

e) Declaração de titularidade do certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, 

do título de registo na actividade ou do certificado de classificação de industrial de construção 

civil, a verificar no acto de entrega do pagamento das taxas devidas com a exibição do original 

do mesmo. 

2 -  A prorrogação do prazo para conclusão da obra em fase de acabamentos, prevista no n.º 4 do 

artigo 53.º do RJUE só pode ser solicitada por uma única vez e por período não superior a 

metade do prazo inicial. 
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3 -  O pedido de prorrogação do prazo de execução das obras deve ser formalizado dentro do 

prazo de validade da licença ou do prazo fixado na comunicação prévia, e com a antecedência 

mínima de 30 dias relativamente ao seu termo. 

Artigo 48.º 

(…) 
�

1 -  …………………………………………………………………………………………..………...………... 

2 -  ………………………………………………………………………………………………………….……

3 -  As parcelas para implantação de espaços verdes públicos ou para equipamentos de utilização 

colectiva, que se destinem a integrar domínio municipal no âmbito das respectivas operações 

urbanísticas, devem confinar com espaço ou via pública ou com outras parcelas municipais 

com fim idêntico. 

Artigo 51.º 

(…) 
�

1 -  ………………………………………………………………………………………………….……………

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

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

RJUE.  

3 -  A Câmara Municipal pode recusar o pagamento da compensação em espécie sempre que 

entenda que os bens a ceder não são adequados aos objectivos de interesse público, caso em 

que a compensação será feita em numerário. 

Artigo 52.º 

(…) 
�

1 -  …………………………………………………………………………………………………………..….. 

2 -  O Director de Obra e o Director de Fiscalização devem declinar por escrito, no respectivo livro 

de obra e através de comunicação à Câmara Municipal, a sua responsabilidade relativamente 

a obras executadas em desconformidade com o licenciamento ou comunicação prévia 

admitida. 
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3 -  O Director de Obra e o Director de Fiscalização devem impedir o prosseguimento de obras que 

tenham sido objecto de embargo. 

4 -  Quando, por qualquer motivo devidamente fundamentado, o técnico responsável pela direcção 

técnica da obra deixar de a dirigir, deve comunicar tal facto à Câmara Municipal. 

5 -  Na falta da comunicação referida no ponto anterior considera-se, para todos os efeitos, que a 

obra continua a ser dirigida por aquele técnico. 

6 -  Em caso de falecimento ou abandono da obra pelo Director Técnico ou Director de 

Fiscalização, cabe ao dono da obra efectuar a comunicação prevista no n.º 1. 

7 -  Nos casos previstos nos números anteriores ou quando o técnico responsável seja suspenso 

do exercício das suas funções, o titular do alvará ou da comunicação prévia é obrigado a 

suspender a execução da obra até à substituição do mesmo. 

Artigo 53.º 

(…) 
�

Nos pedidos de licenciamento ou comunicação prévia de obras de edificação é obrigatória a 

apresentação de projecto ou planta da área destinada a estaleiro. 

1 - ......................................................................................................................................................... . 

a) ....................................................................................................................................................; 

b) ..................................................................................................................................................... 

2 - ..........................................................................................................................................................  

3 - ..........................................................................................................................................................  

4 - ......................................................................................................................................................... . 

Artigo 54.º 

(…) 
�

1 -  ………………………………………………………………………………………………………………

2 -  (Anterior n.º 3.) 

3 -  (Revogado.) 
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Artigo 55.º 

(…) 
�

1 -  ……………………………………………………………………………….………………………………

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

desenhadas, em formato de papel e em formato digital, correspondendo exactamente à obra 

executada, devendo ser acompanhadas por termo de responsabilidade do seu autor. 

3 -  (Revogado.) 

Artigo 57.º 

(…) 
�

1 -  ………………………………………………………………………………………..……………...…..… 
�

a) …………………………………………………………………………...…………….……….…….…; 

b) ………………………………………………………………………………….……….………….…; 

c) ………………………………………………………………………………………….………….….; 

d) ……………………………………………………………………………….…………………..……; 

e) ……………………………………………………….…………………………………………..……. 
�

2 -  ………………………………………………………………..………………………………...….…..… 

3 -  …………………………………………………………………………………..…………..….…...……

4 -  Os lugares de estacionamento legalmente exigidos fazem parte integrante das fracções 

constituídas, não podendo constituir fracções autónomas independentes. 

Artigo 58.º 

(…) 
�

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: 

a) (Anterior n.º 2) 

b) (Anterior n.º 3) 

c) Identificação do proprietário do imóvel e sua residência ou sede, bem como documento 

comprovativo dessa qualidade emitido pela conservatória do registo predial competente. 
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Artigo 61.º 

 (…) 
�

1 -  …………………………………………….…………………………………………..…….……….….… 
�

a) ………………………………………………………………………………………..…………..…….; 

b) ………………………………….……………………………………………………………………….; 

c) ………………………………………………………………………………………….……………….; 

d) Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de 

acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de Setembro; 

e) Declaração de titularidade do certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, 

do título de registo na actividade ou do certificado de classificação de industrial de construção 

civil, a verificar no acto de entrega do pagamento das taxas devidas com a exibição do original 

do mesmo. 
�

2 -  A prorrogação do prazo para conclusão da obra em fase de acabamentos, prevista no n.º 6 do 

artigo 58.º do RJUE só pode ser solicitada por uma única vez e por período não superior a 

metade do prazo inicial. 

3 -  Os pedidos de prorrogação dos prazos de execução das obras devem ser formalizados dentro 

do prazo de validade da licença ou do prazo fixado na comunicação prévia, e com a 

antecedência mínima de 30 dias relativamente ao seu termo. 

Artigo 64.º 

Obras com impacto no espaço público 
�

O inicio da execução das obras com impacto no espaço público e a identificação do seu 

responsável deve ser comunicado à Câmara Municipal com a antecedência mínima de cinco dias, 

independentemente da sujeição das mesmas a prévio licenciamento, admissão de comunicação 

prévia ou isenção de controlo prévio. 

Artigo 84.º 

(…) 
�

1 -  …………………………………………………………………………………………………….………... 
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2 -  O projecto de reconversão é elaborado por equipa técnica multidisciplinar, constituída nos 

termos dos n.os 1 e 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 292/95, de 14 de Novembro, sendo certo 

que, no mínimo, deverá intervir um arquitecto, um engenheiro e um jurista. 

Artigo 89.º 

(…) 
�

1 -  ………………………………………………………………………………………………….…………... 

2 -  Os sótãos destinados a arrumos, devem ter um pé-direito inferior a 2,40m e o arranque do 

telhado não deverá elevar-se acima de 0,50m da laje de esteira, devendo a inclinação ser a 

adequada ao material aplicado na cobertura, com um máximo de 40%, evitando-se grandes 

impactos visuais do mesmo. 

3 -  Em edifícios com cobertura plana os sótãos destinados a arrecadação devem ter um pé-direito 

inferior a 2,40m e uma área bruta que não ultrapasse 30% da área do piso inferior. 

Artigo 98.º 

(…) 
�

1 -  …………………………………………………………………………………………………..…….…... 

2 -  ……………………………………………………………………………………………………..…….... 

3 -  ……………………….….………………………………………………………………..…….………..… 

4 -  …………………………………………………….………………….…………….……………...….……
�

a) ..………………..…………………………………………………………….………………….………; 

b) …………………………………………………………………………..…………………….…...……; 

c) …………………………………………………………………………….……………………..………; 

d) …………………………………………………………………………………………………..….……; 

e) O lote deverá possuir as condições mínimas de infra-estruturas para permitir a ligação do 

ramal solicitado, o que será avaliado pela entidade concessionária competente; 

f) Ao pagamento das taxas municipais devidas pela emissão do alvará de loteamento, e 

durante o período em que a construção se encontre em manutenção temporária. 
�

5 -  ………………………………………………………………………………………….………………...…. 

6 -  …………………………………………………………………………………………..…………….….…. 

7 -  ……………………………………………………………………………………….……….………….….. 
�
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a) ………………………………………………………………………………………….….….......…….; 

b) ……………………………………………………………………………………………………..…….; 

c) ………………………………………………………………………………………………………..….; 

d) …………………………………………………………………………………………………….…..…; 

e) ………………………………………………………………………………………………………..….; 

f) ………………………………………………………………………………….…..………………..…..; 

g) ……………………………………………………………………………………………………...……; 

h) ………………………………………………………………………………………………..……….…. 
�

8 -  A avaliação das condições mínimas de infra-estruturas para permitir a ligação de ramal 

solicitado é da competência da respectiva entidade concessionária. 

9 -  (Anterior 8) 

Artigo 100.º 

(…) 
�

1 -  ……….………………………………………………………………………………………………………

2 -  Quando os projectos de reconversão o justificarem, admitir-se-á que a impermeabilização dos 

logradouros atinja 50% da área dos mesmos, desde que assegurada uma área mínima 

permeável de 25m2.  

TÍTULO V 

Contra-Ordenações  

TÍTULO VI 

(Anterior TÍTULO V.)» 

Artigo2.º 

Aditamentos ao Regulamento Municipal da Edificação e da 

Urbanização 
�

São aditados ao Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização os artigos 13.º-A, 15.º-A, 

15.º-B, 22.º-A, 23.º-A, 53.º-A, 54.º-A, 54.º-B, 58.º-A, 105.º-A, 105.º-B, Anexo VII e Anexo VIII com a 

seguinte redacção: 
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«Artigo 13.º-A 

Forma de apresentação dos formatos digitais 
�

1 -  A cada elemento obrigatório na instrução de um pedido ou comunicação deverá corresponder 

um ficheiro. 

2 -  Todos os técnicos devem apresentar declaração atestando que as peças apresentadas em 

suporte papel correspondem integralmente aos respectivos suportes digitais. 

3 -  A substituição de elementos obriga à apresentação de um novo ficheiro referente ao elemento 

a substituir e com a totalidade das folhas desse elemento. 

4 -  O suporte digital a utilizar (CD/DVD ou pendrive) deverá conter uma única directoria para 

simplificar o processo de leitura. 

5 -  Um ficheiro DWF referente a uma especialidade, deverá conter todas as peças desenhadas 

relativas a essa especialidade. 

6 -  Todas as folhas contidas num ficheiro DWF deverão ser criadas com o formato/escala igual ao 

da impressão. 

7 -  A unidade métrica utilizada é o metro com a precisão de duas casas decimais, devendo o autor 

configurar a impressão para que a componente vectorial do ficheiro tenha uma definição (DPI) 

suficiente para garantir esta precisão. 

8 -  Todas as folhas criadas a partir de aplicações CAD deverão permitir a identificação e controle 

de visibilidade das layers. 

9 -  O nome dos ficheiros deve indicar inequivocamente o seu conteúdo.  

10 - A preparação dos ficheiros é da total responsabilidade dos seus autores e do requerente.  

Artigo 15.º-A 

Alterações a operações de loteamento objecto de licença 
�

1 -  O pedido de alteração a licença de operação de loteamento, para os efeitos previstos no n.º 3 

do artigo 27.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, deve ser instruído, pelo 

requerente, com a identificação de todos os proprietários de lotes, edifícios ou fracções 

autónomas, localizados na área objecto do alvará de loteamento, bem como a residência ou 

sede dos mesmos, e com documento comprovativo dessa qualidade emitido pela conservatória 

do registo predial competente, para efeitos da sua notificação para pronúncia, sem prejuízo do 

disposto nos números seguintes. 
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2 -  A alteração à operação de loteamento não pode ser aprovada sem que os proprietários de 

lotes, edifícios ou fracções autónomas localizados na área do alvará de loteamento sejam 

notificados, por via postal com aviso de recepção, para se pronunciarem sobre a alteração 

pretendida, no prazo de 10 dias úteis, podendo, dentro do mesmo prazo, consultar o processo. 

3 -  A notificação dos proprietários prevista no número anterior pode ser dispensada quando o 

requerente apresente comprovativo da não oposição da maioria dos proprietários. 

4 -  Caso os proprietários sejam desconhecidos ou o seu número seja superior a 20, a notificação 

prevista no n.º 2 será efectuada por edital a afixar nos locais do estilo. 

Artigo 15.º-B 

Emissão de aditamento ao alvará de licença de operação de 

loteamento 
�

1 -  A emissão de aditamento ao alvará de licença de operação de loteamento está sujeita ao 

pagamento de taxas urbanísticas ou do seu depósito, da prestação de caução, da realização 

de cedências ou do pagamento da respectiva compensação, quando devidos. 

2 -  O prazo para pagamento das taxas devidas pela emissão do aditamento é de 30 dias a contar 

da data da notificação do acto de aprovação das alterações à licença de operação de 

loteamento. 

Artigo 22.º-A 

Ficha de indicadores de Eficiência Energética 
�

1 -  Nos pedidos de licenciamento ou comunicações prévias para realização de obras de edificação 

o Projecto de Comportamento Térmico deve ser acompanhado da ficha constante no Anexo 

VII, quando aplicável, devidamente preenchida pelo técnico responsável. 

2 -  Nos pedidos de autorização de utilização deve ser apresentada a ficha constante no Anexo 

VIII, quando aplicável, devidamente preenchida pelo técnico responsável. 

Artigo 23.º-A 

Dispensa de elementos instrutórios 
�

1 -  Sem prejuízo da eventual responsabilidade civil, contra-ordenacional, criminal ou disciplinar a 

que haja lugar, aos pedidos de legalização de operações urbanísticas executadas sem a 



REGULAMENTO MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E DA URBANIZAÇÃO  

Projecto de Alteração Versão Pré-Discussão Pública - Novembro de 2011 

Câmara Municipal de Odivelas – Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 

 23/104 

adopção do procedimento legal de controlo prévio aplicável à data da construção, aplicar-se-

ão, devidamente adaptados, as formas de procedimento de controlo prévio previstas no RJUE. 

2 -  Na legalização de operações urbanísticas, nos termos previstos no número anterior, pode ser 

dispensada a apresentação de apólices de seguro, declaração de titularidade de alvará emitido 

pelo InCI, I. P., livro de obra e plano de segurança e saúde. 

Artigo 53.º - A 

Caução para limpeza de área e reparação de estragos
�

1 -  Para efeito do disposto no n.º 2 do artigo 86.º do RJUE, a Câmara Municipal pode exigir a 

prestação de caução destinada a garantir o levantamento do estaleiro, limpeza da respectiva 

área bem como a reparação de quaisquer estragos ou deteriorações causados em infra-

estruturas públicas ou noutros bens de domínio municipal. 

2 -  O valor da caução será fixado pela Câmara Municipal em função da localização, dimensão e 

da natureza da obra ou trabalhos em causa. 

Artigo 54.º-A 

Ocupação do espaço público por motivo de obras 
�

1 -  Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 57.º do RJUE, a ocupação do espaço público que 

decorra directa ou indirectamente da realização de operações urbanísticas está sujeita a 

controlo prévio, na forma legalmente prevista. 

2 -  Toda a ocupação de espaço de domínio público nomeadamente com resguardos, tapumes, 

andaimes, caldeiras, tubos, terras ou quaisquer outros objectos ou materiais, ainda que 

temporária, carece de controlo prévio municipal. 

3 -  Carece também de controlo prévio municipal toda e qualquer intervenção efectuada na via 

pública, designadamente a abertura de valas, buracos e remoção do pavimento, ainda que 

para posterior reposição, sendo que as condições de utilização devem ser repostas 

imediatamente após a execução das obras ou decorrido o prazo de validade da licença ou 

admissão de comunicação prévia. 

4 -  O pedido de ocupação do espaço público e o plano dessa ocupação são apresentados com os 

projectos das especialidades ou com o requerimento para emissão do respectivo alvará, 

quando a este houver lugar. 
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5 -  A ocupação do espaço público, que decorra directa ou indirectamente da realização de 

operações isentas de licença ou comunicação prévia no âmbito do RJUE, fica sujeita a controlo 

prévio municipal, que deve ser requerido com 30 dias de antecedência do início da ocupação. 

6 -  A intervenção ou ocupação da via pública deve ser sinalizada e restrita à área necessária, de 

forma a não prejudicar o trânsito de veículos e de peões e minimizar os danos estéticos, 

urbanísticos ou de utilização do espaço público. 

7 -  A licença ou admissão de ocupação do espaço público caduca com o decurso do prazo 

previsto para a ocupação ou para a execução da obra. 

Artigo 54.º-B 

Ocupação não licenciada ou admitida ou em desconformidade com o 

licenciamento ou admissão e remoção coerciva 
�

1 -  Em caso de ocupação de espaço público não licenciada ou admitida nos termos do artigo 

anterior, ou em desconformidade com as condições do licenciamento ou admissão, a Câmara 

Municipal pode ordenar a sua remoção e/ou reposição voluntária das condições de utilização. 

2 -  Se não for licenciada ou admitida a ocupação ou efectuada a remoção ou reposição voluntária 

no prazo definido para o efeito, a Câmara Municipal pode determinar a sua remoção e/ou 

reposição coerciva. 

3 -  As quantias relativas às despesas realizadas nos termos do número anterior, incluindo 

quaisquer indemnizações ou sanções pecuniárias que o Município tenha de suportar para o 

efeito, são por conta do infractor. 

4 -  Quando aquelas quantias não forem pagas voluntariamente no prazo de 20 dias a contar da 

notificação para o efeito, serão cobradas judicialmente em processo de execução fiscal. 

Artigo 58.º-A 

Dever de conservação de 

logradouros e espaços verdes privados 
�

1 -  Os logradouros e os espaços verdes devem ser conservados e mantidos em boas condições 

de limpeza, higiene e salubridade. 

2 -  A Câmara Municipal pode, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, 

determinar a limpeza de logradouros e espaços verdes privados a fim de assegurar as boas 

condições de salubridade e segurança. 
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3 -  As quantias relativas às despesas realizadas nos termos do ponto anterior que a administração 

tenha de suportar para o efeito, são por conta do infractor. 

4 -  Quando aquelas quantias não forem pagas voluntariamente no prazo de 20 dias a contar da 

notificação para o efeito, são cobradas judicialmente em processo de execução fiscal. 

TÍTULO V 

Contra-Ordenações  

Artigo n.º 105.º-A 

Contra-Ordenações 
�

1 -  Constitui contra-ordenação, punível com coima, o não cumprimento ou violação das normas 

previstas nos artigos 54.º, 54.º-A e 58.º-A. 

2 -  As contra-ordenações previstas no número anterior são puníveis com coima graduada de €200 

até cinco vezes a retribuição mínima mensal, no caso de pessoa singular, e de €500 até dez 

vezes a retribuição mínima mensal, no caso de pessoa colectiva. 

3 -  A tentativa e a negligência são puníveis. 

4 -  A competência para determinar a instrução dos processos de contra-ordenação e para a 

aplicação das coimas pertence ao Presidente da Câmara, podendo ser delegada em qualquer 

dos membros do órgão executivo. 

TÍTULO VI 

(Anterior TÍTULO V.) 

Artigo 105.º-B 

Pagamento das taxas através de autoliquidação 
�

1 -  O pagamento das taxas que sejam objecto de autoliquidação deve ser efectuado previamente 

ao início dos trabalhos, à utilização ou à realização das demais operações urbanísticas, sob 

pena de serem desencadeados os procedimentos de tutela da legalidade urbanística previstos 

no RJUE ou no presente regulamento. 

2 -  O pagamento das taxas por autoliquidação deve ser efectuado nos termos previstos no 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, devendo o interessado apresentar o 
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documento comprovativo do pagamento e uma declaração justificativa e discriminativa da 

quantia liquidada no Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico. 

ANEXO VII 

Ficha de Indicadores de Eficiência Energética 

Pedidos de licenciamento ou comunicação prévia para realização de obras de 

edificação 
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ANEXO VIII 

Ficha de Indicadores de Eficiência Energética 

Pedidos de autorização de utilização 

(…) 
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Artigo 3.º 

Republicação 

É republicado em anexo o Regulamento da Edificação e da Urbanização do Município de Odivelas 

com a redacção actual. 

Artigo 4.º 

Entrada em vigor 

A presente alteração entra em vigor cinco dias após a data da sua publicação no Diário da 

República. 

ANEXO 

Republicação do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 

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 e republicado pela Lei n.º 60/2007, de 4 de 

Setembro, 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 no Diário da República, 2.ª 

série, n.º 120, de 24 de Junho de 2009. 

Após a entrada em vigor do RMEU do Município de Odivelas, o Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de 

Março, procedeu à décima alteração do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, RJUE, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, visando, decorrido um ano após a 

entrada em vigor da Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, clarificar e actualizar alguns preceitos, 

remissões e conceitos. 

O Decreto-Lei n.º 26/2010 a Lei n.º 28/2010, de 2 de Setembro, introduziram, nomeadamente, 

alterações no sentido de aprofundar o processo de simplificação dos procedimentos de controlo 

prévio das operações urbanísticas, reforçar a responsabilidade dos respectivos intervenientes, 
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simplificar a instalação, acesso e utilização das energias renováveis e clarificar a competência para 

decidir em procedimentos de comunicação prévia. 

Assim, verificou-se a necessidade de proceder à alteração do Regulamento ���������	
�	�
�������	�	


�	����������, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do RJUE, na redacção introduzida pelo Decreto-

Lei 26/2010. 

Por outro lado, com a entrada em vigor do Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de Maio, 

diploma que veio fixar os conceitos técnicos nos domínios do ordenamento do território e do 

urbanismo, alguns dos conceitos constantes do Regulamento Municipal da Edificação e da 

Urbanização publicado em 24 de Junho de 2009 careciam de ser revistos ou actualizados à luz da 

legislação em vigor. 

Mais se verificou a necessidade de regulamentar as condições de ocupação de espaço público por 

motivo de obras nos termos da alínea i) do n.º 3 do artigo 70.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e do RJUE, estabelecendo sanções para 

o não cumprimento dessas condições, de acordo com o previsto no artigo 55.º da Lei n.º 2/2007, 

de 15 de Janeiro. 

Assim, e ao abrigo do disposto no artigo 241.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 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

artigo 3.º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção conferida pelo Decreto-Lei 

26/2010, de 30 de Março, e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 28/2010, de 2 de 

Setembro, e artigo 55.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, é elaborada e aprovada a presente 

alteração do Regulamento da Edificação e da Urbanização do Município de Odivelas, procedendo-

se à republicação do Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização, publicado no Diário 

da República, 2.ª série – n.º 120, de 24 de Junho de 2009, com as alterações aprovadas. 
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TÍTULO I 

Edificação e urbanização 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Âmbito e objectivo 

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

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção conferida pelo Decreto-Lei 26/2010, de 

30 de Março, e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 28/2010, de 2 de Setembro, o 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38382, de 7 

de Agosto de 1951, a Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, e a Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, o presente Regulamento estabelece os princípios 

aplicáveis à urbanização, edificação e utilização, bem como à ocupação do espaço público por 

motivo de obras, a que devem obedecer as operações urbanísticas realizadas no Município de 

Odivelas. 

Artigo 2.º 

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: prédio destinado à edificação, constituído ao abrigo de uma operação de loteamento 

ou de um plano de pormenor com efeitos registais; 

b) Parcela: porção de território delimitada física, jurídica ou topologicamente; 

c) Área de implantação: valor expresso em metros quadrados, correspondente à área do solo 

contido no interior de um polígono fechado que compreende: 

- o perímetro exterior do contacto do edifício com o solo; 

- o perímetro exterior das paredes exteriores dos pisos em cave; 

d) Área de construção: somatório das áreas de todos os pisos, acima e abaixo da cota de 

soleira, medida pelo perímetro exterior das paredes exteriores, com exclusão das áreas em 
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sótão e em cave sem pé-direito regulamentar, mas incluindo os espaços de circulação 

cobertos (átrios, galerias, corredores, caixas de escada e caixas de elevador) e os espaços 

exteriores cobertos (alpendres, telheiros, varandas e terraços cobertos); 

e) Área de construção para os efeitos previstos no PDM: somatório das áreas de todos os 

pisos, acima e abaixo da cota de soleira, medida pelo perímetro exterior das paredes 

exteriores, com exclusão dos sótãos não habitáveis, arrecadações afectas aos fogos, caves 

sem pé-direito regulamentar, áreas de parqueamento, áreas técnicas, compartimentos de 

recolha de lixo e salas de condomínio, mas incluindo espaços de circulação (átrios, galerias, 

corredores, caixas de escadas e caixas de elevadores) e varandas encerradas; 

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

exclusivamente a uso complementar e dependente desta; 

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

h) Cota de soleira: cota altimétrica da soleira da entrada principal do edifício; 

i) Actividades económicas: actividades socioeconómicas abrangendo designadamente os 

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

j) 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; 

k) Forma dos telhados ou coberturas: 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; 

m) Equipamento lúdico ou de lazer: equipamento incorporado no solo com carácter de 

permanência, não encerrado, destinado à actividade particular de desporto ou de lazer. 

2 -  Todo o restante vocabulário urbanístico constante no presente regulamento tem o significado 

que lhe é atribuído no artigo 2.º 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. 
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Artigo 3.º 

Operações Urbanísticas 

A realização de operações urbanísticas no Município de Odivelas depende de controlo prévio nos 

termos do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE). 

Artigo 4.º 

Obras de escassa relevância urbanística 

1 -  As obras de escassa relevância urbanística não dispensam a observância das normas legais e 

regulamentares aplicáveis. 

2 -  Consideram-se estufas de jardim, para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º-A 

do RJUE, as instalações destinadas ao cultivo e resguardo de plantas, constituídas por 

estruturas amovíveis de carácter ligeiro que não impliquem obras de construção civil. 

3 -  Os arranjos exteriores e as obras de beneficiação das áreas envolventes das edificações, para 

efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 6.º-A do RJUE, nas disposições legais e 

regulamentares em matéria de plantação e protecção de espécies arbóreas e não podem: 

a) Determinar uma área de impermeabilização que viole o disposto no artigo 100.º do 

presente Regulamento; 

b) Implicar uma significativa modelação de terrenos. 

4 -  Os equipamentos lúdicos ou de lazer associados à edificação principal, para efeitos do 

disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 6.º-A do RJUE, não podem: 

a) Confinar com a via pública; 

b) Possuir área de ocupação superior a 20m2. 

5 -  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) Remoção de marquises ilegais em varandas e outros elementos dissonantes; 

d) Demolição de construções ilegais em logradouros;

e) 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 
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Ordenamento do Território ou alvará de loteamento emitido para o local e não interfira com as 

condições de edificabilidade das parcelas adjacentes; 

f) 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; 

g) A instalação de aparelhos de exaustão de fumos, ar condicionado, ventilação e 

aquecimento central (AVAC), desde que não sejam visíveis do espaço público e não 

prejudiquem a estética do edificado, sem prejuízo do disposto no artigo 30.º do presente 

Regulamento. 

Artigo 5.º 

Edifícios com Impacte Semelhante a Operação de Loteamento e 

 com Impacto Relevante 

1 -  Para efeitos de aplicação do disposto no n.º 5 do artigo 57.º e n.º 5 do artigo 44º do RJUE, 

consideram-se operações urbanísticas de impacte semelhante a operação de loteamento ou 

de impacto relevante aquelas que preencham um dos seguintes requisitos:  

a) Toda e qualquer edificação que disponha de mais de 2 caixas de escadas no interior do 

seu perímetro não sendo para este efeito contabilizadas as escadas de emergência quando 

exigidas por lei; 

b) Toda e qualquer edificação que disponha de mais de dezasseis fracções autónomas; 

c) Toda e qualquer edificação com área de implantação superior a 1.000m2; 

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

igual ou superior a mil metros quadrados; 

e) Toda a edificação susceptível de provocar ou envolver uma sobrecarga nas infra-

estruturas ou ambiente, nomeadamente nas vias de acesso, tráfego, parqueamento, ruído ou 

outras. 
�

2 -  Exceptuam-se da aplicação do presente artigo, as edificações destinadas a equipamentos de 

saúde, escolares, desportivos e natureza social. 
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Artigo 6.º 

Compensações de área de cedência em falta para edifícios de impacte 

semelhante a loteamento ou impacto relevante 

1 -  As operações urbanísticas abrangidas pelo disposto no artigo anterior estão sujeitas às 

cedências previstas para as operações de loteamento nos termos do artigo 43º do RJUE. 

2 -  A ausência de cedências para espaços verdes e de equipamento, poderá ser objecto de 

compensação nos termos dos artigos 48º a 51º do presente Regulamento.  

Artigo 7.º 

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 -  A consulta pública decorre no prazo de 15 dias úteis, a contar da data indicada na 

publicitação, podendo os interessados consultar os elementos disponibilizados e apresentar, 

por escrito, as suas reclamações, observações ou sugestões. 

Artigo 8.º 

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 9.º 

Operadores de subsolo 

1- As comunicações de intervenção na via pública por parte de operadores ou concessionárias de 

serviços públicos deverão ser instruídas em função do tipo de intervenção nos termos dos 

números seguintes. 
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2– A comunicação de abertura de vala para passagem de infra-estrutura deve ser instruída com 

os elementos abaixo indicados: 

a) Requerimento assinado e carimbado pela entidade requerente; 

b) Planta de localização; 

c) Montagem fotográfica do local da pretensão, (caso a natureza da intervenção o justifique); 

d) Quadro Resumo com os pontos de intervenção, indicando comprimento e largura da vala a 

efectuar; 

e) Pormenor do Perfil da Vala; 

f) Memória descritiva e justificativa; 

g) Orçamento da Obra relativa à repavimentação da área intervencionada; 

h) Termo de Responsabilidade do Director Técnico da Obra; 

i) Cronograma de trabalhos indicando o número de dias de ocupação, comprimento e 

largura da vala; 

j) Termo de Responsabilidade do Autor do Projecto de Infra-estruturas; 

k) Declaração da associação sócio profissional do Autor do Projecto de Infra-estruturas; 

l) Declaração da associação sócio profissional do Director Técnico da Obra; 

m) Plano de Segurança e Saúde, que incluirá, quando necessário, plano de alteração da 

circulação rodoviária (elaborado nos termos do Regulamento Municipal Obras e Trabalhos na 

Via Pública relativos á Construção, Uso e Conservação de Infra-estruturas); 

n) Apólice de seguro de construção, quando for legalmente exigível; 

o) Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de 

acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 Setembro; 

p) Declaração de titularidade de alvará emitido pelo InCI, I. P. do empreiteiro que irá executar 

a obra; 

q) Para os loteamentos localizados fora de área urbana de génese ilegal e na eventualidade 

de as obras de urbanização não estarem recebidas definitivamente, declaração do titular do 

loteamento autorizando a intervenção. 

2.1 - Com a admissão da comunicação a Câmara Municipal fixa qual o valor da caução a 

apresentar, caso a mesma se demonstre necessária.  

2.2 - Constitui obrigação do operador ou concessionária de serviços públicos entregar o 

requerimento de comunicação de início de obra, com a antecedência mínima de 5 dias em 

relação á data do seu início. 

3 - O pedido de condicionamento de trânsito/ ocupação de espaço público para passagem de 

cabos deve ser instruído com os elementos abaixo indicados: 

a) Requerimento assinado e carimbado pela entidade requerente; 



REGULAMENTO MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E DA URBANIZAÇÃO  

Projecto de Alteração Versão Pré-Discussão Pública - Novembro de 2011 

Câmara Municipal de Odivelas – Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 

 36/104 

b) Planta de localização; 

c) Planta de localização com a indicação da zona de passagem de cabo e do número das 

caixas de visita permanentes em estrada e passeio; 

d) Cronograma de trabalhos indicando o número de dias de ocupação de espaço público por 

caixa de visita e a área ocupada por cada caixa; 

e) Memória descritiva e justificativa; 

f) Declaração de titularidade de alvará emitido pelo InCI, I. P. do empreiteiro que irá executar 

a obra; 

g) Termo de Responsabilidade do Director Técnico da Obra; 

h) Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de 

acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 Setembro; 

i) Termo de Responsabilidade do Autor do Projecto de Infra-estruturas (caso seja aplicável); 

j) Declaração da associação sócio profissional do Autor do Projecto de Infra-estruturas, caso 

seja aplicável, e do Director Técnico da Obra. 

3.1 - Constitui obrigação do operador entregar o requerimento de comunicação de início da 

ocupação de espaço público, com a antecedência mínima de 5 dias em relação à data do seu 

início. 

Artigo 10.º 

Compatibilidade de usos e actividades 

1 -  Considera-se equiparada à designação de actividades económicas compatíveis com a 

habitação a utilização de uma edificação titulada para fins de comércio, serviços e indústrias, 

com ou sem fins lucrativos, sem prejuízo do cumprimento da legislação especifica aplicável. 

2 -  Não se compreendem no conceito de compatibilidade com a habitação os usos e actividades 

que o Município considere susceptíveis de afectar negativamente as condições ambientais, de 

salubridade, estética ou segurança. 

3 -  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 11.º

Critérios para localização de estabelecimentos industriais 

4 -  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). 

5 -  Os estabelecimentos industriais anteriormente classificados como classe C, não poderão 

instalar-se em edifícios habitacionais, devendo localizar-se em instalações apropriadas para o 

efeito. 

6 -  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.

CAPÍTULO II 

Normas para a instrução de procedimentos para a realização de operação urbanística 

Artigo12.º 

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, descriminados 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 13.º 

Suporte digital 

1 -  Deverão ser apresentados em suporte digital não editável, todos os elementos instrutórios das 

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

presente Regulamento, em formato DWF para as peças desenhadas e em formato PDF para 

as peças escritas. 
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2 -  Excepcionalmente poderão ser admitidos elementos desenhados em formato PDF, em 

complemento aos DWF, quando se trate da apresentação de projecto em formato de papel 

certificado por outras entidades. 

3 -  Nas operações de loteamento deverá ser apresentada, em suporte digital editável (PDF) e não 

editável (EXCEL), folha de cálculo com os quadros mencionados no Anexo VI. 

4 -  Todos os projectos de arquitectura ou estudo de loteamento deverão conter levantamento 

topográfico e planta de implantação devidamente georeferenciada no Sistema de 

Referenciação: Datum 73; Sistema de Coordenadas: Rectangulares com projecção de Gauss. 

5 -  Os projectos de execução, legalmente exigidos, deverão ser apresentados em suporte digital. 

Artigo 13.º - A 

Forma de apresentação dos formatos digitais 

1- A cada elemento obrigatório na instrução de um pedido ou comunicação deverá corresponder 

um ficheiro. 

2- Todos os técnicos devem apresentar declaração atestando que as peças apresentadas em 

suporte papel correspondem integralmente aos respectivos suportes digitais. 

3- A substituição de elementos obriga à apresentação de um novo ficheiro referente ao elemento 

a substituir e com a totalidade das folhas desse elemento. 

4- O suporte digital a utilizar (CD/DVD ou pendrive) deverá conter uma única directoria para 

simplificar o processo de leitura. 

5- Um ficheiro DWF referente a uma especialidade, deverá conter todas as peças desenhadas 

relativas a essa especialidade. 

6- Todas as folhas contidas num ficheiro DWF deverão ser criadas com o formato/escala igual ao 

da impressão. 

7- A unidade métrica utilizada é o metro com a precisão de duas casas decimais, devendo o autor 

configurar a impressão para que a componente vectorial do ficheiro tenha uma definição (DPI) 

suficiente para garantir esta precisão. 

8- Todas as folhas criadas a partir de aplicações CAD deverão permitir a identificação e controle 

de visibilidade das layers. 

9- O nome dos ficheiros deve indicar inequivocamente o seu conteúdo. 

10- A preparação dos ficheiros é da total responsabilidade dos seus autores e do requerente. 
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Artigo 14.º 

Suporte em papel 

1 -  Para além dos elementos indicados nos artigos 12.º e 13.º, 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. 

3 -  Após a entrada em funcionamento do sistema informático de gestão urbanística da Câmara 

Municipal, deverá ser apresentada apenas um exemplar do projecto de arquitectura em 

suporte de papel, excepto na situação prevista no número seguinte. 

4 -  Sempre que os projectos de especialidades careçam de consulta de entidades externas, e 

independentemente da entrada em vigor do sistema informático, a instrução dos pedidos 

deverá ser efectuada de acordo com o disposto nos números 1 e 2 até que a entidade a 

consultar admita expressamente a sua aceitação em formato digital. 

Artigo 15.º 

Alterações ao projecto de arquitectura 

1 -  Para além dos elementos indicados nos artigos 12.º e 13.º, as alterações ao projecto de 

arquitectura devem ser instruídas 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.  

2 -  Caso as alterações a licenciar ou admitir não alterem os projectos de especialidades 

constantes do processo devem ser apresentados termos de responsabilidade subscritos por 

técnico habilitado que ateste esse facto. 

Artigo 15.º - A

Alterações a operações de loteamento objecto de licença 
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1 -  O pedido de alteração a licença de operação de loteamento, para os efeitos previstos no n.º 3 

do artigo 27.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, deve ser instruído, pelo 

requerente, com a identificação de todos os proprietários de lotes, edifícios ou fracções 

autónomas, localizados na área objecto do alvará de loteamento, bem como a residência ou 

sede dos mesmos, e com documento comprovativo dessa qualidade emitido pela conservatória 

do registo predial competente, para efeitos da sua notificação para pronúncia, sem prejuízo do 

disposto nos números seguintes. 

2 -  A alteração à operação de loteamento não pode ser aprovada sem que os proprietários de 

lotes, edifícios ou fracções autónomas localizados na área do alvará de loteamento sejam 

notificados, por via postal com aviso de recepção, para se pronunciarem sobre a alteração 

pretendida, no prazo de 10 dias úteis, podendo, dentro do mesmo prazo, consultar o processo. 

3 -  A notificação dos proprietários prevista no número anterior pode ser dispensada quando o 

requerente apresente comprovativo da não oposição da maioria dos proprietários. 

4 -  Caso os proprietários sejam desconhecidos ou o seu número seja superior a 20, a notificação 

prevista no n.º 2 será efectuada por edital a afixar nos locais do estilo. 

Artigo 15.º-B 

Emissão de aditamento ao alvará de licença de operação de loteamento 

1 -  A emissão de aditamento ao alvará de licença de operação de loteamento está sujeita ao 

pagamento de taxas urbanísticas ou do seu depósito, da prestação de caução, da realização 

de cedências ou do pagamento da respectiva compensação, quando devidos. 

2 -  O prazo para pagamento das taxas devidas pela emissão do aditamento é de 30 dias a contar 

da data da notificação do acto de aprovação das alterações à licença de operação de 

loteamento. 

Artigo 16.º 

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

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

como processos de licenciamentos antecedentes (indicando o respectivo número) e 

construções que eventualmente existam na parcela; 

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

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

com a indicação precisa do local objecto da pretensão, abrangendo a envolvente do prédio 

objecto da pretensão, com indicação, designadamente, dos arruamentos que o servem; 

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

da operação; 

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

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

com os critérios fixados no capítulo V do presente regulamento; 

g) Planta de destaque, à escala adequada, com a delimitação da área total do prédio e a área 

da parcela a destacar. 

Artigo 17.º 

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; 
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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 -  O projecto de arranjos exteriores, deverá incluir as propostas para o tipo de placas 

toponímicas e respectivos suportes, em peça desenhada autónoma, integrando o plano de 

equipamento e mobiliário urbano. 

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

Parques e Jardins. 

5 -  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. 

6 -  Todos os elementos relevantes existentes na área de intervenção, sejam naturais ou 

construídos, tais como exemplares arbóreos notáveis, espécies vegetais protegidas ou de 

interesse público, poços e outras estruturas hidráulicas, deverão ser devidamente 

cartografadas e identificadas nas peças desenhadas respectivas. 

7 -  As estruturas hidráulicas construídas, quando passem a integrar o domínio público, deverão 

ser devidamente consideradas em projecto de arranjos exteriores, apenas se admitindo a sua 

supressão total ou parcial quando devidamente justificado. 

Artigo 18.º 

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; 
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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, 

compostos por: 

a) Memória descritiva e justificativa; 

b) Medições e Orçamento; 

c) Condições Técnicas Gerais e Especiais; 

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

elaborado conforme normas fixadas no Anexo V deste regulamento; 

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

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

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. 
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Artigo 19.º 

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 1:5000, 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 20.º 

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.  

Artigo 21.º 

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. 
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Artigo 22.º 

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, sinalética toponímica, 

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 22.º-A 

Ficha de indicadores de Eficiência Energética 

�

1- Nos pedidos de licenciamento ou comunicações prévias para realização de obras de edificação 

o Projecto de Comportamento Térmico deve ser acompanhado da ficha constante no Anexo 

VII, quando aplicável, devidamente preenchida pelo técnico responsável. 

2- Nos pedidos de autorização de utilização deve ser apresentada a ficha constante no Anexo 

VIII, quando aplicável, devidamente preenchida pelo técnico responsável. 

Artigo 23.º 

Prazo de execução das operações urbanísticas sujeitas 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: 
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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. 

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. 

6 -  A execução das operações urbanísticas sujeitas ao procedimento de comunicação prévia 

depende do prévio pagamento das taxas urbanísticas ou do seu depósito, da prestação de 

caução, da realização das cedências ou do pagamento da compensação, quando devidos. 

7 -  Para efeitos de aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 36.º - A do RJUE, e sem prejuízo do 

artigo 71.º do citado diploma, o prazo para pagamento das taxas devidas pela admissão de 

comunicação prévia é de 6 meses a contar da admissão ou não rejeição da comunicação 

prévia. 

8 -  O prazo previsto no número anterior pode ser prorrogado, por uma única vez e por igual 

período. 

9 -  A prorrogação do prazo para pagamento das taxas devidas pela admissão de comunicação 

prévia nos termos do número anterior obriga à apresentação de apólices de seguro e da 

declaração de titularidade de alvará emitido pelo InCI, I. P. devidamente actualizados. 

Artigo 23.º - A 

Dispensa de elementos instrutórios 
�

1 -  Sem prejuízo da eventual responsabilidade civil, contra-ordenacional, criminal ou disciplinar a 

que haja lugar, aos pedidos de legalização de operações urbanísticas executadas sem a 
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adopção do procedimento legal de controlo prévio aplicável à data da construção, aplicar-se-

ão, devidamente adaptados, as formas de procedimento de controlo prévio previstas no RJUE. 

2 -  À legalização de operações urbanísticas, nos termos previstos no número anterior, poderá ser 

dispensada a apresentação de apólices de seguro, declaração de titularidade de alvará emitido 

pelo InCI, I. P., livro de obra e plano de segurança e saúde. 

CAPÍTULO III 

Edificação 

Artigo 24.º 

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 licença ou comunicação prévia 

de loteamento e legislação aplicável. 

Artigo 25.º 

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 

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 9m2. 
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Artigo 26.º 

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 27.º 

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 28.º 

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 29.º 

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 30.º 

Equipamentos de aquecimento, ventilação e ar condicionado 
�

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 enquadrada 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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CAPÍTULO IV 

Urbanização e Espaço Público 

Artigo 31.º 

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 1,50m. 

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 32.º 

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 33.º 

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. 
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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. 

Artigo 34.º

Recintos destinados à instalação de espaços de jogos e recreio,  

nomeadamente parque infantis 
�

O pedido de realização das obras de construção de um recinto destinado a espaços de jogos e 

recreio deverá ser instruído com os projectos de especialidades necessários, de acordo com a 

legislação aplicável, 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 35.º 

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. 

Artigo 36.º 

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 37.º 

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). 



REGULAMENTO MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E DA URBANIZAÇÃO  

Projecto de Alteração Versão Pré-Discussão Pública - Novembro de 2011 

Câmara Municipal de Odivelas – Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 

 52/104 

Artigo 38.º 

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 39.º 

Condições relativas às obras de urbanização sujeitas 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 da 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; 

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; 



REGULAMENTO MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E DA URBANIZAÇÃO  

Projecto de Alteração Versão Pré-Discussão Pública - Novembro de 2011 

Câmara Municipal de Odivelas – Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 

 53/104 

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 a Câmara Municipal e, em caso disso, a(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 à 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 

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 
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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 0,20m de espessura (ABGE) com a devida 

compactação nas faixas de rodagem e parques de estacionamento; 

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

compactação em passeios; 

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

nas faixas de rodagem e parques de estacionamento; 
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h) Aplicação da camada de regularização de 0,08m 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 0,13x0,25m de secção transversal, 

de comprimento nunca inferior a 0,50m, 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 0,25 

m. O espelho do lancil será de 0,15m; 

k) Aplicação de lancil rampeado nos locais de acesso rodoviário e rotundas de 0,30mx0,22m 

de secção, de comprimento nunca inferior a 0,50m, 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 0,15m; 

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

com 0,08x0,25m 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 0,03m; 

m) O revestimento dos passeios e estacionamentos será assente sobre almofada de saibro ou 

areia com 0,10m 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. 
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Artigo 40.º 

Caução 
�

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

obras de urbanização, devendo ser prestada mediante uma das modalidades previstas no n.º 3 

e em montante a fixar pelo Município de Odivelas. 

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 autónoma à primeira solicitação, 

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 em área não abrangida por Operação 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 42.º 

Recepção provisória parcial das obras de urbanização 
�

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

efectuar-se a recepção provisória 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 provisória total das obras. 
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3 -  O disposto nos números anteriores poderá ser revisto, caso o volume e enquadramento das 

obras o justifique. 

Artigo 43.º 

Recepção provisória das obras de urbanização 
�

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

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

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

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

serviços, ou entidades que intervêm na apreciação dos mesmos, bem como nas constantes 

nas condições do alvará e regulamentação aplicável, bem como com as instruções dos 

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

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

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

aplicável) com exibição dos mesmos regularmente preenchidos, que serão devolvidos no 

momento da apresentação do pedido de recepção provisória; 

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. 



REGULAMENTO MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E DA URBANIZAÇÃO  

Projecto de Alteração Versão Pré-Discussão Pública - Novembro de 2011 

Câmara Municipal de Odivelas – Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 

 58/104 

Artigo 44.º 

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. 

Artigo 45.º 

Prorrogação de prazo de execução de obras de urbanização 
�

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

fundamentado e 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; 

d) Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de 

acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de Setembro; 
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e) Declaração de titularidade do certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, 

do título de registo na actividade ou do certificado de classificação de industrial de construção 

civil, a verificar no acto de entrega do pagamento das taxas devidas com a exibição do original 

do mesmo. 

2 -  A prorrogação do prazo para conclusão da obra em fase de acabamentos, prevista no n.º 4 do 

artigo 53.º do RJUE só pode ser solicitada por uma única vez e por período não superior a 

metade do prazo inicial. 

3 -  O pedido de prorrogação do prazo de execução das obras deve ser formalizado dentro do 

prazo de validade da licença ou do prazo fixado na comunicação prévia, e com a antecedência 

mínima de 30 dias relativamente ao seu termo. 

Artigo 46.º 

Redução de caução prestada para garantir a execução 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 à 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 47.º 

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 48.º 

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. 

3 -  As parcelas para implantação de espaços verdes públicos ou para equipamentos de utilização 

colectiva, que se destinem a integrar domínio municipal no âmbito das respectivas operações 

urbanísticas, devem confinar com espaço ou via pública ou com outras parcelas municipais 

com fim idêntico. 



REGULAMENTO MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E DA URBANIZAÇÃO  

Projecto de Alteração Versão Pré-Discussão Pública - Novembro de 2011 

Câmara Municipal de Odivelas – Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 

 61/104 

Artigo 49.º 

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.  

Artigo 50.º 

Cálculo do valor da compensação em numerário nos loteamentos, 
 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 
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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. 

Cálculo de C2: 

C2 = K3 x K4 x A2 x V 

Em que: 

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

tenham frente para arruamento(s) existente(s) total ou parcialmente servido(s) de infra-estruturas. 

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

calculado conforme lista abaixo): 

• Rede Pública de Saneamento e de Águas Pluviais 

• Rede Pública de Abastecimento de Água 

• Rede Pública de Energia Eléctrica e de Iluminação Pública 

• Rede Pública de Telefones  

• Rede Pública de Gás 

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

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

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

publicada para o efeito com base no Decreto-Lei n.º 13/86 de 23 de Janeiro. 
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Artigo 51.º 

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 número anterior não seja aceite pelo promotor, aplicar-se-á o 

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

RJUE.  

3 -  A Câmara Municipal pode recusar o pagamento da compensação em espécie sempre que 

entenda que os bens a ceder não são adequados aos objectivos de interesse público, caso em 

que a compensação será feita em numerário. 

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 pela sua 

segurança e solidez, nos termos da legislação aplicável, sem prejuízo da aplicação do Artigo 

1225.º do Código Civil. 

2 -  O Director de Obra e o Director de Fiscalização devem declinar por escrito, no respectivo livro 

de obra e através de comunicação à Câmara Municipal, a sua responsabilidade relativamente 

a obras executadas em desconformidade com o licenciamento ou comunicação prévia 

admitida. 

3 -  O Director de Obra e o Director de Fiscalização devem impedir o prosseguimento de obras que 

tenham sido objecto de embargo. 

4 -  Quando, por qualquer motivo devidamente fundamentado, o técnico responsável pela direcção 

técnica da obra deixar de a dirigir, deve comunicar tal facto à Câmara Municipal. 

5 -  Na falta da comunicação referida no ponto anterior considera-se, para todos os efeitos, que a 

obra continua a ser dirigida por aquele técnico. 
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6 -  Em caso de falecimento ou abandono da obra pelo Director Técnico ou Director de 

Fiscalização, cabe ao dono da obra efectuar a comunicação prevista no n.º 1. 

7 -  Nos casos previstos nos números anteriores ou quando o técnico responsável seja suspenso 

do exercício das suas funções, o titular do alvará ou da comunicação prévia é obrigado a 

suspender a execução da obra até à substituição do mesmo. 

Artigo 53.º 

Área destinada a estaleiro da obra e stands de apoio a vendas imobiliárias 
�

Nos pedidos de licenciamento 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). 
�

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 53.º - A 

Caução para limpeza de área e reparação de estragos
�

1 -  Para efeito do disposto no n.º 2 do artigo 86.º do RJUE, a Câmara Municipal pode exigir a 

prestação de caução destinada a garantir o levantamento do estaleiro, limpeza da respectiva 

área bem como a reparação de quaisquer estragos ou deteriorações causados em infra-

estruturas públicas ou noutros bens de domínio municipal. 
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2 -  O valor da caução será fixado pela Câmara Municipal em função da localização, dimensão e 

da natureza da obra ou trabalhos em causa. 

Artigo. 54.º 

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 amassadouros, devendo sempre ser respeitadas as condições de segurança 

das obras. 

2 -  Se existir vegetação ou mobiliário urbano junto da obra devem fazer-se resguardos que 

impeçam quaisquer danos nos mesmos. 

Artigo. 54.º - A 

Ocupação do espaço público por motivo de obras 
�

1 -  Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 57.º do RJUE, a ocupação do espaço público que 

decorra directa ou indirectamente da realização de operações urbanísticas está sujeita a 

controlo prévio, na forma legalmente prevista. 

2 -  Toda a ocupação de espaço de domínio público nomeadamente com resguardos, tapumes, 

andaimes, caldeiras, tubos, terras ou quaisquer outros objectos ou materiais, ainda que 

temporária, carece de controlo prévio municipal. 

3 -  Carece também de controlo prévio municipal toda e qualquer intervenção efectuada na via 

pública, designadamente a abertura de valas, buracos e remoção do pavimento, ainda que 

para posterior reposição, sendo que as condições de utilização devem ser repostas 

imediatamente após a execução das obras ou decorrido o prazo de validade da licença ou 

admissão de comunicação prévia. 

4 -  O pedido de ocupação do espaço público e o plano dessa ocupação são apresentados com os 

projectos das especialidades ou com o requerimento para emissão do respectivo alvará, 

quando a este houver lugar. 

5 -  A ocupação do espaço público, que decorra directa ou indirectamente da realização de 

operações isentas de licença ou comunicação prévia no âmbito do RJUE, fica sujeita a controlo 

prévio municipal, que deve ser requerido com 30 dias de antecedência do início da ocupação. 
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6 -  A intervenção ou ocupação da via pública deve ser sinalizada e restrita à área necessária, de 

forma a não prejudicar o trânsito de veículos e de peões e minimizar os danos estéticos, 

urbanísticos ou de utilização do espaço público. 

7 -  A licença ou admissão de ocupação do espaço público caduca com o decurso do prazo 

previsto para a ocupação ou para a execução da obra. 

Artigo. 54.º - B 

Ocupação não licenciada ou admitida ou em desconformidade com o licenciamento ou 

admissão e remoção coerciva 
�

1 -  Em caso de ocupação de espaço público não licenciada ou admitida nos termos do artigo 

anterior, ou em desconformidade com as condições do licenciamento ou admissão, a Câmara 

Municipal pode ordenar a sua remoção e/ou reposição voluntária das condições de utilização. 

2 -  Se não for licenciada ou admitida a ocupação ou efectuada a remoção ou reposição voluntária 

no prazo definido para o efeito, a Câmara Municipal pode determinar a sua remoção e/ou 

reposição coerciva. 

3 -  As quantias relativas às despesas realizadas nos termos do número anterior, incluindo 

quaisquer indemnizações ou sanções pecuniárias que o Município tenha de suportar para o 

efeito, são por conta do infractor. 

4 -  Quando aquelas quantias não forem pagas voluntariamente no prazo de 20 dias a contar da 

notificação para o efeito, serão cobradas judicialmente em processo de execução fiscal. 

Artigo 55.º 

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, em formato de papel e em formato digital, correspondendo exactamente à obra 

executada, devendo ser acompanhadas por termo de responsabilidade do seu autor. 

3 -  (Revogado.) 

Artigo 56.º 
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Autorização de utilização 
�

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

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

acordo com a legislação em vigor, e acompanhado pelos seguintes elementos: 
�

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

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

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

previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 272/92, de 3 de Dezembro; 

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 57.º 

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; 
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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. 

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

construção das mesmas. 

4 -  Os lugares de estacionamento legalmente exigidos fazem parte integrante das fracções 

constituídas, não podendo constituir fracções autónomas independentes. 

Artigo 58.º 

Verificação do dever de conservação 

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: 

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) Identificação do proprietário do imóvel e sua residência ou sede, bem como documento 

comprovativo dessa qualidade emitido pela conservatória do registo predial competente. 

Artigo 58.º - A 

Dever de conservação de 

logradouros e espaços verdes privados 

1 -  Os logradouros e os espaços verdes devem ser conservados e mantidos em boas condições 

de limpeza, higiene e salubridade. 
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2 -  A Câmara Municipal pode, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, 

determinar a limpeza de logradouros e espaços verdes privados a fim de assegurar as boas 

condições de salubridade e segurança. 

3 -  As quantias relativas às despesas realizadas nos termos do ponto anterior que a administração 

tenha de suportar para o efeito, são por conta do infractor. 

4 -  Quando aquelas quantias não forem pagas voluntariamente no prazo de 20 dias a contar da 

notificação para o efeito, são cobradas judicialmente em processo de execução fiscal. 

Artigo 59.º 

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 se refere às ligações das redes 

prediais de águas e esgotos. 

Artigo 60.º 

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 61.º 

Prorrogação do prazo de execução de obras de edificação 

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

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

a apresentação de requerimento dirigido ao presidente da Câmara ou a disponibilizar pelos 

serviços, instruído de acordo com os seguintes elementos: 

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

d) Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de 

acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de Setembro; 

e) Declaração de titularidade do certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, 

do título de registo na actividade ou do certificado de classificação de industrial de construção 

civil, a verificar no acto de entrega do pagamento das taxas devidas com a exibição do original 

do mesmo. 

2 -  A prorrogação do prazo para conclusão da obra em fase de acabamentos, prevista no n.º 6 do 

artigo 58.º do RJUE só pode ser solicitada por uma única vez e por período não superior a 

metade do prazo inicial. 

3 -  Os pedidos de prorrogação dos prazos de execução das obras devem ser formalizados dentro 

do prazo de validade da licença ou do prazo fixado na comunicação prévia, e com a 

antecedência mínima de 30 dias relativamente ao seu termo. 

Artigo 62.º 

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 instruídos 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 63.º 

Plano de gestão de resíduos de construção e demolição 

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

Lei n.º 46/2008, de 12 de Março. 

2 -  Todos os pedidos de licenciamento ou de comunicação prévia, deverão ser instruídos com o 

Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

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

produção de quaisquer resíduos de obra. 
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Artigo 64.º 

Obras com impacto no espaço público 

O inicio da execução das obras com impacto no espaço público e a identificação do seu 

responsável deve ser comunicado à Câmara Municipal com a antecedência mínima de cinco dias, 

independentemente da sujeição das mesmas a prévio licenciamento, admissão de comunicação 

prévia ou isenção de controlo prévio. 

TÍTULO II 

Estacionamento 

CAPÍTULO I 

Normas técnicas 

Artigo 65.º 

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 66.º 

Lugares de parqueamento 

1 -  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. 

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

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

edificada. 
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3 -  -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 7,00m, devendo ser permitidas soluções alternativas desde que 

fique assegurado o dimensionamento mínimo das faixas de circulação, constante no Anexo I, e 

seja garantida a comodidade e segurança nas manobras dos utilizadores do espaço destinado 

a estacionamento. 

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

passagem cruzada ou a espera de veículos. 

5 -  As rampas de desenvolvimento recto deverão ter uma largura mínima de 3,00m (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 3,50m, 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 68.º 

Pé-Direito e dimensões 

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

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

2 -  Os lugares de parqueamento não encerrados deverão ter a dimensão de 2,50m de largura por 

5,00m de comprimento, podendo, em casos devidamente justificados e não havendo 
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alternativa técnica viável, as dimensões ser reduzidas para 2,30m de largura por 4,50m de 

comprimento. 

3 -  Os lugares de parqueamento encerrados (boxes) deverão ter a largura e comprimento mínimos 

de 3,00m e 5,00m 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. 

CAPÍTULO II 

Parâmetros para cálculo de estacionamento em construções situadas em áreas não 

abrangidas por licença de loteamento ou plano de pormenor 

Artigo 69.º 

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 médias de construção entre 120 e 300m2 e 

para tipologias superiores a T6 e áreas médias 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. 
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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 70.º 

Edifícios e espaços destinados a serviços 

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

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

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

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

Artigo 71.º 

Edifícios e espaços destinados a actividades económicas 

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

estacionamento será feito com base na mesma regra dos espaços destinados a Serviços, definidos 

no artigo anterior. 

Artigo 72.º 

Edifícios e Espaços destinados a Comércio Retalhista 

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

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

ser considerado adicionalmente, 1 lugar para cargas e descargas para estabelecimentos com 

área superior a 500m2. 

2 -  Quando a área de construção for superior a 1.000m2, deverá ser previsto estacionamento, no 

interior da parcela, equivalente a 1 lugar por cada 25m2, devendo também ser considerado 

adicionalmente, 1 lugar para cargas e descargas por cada 200m2, com um mínimo de 2 

lugares. 

3 -  O licenciamento de superfícies comerciais com uma área superior a 2.500m2, deverá garantir a 

existência de 1 lugar por cada 15m2 de área de construção e 1 lugar para pesados por cada 
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200m2 de área de construção, devendo 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 73.º 

Estabelecimentos de comercio a retalho por grosso e conjuntos comerciais 

1 -  Nas superfícies comerciais com área bruta superior a 2 500m2 e inferior ou igual a 4 000m2, 

será obrigatória a existência de uma área de estacionamento no interior da parcela equivalente 

a 1 lugar de estacionamento para veículos ligeiros por cada 15m2 de área de construção e 

mais 1 lugar de estacionamento para veículos pesados por cada 200m2 de área de 

construção. 

2 -  Nas superfícies comerciais com área bruta superior a 4 000m2 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 4.000m2. 

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. 
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Artigo 74.º 

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 75m2 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 500m2 de área de construção. 

Artigo 75.º 

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 76.º 

Salas de espectáculos 

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

lugares de estacionamento por cada 25 lugares. 

Artigo 77.º 

Equipamentos colectivos 

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

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

estacionamento, quer para utentes, quer para funcionários, podendo ser necessário prever-se a 

existência de zonas de cargas e descargas. Para avaliação destas necessidades, devem ser 
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indicados nos respectivos projectos de instalação, os usos previstos, o número de funcionários e o 

número de utentes. 

Artigo 78.º 

Escolas de condução, agências de aluguer de veículos, 

 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 79.º 

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 7,00m; 

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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TÍTULO III 

Postos de abastecimento de combustíveis 

CAPÍTULO I 

Critérios para a localização de postos 

 de abastecimento de combustíveis 

 no concelho de Odivelas 

Artigo 80.º 

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 81.º 

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 
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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 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 à prévia aprovação pela 

Câmara Municipal. 

Artigo 82.º 

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 génese ilegal (AUGI) 

 e em bairros de origem ilegal 

CAPÍTULO I 

Processo de reconversão urbanística 

Artigo 83.º 

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 84.º 

Processo de reconversão organizado como operação 

 de 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. 
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2 -  O projecto de reconversão é elaborado por equipa técnica multidisciplinar, constituída nos 

termos dos n.os 1 e 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 292/95, de 14 de Novembro, sendo certo 

que, no mínimo, deverá intervir um arquitecto, um engenheiro e um jurista. 

Capítulo II 

Procedimentos e normas técnicas e especiais 

Artigo 85.º 

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 86.º 

Cota de soleira 

A cota de soleira não poderá elevar-se a uma altura superior a 0,60m 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 0,15m abaixo do nível do pavimento 

interior. 

Artigo 87.º 

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 2,40m, podendo admitir-se outras soluções quando a 

topografia do terreno o justifique, e ainda, na legalização de edificações existentes. 
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Artigo 88.º 

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 1m relativamente ao perfil 

natural do terreno, com excepção dos desaterros para acesso de viaturas a estacionamento em 

cave e desde que não causem qualquer prejuízo ou impacto negativo nos lotes confinantes. 

Artigo 89.º 

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 2,40m e o arranque do 

telhado não poderá elevar-se acima de 0,50m, 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 -  Em edifícios com cobertura plana os sótãos destinados a arrecadação devem ter um pé-direito 

inferior a 2,40m e uma área bruta que não ultrapasse 30% da área do piso inferior. 

4 -  Os números anteriores não se aplicam a edificações existentes susceptíveis de legalização 

segundo o projecto de reconversão em que se inserem. 

Artigo 90.º 

Anexos e telheiros 

1 -  O pé direito máximo dos anexos deverá ser igual ou inferior a 2,40m, 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 30m2. No caso de legalizações poderá ser 

admitida uma área máxima de 50m², 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 40m² desde 

que sejam garantidas as áreas mínimas permeáveis dentro do lote. 
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5 -  Para além do anexo para estacionamento poderá ser construído no logradouro, telheiro 

destinado a funções complementares da habitação, com a área máxima de 6m2, 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 2,40m, medidos no ponto mais desfavorável, no caso da cobertura ser 

inclinada. 

Artigo 91.º 

Muros de vedação 

1 -  Os lotes devem ser vedados por um muro confinante com espaço público com altura máxima 

de 0,90m, podendo ser encimado por gradeamento, cuja altura total não poderá exceder 

1,50m.  

2 -  Quando o muro confinante com o espaço público suportar terras do interior do lote, poderão 

admitir-se excepções ao disposto no número anterior no que respeita à sua altura. 

3 -  Os muros laterais de divisão dos lotes não devem ter uma altura superior a 2m 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 92.º 

Afastamentos das construções 

1 -  Os afastamentos da edificação principal aos limites do lote são de 3m relativamente aos limites 

frontais e laterais e de 6m a tardoz, admitindo-se que no caso de moradias unifamiliares se 

reduza o afastamento a tardoz para 5m. 

2 -  Excepcionalmente, para as edificações existentes, poderão vir a ser admitidos outros valores, 

até ao mínimo de 1,5m desde que devidamente justificados no âmbito do projecto de 

reconversão e encontrando-se asseguradas as condições mínimas de salubridade. 
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Capítulo III 

Usos e alterações 

Artigo 93.º 

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 94.º 

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. 

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 garantia 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 calculada e deliberada; 
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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 95.º 

Variação perante os parâmetros urbanísticos 

As edificações existentes à 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 96.º 

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, 

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. 
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Artigo 97.º 

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 98.º 

Normas para pedidos de ligações de ramais de água, 

esgotos e electricidade em AUGI 

1 -  A Câmara Municipal poderá, a todo o tempo, por razões de salubridade e saúde pública, 

prestar parecer favorável à ligação de ramais às redes de infra-estruturas, designadamente, 

água, esgotos e electricidade para construções sitas em áreas de génese ilegal.  

2 -  As ligações referidas serão sempre concedidas a título precário, não conferindo ao requerente 

da ligação quaisquer direitos adquiridos, nem para efeitos de legalização da construção, nem 

para continuação da ligação, não podendo servir de ónus a seu favor em caso de corte de 

ligação. 

3 -  Após prévia audição do requerente, a Câmara Municipal poderá suspender a ligação dos 

ramais às redes de infra-estruturas sempre que se verifique a alteração das circunstâncias que 

motivaram a autorização da concessão.  

4 -  A concessão de ramal a título precário fica dependente do cumprimento dos seguintes 

requisitos: 

a) O bairro onde se insere seja considerado recuperável, possuindo processo de reconversão 

em curso; 

b) Seja apresentada declaração dos representantes do bairro no processo de reconversão em 

como o pagamento das comparticipações se encontra efectuado; 

c) Tenha informação favorável prestada pela Junta de Freguesia respectiva; 
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d) O número de ramais ou contadores solicitados não pode exceder o número de fracções 

permitidas pelo projecto de loteamento do bairro; 

e) O lote deverá possuir as condições mínimas de infra-estruturas para permitir a ligação do 

ramal solicitado, o que será avaliado pela entidade concessionária competente; 

f) Ao pagamento das taxas municipais devidas pela emissão do alvará de loteamento, e 

durante o período em que a construção se encontre em manutenção temporária. 

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 -  A avaliação das condições mínimas de infra-estruturas para permitir a ligação de ramal 

solicitado é da competência da respectiva entidade concessionária. 

9 -  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 99.º 

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 25m2. 

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 artigo 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 100.º 

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 -  Quando os projectos de reconversão o justificarem, admitir-se-á que a impermeabilização dos 

logradouros atinja 50% da área dos mesmos, desde que assegurada uma área mínima 

permeável de 25m2.  

Artigo 101.º 

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 120m2 de área de construção habitacional em cada lote. 

E ainda, um lugar de estacionamento por cada ocupação ou por cada 50m2 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 102.º 

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 103.º 

Características das áreas destinadas a equipamentos 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 104.º 

Comparticipação nos custos das obras de urbanização

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. 

c) Parecer da Comissão de Fiscalização da AUGI sobre os orçamentos apresentados; 



REGULAMENTO MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E DA URBANIZAÇÃO  

Projecto de Alteração Versão Pré-Discussão Pública - Novembro de 2011 

Câmara Municipal de Odivelas – Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 

 92/104 

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 105.º 

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 

Contra-ordenações 

Artigo 105.º - A 

Contra-ordenações 

1 -  Constitui contra-ordenação, punível com coima, o não cumprimento ou violação das normas 

previstas no artigo 54.º, 54.º-A e 58.º-A. 

2 -  As contra-ordenações previstas no número anterior são puníveis com coima graduada de €200 

até cinco vezes a retribuição mínima mensal, no caso de pessoa singular, e de €500 até dez 

vezes a retribuição mínima mensal, no caso de pessoa colectiva. 

3 -  A tentativa e a negligência são puníveis. 

4 -  A competência para determinar a instrução dos processos de contra-ordenação e para a 

aplicação das coimas pertence ao Presidente da Câmara, podendo ser delegada em qualquer 

dos membros do órgão executivo. 



REGULAMENTO MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E DA URBANIZAÇÃO  

Projecto de Alteração Versão Pré-Discussão Pública - Novembro de 2011 

Câmara Municipal de Odivelas – Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 

 93/104 

Titulo VI 

Disposições finais 

Artigo 105.º - B 

Pagamento das taxas através de autoliquidação 

1 -  O pagamento das taxas que sejam objecto de autoliquidação deve ser efectuado previamente 

ao início dos trabalhos, à utilização ou à realização das demais operações urbanísticas, sob 

pena de serem desencadeados os procedimentos de tutela da legalidade urbanística previstos 

no RJUE ou no presente regulamento. 

2 -  O pagamento das taxas por autoliquidação deve ser efectuado nos termos previstos no 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, devendo o interessado apresentar o 

documento comprovativo do pagamento e uma declaração justificativa e discriminativa da 

quantia liquidada no Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico. 

Artigo 106.º 

Regulamentação Revogada 

É revogado o Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização (RMEU) do Município de 

Odivelas, a que se refere o edital n.º 380/2003, publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 11 

de 14 de Maio de 2003. 

Artigo 107.º 

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 apresentar nos 
pedidos de realização de obras de urbanização (quando 
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. 
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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, 

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. 
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6 – Deve ser apresentado um exemplar em formato digital (DXF), em que cada tema 

corresponda a uma única layer. 
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(…) 

III 

— ORÇAMENTO — 

Como já anteriormente afirmámos, os documentos previsionais ora 

apresentados radicam-se em premissas que, a serem alteradas, desequilibram, por 

completo, o Orçamento, impedindo-nos de cumprir a realização dos valores aqui 

previstos. 

 

1. GASTOS 

No que respeita à Conta 62, “Fornecimentos e Serviços Externos”, denotamos o 

decréscimo de verbas inscritas em Trabalhos Especializados (relativamente à execução 

orçamental do Exercício anterior), a qual se deve à adequação dos itens programados 

do Setor da Arte e Cultura, nomeadamente no que respeita ao tipo de contratualização 

a efetuar. 

O valor previsto para Publicidade/Divulgação, 60.000,00€, é inferior ao 

orçamentado no Exercício anterior (65.000,00€), decréscimo que se justifica pelas 

ações contempladas no Plano de Comunicação para 2012 (cf. Anexo 2.), como por 

exemplo as que respeitam à rentabilização e/ou optimização dos meios eletrónicos de 

divulgação dos nossos serviços. 

No que respeita aos Honorários, o valor reflete o ajustamento, quer do número 

de professores avençados no Setor da Água, quer do tipo de Programação prevista 

para 2012, não esquecendo que neste valor estão contemplados os valores pagos aos 

Atores que têm dado corpo às nossas produções. 

Na conta 62 realçamos, ainda, o valor global com Eletricidade, Combustíveis e 

Água, o qual ascende a 182.500,00€/ano, bem como o valor com a Limpeza do Centro 

Cultural Malaposta, o qual é de 37.0272,00€/ano. Os valores relativos a estes 

fornecimentos não são possíveis de corte (em nenhum dos seus modos), tendo havido 

a preocupação do Conselho de Administração em minimizar tais Custos através da 

poupança, sem que com isso seja prejudicada a qualidade dos nossos serviços. 
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2. RENDIMENTOS 

É entendimento deste Conselho de Administração que o valor anual 

comparticipado pelo Acionista Único, 1.080.000,00€, seja, integralmente, afeto ao 

Setor da Arte e Cultura, pois a positividade da relação custo-benefício neste Setor de 

atividade, afere-se segundo a qualidade da prestação dos serviços, e a quantidade das 

pessoas abrangidas pelo benefício social que prestamos.   

No que respeita à captação de novas fontes de Rendimento, o Conselho de 

Administração tem presente a realidade dos equipamentos dos nossos Setores, os 

quais, e em termos de espaço, já estão a tingir o máximo de ocupação, sobretudo no 

que respeita ao Setor da Água. Como tal, as atividades que, potencialmente, 

poderemos desenvolver numa vertente mais desportiva e suportadas pelos nossos 

técnicos, necessitam de outros espaços para o seu desenvolvimento. A empresa tem o 

know how, podendo, na Área Pedagógica e Desportiva, desenvolver a atividade no 

sentido de captar Rendimentos, precisando, pois, de espaço para tal. 

 O valor dos Rendimentos previstos tem a sua justificação de acordo com o 

seguinte: 

 

2.1. Setor da Água  

a. Aumento das valências/horários, com consequente aumento dos Utentes 

inscritos;  

 
b. Ajustamento dos preços a praticar no âmbito das orientações já referidas; 

 
c. Dinamização dos eventos, “Family Moments” e “Hidro by Night”, bem como 

das Festas de Aniversário. 

 

2.2. Setor da Arte e Cultura  

a. Previsão de venda de espetáculos relativos à peça infantil, “Soldadinho de 

Chumbo”; 
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b. Previsão da venda de espaços com a dinamização da Área dos Eventos, à 

qual se alia a venda do Cartão Malaposta, que agora se apresenta sob outro 

formato, com o objetivo de facilitar a sua venda; 

 
c. Adequação dos itens programados e dos preços a praticar. 

 

2.3. Setor da Manutenção dos Bares 

a. Reforço na divulgação do “Café do Desassossego” (Centro Cultural 

Malaposta), como meio (indireto) de captação e/ou fidelização de público; 

 
b. Previsão de alargamento deste Setor de atividade no que respeita ao 

aumento de equipamentos sob a gestão da Municipália; 

 

c. Dinamização das Festas de Aniversário. 

 

 
3. INVESTIMENTO 

Como já anteriormente referimos, o Investimento que o Conselho de 

Administração pretende realizar é o relativo à substituição da cobertura do Complexo 

Municipal das Piscinas de Odivelas, nos termos anteriormente expressos. 

A adequação da Cobertura do nosso equipamento do Setor da Água é mais do 

que uma iniciativa de embelezamento daquele, tendo em conta que se trata do bem-   

-estar, quer dos Utentes das Piscinas de Odivelas, quer dos nossos Colaboradores, uma 

vez que vêm sendo evidenciados, há muito tempo, sinais de uma clara inadequação da 

cobertura ora existente. 

Todavia, e num ano em que se esperam medidas muito penalizadoras para a 

atividade, nomeadamente, das empresas municipais, o Conselho de Administração 

mantém a devida prudência, aliás, que tem vindo a ser anunciada ao longo dos 

documentos que temos apresentado. 
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CONCLUSÃO 

A vontade de continuar a exercer, com rigor e sobriedade, a gestão da 

Municipália ficou expressa através da Planificação e da Justificação da nossa Atividade 

e Orçamento para o Exercício de 2012, no qual, necessariamente, vamos assistir ao 

agravamento das medidas de austeridade, o que não nos tem impedido de continuar, 

com esforço e empenhamento, um trabalho, que não sendo quantificável, expressa o 

cada vez maior alcance social desta empresa, sobretudo, se ponderarmos as suas 

potencialidades num universo de 150.000 habitantes, como é o caso do Concelho de 

Odivelas. 

A Municipália pode crescer, porque tem os recursos humanos e técnicos para o 

efeito, sendo necessário, pois, que seja promovido o aumento do âmbito da sua 

intervenção junto da comunidade, segundo uma relação onde nos apresentamos como 

coadjuvantes do Município na prestação de um serviço público, a qual está expressa e 

contratualizada no Contrato-Programa para 2012, e que faz parte integrante do 

presente Plano de Atividade e Orçamento para 2012. 
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DOCUMENTOS DE  

GESTÃO PREVISIONAL 
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2012 2011
 

Vendas 1.000,00 900,00

Serviços  Prestados 1.282.300,00 1.109.079,49

Subs ídios  à  exploração 1.080.000,00 1.080.000,00

Variação da  produção

 

Custo das  mercadorias  vendidas  e matérias  consumidas -59.475,00 -62.915,46

Fornecimentos  e serviços  externos -792.308,57 -903.052,11

Gastos  com o pessoal -1.449.282,48 -1.360.038,94

Imparidade de inventários   (perdas  e reversões) 0,00

Imparidade de dívidas  a  receber (perdas  e reversões) 0,00

Provisões  (aumentos  / reduções) 0,00

Imparidade de investimentos  não depreciáveis/amortizáveis  (perdas/reversões) 0,00

Aumentos/reduções  de jus to va lor 0,00

Outros  rendimentos  e ganhos 115.000,00 85.308,39

Outros  gastos  e perdas  -15.200,00 -20.248,13

 

      Resul tado antes  de depreciações , gas tos  de financiamento e impostos 162.033,95 -70.966,76

Gastos/reversões  de depreciação e de amorti zação -142000 -141799,48

Imparidade de investimentos  depreciáveis/amortizáveis  (perdas /reversões) 0,00 0,00

      Resul tado Operacional  (antes  de gastos  de financiamento e impostos) 20.033,95 -212.766,24

Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos 0 0

Juros  e gas tos  s imi lares  suportados -15.000,00 -16.993,99

Resul tados  antes  de impostos 5.033,95 -229.760,23

Imposto sobre os  rendimentos  do período -2.000,00 -2.300,00

Resultado l íquido do período 3.033,95 -232.060,23

GESTÃO PREVISIONAL 2012

Demostração dos resultados por naturezas

 

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
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2012 2011

2.473.266,05 €              2.505.048,11 €             

61 Custo das vendas e matérias consumidas 59.475,00 €                              62.915,46 €                            

    

 Matérias 59.475,00 €                              62.915,46 €                            

62 Fornecimentos e Serviços Externos 792.308,57 €                           903.052,11 €                         

Trabalhos Especializados 149.000,00 €                           152.590,49 €                         

Publicidade/divulgação 60.000,00 €                              46.003,40 €                            

 Vigilância e segurança 1.300,00 €                                 1.364,53 €                               

Honorários 270.000,00 €                           358.536,85 €                         

 Conservação e reparação 9.500,00 €                                 18.111,76 €                            

 Ferramentas e utensílios 17.850,15 €                              27.740,67 €                            

 Marerial de escritório 13.000,00 €                              16.454,36 €                            

Electricidade 73.500,00 €                              74.182,75 €                            

Combustíveis 58.500,00 €                              56.476,63 €                            

Água 50.500,00 €                              51.018,11 €                            

 Rendas 18.000,00 €                              21.716,50 €                            

Comunicação 20.000,00 €                              22.490,51 €                            

Seguros 6.000,00 €                                 8.452,45 €                               

Limpeza e higiene 37.072,00 €                              36.826,68 €                            

Outros fornecimentos e serviços 8.086,42 €                                 11.086,42 €                            
  

Gastos com o pessoal 1.449.282,48 €                      1.360.038,94 €                     

 Orgãos sociais 61.933,72 €                              61.551,50 €                            

 Presidente Cons. Adm 33.071,52 €                              33.071,52 €                            

 Subsidio de Férias 2.755,96 €                                 2.755,96 €                               

Subsídio de Natal 2.755,96 €                                 2.755,96 €                               

Representação 9.921,48 €                                 9.921,48 €                               

 Vogais 13.428,80 €                              13.046,58 €                            

 Pessoal 1.162.348,76 €                      1.103.472,04 €                     

 Ordenados 820.000,00 €                           770.854,47 €                         

Subsidio de Férias 72.800,00 €                              67.002,21 €                            

 Subsídio de Natal 72.800,00 €                              69.194,45 €                            

Isenção de Horário 31.287,48 €                              30.457,08 €                            

Trab. Extraordinário 3.169,45 €                                 20.359,76 €                            

Sub. Domingo 6.939,37 €                                 10.716,52 €                            

 Sub. Nocturno 20.538,42 €                              16.433,15 €                            

Sub. Refeição 122.000,00 €                           98.028,34 €                            

Outras Despesas c/pessoal 12.814,04 €                              20.426,06 €                            

 Encargos 225.000,00 €                           195.015,40 €                         

64 Gastos  deprec. Amortização 142.000,00 €                           141.799,48 €                         

68 Outros gastos e perdas 15.200,00 €                              20.248,13 €                            

69 Gastos e perdas financeiras 15.000,00 €                              16.993,99 €                            

GESTÃO PREVISIONAL  2012
Janeiro a Dezembro

   EXERCÍCIOS
CONTA

GASTOS
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Piscinas Malaposta Bares

1.081.000,00 €       1.305.000,00 €       92.300,00 €        2.478.300,00 €           

71 Vendas 1.000,00 €               -  €                         -  €                    1.000,00 €                   

711 Piscinas 1.000,00 €               -  €                         -  €                    1.000,00 €                   

-  €                         

712 Outras -  €                         -  €                         -  €                    -  €                             

,

   

72 Prestação de Serviços 995.000,00 €           195.000,00 €          92.300,00 €        1.282.300,00 €           

721 Piscinas 995.000,00 €           -  €                         -  €                    995.000,00 €               

   

723 Bares -  €                         -  €                         92.300,00 €        92.300,00 €                 

7231 Bar - CCMP -  €                         55.000,00 €        55.000,00 €                 

 -  €                             

7232 Bar - Bibioteca -  €                         16.000,00 €        16.000,00 €                 

-  €                             

7233 Bar - Piscina -  €                         11.500,00 €        11.500,00 €                 

-  €                             

7233 Bar - Quinta da Memória 9.800,00 €          9.800,00 €                   

722 Arte e Cultura -  €                         -  €                             

-  €                             

7221 Bilheteira -  €                         135.000,00 €          135.000,00 €               

-  €                             

7222 Outros Serviços 60.000,00 €            60.000,00 €                 

 

75 Subsidios à exploração -  €                         1.080.000,00 €       -  €                    1.080.000,00 €           

78 Outros rendimentos e ganhos 85.000,00 €             30.000,00 €            -  €                    115.000,00 €               

  

79 Juros, Div. E outros rend.similares -  €                         -  €                         -  €                    -  €                             

GESTÃO PREVISIONAL

Municipália

PROVEITOS OPERACIONAIS

Janeiro a Dezembro de 2012

ÁREA/EQUIPAMENTO
Conta
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PISCINAS MALAPOSTA BARES

    

Vendas 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Serviços Prestados 995.000,00 195.000,00 92.300,00 1.282.300,00

Subsídios à exploração 0,00 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00

Variação da produção 0,00 0,00 0,00 0,00

    

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -7.000,00 -9.000,00 -43.475,00 -59.475,00

Fornecimentos e serviços externos -369.593,36 -422.515,21 -200,00 -792.308,57

Gastos com o pessoal -584.522,65 -784.408,41 -80.351,42 -1.449.282,48

Imparidade de inventários  (perdas e reversões) 0,00 0,00 0,00 0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas e reversões) 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisões (aumentos / reduções) 0,00 0,00 0,00 0,00

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)  0,00 0,00 0,00 0,00

Aumentos/reduções de justo valor 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros rendimentos e ganhos 85.000,00 30.000,00 0,00 115.000,00

Outros gastos e perdas -1.000,00 -14.200,00 0,00 -15.200,00

    

      Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 118.883,99 74.876,38 -31.726,42 162.033,95

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -71.500,00 -70.500,00 0,00 -142.000,00

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 0,00 0,00 0,00

      Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 47.383,99 4.376,38 -31.726,42 20.033,95

Juros e rendimentos similares obtidos 0 0 0 0,00

Juros e gastos similares suportados -7.500,00 -7.500,00 0,00 -15.000,00

Resultados antes de impostos 39.883,99 -3.123,62 -31.726,42 5.033,95

Imposto sobre os rendimentos do período -1.000,00 -1.000,00 0,00 -2.000,00

Resultado líquido do período 38.883,99 -4.123,62 -31.726,42 3.033,95

Demostração dos resultados por naturezas

GESTÃO PREVISIONAL 2012

MUNICIPÁLIARENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
Equipamentos
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Municipália

Piscinas Malaposta Bares Realizado

1.041.116,01 €       1.308.123,62 €       124.026,42 €       2.473.266,05 €         

61 Custo das vendas e matérias consumidas 7.000,00 €                            9.000,00 €                            43.475,00 €                   59.475,00 €                           

 Mercadorias -  €                                         -  €                                         -  €                                   -  €                                            

 Matérias 7.000,00 €                            9.000,00 €                            43.475,00 €                   59.475,00 €                           
    

62 Fornecimentos e Serviços Externos 369.593,36 €                      422.515,21 €                      200,00 €                          792.308,57 €                        

Trabalhos Especializados 27.500,00 €                         121.500,00 €                      -  €                                   149.000,00 €                        

Publicidade/divulgação 2.500,00 €                            57.500,00 €                         -  €                                   60.000,00 €                           

 Vigilância e segurança -  €                                         1.300,00 €                            -  €                                   1.300,00 €                              

Honorários 150.000,00 €                      120.000,00 €                      -  €                                   270.000,00 €                        

 Conservação e reparação 6.000,00 €                            3.500,00 €                            -  €                                   9.500,00 €                              

 Ferramentas e utensílios 12.850,15 €                         5.000,00 €                            -  €                                   17.850,15 €                           

 Marerial de escritório 6.200,00 €                            6.800,00 €                            -  €                                   13.000,00 €                           

Electricidade 45.500,00 €                         28.000,00 €                         -  €                                   73.500,00 €                           

Combustíveis 53.000,00 €                         5.300,00 €                            200,00 €                          58.500,00 €                           

Água 44.000,00 €                         6.500,00 €                            -  €                                   50.500,00 €                           

 Rendas 5.000,00 €                            13.000,00 €                         -  €                                   18.000,00 €                           

Comunicação 6.000,00 €                            14.000,00 €                         -  €                                   20.000,00 €                           

Seguros 3.000,00 €                            3.000,00 €                            -  €                                   6.000,00 €                              

Limpeza e higiene 4.000,00 €                            33.072,00 €                         -  €                                   37.072,00 €                           

Outros fornecimentos e serviços 4.043,21 €                            4.043,21 €                            -  €                                   8.086,42 €                              
    

63 Gastos com o pessoal 584.522,65 €                      784.408,41 €                      80.351,42 €                   1.449.282,48 €                    

 Orgãos sociais 30.966,86 €                         30.966,86 €                         -  €                                   61.933,72 €                           

 Presidente Cons. Adm 16.535,76 €                         16.535,76 €                         -  €                                   33.071,52 €                           

 Subsídio de Férias 1.377,98 €                            1.377,98 €                            -  €                                   2.755,96 €                              

Subsídio de Natal 1.377,98 €                            1.377,98 €                            -  €                                   2.755,96 €                              

Representação 4.960,74 €                            4.960,74 €                            -  €                                   9.921,48 €                              

 Vogais 6.714,40 €                            6.714,40 €                            -  €                                   13.428,80 €                           

 Pessoal 468.555,79 €                      626.191,55 €                      67.601,42 €                   1.162.348,76 €                    

 Ordenados 321.018,00 €                      450.009,40 €                      48.972,60 €                   820.000,00 €                        

Sub. Férias 28.070,00 €                         40.815,59 €                         3.914,41 €                      72.800,00 €                           

 Sub. Natal 28.070,00 €                         40.815,59 €                         3.914,41 €                      72.800,00 €                           

Isenção de Horário 14.524,86 €                         16.762,62 €                         -  €                                   31.287,48 €                           

Trab Extraordinário 2.114,32 €                            1.055,13 €                            -  €                                   3.169,45 €                              

Sub Domingo 6.939,37 €                            -  €                                         -  €                                   6.939,37 €                              

 Sub Nocturno 9.412,22 €                            11.126,20 €                         -  €                                   20.538,42 €                           

Sub Refeição 52.000,00 €                         59.200,00 €                         10.800,00 €                   122.000,00 €                        

Outras Despesas c/pessoal 6.407,02 €                            6.407,02 €                            -  €                                   12.814,04 €                           

 Encargos 85.000,00 €                         127.250,00 €                      12.750,00 €                   225.000,00 €                        

64 Gastos  deprec. Amortização 71.500,00 €                         70.500,00 €                         -  €                                   142.000,00 €                        
-  €                                            

68 Outros gastos e perdas 1.000,00 €                            14.200,00 €                         -  €                                   15.200,00 €                           

  
69 Gastos e perdas financeiras 7.500,00 €                            7.500,00 €                            -  €                                   15.000,00 €                           

Equipamentos

GESTÃO PREVISIONAL  
2012

Conta

GASTOS
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 MALAPOSTA BIBLIOTECA PISCINAS CMO

72 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 55.000,00 €                      16.000,00 €                       11.500,00 €                        9.800,00 €                        92.300,00 €                                   

77.039,72 €                      17.828,90 €                       14.828,90 €                        14.328,90 €                     124.026,42 €                 

61 Custo das vendas e matérias consumIdas 27.475,00 €                      7.500,00 €                          4.500,00 €                           4.000,00 €                        43.475,00 €                                   

 Matérias 27.475,00 €                      7.500,00 €                          4.500,00 €                           4.000,00 €                        43.475,00 €                                   
     

62 Fornecimentos e Serviços Externos 200,00 €                             -  €                                       -  €                                        -  €                                      200,00 €                                          

Trabalhos Especializados -  €                                      -  €                                       -  €                                        -  €                                      -  €                                                   

Publicidade/divulgação -  €                                      -  €                                       -  €                                        -  €                                      -  €                                                   

 Vigilância e segurança -  €                                      -  €                                       -  €                                        -  €                                      -  €                                                   

Honorários -  €                                      -  €                                       -  €                                        -  €                                      -  €                                                   

 Conservação e reparação -  €                                      -  €                                       -  €                                        -  €                                      -  €                                                   

 Ferramentas e utensílios -  €                                      -  €                                       -  €                                        -  €                                      -  €                                                   

 Marerial de escritório -  €                                      -  €                                       -  €                                        -  €                                      -  €                                                   

Electricidade -  €                                      -  €                                       -  €                                        -  €                                      -  €                                                   

CombustÍveis 200,00 €                             -  €                                       -  €                                        -  €                                      200,00 €                                          

Água -  €                                      -  €                                       -  €                                        -  €                                      -  €                                                   

 Rendas -  €                                      -  €                                       -  €                                        -  €                                      -  €                                                   

Comunicação -  €                                      -  €                                       -  €                                        -  €                                      -  €                                                   

Seguros -  €                                      -  €                                       -  €                                        -  €                                      -  €                                                   

Limpeza e higiene -  €                                      -  €                                       -  €                                        -  €                                      -  €                                                   

Outros fornecimentos e serviços -  €                                      -  €                                       -  €                                        -  €                                      -  €                                                   
     

63 Pessoal 49.364,72 €                      10.328,90 €                       10.328,90 €                        10.328,90 €                     80.351,42 €                                   

 Ordenados 30.384,00 €                      6.196,20 €                          6.196,20 €                           6.196,20 €                        48.972,60 €                                   

Sub. Férias 2.365,36 €                         516,35 €                              516,35 €                               516,35 €                             3.914,41 €                                      

 Sub. Natal 2.365,36 €                         516,35 €                              516,35 €                               516,35 €                             3.914,41 €                                      

Trab. Extraordinário -  €                                      -  €                                       -  €                                        -  €                                      -  €                                                   

Sub Domingo -  €                                      -  €                                       -  €                                        -  €                                      -  €                                                   

 Sub Nocturno -  €                                      -  €                                       -  €                                        -  €                                      -  €                                                   

Sub Refeição 6.750,00 €                         1.350,00 €                          1.350,00 €                           1.350,00 €                        10.800,00 €                                   

Outras Despesas c/pessoal -  €                                      -  €                                       -  €                                        -  €                                      -  €                                                   

 Encargos 7.500,00 €                         1.750,00 €                          1.750,00 €                           1.750,00 €                        12.750,00 €                                   

64 Gastos  deprec. Amortização -  €                                      -  €                                       -  €                                        -  €                                      -  €                                                   

68 OutrOs gastos e perdas -  €                                      -  €                                       -  €                                        -  €                                      -  €                                                   
 

 Resultado do período 22.039,72 €-                      1.828,90 €-                          3.328,90 €-                           4.528,90 €-                        31.726,42 €-                                   

    

GESTÃO PREVISIONAL  2012

CONTA

GASTOS

BARES
TOTAL
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ACTIVO NÃO CORRENTE
Activos fixos tangíveis 434.323,95 541.323,95

Propriedades de investimento 0,00 0,00

Goodwil l 0,00 0,00

Activos intangíveis 0,00 0,00

Activos biológicos 0,00 0,00

Participações financeiras - método de equivalência patrimonial 0,00 0,00

Participações financeiras - outros métodos 0,00 0,00

Accionistas/sócios 0,00 0,00

Outros activos financeiros 0,00 0,00

Activos por impostos diferidos 0,00 0,00

Outras contas a receber 0,00 0,00

ACTIVO CORRENTE
Inventários 6.148,73 6.316,59

Activos biológicos 0,00 0,00

Clientes 159.704,04 162.204,04

Adiantamentos a fornecedores 0,00 0,00

Estado e outros entes públicos 20.027,90 41.143,85

Accionistas/sócios 0,00 0,00

Outras contas a receber 0,00 0,00

Diferimentos 530,07 597,61

Activos financeiros detidos para negociação 0,00 0,00

Outros activos financeiros 0,00 0,00

Activos não correntes detidos para venda 0,00 0,00

Caixa e depósitos bancários 221.921,21 13.914,18

TOTAL DO ACTIVO 842.655,90 765.500,22

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital realizado 649.639,37 649.639,37

Acções (quotas) próprias 0,00 0,00

Outros instrumentos de capital  próprio 0,00 0,00

Prémios de emissão 0,00 0,00

Reservas legais 0,00 0,00

Outras reservas 0,00 0,00

Resultados transitados -255.492,25 -245.786,15

Ajustamentos em activos financeiros 0,00 0,00

Excedentes de revalorização 0,00 0,00

Outras variações no capital próprio 172.500,00 217.500,00

Resultado líquido do período 3.033,95 -232.060,23

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 569.681,07 389.292,99

PASSIVO

PASSIVO NÃO CORRENTE
Provisões 0,00 0,00

Financiamentos obtidos 0,00 0,00

Responsabil idades por benefícios pós-emprego 0,00 0,00

Passivo por impostos diferidos 0,00 0,00

Outras contas a pagar 0,00 0,00

PASSIVO CORRENTE
Fornecedores 42.285,82 44.671,22

Adiantamentos de cl ientes 0,00 0,00

Estado e outros entes públicos 39.286,91 35.133,91

Accionistas/sócios 0,00 0,00

Financiamentos obtidos 0,00 105.000,00

Outras contas a pagar 160.533,20 161.658,20

Diferimentos 30.868,90 29.743,90

Passivos financeiros detidos para negociação 0,00 0,00

Outros passivos financeiros 0,00 0,00

TOTAL DO PASSIVO 272.974,83 376.207,23

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO 842.655,90 765.500,22

Gestão Previsional 2012

Balanço 

Notas
Datas

31-12-12 31-12-11
Rubricas
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160.000,00 €                          

61 Custo das vendas e matérias consumidas 5.000,00 €                                              

 Mercadorias -  €                                                           

 Matérias 5.000,00 €                                              

62 Fornecimentos e Serviços Externos 147.800,00 €                                        

Trabalhos Especializados 100.000,00 €                                        

Publicidade/divulgação -  €                                                           

 Vigilância e segurança -  €                                                           

Honorários 40.000,00 €                                           

 Conservação e reparação -  €                                                           

 Ferramentas e utensílios -  €                                                           

 Marerial de escritório -  €                                                           

Electricidade -  €                                                           

Combustíveis -  €                                                           

Água -  €                                                           

 Rendas 3.600,00 €                                              

Comunicação -  €                                                           

Seguros 400,00 €                                                  

Limpeza e higiene -  €                                                           

Outros fornecimentos e serviços 3.800,00 €                                              

68 Outros gastos e perdas 7.200,00 €                                              

Nota: os gastos constantes deste mapa, constam dos gastos do equipamento

     "Malaposta"

GASTOS

GESTÃO PREVISIONAL  2012
Janeiro a Dezembro

Valor

Área funcional - Programação

Conta
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 13.914,18

de clientes 1.580.885,40

de subsidio à exploração CMO  1.080.000,00

222.354,13

0,00

  

2.883.239,53

 

934.369,39

a fornecedores de imobilizado 43.050,00

1.008.282,48

546.010,63  

38.520,00

105.000,00

  

2.675.232,50

 Caixa/equivalente final 221.921,21

Empréstimos

ao Estado e outros entes públicos

Empréstimos

Total dos pagamentos

 

outros

PAGAMENTOS

a pessoal

Total dos recebimentos

GESTÃO PREVISIONAL 2012

ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA

RECEBIMENTOS

de cobertura de prejuízos

a fornecedores c/c

Caixa/equivalente inicial
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VALORES

 -  €                              

-  €                              

 -  €                              

25.000,00 €                 

 7.000,00 €                    

3.000,00 €                    

35.000,00 €                 

35.000,00 €                 

2012

Total de investimentos

Outras Imobilizações incorpóreas

 

Investimentos financeiros

Imobilizações incorpóreas

Gestão Previsional

Imobilizações corpóreas

PLANO PREVISIONAL DE INVESTIMENTOS 

IMOBILIZADO

Imobilizações financeiras

Equipamento básico

Equipamento administrativo

Ouras Imobilizações corpóreas
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2012 2013 2014

 -  €                     -  €                      -  €                      

-  €                     -  €                      -  €                      

 -  €                     -  €                      -  €                      

25.000,00 €        30.000,00 €         30.000,00 €         

7.000,00 €           6.000,00 €            6.000,00 €            

 3.000,00 €           4.000,00 €            4.000,00 €            

35.000,00 €        40.000,00 €         40.000,00 €         

  

35.000,00 €        40.000,00 €         40.000,00 €         

Financiamento  a) 2012 2013 2014

a) O conselho de Administração não prevê recorrer ao crédito a médio ou longo prazo.

Activos Fixos Tangíveis

Outras Imobil izações incorpóreas

 

Investimentos financeiros

Activos Intangíveis

Equipamento adminis trativo

Ouras  Imobi l i zações  corpóreas

Equipamento básico

Total de investimentos

Gestão Previsional

Imobilizações financeiras

IMOBILIZADO

PLANOS PLURIANUAIS   DE INVESTIMENTOS 

E FINANCIAMENTO

EXERCÍCIOS
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TABELA DE PREÇOS DO SETOR DA ARTE E CULTURA/ CENTRO CULTURAL MALAPOSTA 

BILHETEIRA 

  CATEGORIAS VALOR 

  A 30,00 € 

  B 25,00 € 

  C 20,00 € 

  D 15,00 € 

  E 12,50 € 

  F 10,00 € 

  G 7,50 € 

  H 6,00 € 

  I 3,00 € 

  J 2,00 € 

    

  
Margem sobre o preço dos bilhetes vendidos no contexto de acolhimento e/ou acordos 
especiais 

Até 50 % 

 

UTILIZAÇÃO/ALUGUER DE ESPAÇOS e SERVIÇOS 

  DESIGNAÇÃO VALOR 

  Auditório 350,00 € (valor mínimo) 

  Sala Experimental 200,00 € (valor mínimo) 

  Foyer 350,00 € (valor mínimo) 

  Sala de Espelhos 150,00 € (valor mínimo) 

  Sala de “Café Teatro” 200,00 € (valor mínimo) 

    

  Margem sobre o preço das obras em exposição vendidas 20% 

    

  Festas de Aniversário (sessão de teatro e lanche) 
120,00€  

(preço mínimo/ 10 pessoas) 

    

  Cartão “Amigos da Malaposta” (individual) 10€ 

  Cartão “Família” (para agregados familiares com o mínimo de 5 pessoas) 25€ 

 

ATELIERS E WORKSHOPS 

  CATEGORIAS VALOR  

  A 500,00 € 

  B 400,00 € 

  C 300,00 € 

  D 200,00 € 

  E 100,00 € 

  F 75,00 € 

  G 50,00 € 

  H 25,00 € 
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SOBRE OS VALORES A PRATICAR E CONDIÇÕES ESPECIAIS 

 

a) PREÇOS DE BILHETEIRA 

O valor de Bilheteira relativo à “Categoria J” (2,00€), só se aplica no âmbito da iniciativa “Encontro de Escolas no Teatro da Malaposta”. 

 

b) VENDAS DE PLATEIA 

Tendo sempre como referência os valores da Tabela de Preços, cada caso de venda de plateia será encarado pontualmente, nos termos de 

uma política integrada de custo-benefício, em que o desconto poderá variar entre os 10% e os 50%. 

 

c) ALUGUERES  

A única unidade de tempo cotada será o dia. Poderão, obviamente, existir alugueres de mais do que um dia, os quais serão analisados de 

acordo com as disponibilidades, enquadradas na Programação regular, e de acordo com cada negociação específica, tendo sempre como 

referência o valor de aluguer diário e uma política de descontos que poderá variar entre os 10% e os 50%. 

Em situações de caráter especial, em que o aluguer possa compaginar serviços diversos de forma integrada, o valor do aluguer a 

estabelecer será analisado e proposto, caso a caso, e sem obrigatoriedade de recurso à presente Tabela de Preços.  

Neste item é de referir, também, a venda das fachadas (empenas) do CCM, cujo aluguer é uma atividade sujeita, como é do conhecimento 

público, às leis da oferta e da procura, pelo que se estabelecerá, sempre, o equilíbrio da relação custo-benefício. 

 

d) CONDIÇÕES ESPECIAIS* 

• Grupos (+ de 20 pessoas): desconto de 30% 

• Escolas e Grupos de Teatro Amador: desconto de 50% 

• Cartão Jovem e Estudante: desconto de 50% 

• Mais de 65 anos: desconto de 50% 

• Profissionais do Espectáculo: desconto de 50% 

• Preço Família (para agregados compostos por 5 ou mais pessoas): desconto de 50% 

• Condições exaradas em Protocolo: o desconto pode ir até 50% 

• Deficiência: desconto de 50% para pessoas com deficiência com grau de incapacidade igual ou superior a 60%, devidamente 

comprovado por atestado médico multiusos ou cartão de pessoas com deficiência das Forças Armadas, bem como para o seu 

acompanhante. 

* Os descontos acima mencionados aplicam-se a todos os itens constantes desta Tabela de Preços, com exceção do valor de Bilheteira 

previsto na “Categoria J”. 

 

e) OUTRAS CONDIÇÕES ESPECIAIS 

Na Tabela de Preços para 2012 é entendimento do Conselho de Administração da Municipália EM que deve manter-se o princípio de 

benefício social que prestamos, nomeadamente, às instituições da área territorial do Concelho de Odivelas. 

Desta forma, a Câmara Municipal de Odivelas usufruirá de quatro cedências gratuitas por mês e as Juntas de Freguesia usufruirão de uma 

cedência gratuita por mês. Estes pedidos deverão ser sempre solicitados pelos Presidentes de cada entidade ao Presidente do Conselho de 

Administração da Municipália EM, estão sujeitos à disponibilidade do espaço requerido de acordo com a atividade programada e corrente 

relativa ao CCM, e terão que dar entrada nos nossos serviços com a antecedência mínima de um mês. 
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Contrato – Programa para o ano de 2012 

 
Considerando que: 

 

a) A Municipália – Gestão de Equipamentos e Património do Município de 

Odivelas, EM tem por objectivo potenciar e agilizar a gestão dos 

equipamentos e património, do Município de Odivelas, que lhe estão 

cometidos, nos termos do disposto no art. 21º da Lei n.º 53-F/2006; 

 

b) Nos termos do novo Regime Jurídico do Sector Empresarial Local, 

definido pela Lei n.º 53-F/2006 de 29 de Dezembro, a Municipália - 

Gestão de Equipamentos e Património do Município de Odivelas, EM 

enquadra-se no conceito de “empresa encarregada da promoção e 

desenvolvimento local e regional”, mais precisamente nos termos do art. 

21º n.º 1 e n.º 2 al. f); 

 

c) A Municipália – Gestão de Equipamentos e Património do Município de 

Odivelas, EM na prossecução dos seus objectivos, gere os 

equipamentos e património municipais que lhes estão cometidos, numa 

perspectiva de rentabilização dos recursos e desenvolvimento local em 

várias vertentes, nomeadamente, a vertente cultural e as vertentes 

associadas à prestação de serviços lúdicos, desportivos e de saúde 

ligadas à utilização do complexo das piscinas municipais; 

 

d) A Municipália – Gestão de Equipamentos e Património do Município de 

Odivelas, EM, presta serviços de âmbito público e municipal destinados, 

naturalmente, a todos os munícipes do concelho de Odivelas. 

  

e) No âmbito da alínea anterior bem como do art. 23º do Regime Jurídico 

do Sector Empresarial Local define-se a necessidade de se celebrar um 

contrato – programa para a prossecução dos objectivos públicos e locais 

em vista.  
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É celebrado o presente contrato-programa entre: 

 

Município de Odivelas,  com sede na Quinta da Memória, Rua Guilherme 

Gomes Fernandes, 2675 Odivelas, pessoa colectiva n.º 504 293 125, 

representada pela Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Susana 

Fátima de Carvalho Amador, adiante designada como Primeiro Outorgante. 

e 

Municipália – Gestão de Equipamentos e Património d o Município de 

Odivelas, EM , com sede no Centro Cultural Malaposta, Rua Angola, 2620-492, 

Olival Basto, capital social de Euros € 649 639,37 (seiscentos e quarenta e 

nove mil seiscentos e trinta e nove euros e trinta e sete cêntimos), possuidora 

do cartão de identificação de Pessoa Colectiva n.º 506219992, representada 

neste contrato pelo Presidente do Conselho de Administração, Rui Gonçalves 

Simões do Nascimento e pelo Vogal, ………….., adiante designada como 

Segunda Outorgante. 

 

Que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

Cláusula Primeira 

(Objecto do contrato – programa) 

 

1. Constitui objecto do presente contrato - programa a definição das condições 

a que as partes se obrigam para a prossecução das atribuições estatutárias da 

Segunda Outorgante , tendo em consideração o seu objecto e as funções de 

desenvolvimento económico local e regional. 

 

2. O presente contrato-programa visa ainda dotar a Segunda Outorgante, 

nos termos do art. 9.º da Lei n.º 53-F/2006 de 29 de Dezembro, dos 

meios financeiros necessários para a prossecução das suas atribuições, 

considerando, entre outros factores, a existência de objectivos sectoriais 

e a prestação de serviços de impacto social relevante efectuados em 

condições de maior eficácia e agilização. 
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Cláusula Segunda 
(Fundamento) 

 
1. Sem prejuízo do constante na cláusula anterior, o presente contrato-              

-programa tem subjacente a concretização dos objectivos do Primeiro 

Outorgante  no que respeita à implementação e dinamização da actividade 

cultural no Centro Cultural Malaposta, bem como a prestação de todos os 

serviços ligados à utilização do complexo das piscinas municipais do concelho, 

através da potencialização dos respectivos equipamentos e da realização de 

eventos lúdicos, recreativos, desportivos e de saúde, nas vertentes formativa e 

informativa. 

 

2. A actividade da Segunda Outorgante  é crucial para a maximização dos 

recursos físicos e humanos dos referidos equipamentos municipais tendo em 

vista a prestação de um serviço público de excelência. 

 

3. O presente contrato-programa reporta-se à actividade a exercer pela 

Segunda Outorgante , no âmbito das suas atribuições gerais e específicas, em 

cumprimento dos seus Estatutos e da Lei n.º 53 – F/2006 de 29 de Dezembro. 

 

Cláusula Terceira 

(Finalidade) 

 

1. O presente contrato-programa traduz o compromisso de ambas as partes na 

concretização dos objectivos definidos na cláusula anterior, com a 

transparência e rigor legalmente exigíveis. 

 

2. A eficácia e eficiência da presente relação contratual reflectir-se-á no 

cumprimento dos objectivos, por parte da Segunda Outorgante,  definidos nos 

documentos de gestão em anexo a este contrato-programa, nomeadamente, o 

Plano e Orçamento para o ano 2012, documentos que fazem parte integrante 

do presente contrato. 
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3. Para o cabal cumprimento pela Segunda Outorgante  dos objectivos 

definidos nos referidos instrumentos previsionais, mostra-se necessária a 

transferência de verbas, por parte do Primeiro Outorgante, nos termos 

previstos nos documentos indicados na Cláusula Quarta e no montante 

referenciado na Cláusula Quinta.     

 
Cláusula Quarta 

(Documentos de Gestão da Empresa) 
 

Os documentos de gestão da Segunda Outorgante  e que espelham o 

cumprimento das suas atribuições são os seguintes: 

a) Planos de Actividades Anuais e Plurianuais; 

b) Orçamento Anual; 

c) Documentos de Prestação de Contas: Balanço, demonstração de 

resultados, Anexos ao Balanço e à Demonstração de Resultados, 

Demonstração de Fluxos de Caixa, Relatório sobre a Execução Anual do 

Plano Plurianual Relatório do Conselho de Administração e Proposta de 

Aplicação de Resultados, Parecer do Revisor Oficial de Contas; 

d) Relatórios Trimestrais de Execução Orçamental. 

 

Cláusula Quinta 

(Obrigações da Primeira Outorgante) 

 

1. Compete ao Primeiro Outorgante , de acordo com o previsto no Plano e 

Orçamento da Segunda Outorgante  para o exercício de 2012, documentos 

que fazem parte integrante do presente contrato, e visando o cumprimento dos 

respectivos objectivos, proceder à transferência do seguinte montante: € 

1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil euros). 

 

2. O montante referido no número anterior deverá ser transferido, 

mensualizadamente, durante o exercício de 2012, tendo cada transferência 

mensal o valor de € 90.000,00€ (noventa mil euros).  
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Cláusula Sexta 

(Obrigações da Segunda Outorgante) 

 

Compete à Segunda Outorgante : 

 a) Prosseguir as atribuições previstas nos seus Estatutos; 

b) Cumprir a vertente estratégica e quantitativa dos compromissos 

assumidos nos documentos anexos para o período em causa; 

c) Prestar as informações constantes no art. 27º da Lei n.º 53-F/2006 de 

29 de Dezembro; 

 

Cláusula Sétima 

 

(Período de Vigência do Contrato - Programa) 

O presente documento vigorará de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012. 

 

Cláusula Oitava 

(Acompanhamento e Controlo) 

 

O acompanhamento da execução do presente documento será assegurado por 

ambas as partes, sendo que qualquer alteração ou aditamento ao mesmo 

deverá constar em documento escrito, por ambas as partes e que constituirá 

parte integrante do mesmo. 

 

O presente contrato-programa vai ser feito em duplicado, ficando cada uma das 

partes signatárias com um original do documento. 
 

 

 

 

Odivelas, ………. de 2011 
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As Partes: 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 

 

_______________________________________ 

(Susana Fátima de Carvalho Amador) 

 

 

O Presidente do Conselho de Administração da Munici pália, EM 

 

__________________________________________________ 

(Rui Gonçalves Simões do Nascimento) 

 

 

O Vogal do Conselho de Administração da Municipália , EM 

 

___________________________________________________ 

(………..) 
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FUNDAMENTAÇÃO DA OPORTUNIDADE E INTERESSE EM DELIMI TAR 

A ÁREA DA VERTENTE SUL DO CONCELHO DE ODIVELAS COMO   

ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA  

 

 

A) Objeto  

 

O presente documento constitui-se enquanto Projeto de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana 

da Vertente Sul do concelho de Odivelas, a operar através da conversão da Área Critica de 

Recuperação e Reconversão Urbanística, vigente naquela área, nos termos e para os efeitos do 

disposto nos artigos 7.º, 12º, 14.º e n.º 1 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de outubro, 

e alínea e) do 6.º da Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2011, de 23 de março. 

 

B) Enquadramento territorial e regulamentação vigen te 

 

Considerando as disfunções com considerável gravidade do mais diverso âmbito, nomeadamente 

relativas às condições de solidez, segurança e salubridade das edificações, a que acrescem amplas 

insuficiências em termos de infraestruturas de saneamento básico, acessibilidades, equipamentos 

sociais e espaços públicos, da área da encosta/vertente Sul de Odivelas Pontinha, compreendendo 

os bairros Vale do Forno, Encosta da Luz, Quinta do Zé Luís, Serra da Luz e Quinta das Arrombas, 

bem como os respetivos terrenos adjacentes, a Assembleia Municipal de Odivelas sob proposta da 

Câmara Municipal, aprovou em 21 de dezembro de 2006, sua delimitação, como Área Crítica de 

Recuperação e Reconversão Urbanística, (ACRRU), publicada pelo Decreto n.º3/2008 de 31 de 

janeiro, em Diário da República 1.ª Série – n.º 22, de 31 de janeiro de 2008. 

 

 

C) Ações desenvolvidas no âmbito do período de vigê ncia da ACRRU da Vertente Sul 

 

Dando corpo ao disposto no Decreto n.º 3/2008, de 31 de janeiro, nomeadamente no seu artigo 2.º, o 

município de Odivelas, em colaboração com as demais entidades interessadas, promoveu e deu 

início a um conjunto de ações destinadas a desenvolver o processo de reconversão urbanística e 

ambiental desta área, donde se destacam as seguintes: 

 

● O Acordo de Colaboração n.º 587, no âmbito do PROHABITA III, como importante instrumento de 

apoio à resolução das situações de grave carência habitacional de agregados familiares residentes 

nesta área; 

 

● A aprovação dos Termos de Referência e Caderno de Encargos para elaboração do Plano de 

Urbanização e Programa de Ação Territorial da Vertente Sul do Concelho de Odivelas, respetiva 
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Avaliação Ambiental e Programa de Ação Territorial, por deliberação de Câmara de 5 de novembro 

de 2008; 

 

● A aprovação por deliberação de Câmara de 12 de agosto de 2009, da contratualização da 

elaboração do Plano de Urbanização e Programa de Ação Territorial da Vertente Sul do Concelho de 

Odivelas, nos termos do Artigo 6.º-A do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território, 

RJIGT, (instruído pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro com as alterações introduzidas pelo 

Dec-Lei n.º 46/2009. de 20 de fevereiro); 

 

● A aprovação da Candidatura no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional, (QREN), e 

do instrumento de “Politica de Cidades - Parcerias para a Regeneração Urbana”, inscrito nos Eixos, 2 

– Sustentabilidade Territorial e 3 – Coesão Social do Programa Operacional Regional de Lisboa, 

(PorLisboa), do Programa de Ação - Parcerias para a Regeneração da Vertente Sul do Município de 

Odivelas; 

 

D) Necessidade de converter a ACRRU da Vertente Sul  em Área de Reabilitação Urbana 

 

A entrada em vigor do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU - Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 

de Setembro), veio fazer caducar as Áreas Criticas de Recuperação e Reconversão Urbanística num 

prazo de dois anos após a sua entrada em vigor, ou seja em 23 de dezembro de 2011, conforme 

disposto no seu artigo 78.º. 

 

Assim, e de forma a dar continuidade às ações de reconversão e recuperação urbanística e ambiental 

da Vertente Sul do Concelho de Odivelas, tendo em consideração as condições deficitárias em 

termos de solidez, segurança, salubridade das edificações, bem como as graves insuficiências em 

termos de infraestruturas urbanísticas, acessibilidades equipamentos sociais e espaços públicos, a 

que acrescem os aspetos de natureza fundiária e de legalidade urbanística e, dado que o regime das 

ACRRU cessará muito em breve, considera-se que a conversão da Área Crítica de Recuperação e 

Reconversão Urbanística da Vertente Sul, em Área de Reabilitação Urbana, como indispensável à 

reabilitação urbana. 

 

E)  Conteúdo e estrutura documental 

 

Considerando o anteriormente exposto em matéria de fundamentação da oportunidade e interesse 

em delimitar a área da Vertente Sul do concelho de Odivelas como Área de Reabilitação Urbana e, 

considerando o regulamentarmente determinado pelo RJRU, em termos de tipologia da Operação de 

Reabilitação Urbana, é o seguinte o seu conteúdo documental: 

 

● Delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Vertente Sul do Concelho de Odivelas por 

Instrumento Próprio; 
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● Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, que se constitui como documento orientador, 

da Operação de Reabilitação Urbana da Vertente Sul do concelho de Odivelas; 

 

Neste sentido, e de forma a atribuir uma maior clareza aos documentos constitutivos da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana da Vertente Sul do concelho de Odivelas, e do seu Programa 

Estratégico de Reabilitação Urbana, optou-se pela seguinte metodologia de estruturação documental: 

 

  F.1) Delimitação da Área de Reabilitação Urbana d a Vertente Sul do concelho de 

Odivelas 

 

O Projeto de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Vertente Sul do concelho de Odivelas 

respeita com as devidas adaptações, quanto à sua estruturação, a sequência do articulado do RJRU, 

no que diz respeito às opções tomadas para a Vertente Sul, justificando as opções tomadas quanto 

aos diferentes modelos e instrumentos de Execução, financiamento e de gestão opcionais. 

 
 

F.2) Programa Estratégico de Reabilitação Urbana 

 

O Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Vertente Sul do concelho de Odivelas delineado, 

respeita quanto à estruturação dos seus capítulos, a sequência das alíneas do artigo 33.º do RJRU, 

com as devidas adaptações em consideração às características e opções tomadas para o território e 

que consistem no seguinte: 

 

a) Apresentar as opções estratégicas de reabilitação e de revitalização da área de reabilitação 

urbana, compatíveis com as opções de desenvolvimento do município; 

b) Estabelecer o prazo de execução da operação de reabilitação urbana; 

c) Definir as prioridades e especificar os objetivos a prosseguir na execução da operação de 

reabilitação urbana; 

d) Estabelecer o programa da operação de reabilitação urbana, identificando as ações estruturantes 

de reabilitação urbana a adotar, distinguindo, nomeadamente, as que têm por objeto os edifícios, as 

infraestruturas urbanas, os equipamentos, os espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, e as 

atividades económicas; 

e) Determinar o modelo de gestão da área de reabilitação urbana e de execução da respetiva 

operação de reabilitação urbana; 

f) Apresentar um quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação executadas pelos 

proprietários e demais titulares de direitos e propor soluções de financiamento das ações de 

reabilitação; 

g) Descrever um programa de investimento público onde se discriminem as ações de iniciativa 

pública necessárias ao desenvolvimento da operação; 

h) Definir o programa de financiamento da operação de reabilitação urbana, o qual deve incluir uma 

estimativa dos custos totais da execução da operação e a identificação das fontes de financiamento; 
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i) Identificar, caso não seja o município a assumir diretamente as funções de entidade gestora da 

área de reabilitação urbana, quais os poderes que são delegados na entidade gestora, juntando 

cópia do ato de delegação praticado pelo respetivo órgão delegante, bem como, quando as funções 

de entidade gestora sejam assumidas por uma sociedade de reabilitação urbana, quais os poderes 

que não se presumem delegados; 

j) Mencionar, se for o caso, a necessidade de elaboração, revisão ou alteração de plano de 

pormenor de reabilitação urbana e definir os objetivos específicos a prosseguir através do mesmo. 
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DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA  

VERTENTE SUL DO CONCELHO DE ODIVELAS  

 POR INSTRUMENTO PRÓPRIO E RESPETIVO PROGRAMA ESTRA TÉGICO DE 

REABILITAÇÃO URBANA 

 

1. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL E OBJETO, (artigos 7.º e  12.º do RJRU) 

 

A abrangência Territorial da Área de Reabilitação Urbana da Vertente Sul do concelho de Odivelas, 

conforme planta anexa, tem aproximadamente 120 hectares, e corresponde à área declarada como 

Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística, (ACRRU), publicada pelo Decreto n.º 

3/2008, de 31 de janeiro, em Diário da República 1.ª Série – n.º 22, de 31 de janeiro de 2008, e 

integra os bairros de Vale do Forno, Encosta da Luz, Quinta do Zé Luís, Serra da Luz, Quinta das 

Arrombas e terrenos adjacentes Nascente e a Poente, sendo o seu limite Sul definido pelo limite 

administrativo entre o concelho de Odivelas e o concelho de Lisboa, e a Norte o limite Sul do 

Itinerário Complementar 17 (IC 17 / CRIL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Delimitação da Área de Reabilitação Ur bana da Vertente Sul do Concelho de Odivelas  
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2. Objetivos (artigo 3.º do RJRU) 

 

a) Assegurar a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados ou funcionalmente 

inadequados, quando a ponderação custo/benefício desta opção, demonstre que esta é a mais 

indicada face às opções estratégicas de reabilitação urbana e ambiental, aos princípios de 

ordenamento e às opções de planeamento do município; 

 

b) Reabilitar tecidos urbanos degradados ou em degradação; 

 

c) Melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário urbano e dos 

espaços não edificados; 

 

d) Garantir a proteção e promover a valorização do património cultural; 

 

e) Afirmar os valores patrimoniais, materiais e simbólicos como fatores de identidade, diferenciação e 

competitividade urbana; 

 

f) Modernizar as infraestruturas urbanas; 

 

g) Promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos espaços urbanos; 

 

h) Fomentar a revitalização urbana, orientada por objetivos estratégicos de desenvolvimento urbano, 

em que as ações de natureza material são concebidas de forma integrada e ativamente combinadas 

na sua execução com intervenções de natureza social e económica; 

 

i) Assegurar a integração funcional e a diversidade económica e sócio -cultural nos tecidos urbanos 

existentes; 

 

j) Requalificar os espaços verdes, os espaços urbanos e os equipamentos de utilização coletiva; 

 

l) Qualificar e integrar as áreas urbanas especialmente vulneráveis, promovendo a inclusão social e a 

coesão territorial; 

 

m) Assegurar a igualdade de oportunidades dos cidadãos no acesso às infra -estruturas, 

equipamentos, serviços e funções urbanas; 

 

n) Desenvolver novas soluções de acesso a uma habitação condigna; 
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o) Recuperar espaços urbanos funcionalmente obsoletos, promovendo o seu potencial para atrair 

funções urbanas inovadoras e competitivas; 

p) Promover a melhoria geral da mobilidade, nomeadamente através de uma melhor gestão da via 

pública e dos demais espaços de circulação; 

 

q) Promover a criação e a melhoria das acessibilidades para cidadãos com mobilidade condicionada; 

 

r) Fomentar a adoção de critérios de eficiência energética em edifícios públicos e privados. 

 

3. PRINCÍPIOS GERAIS (artigo 4.º do RJRU) 

 

a) Princípio da responsabilização dos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos 

sobre os edifícios, conferindo-se à sua iniciativa um papel preponderante na reabilitação do edificado, 

quando esta possibilidade seja aplicável, sendo-lhes, nessa medida, imputados os custos inerentes a 

esta atividade; 

 

b) Princípio da subsidiariedade da ação pública, garantindo que as ações de reabilitação urbana 

relativas a espaços privados são diretamente promovidas por entidades públicas apenas na medida 

em que os particulares, quer isoladamente quer em cooperação com aquelas, não as assegurem ou 

não possam assegurá-las; 

 

c) Princípio da solidariedade intergeracional, assegurando a transmissão às gerações futuras de 

espaços urbanos corretamente ordenados e conservados; 

 

d) Princípio da sustentabilidade, garantindo que a intervenção assente num modelo financeiramente 

sustentado e equilibrado e contribuindo para valorizar as áreas urbanas e os edifícios 

intervencionados através de soluções inovadoras e sustentáveis do ponto de vista sociocultural e 

ambiental; 

 

e) Princípio da integração, preferindo a intervenção em áreas cuja delimitação permita uma resposta 

adequada e articulada às componentes morfológica, económica, social, cultural e ambiental do 

desenvolvimento urbano; 

 

f) Princípio da coordenação, promovendo a convergência, a articulação, a compatibilização e a 

complementaridade entre as várias ações de iniciativa pública, entre si, e entre estas e as ações de 

iniciativa privada; 

 

g) Princípio da contratualização, incentivando modelos de execução e promoção de operações de 

reabilitação urbana e de operações urbanísticas tendentes à reabilitação urbana baseados na 

concertação entre a iniciativa pública e a iniciativa privada; 
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h) Princípio da proteção do existente, quando a ponderação custo benefício desta opção, demonstre 

que esta é a mais indicada face às opções estratégicas de reabilitação urbana e ambiental, aos 

princípios de ordenamento e às opções de planeamento do município; permitindo a realização de 

intervenções no edificado que, embora não cumpram o disposto em todas as disposições legais e 

regulamentares aplicáveis à data da intervenção, não agravam a desconformidade dos edifícios 

relativamente a estas disposições ou têm como resultado a melhoria das condições de segurança e 

salubridade da edificação ou delas resulta uma melhoria das condições de desempenho e segurança 

funcional, estrutural e construtiva da edificação e o sacrifício decorrente do cumprimento daquelas 

disposições seja desproporcionado em face da desconformidade criada ou agravada pela realização 

da intervenção; 

 

i) Princípio da justa ponderação, promovendo uma adequada ponderação de todos os interesses 

relevantes em face das operações de reabilitação urbana, designadamente os interesses dos 

proprietários ou de outros titulares de direitos sobre edifícios objeto de operações de reabilitação, (em 

ordem às opções estratégicas de planeamento, ordenamento; requalificação ambiental e 

desenvolvimento urbano do município); 

 

j) Princípio da equidade, assegurando a justa repartição dos encargos e benefícios decorrentes da 

execução das operações de reabilitação urbana. 

 

4. ENTIDADE GESTORA (artigo 10.º do RJRU) 

 

Considerando as ações em curso para esta área, nomeadamente a implementação do Programa de 

Ação – Parcerias para a Regeneração da Vertente Sul do concelho de Odivelas, onde o município 

assume o lugar da líder da Parceria, bem como a atual conjuntura económica e os constrangimentos 

à criação de novas empresas do setor empresarial local, o Município de Odivelas é a Entidade 

Gestora da Operação de Reabilitação Urbana da Verte nte Sul , liderado pelo presidente da 

Câmara Municipal de Odivelas. 

 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO U RBANA  

 (artigo 11.º do RJRU) 

 

Considerando que o Protocolo Financiamento da Parceria, assinado entre o município de Odivelas, a 

Autoridade de Gestão do Programa Operacional de Lisboa, e por um conjunto de parceiros beneficiários, 

(de onde se destacam as Comissões de Administração Conjunta dos Bairros inseridos na área da 

Vertente Sul), no sentido de implementar o Programa de Ação – Parcerias para a Regeneração da 

Vertente Sul do Concelho de Odivelas, que se constitui como Operação de Reabilitação Urbanística pela 

aplicação do RJRU e, não se introduzindo neste âmbito qualquer alteração às responsabilidade e 

compromissos específicos assumidos então por cada um desses parceiros, o modelo de execução da 
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operação de reabilitação urbana a adotar é o da iniciativa da entidade gestora, através de execu ção 

direta pela entidade gestora, podendo, no entanto, optar-se pela execução através de 

administração conjunta e parcerias com entidades pr ivadas . 

  

6. INSTRUMENTOS DE PROGRAMAÇÃO (artigo 13.º do RJRU ) 

 

6.1. ENQUADRAMENTO NAS OPÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO  MUNICÍPIO 

 

A Área de Reabilitação Urbana da Vertente Sul do Concelho de Odivelas, tem como objetivo estabelecer o 

quadro legal, executório e os mecanismos de financiamento, que presidirão ao urgente processo de 

Recuperação e Reconversão Urbanística daquela área territorial. 

Para o efeito, e na sequência das prioridades estratégicas estabelecidas pela Câmara Municipal de 

Odivelas nas suas Linhas de Orientação Estratégica do Concelho, foi definido um quadro de referência, 

orientador de políticas e ações que permitam alcançar os objetivos então delineados, nomeadamente: 

 

“Uma ideia para o futuro do concelho de Odivelas no  horizonte 2014”.   

 

■ Um concelho com identidade e qualidade de vida, na habitação, no trabalho e no lazer, que aposta na 

sustentabilidade e na visão integrada dos problemas, que corrige erros de crescimento e ruma no sentido 

do desenvolvimento. 

■ Um concelho que aposta na sua projeção e capacidade competitiva a nível regional e nacional, 

recorrendo, quando adequado, a associação intermunicipal. 

■ Um concelho que aposta nas novas tecnologias ao serviço da educação, da cultura, da cidadania, 

criando um território que proporciona igualdade de oportunidades, combate fenómenos de exclusão social, 

baseado em “boas práticas” de governabilidade local que aprofundam e consolidam a democracia 

participativa e, onde todos os agentes se regem por princípios de sustentabilidade. 

Consequentemente, foi identificado um conjunto de fatores considerados fundamentais à prossecução dos 

objetivos estratégicos estabelecidos:  

 

 QUADRO DE REFERÊNCIA ORIENTADOR DE POLÍTICAS E AÇÕ ES 

“Rumo a uma década de iniciativas e ações com base em boas práticas, 2004-2014”: 

 

■ REORDENAMENTO TERRITORIAL 

- Desenvolvimento urbano sustentável segundo princípios de interesse público e orientações e objetivos 

estratégicos; 

- Desenvolvimento territorial requalificador com uma gestão territorial mais estratégica; 

- Urbanismo democrático que contempla as condições de vida e identidades da população; 

- Parque habitacional de qualidade que corresponde às diversas necessidades e aspirações sociais; 

- Beneficiação da mobilidade com prioridade para transporte público, com conforto, segurança e rapidez, 

para todos; 
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- Equipamentos coletivos baseados em critérios de qualidade e segundo uma rede territorialmente 

harmonizada. 

 

■ VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DO CONCELHO 

- Salvaguarda do sistema ecológico fundamental; 

- Valorização ambiental e paisagística; 

- Recuperação/valorização de ribeiras e linhas de água; 

- Valorização do ambiente urbano, harmonizando o equilíbrio entre espaço verde e espaço construído; 

 

■ UMA SOCIEDADE COESA 

- Promoção de equidade social e territorial; 

- Coesão económica e social; 

- Promoção das identidades locais; 

- Articulação entre cultura, educação, formação profissional e dinâmica económica; 

- Dinâmica e criação de empregos socialmente integradora e valorizadora; 

- Habitação e equipamentos sociais integradores, para todas as condições da procura; 

- Qualificação do espaço público (rua, praça, jardim) enquanto fator de integração e valorização social; 

- Cidade solidária, intergeracional e multiétnica; 

 

■ VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO E DO ESPAÇO PÚBLICO 

- Valorização do património (edificado, natural e cultural) com recurso a projetos inovadores; 

- Afirmação de novas centralidades identificadoras de comunidades locais; 

- Valorização do espaço público enquanto fator de qualificação urbana e ambiental; 

- Fomentar o desenho urbano valorizador do espaço público e da imagem urbana. 

 

■ VALORIZAÇÃO ESTRATÉGICA DA INFORMAÇÃO, DA CULTURA E DO LAZER 

- Relacionamento e interação permanente entre cidade e cultura a cultura como estratégia educativa e a 

educação como foco de criação cultural; 

- Promoção das novas tecnologias da informação e comunicação nas escolas, bibliotecas e locais de 

convívio públicos; 

- Incentivo ao desenvolvimento de bibliotecas digitais e mediatecas; 

- Concelho que valoriza e desenvolve o conhecimento, a cultura e o lazer; 

- Desenvolvimento de uma rede de espaços culturais e artísticos de fruição dos tempos livres; 

- Criação e inovação como elementos centrais do desenvolvimento; 

 

■ MODERNIZAÇÃO DA ECONOMIA 

- Iniciativa local baseada na qualidade com forte visão empreendedora; 

- Plataforma comum de comunicação e interação entre os diferentes atores de desenvolvimento local; 

- Concelho com especialização de qualidade e diferenciada no contexto da AML; 

- Intervenções de urbanismo comercial – comercio, serviços e espaço público modernos; 
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- Concelho que fomenta o ensino superior e de investigação nas fileiras económicas mais valorizadas; 

- Promoção de espaços adequados à instalação empresarial e das atividades produtivas inovadoras. 

 

■ MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E DAS FORMAS DE PART ICIPAÇÃO 

- Implementação de novos processos na forma de gerir o desenvolvimento urbano; 

- Administração local baseada em princípios de transparência e ”boas práticas” de governabilidade local; 

- Ações sustentáveis, de médio ou longo prazo envolvendo os diversos atores locais; 

-Concelho de cidadania inclusiva onde todos os munícipes participam e tomam posição sobre o 

desenvolvimento; 

-Consciencialização dos cidadãos quanto aos seus direitos e deveres nas questões de participação e 

cidadania; 

-Consciencialização dos agentes locais, e em especial dos agentes económicos e de desenvolvimento 

urbano, quanto a deveres e princípios de qualidade e sustentabilidade. 

 

 

6.2. TIPOLOGIA DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA 

 

Considerando que Operação de Reabilitação Urbana (ORU) da Vertente Sul do Concelho de 

Odivelas integra um conjunto de intervenções destinadas à qualificação das infraestruturas, dos 

equipamentos e dos espaços verdes e urbanos de utilização coletiva, visando a requalificação e 

revitalização do tecido urbano, associada a um programa de investimento público e subsidiado por 

fundos comunitários, nos termos do artigo 8.º do RJRU, a Operação de Reabilitação Urbana da 

Vertente Sul do Concelho de Odivelas, é Sistemática . 

 

6.3. PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA (a rtigo 33.º do RJRU) 

 

Nos termos do disposto no artigo 33.º do RJRU, as Operações de Reabilitação Urbana Sistemáticas, são 

orientadas por um programa, que é o próximo capítulo deste documento, plasmado nas páginas 

seguintes. 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA  

DA  

VERTENTE SUL DO CONCELHO DE ODIVELAS 

 

I. OPÇÕES ESTRATÉGICAS DE REABILITAÇÃO E DE REVITAL IZAÇÃO DA ÁREA DE 
REABILITAÇÃO URBANA DA VERTENTE SUL COMPATÍVEIS COM  AS OPÇÕES DE 
DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO 

 
Considerando que para a revitalização urbana e ambiental de uma área com as características da 

Vertente Sul do concelho de Odivelas, as ações de natureza material deverão ser concebidas de forma 

integrada e ativamente combinadas na sua execução com intervenções de natureza social e económica, 

partindo de um diagnóstico síntese, relativo à origem da ocupação, à sua ocupação atual, fazendo uma 

síntese da Estratégia Integrada de Intervenção em curso para aquela área urbana. 

 

● Diagnóstico Síntese 
Origens da Ocupação Urbana 

Inserida na conurbação metropolitana de Lisboa, foi alvo nas últimas três décadas do Século XX, de um 

acentuado processo de ocupação de natureza ilegal, resultante de acentuados processos migratórios e 

da crescente procura de locais de habitação localizados na proximidade dos centros de emprego e 

polarizadores populacionais, neste caso, a Área Metropolitana de 

Lisboa.

 
Fotografia aérea em 1965  
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Essa crescente procura de locais habitacionais na proximidade da cidade de Lisboa e pólos 

empregadores da sua periferia, aliada à ausência de uma oferta imobiliária em termos de, quantidade, 

localização e economia, e ainda aliada a uma considerável inoperância do Estado e das Autarquias, esta 

área, à época eminentemente periférica relativamente aos atuais centros urbanos da sua vizinhança, foi 

alvo de um processo de ocupação edificada casuística, descontrolada e informal, que se estendeu por 

toda a encosta. 

 

A Ocupação Atual 

 

Face ao impedimento legal surgido nos anos setenta e oitenta, sobre a divisão da propriedade rústica e 

da necessidade dos competentes alvarás de loteamento, o fracionamento e a ocupação do solo nesta 

área operou-se em termos informais/ilegais, de uma forma caótica e sem qualquer rigor técnico, no que 

respeita à estrutura urbana e ocupação edificada, e sem a fundamental previsão de adequados sistemas 

de infraestruturas, redes equipamentos sociais e de espaços públicos. 

 

Como resultado, a ocupação patente na Vertente Sul, é caracterizada por um conjunto urbano de fraca 

qualidade arquitetónica e deficitário em termos de: 

� Infraestruturas de saneamento básico; 

� Rede viária e de mobilidade em geral 

� Equipamentos públicos e sociais, fundamentais ao bem-estar e necessidades básicas da 

população; 

� Espaços públicos adequados a uma vivência urbana salutar; 

� Centralidades urbanas e de uma ocupação diferenciada e estruturada em termos de usos, 

nomeadamente, habitacional, lazer, e atividades económicas. 

 

Segundo o Plano Diretor Municipal de Odivelas, os bairros do Vale de Forno, Quinta do Zé luís, Serra da 

Luz, Encosta da Luz e Quinta das Arrombas estão englobados numa zona de duvidosa segurança 

geotécnica. Os declives acentuados, combinados com situações climatéricas adversas, poderão 

propiciar a instabilidade de vertentes e, consequentemente, provocar ocorrências de deslizamentos. 

 

O elevado grau de probabilidade deste cenário, aliado a um espaço urbano desordenado e degradado 

com deficientes condições de solidez, segurança e salubridade dos edifícios leva-nos a concluir que é 

urgente travar e inverter este processo. 

 

A acrescer à desordem urbanística e à degradação do parque habitacional e do espaço público, existem 

inúmeras debilidades sentidas e identificadas pela população residente e também pelo Município, à qual 

urge dar resposta.  
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                                                                                                                                             Fotografia a érea em 2005 

 

A falta de equipamentos sociais, culturais e desportivos, de infraestruturas de apoio quotidiano à 

população residente, o fraco dinamismo económico, os problemas de integração social e as progressivas 

situações de marginalização, degradação, pobreza e desqualificação social carecem de uma resposta 

concertada e de uma urgente intervenção pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Fotografias exemplificat ivas da estrutura urbana e condições do edificado 
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Atualmente, virtude de importantes transformações económicas e sociais ocorridas mais recentemente, 

donde se destacam importantes fluxos migratórios oriundos das mais diversas origens, como sejam de 

países africanos, Brasil, países da Europa de Leste e Asiáticos, a área de intervenção tem vindo a sofrer, 

nos últimos anos uma transformação sociocultural acelerada, desencadeando dinâmicas de guetização e 

de conflitos sociais latentes, que, na ausência de um programa de desenvolvimento integrado para a 

área, poderão resultar num forte agravamento da situação, com consequências muito negativas, não só 

para a zona como para o resto da cidade e sociedade em geral. 

 

Dada a gravidade da situação, à qual a delimitação como AUGI não dava resposta, foi requerida 

declaração de Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanísti ca da Zona Ocidental, tendo a 

mesma sido declarada pelo Decreto n.º 3/2008, de 31 de janeiro. 

 

Nessa sequência, foi considerado como fundamental adotar um conjunto de ações que invertessem esta 

situação, sendo que com a aprovação da Candidatura no âmbito do Quadro de Referência Estratégico 

Nacional (QREN) e do instrumento de “Politica de Cidades - Parcerias para a Regeneração Urbana”, 

inscrito nos Eixos, 2 – Sustentabilidade Territorial e 3 – Coesão Social do Programa Operacional 

Regional de Lisboa (PorLisboa) do Programa de Ação - Parcerias para a Regeneração da Vertente Sul 

do Município de Odivelas, se consegui estabelecer um impulso essencial à Reabilitação Urbana desta 

Área.  

 

Este instrumento integra um conjunto de ações fundamentais para a regeneração urbana e 

requalificação ambiental desta área, através da adoção de soluções equilibradas que minimizem as 

situações de riscos e corrijam as deficiências urbanísticas mais graves, através de um processo de 

atuação, sustentável, sistémico, integrado, participado e monitorizado. 

 

Estratégia Integrada de Intervenção 

 

A estratégia integrada de intervenção para o território da Vertente Sul do Concelho de Odivelas, exige 

ter em conta uma intrincada trama de procedimentos; a utilização de conhecimentos, métodos e fontes 

de informação diversificados; a comunicação, concertação e ação de múltiplos agentes sociais. Como 

tal, e para que a sua concretização fosse exequível, foi necessário o envolvimento de diversos atores 

locais que culminou com o a assinatura de um protocolo de parceria local.  

 

Esta estratégia encerra em si uma grande dimensão e complexidade, que exigem uma intervenção 

urgente, multidisciplinar e transversal, não passando apenas pela abordagem puramente jurídica ou 

urbanística do problema, mas com ações que se reflitam no tecido económico e social, visando: 

� A promoção da coesão e da inclusão social, da integração e da igualdade de oportunidades das 

diferentes comunidades que constituem a cidade;  

� A promoção dos fatores de igualdade entre homens e mulheres;  

� O estímulo da revitalização sócio-económica de espaços urbanos degradados;  
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� A qualificação do ambiente urbano e dos fatores determinantes da qualidade de vida da 

população;  

� O reforço da atratividade das cidades através da preservação e valorização de espaços de 

excelência urbana;  

� O reforço da participação dos cidadãos e da inovação nas formas de governação urbana através 

da cooperação dos diversos atores urbanos. 

 

O Programa de Ação, que decorreu das necessidades identificadas no vasto diagnóstico elaborado, tem 

um horizonte temporal de 3 anos e está estruturado em quatro eixos de atuação/incidência , a saber:  

 

Eixo 1 – Qualificação do Espaço Público e do Ambiente Urban o 

Eixo 2 – Desenvolvimento Económico 

Eixo 3 – Desenvolvimento Social 

Eixo 4 – Desenvolvimento Cultural 

 

A programação é plurianual  e integrada , articulando de forma coerente e equilibrada as dimensões 

física, ambiental, económica, social e cultural. 

 

Uma intervenção integrada não se resume a um conjunto de ações ou iniciativas, uma ação integrada 

implica a coordenação e a articulação das várias ações em prol de objetivos comuns.  

 

Desta forma, o Programa de Ação proposto é composto por um conjunto de ações de valências distintas 

e, pese embora a maior incidência que determinada ação possa ter num determinado eixo de 

desenvolvimento, exercem entre si complementaridades essenciais ao sucesso global do mesmo, a 

saber: 

 

● Eixo 1 – Qualificação do espaço público e do ambie nte urbano, nomeadamente:  

 

� Modernização das infraestruturas urbanas, incluindo a instalação de infraestruturas para as 

tecnologias de informação;  

� Melhoria do ambiente urbano, em especial, criação e qualificação de espaços verdes urbanos, e 

valorização de frentes ribeirinhas;  

� Melhoria da acessibilidade e mobilidade, promovendo os modos de transporte favoráveis ao 

ambiente, a circulação ciclável e pedonal, a reestruturação da rede viária e a criação de 

estacionamento e a supressão de barreiras arquitetónicas;  

� Equipamentos coletivos de identidade e referência urbana; 

� Recuperação e qualificação do espaço público, incluindo mobiliário urbano e equipamento 

estruturante;  

� Melhoria da qualidade visual da paisagem urbana;  
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� Promoção da multifuncionalidade dos espaços urbanos;  

� Criação de estruturas de gestão e manutenção do espaço público;  

� Apoio técnico aos moradores para autorreabilitação dos edifícios e habitações;  

� Desenvolvimento de tecnologias e processos de planeamento urbano participado.  

 

● Eixo 2 – Desenvolvimento Económico 

 

� Recuperação de edifícios e espaços para a instalação de novas atividades económicas;  

� Apoio a iniciativas económicas das populações locais nomeadamente através de formas 

adequadas de apoio técnico e organizativo, bem como apoio financeiro no respeito das regras 

dos auxílios de Estado.  

� Desenvolvimento de novas oportunidades de qualificação, de autoemprego e de 

empreendedorismo, em que se privilegia a exploração do potencial das TIC;  

 

● Eixo 3 – Desenvolvimento Social 

� Qualificação e modernização dos serviços de interesse coletivo para a população ou as 

empresas;  

� Criação/remodelação de equipamentos e de serviços de proximidade;  

� Dinamização de atividades recreativas e desportivas;  

� Melhoria de competências e da inserção no mercado de trabalho, em particular das pessoas em 

risco de exclusão social;  

� Ações de conciliação da vida familiar com a vida profissional;  

� Prevenção da toxicodependência, da delinquência e de comportamentos antissociais.  

 

● Eixo 4 – Desenvolvimento Cultural 

� Criação e dinamização de equipamentos culturais;  

� Qualificação e modernização de serviços culturais vocacionados para a educação artística e a 

fruição cultural;  

� Dinamização das atividades culturais.  

E ainda, 

 

● Ações associadas à animação da Parceria Local e à dinamização do Programa de Ação 

� Ações associadas à animação da Parceria Local e à dinamização do Programa de Ação e sua 

divulgação; 

 

Desta forma, considera-se que a aplicação deste Programa de Ação, por via de ações e parceiros que 

propõe, visando a reabilitação e renovação urbana, a criação de equipamentos e espaços públicos 

indispensáveis à melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes, irá promover a requalificação 

ambiental, a qualificação do espaço público e a indispensável coesão territorial. 
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Complementarmente as ações de dinamização de atividades culturais, de valorização do tecido 

económico local, de modernização das infraestruturas básicas, de promoção da igualdade do género e a 

inclusão social, constituirão um impulso fundamental à inserção socioeconómico e cultural de toda a 

população da Vertente Sul de Odivelas. 

 

Considerando que os diversos projetos e ações que constituem o presente Programa de Ação, pela sua 

natureza abrangente, incidindo de forma integrada e coerente nos diversos eixos de incidência 

identificados como de atuação prioritária, e não obstante esse seu caráter transversal relativamente aos 

mesmos, foram os Projetos e Ações divididos de acordo a sua natureza, nos seguintes grupos: 

 

� Grupo 1 – Governança, Ordenamento e Sustentabilidade 

� Grupo 2 – Equipamentos Coletivos de Identidade e Referência Urbana 

� Grupo 3 – Qualificação do Ambiente, Espaço Público e Infraestruturas Urbanas 

� Grupo 4 – Inclusão Social e Valorização Cultural 

� Grupo 5 – Requalificação do Tecido Económico e Melhoria das Condições  

 Socioeconómicas da População 

� Grupo 6 – Dinamização e Monitorização do Programa de Ação; 

 

GRUPO 1. – Governança, Ordenamento e Sustentabilida de 

 

Este grupo de ações é fundamental à definição das normativas urbanísticas e institucionais, bem como à 

sustentabilidade material, socioeconómica e ambiental do território. 

 

Para o efeito, propõe-se levar por diante a implantação sistemática de metodologias de participação 

pública e de práticas de Governança, aplicadas à concretização dos instrumentos de ordenamento, de 

execução e de natureza estruturante para o território. 

 

Para esse fim perspetiva-se concretizar um conjunto de Planos e Projetos assentes em práticas 

metodológicas participadas tendo como fundamentais as seguintes ideias chave: 

 

● Definição das diferentes abordagens metodológicas; 

● A participação e integração dos atores locais na definição dos instrumentos de natureza normativa;  

● Envolvimento institucional e estabelecimento de parecerias; 

● Desenvolvimento de uma cultura de avaliação ao nível das equipas técnicas e das parcerias através 

da adoção de métodos de autoavaliação; 

● Sustentabilidade das intervenções e ações complementares; 

● Inovação ao nível das metodologias de análise e diagnóstico, de planeamento, de execução e de 

monitorização; 

● A transferibilidade de práticas de sucesso entre projetos e ações; 
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● Reforçar/aprofundar o conhecimento e a aprendizagem sobre os problemas e as matérias objeto de 

intervenção (diagnóstico on going). 
 

GRUPO 2 – Equipamentos coletivos de identidade e re ferência urbana 

 

A reconversão, requalificação e revitalização das áreas urbanas, cujas condições físicas, económicas e 

sociais apresentam consideráveis debilidades e disfunções, assume-se como uma das opções 

estratégicas fundamentais para a inclusão social e coesão territorial. 

 

Face ao deficit neste tipo equipamentos, fundamentais ao bem estar e qualidade de vida das 

populações, é fundamental aumentar, em quantidade e qualidade, os equipamentos e serviços de 

utilidade pública, suporte fundamental à vida quotidiana, nomeadamente os equipamentos de índole 

social, como é o caso os educativos, de apoio à terceira idade, os lúdico desportivos, os de reforço do 

acesso e qualificação tecnológica e cultural da população residente – no sentido de colmatar as 

carências e deficiências existentes, sobretudo em territórios ocupados maioritariamente por grupos de 

precariedade económica e acentuados riscos de exclusão social. 

 

No caso da Vertente Sul do concelho de Odivelas, verificam-se grandes lacunas deste tipo de estruturas 

de apoio a jovens e idosos, conforme se constata nos estudos entretanto elaborados e desenvolvidos 

pelo Município, como é o caso do estudo Sócio-demográfico 2007, e inquérito à população no âmbito da 

parceria CLDS (Contrato Local de Desenvolvimento Social) com o Centro Paroquial de Famões  

 

Neste âmbito, constata-se existir uma grande insuficiência em equipamentos de saúde, educação, 

desporto e formação profissional. Entre as principais necessidades destacamos:  

 

� Espaços Internet; 

� Pólos bibliotecários; 

� Mediateca, Ludoteca; 

� Núcleos de apoio psicossocial; 

� Centro de apoio às atividades económicas, 

� Escola das profissões; 

� Pavilhão multiusos; 

� Centro de dia; 

� ATL/creche infantário; 

� Pavilhão gimnodesportivo /recreio e lazer; 

 

De modo a suprimir as deficiências identificadas no território, também apontadas pela população, 

importa desenvolver e concluir a instalação de diversos tipos de equipamentos coletivos baseados em 

critérios de qualidade, integrados numa rede funcional e territorialmente coerente. 
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GRUPO 3 – Qualificação do ambiente, espaço público e infraest ruturas urbanas 

A paisagem urbana é resultado da aglomeração espontânea da população na cidade resultante da 

relação entre os espaços público e privado. 

Os espaços públicos devem ser essencialmente espaços de lazer, lugares de dinâmica cultural onde o 

lúdico faça realçar um conjunto de expressões ou rituais sinónimos do direito à cidade e de usufruto dos 

lugares “agradáveis para viver”. Estes lugares devem oferecer uma grande variedade de atividades, 

servindo muitas aspirações, por vezes contraditórias, mas onde os cidadãos procurem, mais ou menos 

conscientemente, estar em sintonia com a sua unidade de vizinhança. O ordenamento é atualmente um 

dos aspetos vitais para a revitalização e a qualidade de vida do meio urbano, os espaços públicos 

interessam a todas as pessoas, independentemente do tempo livre e do grau de utilização de cada um.  

A paisagem urbana atual, na Vertente Sul, é o resultado da aglomeração espontânea da população 

desenvolvendo-se de modo a dar resposta a um conjunto de questões habitacionais e desprezando, de 

certa forma, o espaço público.  

Assim é fundamental dar resposta a alguns problemas que afetam a Vertente Sul, os seus habitantes na 

vivência quotidiana do espaço público e na ligação do bairro ao exterior. Pretende-se assim: 

� Melhorar o espaço urbano da Vertente, projetando alguns locais de encontro e de convívio, 

promovendo a sua requalificação e abertura ao exterior bem como a atração de novas 

populações ao território.  

� Requalificar o espaço público, dotando-o de melhores condições de conforto e de segurança, 

transformando-o num espaço de encontro e de convívio da população local e atraindo novas 

populações para o bairro. 

� Melhorar a imagem urbana da Vertente através da requalificação de locais coletivos, da 

diversificação da sua estrutura funcional e a sua qualificação ambiental.  

� Criar novas centralidade que promovam a reinserção urbanística da Vertente, gerando fluxos e 

dinâmicas em torno dos espaços públicos. 

� Sensibilização da população para a manutenção dos espaços públicos.  

Para o efeito foram concebidas um conjunto de ações fundamentais para qualificar o território e a 

vivência quotidiana da população em geral. 

 

GRUPO 4 – Inclusão social e valorização cultural 

O desenvolvimento social é fundamental ao desenvolvimento local e às potencialidades da região nos 

mais variados domínios. 

Num território com as características sociais da Vertente Sul do Concelho de Odivelas, o 

estabelecimento de ações e programas dirigidos a grupos carenciados de forma a promover a inclusão 
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social, surge como necessidade complementar e indispensável a outros programas e ações de natureza 

material. 

Para o efeito propõe-se um conjunto de ações de cariz social integradas no Programa de Ação com 

incidência nos domínios da prevenção da Tóxico-dependência; descriminação social; desemprego; 

jovens desqualificados, devido à saída precoce do sistema educativo; descriminação entre sexos; 

movimentos migratórios provenientes de países pobres com problemas de integração.  

Identificam-se assim como prioridades: 

 

� Controlar a conflitualidade social mediante melhoria das condições de integração de 

determinadas comunidades étnicas nesta área urbana; 

� Garantir a sustentabilidade financeira; 

� Rever os mecanismos sociais e de revitalização integrados, tendo consciência da forte 

incidência de pobreza urbana e de outras formas de exclusão urbana; 

� A qualificação e modernização dos serviços de interesse coletivo para a população; 

� A criação e remodelação de alguns serviços, criando um relação de proximidade com os 

cidadãos consoante as suas necessidades imediatas; 

� A dinamização de atividades recreativas e desportivas; 

� Os Workshops de participação dos atores locais; 

� As ações de sensibilização ambiental junto da população jovem “Patrulheiros do Ambiente” 

� O Centro Local de Apoio Emigrante; 

� A implementação do Programa Crescer a Brincar, Investir nas Gerações; 

� O alargamento no âmbito do programa de apoio psicológico da Pontinha; 

� A operação reforço da mobilidade da população residente; 

� O acompanhamento e apoio à família – “Laços”. 

A par e de forma indissociável com estas preocupações de âmbito social, a valorização cultural, 

constitui-se como outro dos domínios prioritários de intervenção com vista à valorização cultural da 

população. 

A cultura é transversal aos outros domínios de intervenção no âmbito da reabilitação urbana, uma vez 

que contribui, em larga medida, para a difícil missão de organização num espaço. 

As ações que se propõem neste âmbito, numa área de elevada miscigenação cultural pela presença de 

populações oriundas de várias origens, contribuem para o conhecimento e valorização mútua das 

especificidades de cada cultura, operacionalizando ações e mecanismos que permitam a sua interação e 

integração.  

Constituem-se assim como prioridades, as ações com intervenção nos seguintes domínios: 
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� Promoção de encontro entre culturas e gerações, bem como dinâmicas de apropriação dos 

espaços públicos; 

� Sensibilização para a interculturalidade através de programas de intercâmbios culturais para 

jovens que promovam o conhecimento das diferentes realidades culturais do território, com 

especial ênfase na herança tangível e intangível; 

� Definição de programas que visem a sensibilização da interculturalidade e realização de 

protocolos com entidades interessadas em promover a diversidade cultural; 

� Criação de instrumentos de monitorização; 

� Maior consciencialização da população para a diversidade cultural, perceção dos diferentes 

saberes culturais e suas vantagens; 

� Maior ocupação dos tempos livres dos jovens e idosos promovendo a aproximação 

intergeracional e cultural. 

 

Este conjunto de medidas procura dar resposta a alguns problemas que afetam a Vertente e os seus 

habitantes na vivência de vida de todos os dias, promovendo a Inclusão Social e Valorização Cultural. 
 

GRUPO 5 – Requalificação do tecido económico e melhoria das c ondições socioeconómicas da 

população 

 

A prioridade estratégica Promover a Qualificação dos Portugueses e das Portuguesas é entendida 

simultaneamente como fator indispensável à emergência de um modelo mais sustentável do crescimento 

económico, por via da dotação acrescida de capital humano e de conhecimento científico e tecnológico 

na economia portuguesa, e como elemento essencial de coesão social, por via do reforço das condições 

de empregabilidade e de adaptabilidade por parte dos que acedem ou permanecem no mercado de 

trabalho. 

 

A qualificação constitui-se como uma mais-valia para o desenvolvimento sustentado do país. A redução 

do défice de qualificações escolares e profissionais da população portuguesa e estrangeira impõe-se 

como impulsionadora da coesão social e do crescimento da economia portuguesa. O investimento em 

educação e formação permite a produção de mão de obra qualificada, reduz a duração do desemprego 

e, ao amplificar as probabilidades de inserção ou reinserção no mercado de trabalho, reduz o risco de 

desemprego e permite à população ativa a aquisição de competências impulsionadoras da 

modernização empresarial.  

 

A qualificação é um instrumento de prevenção e combate à exclusão; o acesso ao conhecimento 

aumenta as oportunidades de integração no mercado de trabalho, de participação cívica e de inclusão 

social. 

 

Com o intuito de ministrar um impulso de vitalidade e inovação na dinâmica da região, tendo em vista o 

crescimento sustentável e o acréscimo da qualidade de vida da população residente na “Vertente Sul” e 
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a rentabilização do potencial, ainda por capitalizar, do concelho de Odivelas, destacamos, deste modo o 

objetivo da qualificação dos nossos munícipes. 

 

A economia e a população da vertente denunciam as reduzidas qualificações da população ativa, facto 

que constitui uma das principais fragilidades do território. 

 

O défice de qualificação escolar constitui o primeiro obstáculo à empregabilidade, exigindo um esforço 

de investimento na criação de novas competências de base, quer ao nível das pessoas que já se 

encontram no mercado de trabalho e possuem baixas qualificações quer das que entram pela primeira 

vez no mercado de trabalho. 

 

As presentes ações inseridas neste eixo serão desenvolvidas em várias componentes com vista a 

dinamizar o mercado de trabalho, combatendo a debilidade estrutural da atual economia presente no 

território. Estamos cientes de que importa apostar na qualificação, no desenvolvimento e na economia 

local, passando por um diagnóstico sectorial de modo a combater o desemprego no sentido de criar uma 

melhoria da produtividade e da competitividade das empresas instaladas no território. Pretende-se fazer 

deste espaço um modelo de desenvolvimento económico, conscientes da importância de desenvolver 

novas dinâmicas, nomeadamente, oportunidades de qualificação, de auto emprego e de 

empreendedorismo em que se privilegie a utilização de TIC. 

 

As ações visam estimular a qualificação e o tecido produtivo, com base na inovação, no desenvolvimento 

tecnológico e no estímulo ao empreendedorismo, bem como a melhoria das diversas componentes que 

envolvem a atividade empresarial. 

 

GRUPO 6 – Dinamização e monitorização do programa d e ação 
 

Descrição sumária e objetivos 
 

  

A estratégia de definição dos 26 parceiros envolvidos na Parceria Local, denominada Parcerias para a 

Regeneração Urbana, teve como fator mais relevante a sua complementaridade. 

 

A parceria local é liderada pela Unidade de Direção, liderada pelo Município de Odivelas e será 

constituída por um representante de cada parceiro, com poder de decisão, para suprir as possíveis 

dificuldades, quer ao nível  do cumprimento das funções mais formais de direção do Programa de Ação, 

quer ao nível prático. À Unidade de Direção compete também a responsabilidade de acompanhar a 

evolução do Programa de Ação e informar continuamente os parceiros para o cumprimento integral dos 

prazos estabelecidos. 

 

A Estrutura de Apoio Técnico será assegurada pelos serviços do município, nas suas diferentes áreas de 

atuação. Os departamentos a envolver serão, nomeadamente, os seguintes: 

 



 

 

27 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

� Divisão de Requalificação e Inserção de Áreas Criticas, 

� Departamento de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Económico, 

� Departamento de Obras Municipais e Transportes,  

� Departamento Sociocultural, 

� Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais. 

 

Importa realçar que integra o Departamento de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Económico 

a Divisão de Atividades Económicas e Projetos Comparticipados, que tem como missão a formalização 

de candidaturas e o acompanhamento e execução física e financeira. Como tal, o município possui uma 

unidade orgânica que não só se responsabilizará pelo acompanhamento da candidatura como também, 

prestará todo o apoio técnico nesta área de atuação aos atuais beneficiários do presente programa de 

ação. Caso seja necessário, poderão ser envolvidos outros departamentos municipais. 

 

 

O acompanhamento da execução física e financeira da candidatura será liderado pelo Departamento 

Estratégico e Desenvolvimento Económico em colaboração com os restantes departamentos municipais. 

 

(Nota: os parágrafos anteriores deverão ser lidos e interpretados à luz da nova macroestrutura orgânica 

da CMO, que entrou em vigor no dia 2 de janeiro de 2011). 

 

 

 

A Candidatura do Programa de Ação de Odivelas para a Requalificação da Vertente Sul de 

Odivelas adequa-se, e é coerente com os objetivos d efinidos nos eixos 2 e 3, designadamente: 

� Melhorar a sustentabilidade e as condições de mobilidade urbana e metropolitana de forma a 

garantir ganhos na produtividade total dos fatores.  

� Promover a eficiência e a sustentabilidade ambientais. 

� Promover parcerias para a regeneração urbana 

� Apoiar a criação e desenvolvimento de serviços de proximidade dirigidos à população com 

necessidades especiais de apoio e promover a qualidade de vida e o bem-estar urbano. 

 

 

EIXO 2 – SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL  

 

A. Melhorar a sustentabilidade e as condições de mo bilidade urbana e metropolitana  de forma a 

garantir ganhos na produtividade total dos fatores .  

 

Com este objetivo específico pretende-se a implementação de soluções inovadoras para problemas 

urbanos. 
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A. PROMOVER A EFICIÊNCIA E A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAI S  

Com este objetivo específico pretende-se: 

• A implementação de soluções inovadoras para problemas urbanos, designadamente no 

seguinte contexto:  

o Adoção de metodologias, instrumentos e práticas que permitam elevar os padrões 

de eficiência ambiental na atividade da Administração Pública, bem como reforçar a 

capacidade de monitorização, vigilância e prevenção ambientais, designadamente 

através de: 

� Centros de informação e de interpretação e/ou educação ambiental; 

� Sinalização;  

� Ações de divulgação e sensibilização ambiental; 

� Promoção da eficiência energética, da reutilização e reciclagem de recursos, 

e da instalação de fontes de energia renováveis; 

� Redução das emissões de gases poluentes e com efeito de estufa; 

 

EIXO 3 – COESÃO SOCIAL  

 

A. Promover parcerias para a regeneração urbana 

 

Com este objetivo específico pretende-se o apoio a intervenções sócio-urbanísticas em áreas urbanas 

críticas – assentes em planos estratégicos – marcadas pela degradação do edificado e do espaço 

público, pela insuficiência de equipamentos sociais elementares e por processos crescentes de exclusão 

social. As intervenções a apoiar – focalizadas na vertente da inclusão social – deverão apresentar um 

caráter integrado, abrangendo domínios diversos, designadamente, a reabilitação do espaço público, o 

apoio à educação, particularmente ao nível da rede do 1º Ciclo do Ensino Básico, a formação e inserção 

profissionais, a ação social, o aumento da rede de equipamentos sociais e a dinamização de iniciativas 

económicas locais – promovendo ativamente o empreendedorismo, numa intervenção integrada, 

apoiada pelos diferentes setores do Estado e ancorada nos diversos atores locais. De referir que as 

intervenções a ocorrerem no âmbito deste objetivo específico poderão ser completadas, numa lógica de 

adicionalidade, com o recurso a instrumentos de engenharia financeira. 

 

B. Apoiar a criação e desenvolvimento de serviços d e proximidade dirigidos à população com 

necessidades especiais de apoio e promover a qualid ade de vida e o bem-estar urbano 

 

Com este objetivo específico pretende-se a promoção de ações de inclusão social e económica dirigidas 

a grupos especiais, como os imigrantes, os idosos, os jovens, os desempregados. 

Inserem-se neste objetivo o apoio aos Centros de Apoio aos Imigrantes – na senda de uma eficaz 

política de acolhimento e integração – visando a criação de mecanismos de acesso à informação. 

Pretende-se igualmente apoiar projetos que fomentem a adoção de hábitos de vida saudável, a 

participação cidadã e, de modo geral, a qualidade de vida em ambiente urbano. 
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II. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO U RBANA 

Na definição da presente ARU, o âmbito temporal da Operação de Reabilitação Urbana da 

Vertente Sul do concelho de Odivelas é de 5 anos. 

 

Para esta opção relevam os seguintes aspetos: 

 

- A reabilitação urbana de uma área com estas características e abrangência territorial é uma operação 

de longo prazo e que requer um nível de investimento substancial; 

 

- Dada a atual conjuntura económica, e considerando o âmbito temporal do Programa de Ação – 

Parcerias para a Regeneração da Vertente Sul do concelho de Odivelas, que integrarão, sob a disciplina 

do RJRU, esta Operação de Reabilitação Urbana, opta-se por não estabelecer um quadro de execução 

demasiado ambicioso, permitindo assim que, com a experiência adquirida e estudos entretanto 

elaborados, se possam introduzir as alterações que se considerem fundamentais à reabilitação urbana e 

ambiental desta área; 

 

- Considera-se assim como passível que, no decurso do tempo, se venham a identificar aspetos e 

opções que aconselhem à adoção de outros modelos de gestão e de execução de uma redelimitação da 

área de intervenção, ou mesmo da atribuição da coordenação a uma entidade gestora distinta da opção 

atual, aconselhando que, nos termos do RJRU, nomeadamente nos seus artigos 13.º, 14.º, 20.º e 23.º 

(sem prejuízo do mais disposto aplicável a estas possibilidades), se promovam, em tempo oportuno, as 

necessárias alterações à Área de Reabilitação Urbana e respetiva Operação de Reabilitação Urbana. 

 

Nessa sequência e considerando o disposto no artigo 18.º e no n.º 2 do artigo 19.º do RJRU, o âmbito 

temporal da presente Área de Reabilitação Urbana de 5 anos, poderá ser prorrogado até ao prazo 

máximo de 15 anos, ou outro que a lei venha a determinar. 

 

III. Prioridades objetivos a prosseguir na execução  da Operação de Reabilitação Urbana: 

Reabilitar, requalificar, realojar e estabilizar 

Considerando a necessária e urgente reabilitação urbana de que esta área deverá ser alvo, elegem-se as 

seguintes orientações específicas para a estratégia de reabilitação urbana: 

Reabilitar 

● Eleger os critérios que deverão presidir à reabilitação urbanística das áreas construídas, em 

consideração ao legalmente disposto e à viabilidade económica e material das ações a tomar; 

● Identificar e delimitar os conjuntos urbanos passíveis de reabilitação;  
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● Definir as tipologias de intervenção e os parâmetros a obedecer na reabilitação, contextualização 

urbana e conformação legal para o edificado a reabilitar. 

 

Requalificar 

● Fomentar a criação de centralidades urbanas através da requalificação dos espaços de uso 

público existentes, de forma a promover o estabelecimento de um conjunto urbano mais 

harmonioso; 

● Estabelecer um modelo de tráfego fluido, hierarquizado e eficiente, recorrendo-se a sentidos 

únicos quando tal seja necessário para a constituição de passeios pedonais e locais para 

estacionamento; 

● Requalificar o espaço público, promovendo a pedonalização, a constituição de espaços 

ajardinados em locais estratégicos no tecido urbano existente passível de reabilitação; 

● Estabelecer os critérios de requalificação dos espaços com aptidão e uso comercial existentes;   

● Identificar e propor a remoção das construções: 

- Localizadas em Zonas Não Aptas do ponto de vista geológico, ou localizadas em Zona Apta 

Após Intervenção, mas que a ponderação custo/benefício demonstre não ser economicamente 

viável; 

- Localizadas em local incompatível com as disposições do PROTAML, nomeadamente por se 

localizarem em corredores ecológicos, vital e secundário; 

- Localizadas em leito de cheia e para as quais não seja possível estabelecer medidas 

minimizadores de impacte por inundação. 

 

Realojar 

● Identificar as localizações alternativas para o realojamento da população afetada pelas 

necessárias demolições de edifícios com uso habitacional; 

● Propor as tipologias habitacionais a que deverão corresponder os novos edifícios a criar;  

● Definir a conceção geral da organização urbana das novas áreas a ocupar a partir da 

qualificação do solo, do estabelecimento de uma rede viária estruturante, pela localização de 

espaços destinados a equipamentos de uso público e zonas verdes; 

● Efetuar o pré-dimensionamento dos equipamentos coletivos e dos espaços verdes urbanos 

necessários à Área de Reabilitação Utrbana; 

● Identificar os programas de apoio ao realojamento de população, tais como o PROHABITA, e 

propor o estabelecimento de parcerias estratégicas com entidades públicas e privadas com 

capacidade de intervenção neste âmbito, como por exemplo o Instituto da Habitação e 

Reabilitação Urbana (IHRU) Federação Nacional de Cooperativas de Habitação (FENACHE), 

entre outras. 
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 Estabilizar 

● Identificar os instrumentos legais e os mecanismos executórios a adotar subsequentemente, tais 

como Unidades de Intervenção e/ou a necessidade de elaboração Plano(s) de Pormenor a que 

deverão obedecer as Operações de Reabilitação Urbana, caso esta necessidade venha a ser 

identificada. 

 

Qualificação ambiental 

● Promover a criação de espaços verdes, locais de estada e de lazer, percursos pedonais e ciclávies a 

criar; 

● Promover a adequação aos padrões de eficiência ambiental, as atividades económicas, bem como a 

libertação das áreas habitacionais de atividades e usos com estas não compatíveis. 

● Identificar a natureza e localização de estruturas minimizadoras do risco de inundação; 

● Estabelecer a localização e natureza das medidas minimizadoras a constituir para amortecimento da 

poluição sonora proveniente do IC17/CRIL, privilegiando soluções com recurso a modelação de terreno e 

arborização quando tecnicamente possível. 

 

Definição e concretização do suporte infraestrutura l 

● Reavaliar o sistema de abastecimento de água, nomeadamente ao nível da distribuição, tendo em 

conta a ocupação urbana atual e futura, estabelecendo o seu pré-dimensionamento, bem como 

identificar eventuais necessidades de reforço; 

● Reavaliar o sistema de drenagem de águas pluviais, bem como o sistema de saneamento e tratamento 

de águas residuais domésticas, estabelecendo o respetivo pré-dimensionamento bem como as 

respetivas ligações ao aquífero e aos sistemas em alta, face às atuais e futuras necessidades; 

● Definir os critérios de requalificação da circulação rodoviária, estacionamento e percursos pedonais 

dos núcleos urbanos a manter, estabelecendo os critérios de dimensionamento e a localização das vias 

internas estruturantes a criar, com especial enfoque na sua hierarquização, nível de serviço, capacidade, 

fluxos de trânsito e estacionamento; 

● Estabelecer o pré-dimensionamento e os critérios de localização das infraestruturas elétricas, de gás e 

de telecomunicações, quer nos núcleos urbanos a requalificar bem como nas zonas a ocupar por 

operações de realojamento habitacional e de relocalização de atividades económicas compatíveis; 

● Estabelecer um sistema de recolha seletiva de resíduos sólidos urbanos e a localização dos pontos de 

recolha e ecopontos. 
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Segurança e de saúde pública 

● Desencadear as medidas necessárias à minimização dos fatores de risco para a saúde pública, como 

sejam esgotos a céu aberto, acumulação de águas insalubres, e outros vetores potenciadores de 

insalubridade; 

● Identificar os locais e estabelecer as devidas medidas de contenção de terras em risco de derrocada; 

● Estabelecer a correta definição da rede vária, pedonal e ciclável, com recurso a soluções que privilegiem 

a separação de percursos e diminuição da conflitualidade entre estes;   

● Estabelecer as medidas a adotar para minimizar os riscos para a saúde pública, decorrentes da 

aplicação da Operação de Reabilitação Urbana, como sejam as operações de demolição, transporte, 

recolha e tratamentos dos respetivos detritos de construção e demolição;  

● Identificar e estabelecer no âmbito da Operação de Reabilitação Urbana Plano, medidas minimizadoras 

do risco de incêndio e facilitadoras do seu combate; 

● Identificar e estabelecer as medidas de segurança a adotar em situação de cheias; 

● Promover a constituição boas acessibilidades em caso de emergência aos espaços públicos e 

equipamentos, às áreas de elevada densidade populacional e de localização de atividades económicas, 

recorrendo nestes casos, quando possível e tal se justifique, a acessos dedicados. 

 

Inclusão social e valorização cultural 

● Promover a coesão territorial e a constituição de centralidades urbanas, a implementação de espaços 

públicos e a dotação dos equipamentos fundamentais ao bem-estar dos seus habitantes, nomeadamente 

na área da educação, da ação social, da cultura e do desporto; 

● Identificar a tipologia e estabelecer o pré-dimensionamento e localização dos Equipamentos de 

Utilização Coletiva de e Espaços Verdes Urbanos em ordem ao objetivo anterior. 

Requalificação do tecido económico e melhoria das c ondições socioeconómicas da população 

 

● Identificar as atividades económicas incompatíveis com a sua inserção em área urbana, prevendo e 

dimensionando zonas dedicadas à sua relocalização, em linha de conta com as acessibilidades locais e 

sub-regionais, existentes e a criar, estabelecendo os parâmetros urbanísticos a observar; 

● Promover a requalificação da estrutura económica existente a padrões satisfatórios de eficiência e 

sustentabilidade ambiental; 

● Avaliar e programar a localização de atividades comerciais e de serviços, fomentando centralidades 

urbanas, tendo em linha de conta a sua relação com os percursos privilegiados, rede viária interna e sub-

regional, infraestruturas de transporte público e a localização de equipamentos coletivos e zonas  de 

estada e de lazer; 

● Definir os critérios de dimensionamento, localização e de gestão de uma infraestrutura integrada do 

tipo “ninho de empresas”, para a instalação de serviços e pequenos negócios potenciadores de postos 
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de trabalho e de empreendedorismo económico, como sejam lavandarias e engomadorias, reparações 

de eletrodomésticos e material informático, reparações caseiras, comércio justo, confeção alimentar, 

salas de formação, gabinetes para pequenos escritórios, etc.  

 

Mobilidade e relação funcional daquela área com a s ua envolvente próxima 

● Inverter a fragmentação territorial, através da constituição de centralidades urbanas, interligadas por 

percursos de natureza distinta, como sejam o viário, pedonal e/ou ciclávies, pontuados por espaços 

públicos; 

● Estruturar as acessibilidades da área urbana em articulação com as ligações sub-regionais, quer seja à 

cidade de Odivelas, a Norte do IC17/CRIL, bem como a Sul e Nascente à cidade de Lisboa, a Poente à 

Pontinha e, consequentemente ao concelho da Amadora;  

● Promover a utilização do transporte coletivo, dos percursos a pé e cicláveis, através da implementação 

de estruturas adequadas, como sejam parques de estacionamento dissuasores em locais estratégicos 

face às infraestruturas de transporte público. 

 

IV. Programa da Operação de Reabilitação Urbana – A ções estruturantes de reabilitação 
urbana a adotar 

Visando definir princípios e concertar estratégias que permitam suprir ou pelo menos melhorar certos 

aspetos, foram identificados os pontos fracos e/ou ameaças que deverão ser encarados como objetivos 

a atingir visando a definição de uma imagem harmoniosa, coerente e de conjunto, que possibilite a 

leitura do espaço, facilite a compreensão das funcionalidades de cada área e promova a utilização dos 

espaços. 

 

Listam-se os aspetos mais relevantes atuais em termos de redução da qualidade do espaço público: 

 

• Existem diversas situações que contribuem para as restrições da mobilidade pedonal, designadamente 

ausência de passeios, passeios com largura insuficiente e/ou sem continuidade e obstrução do passeio 

com estacionamento e/ou equipamentos; 

• Existem grandes carências ao nível de estacionamento autorizado; 

• Ocorre reduzida quantidade e diversidade tipológica de elementos de mobiliário urbano e de 

equipamento; 

• Não existem espaços planeados, concebidos e/ou equipados para atividades de estadia, lazer e 

recreio; 

• Existe reduzida a nula presença de vegetação no espaço público. 

 

Relativamente a pontos fortes, destacam-se: 

 

• Existem situações privilegiadas, ao nível paisagístico, topográfico e de conforto bioclimático, para a 

vivência ao ar livre; 
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• Ocorre uma relativa homogeneidade ao nível de materiais de pavimentação, mobiliário urbano e 

equipamento; 

• Existem algumas áreas disponíveis, ainda que de posse privada, que poderão ser utilizadas para 

colmatar as carências existentes ao nível de circulação pedonal, estacionamento e espaços verdes de 

recreio e lazer. 

 

Face ao diagnóstico efetuado, considera-se que a estratégia de intervenção para o Espaço Público 

deverá compreender as seguintes etapas: 

 

1. Redefinir a estruturação do espaço público, através da compreensão de carências e vocações, 

complementarmente com a verificação de disponibilidade de área disponível; 

2. Promover as condições necessárias para a prossecução das intenções anteriormente definidas, 

através da concretização de novos espaços e/ou da aferição das circunstancias atuais; 

3. Qualificação da vivencia e da imagem dos espaços através do estabelecimento de uma linguagem 

comum de materiais e da instalação de maior diversidade de mobiliário/equipamento de apoio aos usos 

do espaço e de material vegetal. 

 

Com a ARU agora estabelecida, visa-se a qualificação do espaço público e do ambiente urbano, 

nomeadamente: 

 

• Modernização das infraestruturas urbanas, incluindo a instalação de infraestruturas para as 

tecnologias de informação; 

• Melhoria do ambiente urbano, em especial, criação e qualificação de espaços verdes 

urbanos e valorização de frentes ribeirinhas; 

• Melhoria da acessibilidade e mobilidade, promovendo os modos de transporte favoráveis ao 

ambiente, a circulação clicável e pedonal, a reestruturação da rede viária, a criação de 

estacionamento e a supressão de barreiras arquitetónicas; 

• Equipamentos coletivos de identidade e referencia urbana; 

• Recuperação e qualificação do espaço público, incluindo mobiliário urbano e equipamento 

estruturante; 

• Melhoria da qualidade visual da paisagem urbana; 

• Promoção da multifuncionalidade dos espaços urbanos; 

• Criação de estruturas de gestão e manutenção do espaço público; 

• Apoio técnico aos moradores para autorreabilitação dos edifícios e habitações; 

• Desenvolvimento de tecnologias e processos de planeamento urbano participado. 

 

Em relação ao Desenvolvimento Económico da ARU, propõe-se: 

 

• Recuperação de edifícios e espaços para a instalação de novas atividades económicas; 
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• Apoio a iniciativas económicas das populações locais nomeadamente através de formas 

adequadas de apoio técnico e organizativo, bem como apoio financeiro no respeito das regras 

dos auxílios de Estado; 

• Desenvolvimento de novas oportunidades de qualificação, de autoemprego e de 

empreendedorismo, em que se privilegia a exploração do potencial das TIC. 

 

Ações Específicas: 

 

As intervenções no espaço público deverão obedecer ao desenho e às regras a estabelecer em sede de 

planeamento e desenho urbano. Estes deverão atender e equacionar, preferencialmente, um conjunto de 

pontos identificados em sede de levantamento de campo, organizados em três grandes grupos de ações. 

 

Ações ESTRUTURANTES DE REABILITAÇÃO URBANA  

 

 

Infraestruturas URBANAS 

 

Via Municipal T17 - 1ª FASE 

Estudos Geológicos para a  

Consolidação das Encostas 
 

Remodelação e Implementação de Sistemas de Recolha 

de Resíduos Sólidos Urbanos e de 

 Combate a Incêndios 

 

 

 

EQUIPAMENTOS 

 

Construção do Pólo Cívico e Comunitário 

do Vale do Forno 

Equipamento Ligeiro Partilhado de Apoio à População na 

Encosta da Luz 
 

Complexo Lúdico Desportivo do  

Bairro de Santa Maria 

 

 

 

 

 

ESPAÇOS URBANOS E VERDES 

DE UTILIZAÇÃO Coletiva 

 

 

 

 

Ações de Requalificação das Linhas de Água 
 

 

Requalificação Urbanística e Valorização Paisagística do 

Largo da Saudade, em Vale do Forno, Envolvente Imediata 

e Parque Infantil 

Requalificação Paisagística e Ambiental da 

 Quinta do Zé Luís 

Praça das Culturas da Serra da Luz 
 

Primeiras Intervenções no futuro Parque Urbano Ribeirinho 

de Odivelas e Via Pedonal e Ciclável da Vertente Sul entre 

a Serra da Luz e Vale do Forno 
 

 

Parque Infantil do Bairro Serra da Luz e Valorização dos 

Espaços Públicos da Área Envolvente 

 



 

 

36 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
 
 
 
Ação Via  Municipal T17 / 1.ª Fase  
 

Descrição sumária e objetivos 

Esta ação refere-se à execução do primeiro troço desta via, cujo impacto na estruturação do território 

será fundamental para a requalificação urbanística, para além das vantagens acrescidas ao nível de 

benefícios económicos e sociais. 

Esta nova acessibilidade, já implementada, estabelece uma ligação entre a zona poente e nascente, 

permitindo uma mais fácil circulação nos bairros Encosta da Luz e Vale do Forno.  

A complementaridade com outras ações, designadamente com o arranjo paisagístico da envolvente e 

construção de via pedonal e ciclável, possibilita uma melhoria das condições de mobilidade rodoviária e, 

simultaneamente, da mobilidade pedonal, nomeadamente o rápido acesso à estação de metropolitano. 

A Via T17 é constituída por uma faixa com duas vias, cada uma com largura de 3,5m, sem separador 

central. O pavimento será em tapete betuminoso e a envolvente será beneficiada com passeios e projeto 

de enquadramento paisagístico. 

 
Ação Estudos Geológicos para a Consolidação das Enc ostas  
 

Descrição sumária e objetivos 

O objetivo da presente operação é a realização de um estudo geológico e geotécnico da Vertente Sul do 

Concelho de Odivelas, com recurso a:  

a) Recolha e análise de informação existente na forma escrita e cartográfica; 

b) Reconhecimento geológico de superfície; e  

c) Trabalhos de prospeção geotécnica (prospeção geofísica, prospeção mecânica, ensaios de campo e 

ensaios de laboratório), tendo em vista a identificação dos locais que justifiquem intervenções urgentes 

de consolidação das encostas, a elaboração de uma carta com a delimitação da área de estudo em 

zonas definidas em função da aptidão das mesmas à ocupação urbana e a preparação de uma proposta 

conceptual com as soluções a adotar para diminuir o risco associado à precariedade da estabilidade das 

encostas existentes na área de intervenção. Pretende-se, igualmente, contribuir para a elaboração dos 

termos de referência, quer para os projetos a desenvolver no âmbito das obras de consolidação das 

encostas, quer para os estudos geológico-geotécnicos a realizar no âmbito dos Planos de Pormenor de 

Reabilitação Urbana e nas operações de legalização que se venham a realizar. 

 

Ação Remodelação e Implementação de Sistemas de Rec olha de Resíduos Sólidos Urbanos e de 

Combate a Incêndios  
 

Descrição sumária e objetivos 

O território correspondente à área delimitada de Área Critica de Recuperação e Reconversão Urbanística 

da Vertente Sul na qual se integra o Bairro Vale do Forno possui áreas habitadas sem qualquer 

qualificação urbanísticas, com espaços disfuncionais e mesmo indiferenciados nos quais se verifica uma 
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degradação acentuada que importa inverter. No sentido de qualificar este tecido urbano um dos meios 

que toca mais de perto os moradores é a reformulação e remodelação do sistema de recolha dos 

Resíduos Sólidos Urbanos. A rede de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos nos 5 bairros que integram 

esta ACRRU – Bairros de Vale do Forno, Encosta da Luz, Quinta do José Luís e Quinta das Arrombas – 

pode ser substancialmente melhorada, nomeadamente no eixo comum aos 5 bairros, designado por Rua 

Padre António Monteiro de Aguiar, assim como a Rua D. João I. No sentido de concretizar este objetivo 

os Serviços Municipalizados de Loures, que detêm a concessão municipal para a implementação e 

exploração deste Serviço Público, propôs um conjunto de melhorias e reformulação deste serviço de 

recolha coletiva. Neste território, pelas características atuais, um dos riscos urbanos que assume maior 

probabilidade é a ocorrência de incêndio em edifícios urbanos, não existindo no local qualquer meio 

específico de combate ao mesmo. Aproveitando a rede de distribuição de água existente é proposto, na 

presente operação, a colocação de hidrantes (marcos de água e bocas de incêndio exteriores) tendo em 

atenção as características físicas da rede existente. 
 

Ação Construção de Pólo Cívico e Comunitário de Val e do Forno  
 

Descrição sumária e objetivos 

A Câmara Municipal de Odivelas depara-se com a inexistência de equipamentos e serviços de utilidade 

pública de suporte fundamental à vida quotidiana, nomeadamente equipamentos de índole social, como 

é o caso dos educativos e de apoio à terceira idade e equipamentos infantis, que são locais 

fundamentais ao bem estar e qualidade de vida das populações. Perante esta realidade, esta operação 

propõe construir um Pólo Cívico e Comunitário de raiz no Bairro Vale do Forno, com a participação de 

outros parceiros e será constituído por duas valências, uma de apoio à 3ª idade e a outra de pré-escolar. 

Este projeto de investimento define-se como sendo um edifício agregador de duas áreas de intervenção 

social distintas enquanto faixa etária alvo. A população pré-escolar e a 3ª idade. 

 
 

Ação Equipamento Ligeiro Partilhado de apoio à popu lação na Encosta da Luz  
 

Descrição sumária e objetivos 

O município de Odivelas, em parceria com a Comissão de Administração Conjunta da AUGI do Bairro 

Encosta da Luz, pretende instalar um equipamento de apoio à população com as valências de espaço 

internet, atendimento psicossocial, formação, eventos culturais, etc... Pretende-se a integração do 

equipamento num espaço público qualificado de fruição informal, bem como num espaço verde equipado 

com mobiliário urbano. O objetivo é garantir a prestação de vários serviços, não só à população do 

Bairro Encosta da Luz mas também, à restante população da Vertente Sul de Odivelas. Face às 

valências do presente equipamento, pretendemos melhorar a qualidade de vida e o grau de satisfação 

dos residentes e dinamizar a vivência do território ao nível económico e social. O parceiro Comissão de 

Administração Conjunta da AUGI do Bairro Encosta da Luz é responsável pela aquisição do 

equipamento de construção ligeira. 
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Ação Complexo Lúdico-Desportivo do Bairro de Santa Maria  
 

Descrição sumária e objetivos 

Conforme consta dos estudos elaborados pela Câmara Municipal de Odivelas, nomeadamente o estudo 

Sócio-Demográfico 2007 e o inquérito à população, no âmbito da parceria com o CLDS (Contrato Local 

de Desenvolvimento Social), o território designado por Vertente Sul de Odivelas, possui grandes lacunas 

de equipamentos desportivos. De modo a suprimir as deficiências identificadas no território, pretende-se 

a requalificação do campo desportivo existente através da colocação de relvado sintético e introdução de 

postes de Iluminação. As componentes do investimento serão: Campo de futebol: montagem e 

desmontagem de estaleiro, movimentos de terra e demolições, rede de drenagem, sistema de rega 

automático, Sub-Bases de pavimento, camada betão betuminoso, relva sintética, equipamento, vedação; 

Iluminação: rede de alimentação e distribuição de energia elétrica, quadros elétricos e aparelhagem de 

comando, torres para iluminação, projetores, e apoio construção civil. O Complexo Lúdico Desportivo do 

Bairro Santa Maria irá ter várias valências que vão desde a prática de atividades individuais e informais 

até às modalidades coletivas e formais, pelo que a sua integração e contributo para a estabilização do 

território passam em grande parte pela promoção, inclusão e identificação da população residente com 

os espaços e equipamentos públicos de referência de recreio e lazer. 

 
 

Ações de Requalificação das Linhas de Água  
 

Descrição sumária e objetivos 

O principal objetivo é a requalificação do leito e margens de linhas de água existentes nos bairros 

integrantes da denominada Vertente Sul, com vista à melhoria das condições paisagísticas e ambientais 

e do funcionamento ecológico daquele território. Serão preconizadas e adotadas medidas de qualificação 

biofísica, ecológica e paisagística das linhas de água, elencadas na memória descritiva e justificativa. 

Esta ação desenvolver-se-á em duas vertentes:  

I. Acompanhamento das ações cujos trabalhos intervenham em linhas de água da rede 

hidrográfica constituída pelos afluentes do Rio da Costa, na área de abrangência definida no 

âmbito da Candidatura VERSUL; 

II. Reestruturação do Escoamento das linhas de água afluentes ao Rio da Costa junto ao Complexo 

Lúdico-Desportivo do Bairro de Santa Maria; 

II.1. Elaboração do Caderno de Encargos para o Projeto e sua execução; 

II.2  Aquisição e Contratação da Elaboração do Projeto e sua execução; 

II.3 Realização do Projeto; 

II.4 Execução da intervenção; 

II.5 Verificação e Relatório final da intervenção. 
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Ação Requalificação Urbanística e Valorização Paisa gística do Largo da Saudade, em Vale do 

Forno, Envolvente Imediata e Parque Infantil  
 

Descrição sumária e objetivos 

O desenvolvimento desta operação visa a requalificação urbanística integrada dos espaços e articulação 

de vários elementos urbanos existentes e que no momento são disfuncionais – largo/praça central, 

mobilidade automóvel/circulação pedonal, hidráulica urbana/minimização de áreas inundáveis, 

enquadramento global paisagístico de lugar central e reforço da multifuncionalidade urbana com a 

introdução de espaço de parque infantil equipado. O território correspondente à área delimitada de Área 

Critica de Recuperação e Reconversão Urbanística da Vertente Sul na qual se integra o Bairro Vale do 

Forno possui áreas habitadas sem quaisquer qualificações urbanísticas, com espaços disfuncionais e 

mesmo indiferenciados nos quais se verificam uma degradação acentuada que importa inverter. O Largo 

da Saudade, no Bairro Vale do Forno, poderá definir-se como um lugar central neste bairro onde 

confluem os vários arruamentos existentes, as atividades de comércio principal, o local onde se situa a 

Igreja, sendo um lugar de encontro dos habitantes e utilizado por estes com algumas características de 

local de lazer. É por este lugar central que importa iniciar a recuperação e reconversão urbanística 

promovendo a sua qualificação a vários níveis sendo objetivo desta intervenção a criação de um espaço 

público de lazer e fruição, com utilização pedonal exclusiva, fazendo uma articulação com o Parque 

Infantil, situado a Norte e prolongando até este todas as características de espaço próprio para os peões, 

sendo rematado do lado Sul pela reabilitação ambiental e paisagística do troço antigo do Rio da Costa, 

efetuando-se também a erradicação das descargas de águas residuais que existem para a linha de 

água, através da construção de emissário por um dos parceiros desta operação, SIMTEJO - 

Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo e do Trancão, S.A. Com esta operação é efetuada, 

também, a criação de outro equipamento importante neste bairro – um Parque Infantil – conseguindo-se, 

simultaneamente, a recuperação total de um espaço completamente degradado e em abandono 

completo que é a situação que se verifica neste momento. 

 

Ação Requalificação Paisagística e Ambiental da Qui nta do José Luís  
 

Descrição sumária e objetivos 

 

Atualmente o Bairro da Quinta do José Luís possui alguns espaços urbanos descaracterizados e denota-

se a existência de vazios urbanos. Neste sentido, e através da parceira estabelecida com a comissão de 

administração conjunta da AUGI do Bairro Quinta do José Luís pretende-se, inverter o atual estado de 

degradação e a inexistência de espaços urbanos qualificados, através da promoção de espaços de 

circulação pedonal e espaços qualificados de estadia, encontro, convívio e lazer. Desta forma, a 

operação consiste na requalificação dos espaços públicos, da circulação pedonal, bem como disciplinar 

o estacionamento automóvel, nas áreas contíguas à Rua Padre António Monteiro de Aguiar, principal via 

de circulação, transversal a toda a área designada como Vertente Sul de Odivelas. Pretende-se ainda, 

instalar elementos arbóreos de enquadramento, ensombramento, bem como melhorar a iluminação dos 

espaços públicos junto aos locais de atravessamento pedonal e paragens de transporte público. A 
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intervenção nos vazios urbanos, tornando-os espaço público qualificados, a promoção da qualidade do 

ambiente urbano através de espaços públicos de identidade e referências urbanas, a circulação pedonal 

e a inclusão de espaços de estadia são fatores que permitem qualificar a vivência urbana, a inclusão 

social e a convivência, contribuindo indubitavelmente para a estratégia integradora de espaços públicos 

qualificados no território da Vertente Sul, que urge levar por diante. 

 

 

 
 

Ação Praça das Culturas da Serra da Luz  
 

Descrição sumária e objetivos 

Constitui a presente operação a conceção de Espaço Público Urbano Multifuncional com mobiliário e 

equipamento de apoio a Atividades de Estadia, Lazer e Recreio com capacidade para promover convívio 

e intercâmbio cultural no Bairro da Serra da Luz. São objetivos principais desta ação: 

- Colmatar a deficiência ao nível de espaços públicos qualificados para atividades de estadia, encontro, 

convívio e lazer;  

- Reconverter uma área do tecido urbano no Bairro mais densamente ocupado da Vertente Sul. Para 

além do impacto sociocultural e da requalificação urbanística pretendidas, este projeto apresenta, 

também, vantagens ao nível ambiental e paisagístico, nomeadamente a Introdução de vegetação no 

meio urbano; 

- Redução da insalubridade, Preservação de permeabilidade do solo; 

- Criação de um ponto de referência no tecido urbano; 

- Inserção de elementos de qualidade estética e melhoria do ambiente urbano.  

 

A implementação deste Espaço concilia materiais inertes (diferenciando um zonamento informal, 

circulação, estadia, espaço central) e material vegetal (arvores para ensombramento e canteiros com 

maciços herbaceo-arbustivos para enquadramento e valorização cénica), assim como introduz mobiliário 

urbano e equipamento (bancos, papeleiras, iluminação, entre outros), sob o conceito de constituição de 

um local privilegiado para ponto de encontro de pessoas, culturas e ideologias. 

Pretende-se que as soluções técnicas a adotar proporcionem a obtenção de uma imagem que respeite 

as várias crenças e ideologias e com a qual a população se identifique de modo a assegurar a aceitação 

deste espaço e a garantir o convívio social urbano. 

 
 

Ação Primeiras Intervenções no futuro Parque Urbano  Ribeirinho de Odivelas e Via Pedonal e 

Ciclável da Vertente Sul entre a Serra da Luz e Val e do Forno  
 

Descrição sumária e objetivos 

Uma das prioridades do município de Odivelas é a Qualificação Urbana do seu território. Para que esse 

objetivo seja alcançado o município de Odivelas, pretende reabilitar e tornar um espaço público 

agradável, onde se possa atrair público para aquela zona territorial, assim propõe-se a construção no 
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Parque Urbano Ribeirinho de Odivelas. A realização deste Parque Urbano com uma área geográfica de 

2,5 ha, passa pela adoção de medidas de qualificação ambiental e valorização paisagística, 

designadamente, plantações, implementação de percursos pedonais/cicláveis e instalação de 

equipamento para diferentes atividades de recreio ativo e passivo, convívio, encontro e lazer. A 

transversalidade deste projeto aos bairros da Vertente Sul permite contribuir para uma coerência da 

paisagem urbana comum. 

 

 

 
Ação Parque Infantil do Bairro Serra da Luz e Valor ização dos Espaços Públicos da Área 

Envolvente  
 

Descrição sumária e objetivos 

Pretende-se com esta ação dotar o bairro da Serra da Luz de um equipamento coletivo com valência de 

parque infantil, integrado numa rede de espaços públicos qualificados e de futura referência urbana. A 

intervenção localiza-se no bairro Serra da Luz, numa área que em virtude de ali se localizar um 

importante “pólo comercial”, dada a existência de estabelecimentos de venda de bens alimentares, uma 

farmácia, estabelecimentos de restauração e bebidas, bem como uma paragem de transportes públicos, 

constituí-se como importante centralidade urbana do bairro e sua evolvente próxima. A ação enquadra-

se no EIXO 1 – Qualificação do Espaço Público e do Ambiente Urbano e tem como objetivo, para além 

de dotar aquela área do referido equipamento, parque infantil, contemplar o incentivo à atividade física e 

estimulação criativa das crianças, promover a requalificação de um conjunto de espaços públicos 

situados na sua envolvente imediata, integrados em rede face às suas localizações em importantes 

artérias e locais de passagem local. Através da requalificação paisagística, implementação de mobiliário 

urbano e equipamento de manutenção física, onde se incluirá equipamento de geriatria, possibilitar-se-á 

à população o seu usufruto e estadia, induzindo novas formas de apropriação do espaço urbano, 

exercício físico e convivência social. 

 

V. Modelo de Gestão e de Execução da Área de Reabil itação Urbana e da respetiva Operação 
de Reabilitação Urbana; 

Para efeitos de coordenação da operação de reabilitação urbana, é o município de Odivelas que assume 

esta tarefa. 

A coordenação caberá em última instância ao Presidente de Câmara, que poderá delegar na unidade 

orgânica que superintende o processo, com o apoio de um conjunto de técnicos de várias áreas 

constituído uma equipa multidisciplinar. Poderão integrar igualmente outros membros em função das 

necessidades e especificidades das questões a tratar. 

 

O modelo de execução da operação de reabilitação urbana a adotar é o da iniciativa da entidade 

gestora, através de execução direta pela entidade gestora, podendo no entanto optar-se pela execução 

através de administração conjunta e parcerias com entidades privadas. 

 



 

 

42 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

O município procederá à divulgação da operação de reabilitação urbana junto dos particulares, através 

dos meios que julgar adequados, sensibilizando-os para a importância do projeto, para o dever de 

reabilitar que impede sobre todos e para as vantagens decorrentes do processo. 

 

 

VI. Quadro de apoios e incentivos às ações de reabi litação executadas pelos proprietários e 
demais titulares de direitos e soluções de financia mento das ações de reabilitação 

 

1- Considerando as características e irregularidade da ocupação edificada verificada na Vertente Sul, 

os apoios e incentivos propostos só serão aplicáveis às construções cuja regularidade urbanística 

seja conferida por via do licenciamento da sua construção e uso, após os respetivos processos de 

reconversão urbanística do bairro onde se inserem, quando aplicável nos termos: 

 

- Da Lei nº 91/95, de 02 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 165/99, de 

14 de setembro, republicada pela Lei n.º 64/2010, de 23 de agosto e com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 10/2008, de 20 de fevereiro 

 

- Do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) instituído pelo Dec-Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Dec-Lei n.º 177/2001, de 4 de 

junho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro e pelo 

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março; 

 

- Do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território (RJIGT) instituído pelo 

Decreto Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de 

setembro e na redação atual dada pelo Dec-Lei n.º 49/2009, de 20 de fevereiro.  

 

2 – Após a verificação, da regularidade urbanística nos termos do ponto anterior, é o seguinte o 

Quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação executadas pelos proprietários e demais 

titulares de direitos e soluções de financiamento das ações de reabilitação: 

 

a) Ficam isentos de IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis), nos termos da tabela infra, os prédios ou 

parte de prédios urbanos habitacionais construídos, ampliados, melhorados ou adquiridos a título 

oneroso, destinados à habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado 

familiar, e que sejam efetivamente afetos a tal fim, no prazo de 6 meses após a aquisição ou a 

conclusão da construção, da ampliação ou dos melhoramentos, devendo o pedido ser 

apresentado pelos sujeitos passivos até ao termo dos 60 dias subsequentes àquele prazo. 

 

Ficam igualmente isentos, nos termos da tabela infra, os prédios ou parte de prédios construídos de 

novo, ampliados, melhorados ou adquiridos a título oneroso, quando se trate da primeira transmissão, 

na parte destinada a arrendamento para habitação, desde que reunidas as condições supra referidas, 
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iniciando-se o período de isenção a partir da data da celebração do primeiro contrato de 

arrendamento. 

 

O período de isenção a conceder é determinado em conformidade com a seguinte tabela: 

 

 

Valor tributável (em euros) 

Período de isenção (em anos)  

___ 

Habitação própria e permanente e 

arrendamento para habitação 

  

 

Até 157 500 
8 

 

Mais de 157 500 e até 236 250 
4 

 

A isenção é reconhecida pelo chefe de finanças da área da situação do prédio, em requerimento 

devidamente documentado. 

 

Ficam isentos de IMI os prédios urbanos objeto de reabilitação urbanística, pelo período de 2 anos a 

contar do ano, inclusive, da emissão da respetiva licença camarária. O imposto será liquidado e 

cobrado, mas após a conclusão das obras, será a situação reconhecida e certificada pela Câmara 

Municipal, que deverá comunicar, no prazo de 30 dias, ao serviço de finanças da área da situação 

dos prédios o reconhecimento referido, competindo àquele promover, no prazo de 15 dias, a 

anulação da liquidação do imposto e consequente restituição. 

 

Outro benefício previsto é o dos prédios urbanos objeto de ações de reabilitação serem passíveis de 

isenção de imposto municipal sobre imóveis, por um período de 5 anos, a contar do ano, inclusive, da 

conclusão da mesma reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de 5 anos. A 

comprovação do início e da conclusão das ações de reabilitação é da competência da Câmara 

Municipal ou de outra entidade legalmente habilitada para gerir um programa de reabilitação urbana 

para a área da localização do imóvel, incumbindo-lhes certificar o estado dos imóveis, antes e após 

as obras compreendidas na ação de reabilitação, o que significa que devem existir vistorias antes e 

depois da realização das obras para aferir da classificação do imóvel nessas fases e poder confirmar, 

assim, a efetiva melhoria das condições e consequente reabilitação. 

 

Estas isenções não são cumulativas, pelo que, ao beneficiar-se de uma, não se pode beneficiar 

da outra, sem prejuízo de se poder optar por regime fiscal mais favorável. 
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b) Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) 

 

São isentas do IMT as aquisições de prédio urbano ou fração autónoma de prédio urbano destinado 

exclusivamente a habitação própria e permanente cujo valor que serviria de base à liquidação não 

exceda 90.418,00€. Esta é uma isenção de reconhecimento automático, dependendo a sua 

verificação e declaração ao serviço de finanças onde for apresentada a declaração. 

Ficam isentas de IMT as aquisições de prédios urbanos destinados a reabilitação urbanística, desde 

que, no prazo de 2 anos a contar da data da aquisição, o adquirente inicie as respetivas obras, 

devendo tal reabilitação ser certificada pela Câmara Municipal de Odivelas. O imposto será liquidado 

e cobrado, mas após a conclusão das obras, será a situação reconhecida pela CMO, que deverá 

comunicar, no prazo de 30 dias, ao serviço de finanças da área da situação dos prédios, o 

reconhecimento referido, competindo àquele promover, no prazo de 15 dias, a anulação das 

liquidações do imposto e consequente restituição. 

 

Para imóveis objeto de ações de reabilitação iniciadas após 1 de janeiro de 2011 e que se encontrem 

concluídas até 21 de dezembro de 2021, são, também, isentas de IMT as aquisições de prédio 

urbano ou fração autónoma de prédio urbano destinado exclusivamente a habitação própria e 

permanente, na primeira transmissão oneroso do prédio reabilitado, quando localizado na área de 

reabilitação urbana. 

 

Para tal, tem que haver prova da reabilitação, com as obras devidamente licenciadas e vistorias antes 

e depois das mesmas. 

 

Estas isenções não são cumulativas, pelo que, ao beneficiar-se de uma, não se pode beneficiar da 

outra, sem prejuízo de se poder optar por regime fiscal mais favorável. 

 

c) Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 

 

Constam da Lista I – Bens e serviços sujeitos a taxa reduzida, e atualmente fixada em 6%, as 

empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma específico, realizadas em imóveis 

ou em espaços públicos localizados em áreas de reabilitação urbana (áreas críticas de recuperação e 

reconversão urbanística, zonas de intervenção das sociedades de reabilitação urbana e outras) 

delimitadas nos termos legais, ou no âmbito de operações de requalificação e reabilitação de 

reconhecido interesse público nacional. A taxa reduzida não abrange os materiais incorporados, salvo 

se o respetivo valor não exceder 20% do valor global da prestação de serviços. 

 

Os proprietários, depois do projeto de obras devidamente aprovado pela Câmara Municipal, e com a 

licença de construção, solicitam uma declaração que entregarão ao empreiteiro. Com esta 

declaração, o empreiteiro cobrar-lhes-á o IVA à taxa reduzida de 6%. 
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d) Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) 

 

Para além de regras específicas com benefícios para os Fundos de Investimento Imobiliário, cumpre 

realçar as previstas no artigo 71.º – Incentivos à Reabilitação Urbana do Estatuto dos Benefícios 

Fiscais (EBF). 

 

Assim, em termos de IRS, são dedutíveis à coleta, em sede de IRS, até ao limite de 500€, 30% dos 

encargos suportados pelo proprietário relacionados com a reabilitação de: 

 

- Imóveis, localizados em áreas de reabilitação urbana e recuperados nos termos das respetivas 

estratégias de reabilitação; ou 

- Imóveis arrendados passíveis de atualização faseada das rendas nos termos dos artigos 27.º e 

seguintes do Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU), aprovado pela Lei 6/2006, de 27 de 

fevereiro, que sejam objeto de ações de reabilitação. 

 

Também as mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em território português são 

tributadas à taxa autónoma de 5%, sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando sejam 

inteiramente decorrentes da alienação de imóveis situados em ARU, recuperados nos termos das 

respetivas estratégias de reabilitação. 

 

Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS residentes em território português são 

tributadas à taxa de 5%, sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando sejam inteiramente 

decorrentes do arrendamento de: 

 

- Imóveis situados em ARU, recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação; 

- Imóveis arrendados passíveis de atualização faseada das rendas nos termos dos artigos 27.º e 

seguintes do NRAU, que sejam objeto de ações de reabilitação. 

 

Os encargos supra referidos devem ser devidamente comprovados e dependem de certificação 

prévia por parte do órgão de gestão da área de reabilitação ou da comissão arbitral municipal, 

consoante o caso, e que devem remeter à administração tributária as certificação referidas no número 

anterior. 

A informação apresentada não dispensa a consulta dos diplomas legais em que se encontra prevista, 

nem a consulta dos serviços competentes para obtenção de informação e esclarecimentos. Deverão 

ser consultados os diplomas em e / ou os seguintes diplomas legais: 

• Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) 

• Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 

• Código do Imposto sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) 

• Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 
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VII. Programa de investimento público e as ações de  iniciativa pública necessárias ao 
desenvolvimento da Operação de Reabilitação Urbana 

 

 

QUADRO I 

 

Ações DE INICIATIVA PÚBLICA NECESSÁRIAS AO DESENVOL VIMENTO DA 

 OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA 

 

GRUPO 1 

GOVERNANÇA, ORDENAMENTO E SUSTENTABILIDADE 

 

 

 

Ação  

 

 

 

INVESTIMENTO 

LIQUIDO DA 

PARCERIA 

(Excluindo CMO) 

 

 

INVESTIMENTO 

LIQUIDO 

EXCLUSIVO DA 

CMO 

 

 

 

COMPARTICIPAÇÃO 

DO FEDER 

50% DO 

INVESTIMENTO 

BRUTO ELEGÍVEL 

 

 

 

 

DESPESA PÚBLICA 

 

 

Workshop de Participação e 

Desenvolvimento de 

Tecnologias e Processos de 

Planeamento Participativo 

 

 

 

0,00€ 

 

 

15.000,00€ 

 

 

15.000,00€ 

 

 

 

30.000,00€ 

 

 

Plano de Urbanização para 

Vertente Sul do Concelho de 

Odivelas e Programa de Ação 

Territorial 

 

 

 

72.001,00€ 

 

 

0,00€ 

 

 

72.001,00€ 

 

 

72.001,00€ 

 

Ações de Requalificação das 

Linhas de Água 

 

 

0,00€ 

 

18.867,93€ 

 

18.867,93€ 

 

37.735,85€ 

 

Estudos Geológicos para a  

Consolidação das Encostas 

 

 

0,00 € 

 

 

32.500,00€ 

 

 

32.500,00€ 

 

65.000,00 

 

TOTAL 

 

 

72.001,00€ 

 

66.367,93 € 

 

138.368,93 € 

 

204.736,85 € 
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QUADRO II 

 

Ações DE INICIATIVA PÚBLICA NECESSÁRIAS AO DESENVOL VIMENTO DA 

 OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA 

 

GRUPO 2 

EQUIPAMENTOS Coletivos DE IDENTIDADE E REFERÊNCIA URBANA 

 

 

 

Ação  

 

 

INVESTIMENTO 

LIQUIDO DA 

PARCERIA 

(Excluindo CMO) 

 

 

INVESTIMENTO 

LIQUIDO 

EXCLUSIVO DA 

CMO 

 

 

 

COMPARTICIPAÇÃO 

DO FEDER 

50% DO 

INVESTIMENTO 

BRUTO ELEGÍVEL 

 

 

 

 

DESPESA PÚBLICA 

 

 

Construção do Pólo Cívico e 

Comunitário 

do Vale do Forno 

 

 

 

225.000,00€ 

 

 

212.264,15€ 

 

 

437.264,15€ 

 

 

874.528,30€ 

 

Equipamento Ligeiro 

Partilhado de Apoio à  

População na Encosta da Luz 
 

 

 

75.000,00€ 

 

 

1.239,67 

 

 

76.239,67€ 

 

 

152.479,34€ 

 

Complexo Lúdico Desportivo 

do  

Bairro de Santa Maria 

 

 

 

0,00€ 

 

 

238.500,00€ 

 

 

238.500,00€ 

 

 

477.000,00€ 

 

 

TOTAL 

 

 

300.000,00 € 

 

452.003,82 € 

 

752.003,82 € 

 

1.504.007,64 € 
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QUADRO III 

Ações DE INICIATIVA PÚBLICA NECESSÁRIAS AO DESENVOL VIMENTO DA 

OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA 

GRUPO 3 

QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE, ESPAÇO PÚBLICO E Infraestruturas URBANAS 

 

 

 

Ação  

 

 

INVESTIMENTO 

LIQUIDO DA 

PARCERIA 

(Excluindo CMO) 

 

INVESTIMENTO 

LIQUIDO 

EXCLUSIVO DA 

CMO 

 

 

COMPARTICIPAÇÃO 

DO FEDER 

50% DO 

INVESTIMENTO 

BRUTO ELEGÍVEL 

 

 

 

 

DESPESA PÚBLICA 

 

 

Via Municipal T17 - 1ª FASE 

 

 

0,00€ 

 

180.089,84€ 

 

180.089,84€€ 

 

360.179,69€ 

 

Requalificação Urbanística e 

Valorização Paisagística do 

Largo da Saudade, em Vale 

do Forno, Envolvente 

Imediata e Parque Infantil 

 

 

237.500,00€ 

 

 

3.925,62€ 

 

 

241.425,62€ 

 

 

482.851,24€ 

 

Requalificação Paisagística e 

Ambiental da 

 Quinta do Zé Luís 

 

25.000,00€ 

 

1.280,99€ 

 

 

26.280,99€ 

 

52.561,98€ 

 

Praça das Culturas da Serra 

da Luz 

 

300.000,00€ 

 

4.958,67€ 

 

304.958,68€ 

 

309.917,35€ 

Primeiras Intervenções no 

futuro Parque Urbano 

Ribeirinho de Odivelas e Via 

Pedonal e Ciclável da 

Vertente Sul entre a Serra da 

Luz e Vale do Forno 

 

 

 

270.000,00€ 

 

 

 

4.462,81€ 

 

 

 

274.462,81€ 

 

 

 

548.925,62€ 

 

Parque Infantil do Bairro 

Serra da Luz e Valorização 

dos Espaços Públicos da 

Área Envolvente 

 

 

12.500,00€ 

 

 

35.612,03€ 

 

 

48.112,03 

 

 

96.224,05€ 

Remodelação e 

Implementação de Sistemas 

de Recolha de Resíduos 

Sólidos Urbanos e de 

Combate a Incêndios 

 

 

39.058,00€ 

 

 

21.705,75€ 

 

 

60.763,74€ 

 

 

121.527,49€ 

 

TOTAL 

 

884.058,00 € 

 

252.035,71 € 

 

 

956.003,87 €  

 

 

1.972.187,42 €  
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QUADRO IV 

 

Ações DE INICIATIVA PÚBLICA NECESSÁRIAS AO DESENVOL VIMENTO DA 

 OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA 

GRUPO 4 

INCLUSÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO CULTURAL 

 

Ação  

 

 

INVESTIMENTO 

LIQUIDO DA 

PARCERIA 

(Excluindo CMO) 

 

INVESTIMENTO 

LIQUIDO 

EXCLUSIVO DA 

CMO 

 

COMPARTICIPAÇÃO 

DO FEDER 

50% DO 

INVESTIMENTO 

BRUTO ELEGÍVEL 

 

 

DESPESA PÚBLICA 

 

 

Ações de Sensibilização 

Ambiental Riscos Urbanos e 

Naturais  

 

 

0,00€ 

 

 

4.132,23€ 

 

 

4.132,22€ 

 

 

8.264,45€ 

 

Centro Local de Apoio à 

Integração de Imigrantes 

 

 

0,00€ 

 

 

1.446,29€ 

 

 

1.446,28€ 

 

 

2.892,57€ 

 

Implementação do Programa 

Crescer a Brincar. 

 Investir nas Gerações 

 

 

0,00€ 

 

 

18.873,90€ 

 

 

28.873,90€ 

 

 

47.747,80€ 

 

Operação de reforço e de 

qualificação da mobilidade 

dos residentes da Serra da 

Luz e Vale do Forno 

 

 

0,00€ 

 

 

35.035,08€ 

 

 

35.035,08€ 

 

 

70.070,16€ 

 

LAÇOS 

Acompanhamento 

 e Apoio à Família 

 

 

26.250,00€ 

 

 

0,00€ 

 

 

26.250,00€ 

 

 

26.250,00€ 

 

Ações de Dinamização 

Cultural e Animação Urbana 

 

 

0,00€ 

 

 

10.743,80€ 

 

 

10.743,80€ 

 

 

 

21.487,60€ 

 

Clube Movimento Desporto 

Sénior 

 

 

0,00€ 

 

 

7.418,93€ 

 

 

7.418,92€ 

 

 

14.837,85€ 

 

CANTAM ODIVELAS 

Associação Comunidade 

Lusófona 

 

 

 

4.500,00€ 

 

 

0,00€ 

 

 

4.500,00€ 

 

 

9.000,00€ 

 

TOTAL 

 

 

30.750,00 € 

 

 

77.650,23 € 

 

118.400,23 € 

 

200.550,43 € 
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QUADRO V 

 

Ações DE INICIATIVA PÚBLICA NECESSÁRIAS AO DESENVOL VIMENTO DA 

 OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA 

 

GRUPO 5 

REQUALIFICAÇÃO DO TECIDO ECONÓMICO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÓMICAS DA POPULAÇÃO 

 

 

 

Ação  

 

 

 

INVESTIMENTO 

LIQUIDO DA 

PARCERIA 

(Excluindo CMO) 

 

 

INVESTIMENTO 

LIQUIDO 

EXCLUSIVO DA 

CMO 

 

 

 

COMPARTICIPAÇÃO 

DO FEDER 

50% DO 

INVESTIMENTO 

BRUTO ELEGÍVEL 

 

 

 

 

DESPESA PÚBLICA 

 

 

 

Empreendedorismo e 

Emprego 

 

0,00€ 

 

 

39.256,20€ 

 

 

39.256,20€ 

 

78.512,40€ 

 

TOTAL 

 

 

0,00 € 

 

 

39.256,20 € 

 

39.256,20 € 

 

78.512,40 € 

 

 

 

QUADRO VI 

 

Ações DE INICIATIVA PÚBLICA NECESSÁRIAS AO DESENVOL VIMENTO DA 

 OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA 

 

GRUPO 6 

DINAMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DO PROGRAMA DE Ação  

 

 

 

 

Ação  

 

 

INVESTIMENTO 

LIQUIDO DA 

PARCERIA 

(Excluindo CMO) 

 

INVESTIMENTO 

LIQUIDO 

EXCLUSIVO DA 

CMO 

 

 

COMPARTICIPAÇÃO 

DO FEDER 

50% DO 

INVESTIMENTO 

BRUTO ELEGÍVEL 

 

 

 

 

DESPESA PÚBLICA 

 

 

 

Ações de Animação da 

Parceria Local e 

Monitorização do Programa 

de Ação 

 

 

0,00€ 

 

 

 

6.272,23€ 

 

 

 

6.272,23€ 

 

 

 

12.544,46€ 

 

TOTAL 

 

 

0,00 € 

 

 

6.272,23 € 

 

6.272,23 € 

 

12.544,46 € 
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VIII. Programa de financiamento da operação de reab ilitação urbana, o qual deve incluir uma 
estimativa dos custos totais da execução da operaçã o e a identificação das fontes de 
financiamento 

 

 

 

 

QUADRO VII 

 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

 

PROGRAMA DE ACÇÃO PARCERIAS PARA A REGENERAÇÃO DA V ERTENTE SUL DO CONCELHO DE ODIVLAS 

 

 

 

 

 

GRUPOS 

DE 

ACTUAÇÃO  

 

INVESTIMENTO 

LIQUIDO DA 

PARCERIA 

(Excluindo fundos 

públicos) 

 

INVESTIMENTO 

LIQUIDO 

EXCLUSIVO DA 

CMO 

 

 

COMPARTICIPAÇÃO 

DO FEDER 

50% DO 

INVESTIMENTO 

BRUTO ELEGÍVEL 

 

 

 

 

DESPESA PÚBLICA 

 

 

 

GRUPO 1 

 

 

72.001,00€ 

 

 

66.367,93€ 

 

138.368,93€ 

 

204.736,85€ 

 

 

GRUPO 2 

 

 

300.000,00€ 

 

452.003,82€ 

 

752.003,82€ 

 

1.504.007,64€ 

 

GRUPO 3 

 

 

884.058,00€ 

 

252.035,71€ 

 

956.003,87€ 

 

1.972.187,42 €  

 

GRUPO 4 

 

 

30.750,00€ 

 

 

77.650,23€ 

 

118.400,23€ 

 

200.550,43€ 

 

 

GRUPO 5 

 

 

0,00€ 

 

 

39.256,20€ 

 

39.256,20€ 

 

78.512,40€ 

 

GRUPO 6 

 

 

0,00 € 

 

 

6.272,23€ 

 

6.272,23€ 

 

12.544,46€ 

 

TOTAIS 

 

 

 

1.286.809,00€ 

 

893.586,12€  

 

 

2.010.305,28€  

 

 

3.972.539,20 €  
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QUADRO VIII 

 

QUADRO DA DESPESA PÚBLICA GLOBAL 

DA 

OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DA VERTENTE SUL 

 

 

INVESTIMENTO PÚBLICO DA CANDIDATURA – 

PARCERIAS PARA A REGENERAÇÃO DA VERTENTE SUL 

DO CONCELHO DE ODIVELAS 

EXCLUSIVO DA CMO 

 

 

 

893.586,12€ 

 

COMPARTICIPAÇÃO DO FEDER 

50% DO INVESTIMENTO BRUTO ELEGÍVEL 

 

 

 

 

2.010.305,28€ 

 

CUSTOS COM EXPROPRIAÇÕES 

 

 

 

1.429.095,00€ 

 

TOTAL  

 

 

4.332.986,40 €  

 

 

 

 

QUADRO IX 

 

QUADRO DA DESPESA TOTAL EXCLUSIVA DA CMO 

DA 

OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DA VERTENTE SUL 

 

 

INVESTIMENTO PÚBLICO DA CANDIDATURA – 

PARCERIAS PARA A REGENERAÇÃO DA VERTENTE SUL 

DO CONCELHO DE ODIVELAS 

EXCLUSIVO DA CMO 

 

 

 

893.586,12€ 

 

CUSTOS COM EXPROPRIAÇÕES 

 

 

 

1.429.095,00€ 

 

TOTAL  

 

 

2.322.681,12 €  
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QUADRO X 

 

QUADRO DO INVESTIMENTO TOTAL 

 DA  

OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DA VERTENTE SUL 

 

 

DESPESA PÚBLICA GLOBAL 

 

 

4.332.986,40 €  

 

 

INVESTIMENTO LIQUIDO DA PARCERIA 

(excluindo fundos públicos) 

 

1.286.809,00€ 

 

TOTAL  

 

 

5.619.795,40 €  

 

 

 

IX. Necessidade de elaboração, revisão ou alteração  de plano de pormenor de reabilitação 
urbana 

 

Como já afirmado, a área agora delimitada como ARU enquadra cinco bairros considerados Área 

Urbana de Génese Ilegal (AUGI), pelo que no Plano Diretor Municipal em vigor a totalidade da área é 

considerada de “manutenção temporária”. 

Perspetiva-se, a quando do processo de reconversão e legalização dos cinco bairros a existência de 

vários Planos de Pormenor, tendo em conta as características específicas de cada um dos bairros, 

podendo, inclusive, serem criadas outras áreas de reabilitação urbana a quando da aprovação 

daqueles planos. 

 

Em momento posterior, poderá entender-se a necessidade de criação de Unidades de Intervenção e / 

ou Planos de Pormenor de reabilitação urbana, o que se concretizará, respetivamente, com a 

delimitação por parte da CMO, ou mesmo a criação de novas ARU na Vertente Sul do Concelho de 

Odivelas, nos termos do artigo 23.º do RJRU.  
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Introdução 
 

 

Considerando que: 

 

a) A delegação de actos de Competência da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia está 

legalmente consagrada na alínea c) do nº6 do Artº 64º da Lei 169/99 de 18 Setembro, 

alterada pela 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e contemplada no Artº 3º do Regulamento 

Orgânico da Câmara Municipal de Odivelas; 

 

 b) Da execução de anteriores Protocolos de Delegação de Competências resultaram benefícios 

para o interesse comum, que se presume deverem continuar no futuro; 

 

c) A Câmara Municipal de Odivelas assume que a experiência anterior recomenda a necessidade 

de um continuado aperfeiçoamento deste instrumento no que se refere ao apoio às 

competências delegadas nas Juntas de Freguesia; 

 

d) A delegação de competências deve ser, por isso mesmo, acompanhada dos meios 

necessários ao seu adequado exercício, num quadro de exigente utilização e racionalização 

dos recursos financeiros, para um maior rigor e eficácia da sua gestão, de forma a ser dado 

cumprimento integral aos princípios gerais da boa conservação e manutenção do património 

público, prossecução do interesse público e da legalidade; 

 

e) Constitui dever da Câmara Municipal de Odivelas analisar, de forma continuada, o modo como 

as competências delegadas são exercidas pela Junta de Freguesia, fiscalizando, emitindo 

directivas ou orientações ou, ainda, através do envio, por parte desta, de informação escrita 

descritiva e quantitativa em tempo útil, à Câmara Municipal. 

 

 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XII - N.º 23 - 20 de Dezembro de 2011 - Anexo 

4 
 

 

 

 

 

Minuta de Protocolo 

 

 

É celebrado e reciprocamente aceite o presente Protocolo de Delegação de Actos da 

Competência da Câmara Municipal de Odivelas, representada pela sua Presidente      

Drª. Susana de Carvalho Amador e a Junta de Freguesia de ……………..……, 

representada pelo seu Presidente ……………………………………………, conforme minuta 

aprovada na … …ª Reunião de Assembleia Municipal de Odivelas realizada em 

……/……/…… e ratificada na Assembleia de Freguesia de ………………. realizada em 

…… de ……………………., que se anexa como fazendo parte integrante do presente 

documento e que ambos os outorgantes assinam com total conhecimento do seu 

conteúdo e alcance das respectivas cláusulas. 
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ARTIGO 1.º 

(Delegação de Competências) 

 

1. É delegada na Junta de Freguesia a prática de todos os actos necessários ao exercício das 

seguintes competências, nos termos do presente Protocolo: 

 

a) Manutenção e conservação de escolas do 1.º ciclo, jardins-de-infância da rede pública e 

equipamentos desportivos nela integrados; 

b) Manutenção, conservação e gestão de mercados, incluindo mercados de levante; 

c) Manutenção e conservação de zonas verdes e espaços ajardinados; 

d) Manutenção e conservação de fontes repuxos, quedas de água, cascatas, tanques, lagos 

e outros, com excepção da Junta de Freguesia de Odivelas; 

e) Limpeza das vias e espaços públicos; 

f) Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos descobertos e campos de 

ténis; 

g) Toponímia; 

h) Licenciamento da ocupação da via pública; 

i) Licenciamento da actividade publicitária; 

j) Transportes escolares. 

 

2. O exercício da delegação de competências pela Junta de Freguesia caracteriza-se pela prática de 

todos os actos necessários à prossecução do interesse público e ainda dos constantes dos 

Anexos I e II que fazem parte integrante deste Protocolo. 

 

 

ARTIGO 2.º 

(Manutenção e conservação de Escolas do 1.º ciclo e  Jardins de Infância  

da rede pública e Equipamentos Desportivos nelas in tegrados) 

 

1.  Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos do 

presente Protocolo e relativos à manutenção e conservação de escolas do 1º ciclo e jardins de 

infância da rede pública e equipamentos desportivos nelas integrados são fixados nas seguintes 

percentagens do custo de construção equivalente dos equipamentos: 

 

a) Escolas – Edifícios            1,25% 

b) Escolas – Logradouros      2% 

c) Polidesportivos                  2% 
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2.  Considera-se, para efeitos do presente protocolo, que: 

 

a) O valor de construção equivalente é fixado em € 634,56/m2 para edificação e em € 42,41/m2 

para logradouros ou outras áreas a incluir; 

 

b) Para novos equipamentos que venham a enquadrar-se no Protocolo, serão considerados os 

valores de construção equivalente constantes da alínea anterior.  

 

 

 

ARTIGO 3.º 

(Manutenção, conservação e gestão de Mercados , incluindo Mercados de Levante ) 

 

1. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos 

do presente Protocolo e relativos à manutenção, conservação e gestão de Mercados, 

incluindo mercados de levantes são fixados com base: 

 

a) Mercados cobertos  – 1,5% do custo de construção edificada equivalente, acrescido de 5% 

do custo das bancas existentes (€ 2.591,89/unidade) e de 10% do custo das bancas, para 

gestão; 

 

b) Mercados de levante  – 5% do custo das bancas existentes (€ 1.993,76/unidade) e de 10% 

do custo das bancas, para gestão. 

 

 

 

ARTIGO 4.º 

(Manutenção e conservação de Zonas Verdes e Espaços  Ajardinados) 

 

1 .  Para garantir o exercício das competências delegadas, os meios financeiros a transferir para 

as Juntas de Freguesia são fixados de acordo com o art.º 4 do PDCJF/2011, da seguinte 

forma: 

 

Em função do custo dos recursos humanos necessários ao exercício dessa competência 

delegada até ao final do ano civil de 2004, tendo em conta o seguinte quadro de pessoal: 
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Tabela 1 – Quadro de pessoal previsto no PDCJF/2011. 

FREGUESIA N.º DE JARDINEIROS Nº DE ENCARREGADOS 

Caneças  10 Jardineiros - 

Famões  11 Jardineiros - 

Odivelas  50 Jardineiros 1 Encarregado 

Olival Basto  7 Jardineiros - 

Pontinha  14 Jardineiros - 

Póvoa Sto Adrião  12 Jardineiros 1 Encarregado 

Ramada 25 Jardineiros 1 Encarregado 

 

2.   Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos do 

presente Protocolo e relativos à manutenção e conservação de zonas verdes e espaços 

ajardinados, assim como a conservação do mobiliário urbano nelas integrado, é até 2011 o 

constante na tabela 2. 

 
Tabela 2 – Valores a transferir para o exercício das competências delegadas para a  

Manutenção e conservação de zonas verdes e espaços ajardinados 
 

FREGUESIAS VALORES A TRANSFERIR ( €) 

Caneças  € 99.996,92 

Famões  € 152.906,50 

Odivelas  € 571.294,30 

Olival Basto  € 88.720,96 

Pontinha  € 136.382,55 

Póvoa Sto Adrião  € 134.429,85 

Ramada € 295.168,08 

TOTAL € 1.478.899,16 

 

1. A verba a transferir para os novos espaços verdes será calculada em função da área de 

espaço verde a manter tendo como base os seguintes pressupostos: 

1.1 O Município de Odivelas e a Junta de Freguesia definirão em conjunto, semestralmente, 

quais as novas zonas verdes que o primeiro delegará na segunda assim como o valor das 

verbas a transferir para o efeito; 

1.2 As verbas a transferir para a manutenção e conservação de novas zonas verdes e espaços 

ajardinados para a Junta de Freguesia pelo Município de Odivelas serão calculadas com 

base no valor de 1,1 €/m2/ano; 

1.3 A delegação das competências de manutenção e conservação de zonas verdes e espaços 

ajardinados a efectuar para as novas áreas será objecto de um Protocolo Adicional. 
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2. As despesas com a construção de instalações para o exercício desta competência, bem 

como as despesas com obras de beneficiação e modificação serão suportadas pela Câmara 

Municipal de Odivelas. 

3. A execução da competência delegada no presente artigo tem de cumprir os pressupostos 

enunciados no Anexo II (Normas Técnicas de Manutenção de Espaços Verdes) do 

Regulamento de Espaços Verdes, Parques e Jardins em vigor. 

 

 

ARTIGO 5.º 

(Fontes, Repuxos, Quedas de Água, Cascatas, Tanques , Lagos e outros) 

 

1. Para efeitos do presente artigo são classificados como os repuxos, quedas de água, cascatas os 

elementos de água de grande expressividade plástica e/ou complexidade funcional, animados 

por programas de circulação de água e/ou iluminação que, pela sua localização e/ou dimensão, 

apresentem grande exposição pública. 

 

2. São classificados como tanques e lagos de jardins os elementos de água de expressividade 

plástica e/ou funcional comum ou banal, animados, ou não, por sistemas básicos de circulação 

de água que, pela sua localização e dimensão, apresentem reduzida exposição pública. 

 

3. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos do 

presente Protocolo e relativos à manutenção, conservação, encargos decorrentes dos consumos 

de água e energia eléctrica, dos elementos de água descritos nos números anteriores são os 

seguintes: 

a) Para os repuxos, quedas de água, cascatas a quantia unitária de € 3.458,31. 

b) Para os tanques e lagos de jardins a quantia unitária de € 864,18. 

 

 

ARTIGO 6.º 

(Limpeza das Vias e Espaços Públicos) 

 

1. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos do 

presente Protocolo e relativos à limpeza das vias e espaços públicos, nomeadamente a 

respectiva varredura, assim como de valetas, sarjetas, sumidouros, bermas e caminhos da 

respectiva área urbana, com a excepção da recolha de monos são fixados da seguinte forma: 

a) Até ao ano final do ano civil de 2004 em função do custo dos recursos humanos necessários 

ao exercício da presente competência, tendo em conta o seguinte quadro de pessoal: 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XII - N.º 23 - 20 de Dezembro de 2011 - Anexo 

9 
 

• Caneças                                                            17 Cantoneiros e 2 Encarregados 

• Famões                                                              16 Cantoneiros e 2 Encarregados 

• Odivelas                                                             62 Cantoneiros e 6 Encarregados 

• Olival Basto                                                       10 Cantoneiros e 1 Encarregado 

• Pontinha                                                            40 Cantoneiros e 4 Encarregados 

• Póvoa de Santo Adrião                                     20 Cantoneiros e 2 Encarregados 

• Ramada                                                            21 Cantoneiros e 2 Encarregados 

 
b) A partir do dia 1 de Janeiro de 2005 em função da limpeza das vias e espaços 

públicos a tratar, respectiva concentração de espaços, rede viária existente, 

densidade populacional e demais condicionantes que possam influenciar o valor 

do cálculo dos cantoneiros a afectar. 

 
2. A verba a transferir para os efeitos constantes na alínea a) do número anterior é composta pelo 

valor da remuneração e encargos sociais dos meios humanos definidos, acrescida de 30% para 

encargos gerais de funcionamento, como sejam, os encargos administrativos, vestuário, 

ferramentas e demais meios materiais para o exercício das competências delegadas, que serão 

transferidos independentemente de os trabalhadores estarem vinculados à Câmara ou à Junta 

de Freguesia e serão calculados com base em 14 meses. 

Cc = [ (V + ES) X 14 ] + (SA X 22) X 11 
Cc = Custo de Cantoneiro 
V = Vencimento 
ES = Encargos Sociais 
SA = Subsídio de Alimentação 

 
EGF = [(V + ES) X 14] X 30% 

EGF = Encargos Gerais de Funcionamento 

 
3. A verba a transferir para os efeitos constantes na alínea b) do número 1 do presente artigo será 

calculada com base nos seguintes pressupostos: 

3.1. O Município de Odivelas e a Junta de Freguesia definirão em conjunto, semestralmente, 

quais as novas zonas cuja limpeza das vias e espaços públicos e que o primeiro delegará na 

segunda, assim como o valor das verbas a transferir para o efeito. 

3.2. As verbas a transferir para a limpeza das vias e espaços públicos para a Junta de Freguesia 

pelo Município de Odivelas serão calculadas com base nos critérios definidos no Anexo III. 

3.3. A delegação das competências a efectuar para a limpeza das vias e espaços públicos nas 

novas áreas será objecto de um Protocolo Adicional. 

 
4. As despesas com a construção de instalações para o exercício desta competência, bem como as 

despesas com obras de beneficiação e modificação serão suportadas pela Câmara Municipal de 

Odivelas. 
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ARTIGO 7.º 

(Manutenção, conservação e gestão de recintos despo rtivos) 

 

1. Os meios financeiros a transferir para o exercício das competências delegadas nos termos do 

presente Protocolo delegação da competência são fixados, para os recintos desportivos sem 

cobertura, em: 

a) Recintos com iluminação – € 2.199,99/ano; 

b) Recintos sem iluminação – € 1.232,14/ano. 

 

2. O exercício das competências delegadas para a manutenção, conservação e gestão dos recintos 

desportivos cobertos e campos de ténis compreende a prática de todos os actos constantes do 

presente Protocolo, nomeadamente dos Anexos I e II. 

 

ARTIGO 8º 

(Toponímia) 

 

O exercício das competências delegadas nos termos do presente Protocolo e relativos à toponímia 

compreende a prática pela Junta de Freguesia, entre outros, de todos os actos necessários à 

atribuição da denominação dos arruamentos ou espaços que se venham a integrar na via pública, 

bem como à aquisição e colocação de placas toponímicas cujo modelo e características serão 

progressivamente harmonizados pela Câmara Municipal, com a colaboração da Junta de Freguesia. 

 

 

ARTIGO 9º 

(Licenciamento da ocupação da via pública) 

 

1. O exercício das competências delegadas nos termos do presente Protocolo e relativo ao 

licenciamento da ocupação da via publica compreende a prática, pela Junta de Freguesia, de 

todos os actos integrados no âmbito dos regulamentos municipais em vigor, em obediência às 

prescrições técnicas a elaborar pela Câmara Municipal de Odivelas, com o objectivo de garantir 

funcionalidade dos espaços públicos e a harmonização dos padrões estéticos a vigorar em cada 

caso concreto. 

2. A Câmara Municipal, quando situações do interesse do Município o justifiquem, poderá avocar as 

competências delegadas no presente artigo, caso em que, nos termos gerais dos princípios da 

delegação de competências, a Junta de Freguesia se deverá abster da prática de quaisquer 

actos relativos às mesmas ou com ela conexos, não havendo lugar à transferência do produto da 

cobrança das taxas devidas caso tal venha a suceder. 
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3. A delegação de competências objecto do presente artigo não abrange o licenciamento da 

ocupação da via pública em área onde tenham decorrido ou decorram operações urbanísticas e 

cuja recepção ainda não tenha sido efectuada nos termos legais, “maxime”, do DL Nº 555/99 de 

16 de Dezembro, respectivas actualizações e legislação com ele conexa ou complementar, 

assim como as das vias públicas constantes do anexo VI. 

 

4. A delegação de competências objecto do presente artigo não abrange os licenciamentos em 

subsolo e de ocupação da via pública por mobiliário urbano ou de natureza análoga que seja 

objecto de contrato ou concessão outorgado ou a outorgar pela Câmara Municipal. 

 

5. Os licenciamentos a efectuar pelo Município de Odivelas nos termos previstos no número 

anterior serão objecto de consulta prévia da Junta de Freguesia da área competente. 

 

ARTIGO 10º 

(Licenciamento da actividade publicitária) 

 

1. O exercício das competências delegadas nos termos do presente Protocolo e relativo ao 

licenciamento da actividade publicitária compreende a prática, pela Junta de Freguesia, de todos 

os actos integrados no âmbito nas prescrições técnicas elaboradas pela Câmara Municipal e dos 

regulamentos municipais em vigor, com o objectivo de garantir padrões estéticos e a 

funcionalidade dos espaços públicos. 

2. O exercício da competência delegada deve ser efectuado de acordo com os critérios de natureza 

estética, paisagística, de segurança rodoviária e pedonal exigíveis ao local a instalar a actividade 

publicitária, devendo sempre que se utilizem suportes publicitários, nomeadamente os de grande 

formato (outdoors, postes, colunas e semelhantes) o seu licenciamento e a respectiva 

renovação, serem precedidos de parecer vinculativo dos serviços competentes da Câmara 

Municipal, que devem responder no prazo máximo de vinte dias. 

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a Câmara Municipal de Odivelas poderá, a 

qualquer momento, definir e criar no concelho zonas onde o licenciamento de publicidade seja 

interdito ou condicionado devendo, o licenciamento da publicidade, neste último caso, ser 

precedido de parecer vinculativo da Câmara Municipal. 

4. Sempre que considere desadequada a renovação de um licenciamento de publicidade atribuído 

pela Junta de Freguesia, com base nos critério supra referidos, a Câmara Municipal notificará a 

entidade licenciadora de tal decisão, para que a licença tenha apenas validade para o período 

inicial. 

5. A Câmara Municipal de Odivelas, quando situações de interesse público o justifiquem, poderá 

exercer, por si, as competências definidas no presente artigo, caso em que, nos termos gerais 

dos princípios da delegação de competências, a Junta de Freguesia se deverá abster da prática 
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de quaisquer actos com estas relacionados, não havendo, neste caso, lugar à transferência do 

produto da cobrança das taxas devidas. 

6. A delegação de competências objecto do presente artigo não abrange o licenciamento de 

actividade publicitária em área onde tenham decorrido ou decorram operações urbanísticas e 

cuja recepção ainda não tenha sido efectuada, nos termos legais, “maxime”, do DL Nº 555/99 de 

16 de Dezembro, respectivas actualizações e legislação com ele conexa ou complementar, 

assim como as das vias públicas constantes do anexo VI. 

7. A delegação de competências objecto do presente artigo não abrange o licenciamento da 

actividade publicitária em mobiliário urbano ou de natureza análoga que seja objecto de contrato 

ou concessão outorgado ou a outorgar pela Câmara Municipal. 

8. Os licenciamentos a efectuar pelo Município de Odivelas nos termos previstos no número 

anterior serão objecto de consulta prévia da Junta de Freguesia da área competente. 

9. Do parecer referido no nº 2 cabe recurso da Junta de Freguesia para apreciação e decisão da 

Câmara Municipal. 

 

ARTIGO 11º 

(Ocupação da via pública por motivo de obras)  
 

1. O exercício das competências delegadas nos termos do presente Protocolo e relativo à 

ocupação da via pública por motivo de obras compreende a prática, pela Junta de Freguesia, de 

todos os actos para os indicados fins, nomeadamente os constantes da Tabela de Taxas, Tarifas 

e Outras Receitas Municipais, dos Regulamentos Municipais em vigor, e das prescrições 

técnicas elaboradas pela Câmara Municipal que garantam os padrões estéticos definidos e a 

funcionalidade dos espaços públicos.  

2. A delegação de competências prevista no presente artigo não abrange as obras que se realizem 

com recurso a estaleiro e estejam sujeitas a licenciamento ou comunicação prévia por parte da 

Câmara Municipal. 

3. A Câmara Municipal, quando situações de interesse do Município o justifiquem, poderá exercer, 

por si, as competências definidas no nº 1, caso em que, nos termos gerais dos princípios da 

delegação de competências, a Junta de Freguesia se deverá abster da prática de quaisquer 

actos com esta relacionados, não havendo, neste caso, lugar à transferência do produto da 

cobrança das taxas devidas. 
 

ARTIGO 12º 

 (Transportes escolares) 

 

1. O exercício das competências delegadas nos termos do presente Protocolo e relativas aos 

transportes escolares é constituído pela prática, pela Junta de Freguesia, de todos os actos 
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necessários ao pagamento do valor relativo aos mesmos aos respectivos beneficiários, segundo 

as informações a fornecer pela Câmara Municipal. 

2. As verbas a transferir para o cumprimento do número anterior, será efectuada nos termos do 

Artigo 18º. 

 

 

ARTIGO 13º 

(Novos equipamentos e espaços públicos) 

 

1. A entrada em funcionamento ou a afectação ao domínio público de novos equipamentos, zonas 

verdes ou outros espaços públicos, nas áreas delegadas, será integrada e fará parte integrante 

do presente Protocolo a partir da data da assinatura, entre ambas as partes, do anexo V, 

iniciando-se, a partir desse momento, a transferência dos meios financeiros necessários ao 

exercício das competências delegadas. 

2. A Junta de Freguesia obriga-se a acompanhar a fase de projecto, construção e execução de 

novos equipamentos, para que, aquando da sua conclusão, possa emitir parecer sobre a sua 

integração no âmbito do presente Protocolo.  

3. A Junta de Freguesia poderá rejeitar a aceitação de um novo equipamento, construído sob a 

responsabilidade da Câmara Municipal se, de uma forma tecnicamente fundamentada, 

demonstrar ter o equipamento deficiências graves e onerosas, passíveis de afectar 

financeiramente a sua manutenção e conservação. 

4. No sentido de garantir o bom funcionamento e utilização dos parques infantis deverão, a Câmara 

Municipal de Odivelas e as Juntas de Freguesia, definir quais os equipamentos que necessitam 

de vigilância, devendo os custos ser suportados pela Câmara Municipal. 

5. A Câmara Municipal de Odivelas poderá optar por não integrar no âmbito do presente Protocolo 

determinados equipamentos ou áreas públicas, quando o interesse do Município assim o 

justifique. 

 

 

 

ARTIGO 14º 

(Recursos Humanos) 

 

1. A gestão e direcção de todos os trabalhadores afectos ao exercício das competências delegadas 

no presente Protocolo, incluindo os trabalhadores municipais, é da responsabilidade da Junta de 

Freguesia que, para o efeito, deverá promover as medidas necessárias à rentabilização dos 

recursos existentes.  
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2. Existindo trabalhadores municipais a laborar em áreas cuja de competência esteja delegada na 

Junta de Freguesia, a sua remuneração e demais encargos legais, serão suportados 

directamente pela Câmara Municipal, sendo o respectivo valor remuneratório e dos demais 

encargos, deduzido às verbas a transferir para a Junta de Freguesia.  

3. Sempre que os trabalhadores municipais se encontrem impossibilitados de exercer as suas 

funções, por período superior a 30 dias, não haverá lugar à dedução do valor referido no número 

anterior. 

4. A prática, pelos trabalhadores municipais a laborar em área cuja competência esteja delegada na 

Junta de Freguesia, de comportamento susceptível de integrar a prática de infracção disciplinar, 

deverá ser, de imediato, comunicada por escrito, por aquela autarquia, à Presidente da Câmara 

Municipal de Odivelas, que decidirá do exercício do respectivo procedimento, nos termos legais. 

5. A Câmara Municipal, por solicitação da Junta de Freguesia ou por sua iniciativa, promoverá 

acções de formação para o pessoal afecto ao exercício das competências delegadas pelo 

presente Protocolo, quer o vínculo laboral do trabalhador se verifique relativamente à Câmara 

Municipal, quer relativamente à Junta de Freguesia. 

 

 

 

ARTIGO 15º 

(Requisição de materiais) 

 

A Junta de Freguesia poderá requisitar, materiais aos armazéns municipais para cumprimento do 

presente Protocolo, de acordo com as normas internas em vigor no Município de Odivelas, devendo 

o respectivo custo, ser liquidado até ao final do trimestre a que respeita. Esta faculdade, utilizada ou 

não, determina que o encargo com a sua aquisição é sempre da Junta de Freguesia, envolvendo 

ferramentas, utensílios, fardamentos. 
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ARTIGO 16º 

(Execução e Avaliação do Protocolo)  

  

1.      A execução do presente Protocolo será avaliada, a todo o tempo e de forma contínua, pelo 

Município de Odivelas que, para o efeito, promoverá reuniões conjuntas e periódicas entre os 

representantes da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia, podendo a 

Câmara Municipal solicitar todas as informações que considerar pertinentes para a avaliação do 

PDCJF,  sem prejuízo do estipulado nos números seguintes. 

2.      Até ao dia 30 de Abril de 2013 será elaborado pelo Município de Odivelas um relatório global de 

análise da execução dos Protocolos de Delegação de Competências, com base na informação 

prestada pelas Juntas de Freguesia e pelos serviços municipais, para ser apresentado e 

apreciado em Reunião de Câmara.  

3.      A informação a prestar pelas Juntas de Freguesia nos termos do número anterior deverá ser 

remetida trimestralmente ao Município de Odivelas até ao dia 30 do mês seguinte ao final de 

cada trimestre (Abril, Julho, Outubro, Janeiro) e deverá conter a identificação das receitas e 

despesas realizadas com cada uma das competências delegadas, as acções previstas, as 

realizadas e não realizadas, assim como uma apreciação global da execução do Protocolo, tendo 

em consideração as várias formas de gestão passíveis de adopção com vista à optimização dos 

recursos disponíveis e relevando a possibilidade da cooperação entre Freguesias.  

4.      Em conjunto com a entrega da informação referida nos números anteriores a Junta de Freguesia 

remeterá, obrigatoriamente, a relação dos trabalhadores que se encontram afectos ao exercício 

das competências delegadas nos termos dos Artigos 4º e 6º do presente Protocolo. 

5.      A não apresentação das informações a prestar nos termos dos pontos 3 e 4 implica o 

imediato congelamento da transferência das verbas a que diz respeito o presente Protocolo de 

Delegação de Competências. 

6.      O Município de Odivelas prestará apoio técnico à Junta de Freguesia nas áreas delegadas no 

âmbito do presente Protocolo sempre que tal lhe seja solicitado. 

 

 

ARTIGO 17º 

(Planeamento de Actividades) 

 

Sem prejuízo da actividade da Câmara Municipal no que respeita à previsão das necessidades de 

intervenção nos equipamentos integrados na delegação de competências e da sua responsabilidade, 

a Junta de Freguesia deverá informar a Câmara Municipal até 31 de Agosto das intervenções que 

repute necessárias nesses equipamentos para o ano seguinte. 
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ARTIGO 18º 

(Periodicidade das transferências) 

 

1. O pagamento das verbas afectas ao presente Protocolo, será efectuado em prestações iguais a 

processar mensalmente até ao dia 20 do primeiro mês de cada trimestre. 

2. A periodicidade das transferências de verbas poderá ser revista anualmente, mediante 

aprovação da Câmara Municipal e o parecer favorável de 2/3 dos Presidentes de Junta de 

Freguesia. 

3. A Câmara Municipal poderá proceder à retenção e/ou caucionamento das transferências a 

efectuar nos termos do presente artigo, sempre que a Junta de Freguesia não preste informação 

sobre a execução e avaliação do presente Protocolo definida no Artº 16º, e a mesma se revele, 

directa ou indirectamente, fundamental para o cálculo das verbas a transferir para aquelas 

autarquias. 

 

 

ARTIGO 19º 

(Processos de contra-ordenações por violação dos re gulamentos e normas) 

 

É delegada na Junta de Freguesia a competência para a instrução e direcção dos processos de 

contra-ordenação por violação dos regulamentos e normas relativas às actividades delegadas nos 

termos do presente Protocolo.  

 

 

ARTIGO 20º 

(Avocação) 

 

1. A Câmara Municipal de Odivelas pode, a todo o tempo, por sua iniciativa ou a solicitação da 

Junta de Freguesia avocar, total ou parcialmente, uma ou mais competências delegadas, 

devendo, para o efeito, informar a Assembleia Municipal e aquela autarquia da deliberação que 

aprove a avocação e qual o respectivo âmbito. 

2. A avocação total ou parcial de uma ou mais competências delegadas implica a cessação e/ou 

redução da transferência dos meios financeiros afectos à competência avocada e a calcular nos 

termos dos requisitos e critérios previstos no presente Protocolo para a atribuição das referidas 

verbas. 
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ARTIGO 21º 

(Denúncia) 

 

1. O presente Protocolo pode ser denunciado, a todo o tempo, por qualquer das partes.  

2. A denúncia do presente Protocolo, salvo acordo em contrário, é global e produzirá, todos os 

efeitos, 120 dias após a comunicação da denúncia à contraparte.  

3. No caso da denúncia do presente Protocolo ocorrer por iniciativa da Câmara Municipal de 

Odivelas, fica esta obrigada a garantir o pagamento da remuneração e demais encargos dos 

trabalhadores que tenham sido contratados expressamente para serem afectos ao exercício das 

competências delegadas neste Protocolo, obrigando-se a Câmara Municipal, a encontrar as 

soluções mais adequadas relativamente a esses trabalhadores, obrigando-se a Junta de 

Freguesia a delegar na Câmara Municipal os poderes de gestão e superintendência de pessoal, 

relativamente a esses trabalhadores. 

 

 

ARTIGO 22º 

(Taxas e Tarifas) 

 

As receitas obtidas pela liquidação e cobrança, das taxas e tarifas relativas às competências 

delegadas são afectas à Junta de Freguesia. 

A fixação de taxas e tarifas é da competência do Município de Odivelas, nos termos da Lei vigente. 

 

 

ARTIGO 23º 

(Outros acordos) 

1. A Câmara Municipal e a Junta de Freguesia poderão, pontualmente, estabelecer acordos para a 

prática de actos cuja competência não esteja delegada pela Primeira no presente Protocolo, mas 

que se considerem mais vantajosos, do ponto de vista económico e da eficiência, ser praticados 

pela Segunda.  

2. A Câmara Municipal de Odivelas deverá transferir, para a Junta de Freguesia, os meios 

financeiros necessários para o cumprimento dos acordos referidos no número 1. 

3. A Câmara Municipal poderá celebrar Protocolos Adicionais com a Junta de Freguesia sempre 

que esta se disponha, por iniciativa própria ou camarária, a executar actividades ou obras da 

competência daquela. 
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4. O Município de Odivelas dotará o Orçamento de Despesa de uma rubrica própria com as verbas 

inscritas para os Protocolos Adicionais, cuja afectação e distribuição às Juntas de Freguesia será 

proporcional, face do número de eleitores inscritos em cada junta. 

 

5. A celebração de Protocolos Adicionais obedece aos seguintes requisitos: 

a) Quando detectar a necessidade de realização de uma obra da competência da Câmara 

Municipal a Junta de Freguesia solicita à Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

mediante requerimento, devidamente fundamentado, uma autorização para iniciar um 

procedimento adjudicatório, para aquisição de bens e/ou serviços ou para a celebração de 

um contrato de empreitada de obras públicas, com a indicação de uma estimativa dos 

respectivos custos, que nunca poderão ultrapassar os € 37.410,00, acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. 

b)  

(1) Mediante a confirmação de que a competência para a pretensão em causa é do 

Município de Odivelas e que o custo da mesma se insere na verba disponibilizada à 

respectiva Junta nos termos do número 4 do presente Artigo, a Presidente da 

Câmara ou o Vereador do respectivo serviço municipal autoriza, expressamente, 

através de ofício ou outra forma de comunicação análoga, a Junta de Freguesia a 

efectuar as consultas e o procedimento adjudicatório respectivo, no prazo máximo de 

30 dias; 

(2) Decorridos que sejam 30 dias sobre a entrega da pretensão da Junta na Câmara 

Municipal sem que esta emita qualquer resposta sobre a mesma, deve pretensão da 

Junta considerar-se tacitamente indeferida; 

(3) Analisada a proposta apresentada pela entidade seleccionada a Junta de freguesia 

elabora um relatório final, contendo uma proposta de adjudicação acompanhada de 

uma memória descritiva ou de um projecto, quando o mesmo se mostre necessário; 

c)  

(1) Antes de proceder à adjudicação, a Junta de Freguesia submete à Câmara Municipal 

sua pretensão, acompanhada de toda a documentação referida no Ponto 5. b) (3); 

(2) Em casos de urgência ou motivo de força maior, a avaliar pelo respectivo serviço 

municipal, poderá a Junta de Freguesia apresentar uma proposta de adjudicação 

acompanhada de todos os elementos necessários para uma decisão final. 

d) O Serviço Municipal respectivo, elabora o texto do Protocolo Adicional a celebrar e envia o 

processo para deliberação da Câmara Municipal, após despacho da Presidente ou Vereador 

da respectiva área e após compromisso; 

e) A Câmara Municipal de Odivelas delibera delegar ou não, na Junta de Freguesia a 

competência para a realização da pretensão em causa e, em caso afirmativo, a transferência 
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dos meios financeiros necessários ao seu exercício, no valor global constante do relatório 

final apresentado e nos termos do Protocolo Adicional (anexo IV); 

 
f) Deferida a pretensão, a Junta de Freguesia adjudica a obra ou aquisição de bens e/ou 

serviços nos termos propostos no relatório, após o que deverá remeter cópia do processo à 

Câmara Municipal no prazo de 8 dias para que possa ser acompanhada pelos respectivos 

serviços técnicos do Município; 

g) A Junta de Freguesia deverá afixar em local de boa visibilidade, desde o início dos trabalhos 

até à sua conclusão, um painel fornecido pela Câmara Municipal de Odivelas, do qual conste 

que a obra é executada pela Junta de Freguesia e financiada pelo Município; 

h) Após conclusão dos trabalhos ou do fornecimento de bens ou serviços a Junta de Freguesia 

solicitará à Câmara Municipal o respectivo pagamento, devendo os Serviços Municipais 

envolvidos elaborar uma informação que certifique a conformidade do Protocolo celebrado, 

propondo o pagamento da transferência; 

i)  

(1) A apresentação dos processos para efeitos de pagamento, deverá ocorrer até à data 

limite fixada pela Câmara para a contracção das suas despesas, obstando-se a que 

o encargo seja assumido e não pago no ano económico a que diz respeito; 

(2) Sempre que os pagamentos das transferências não ocorram até ao termo do ano 

económico, por não conclusão do processo, o Serviço Municipal que o acompanha 

deverá propor um novo cabimento e compromisso no âmbito do orçamento do ano 

seguinte; 

(3) Caso se verifique a inexequibilidade do cumprimento de qualquer Protocolo deverá o 

respectivo Serviço Municipal ou Junta de Freguesia propor à Câmara Municipal de 

Odivelas a revogação da deliberação que o aprovou. 

 
ARTIGO 24º 
(Vigência) 

 
O presente Protocolo produzirá efeitos após a sua aprovação pela Câmara Municipal, pela 

Assembleia Municipal e pela Junta de Freguesia, e vigorará até ao dia 31 de Dezembro de 2011. 

 
Odivelas, ........... de ................. de ............... 
 
A Presidente da Câmara Municipal  
 
_______________________________ 
 
O Presidente da Junta de Freguesia 
 
_______________________________ 
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ANEXO I 

 

   I. 1 Equipamento de exterior ou logradouros 

a) Vedações e respectivos portões, incluindo lubrificação, substituição dos puxadores, 

fechaduras e peças móveis, troços de rede ou painéis rígidos e respectivos acessórios, 

bem como tratamento e pintura de zonas afectadas por ferrugem. 

 Nota: Caso haja substituição de fechaduras e se trate de edifícios abrangidos pelo “Plano 

de Emergência Específico para as Cheias da Bacia do Trancão”, fazer chegar cópia das 

chaves à Câmara Municipal/Protecção Civil. 

b) Pavimentos, incluindo reparação de zonas danificadas e eventual substituição de peças 

danificadas. 

c) Muros e bancadas, reparação de revestimentos, incluindo o tratamento de fissuras e 

respectiva pintura de zonas danificadas; eventual substituição de ladrilhos ou peças 

danificadas. 

d) Telheiros, incluindo eventual substituição de telhas danificadas (sejam cerâmicas, 

fibrocimento, metálicas ou de plástico), partes de algeroz ou tubos de queda (incluindo 

respectiva limpeza), rufos de zinco ou em tela; tratamento ou pintura de zonas afectadas 

por ferrugem. 

e) Equipamento (fixo ou móvel) de lazer, desportivo ou infantil, incluindo substituição de 

areia, reparar e/ ou substituir, tratamento e pintura das peças metálicas, de madeira ou 

nylon. 

f) Sumidouros e valetas, incluindo a limpeza, reparação e desentupimento das caixas e 

tubagens de esgoto pluvial ou doméstico. 

g) Retoque das pinturas de marcação dos pavimentos. 

h) Candeeiros, colunas de iluminação, postes e outro material eléctrico, incluindo reparação 

e substituição de lâmpadas e peças danificadas. 

i) Bebedouros, bocas de rega e material de canalização de água, esgoto e gás, incluindo 

reparação, desentupimento de tubagem e substituição de peças danificadas. 

Nota: Será da responsabilidade da Junta de Freguesia a reparação e conservação de 

superfícies novas, como sejam coberturas, paredes, pavimentos, vedações, etc. até 

10% da área total. 

   I. 2 Edifícios 

a) Coberturas, incluindo a eventual substituição de telhas cerâmicas, fibrocimento, 

metálicas ou plásticas; limpeza e desentupimento de algeroz e tubos de queda, 

incluindo a eventual substituição das partes danificadas; rufos de zinco ou tela, incluindo 

tratamento e/ ou substituição das partes danificadas, telas betuminosas, incluindo 

reparação e substituição das partes danificadas. 

b) Revestimento de paredes, incluindo tratamento e refechamento. 

c) Soleiras e peitoris, incluindo limpeza e desentupimento de canais. 
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d) Gradeamentos, incluindo tratamento e pintura das zonas afectadas por ferrugem, desde 

que não obrigue à sua substituição integral. 

e) Janelas e portas, sejam de madeira, alumínio, ferro ou PVC, incluindo tratamento, 

reparação e pintura das zonas danificadas e substituição de ferragens e/ ou fechaduras 

e das peças partidas, podres ou danificadas. 

Nota: Caso haja substituição de fechaduras e se trate de edifícios abrangidos pelo 

“Plano de Emergência Específico para as Cheias da Bacia do Trancão”, fazer cópia das 

chaves à Câmara Municipal/Protecção Civil. 

f) Vidros e/ ou chapas acrílicas, incluindo a substituição das peças partidas ou danificadas 

bem como a colocação de massa de vidraceiro, bites ou vedantes necessários e 

fundamentais. 

g) Revestimento de pavimentos, reparação e substituição das peças danificadas sejam 

elas de madeira (tacos, tábuas, “lamparquet” ou “parquet” vinílio (mosaico ou peça) ou 

ladrilhos (cerâmicos ou não cerâmicos). 

h) Revestimentos de tectos, com o tratamento de fissuras com pintura das zonas 

danificadas, reparação de eventuais mosaicos e tratamento de madeiras, incluindo 

substituição de peças danificadas. 

i) Mobiliário e/ ou equipamento: 

i.1)      Corrente, compreendendo: 

⇒A reparação, tratamento de madeiras e peças metálicas, incluindo pintura de 

cadeiras, mesas ou secretárias, armários (incluindo ferragens), cabides, estores 

(interiores e exteriores), cortinas, móveis (incluindo ferragens), espelhos, 

bancadas de mercados, tabelas de basquetebol, balizas e redes (ténis, voleibol 

ou futebol), recargas de exteriores, etc.. 

i.2)      Eléctrico, compreendendo: 

⇒A reparação de interruptores, botões de pressão, comutadores, tomadas, 

disjuntores, fusíveis e corta-circuitos fusíveis (incluindo a substituição total ou 

parcial das peças constituintes); substituição de lâmpadas (incandescentes, 

fluorescentes ou outras) e casquilhos, arrancadores e/ ou balastros de 

armaduras existente; termostatos e/ ou resistências de aquecedores (incluindo 

eventual substituição ); reparação de termoacumuladores. 

i.3)      Água, esgotos ou gás, compreendendo: 

⇒A reparação de loiças sanitárias (incluindo substituição e/ ou acessórios 

danificados); torneiras ou fluxómetros (incluindo substituição total ou parcial das 

peças constituintes) e tubagem (incluindo limpeza e/ ou desentupimento bem 

como a eventual substituição de troços pontuais ou acessórios tais como curvas, 

joelhos, tês, ralos e ralos de pinha de chuveiros). 

Nota: Será da responsabilidade da Junta de Freguesia a reparação e conservação de superfícies 

novas, como sejam coberturas, paredes, pavimentos, vedações, etc. até 10% da área total. 
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I. 3 Competirá ainda às Juntas de Freguesia: 

a) A contratação de responsabilidade de exploração das instalações eléctricas de acordo 

com a legislação em vigor, remetendo para a Câmara Municipal os relatórios elaborados 

pelos técnicos responsáveis. 

b) A celebração de contratos de assistência técnica para os equipamentos hoteleiros, de ar 

condicionado e de frio, bem como a contratação de sistemas ou aparelhos de 

comunicação, garantindo a Câmara Municipal, o apoio técnico à análise de propostas e 

à supervisão técnica destas áreas de competência. 

c) A requisição e contratação de contadores de energia eléctrica e outros respeitantes às 

instalações abrangidas pelas competências delegadas bem assim como dos contadores 

instalados para as actividades promovidas pelas Juntas de Freguesia. 
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ANEXO II 
 

Recomendações gerais para uma boa prossecução dos o bjectivos definidos no presente 

Protocolo.  

 

II. 1 Equipamentos de Exterior ou Logradouros 

a)  Vedações e respectivos portões 

a. 1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒   Pelo menos uma vez de três em três meses. 

a. 2)    Limpeza: 

⇒   Limpar zona envolvente das vedações, removendo ervas e lixo. 

a. 3)    Portões: 

⇒   Afinição e lubrificação de todas as peças móveis. 

⇒ Reparação e substituição de dobradiças, puxadores, fechos, trancas ou quaisquer 

outras peças partidas ou em falta. 

⇒   Reapertar parafusos e proceder à sua substituição se necessários. 

⇒ Verificar estado da pintura, detectar e repara os pontos de ferrugem, tratar e pintar 

essas zonas. 

⇒   Verificar zonas de soldadura, reforçando-as se necessário, tratar e pintar essas 

zonas. 

⇒   Verificar os esticadores, arames de cosedura e barras de fixação se for o caso, 

reajustando, reparando, reforçando ou substituindo. 

 

Nota: Caso haja substituição de fechaduras e se trate de edifícios abrangidos pelo “Plano 

de Emergência Específico para as Cheias da Bacia do Trancão”, fazer chegar cópia das 

chaves à Câmara Municipal/Protecção Civil. 

 

a. 4)    Vedações de painéis rígidos: 

⇒ Verificação, reapertar de parafusos, reajustamento e substituição de todas as peças 

partidas ou em falta, por outras novas iguais, necessárias à fixação dos painéis aos 

prumos. 

⇒ Reparação, desempeno ou substituição de painéis rígidos que se encontrem 

deteriorados, por outros novos e iguais. 

⇒ Verificação do estado de pintura, detectar e reparar os pontos de ferrugem, tratar e 

pintar essas zonas. 

⇒ Verificação de zonas de soldadura, reforçando-as se necessário, tratar e pintar essa 

zonas. 
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a. 5)    Vedações de rede de malha elástica: 

⇒ Verificar se está tensionada e reajustar se necessário. 

⇒ Verificação dos esticadores e arames de cosedura e barras de fixação aos prumos, 

reajustando, reparando, reforçando ou substituindo. 

⇒ Verificação da rede, sempre que surja um buraco ou corte, substituir o troço danificado 

entre prumos, colocando braçadeiras ou soldando peças para sustentar as barras de 

fixação, colocar novos esticadores e coser a rede nesse troço. 

⇒ Verificação do estado da pintura, detectar e reparar os pontos de ferrugem, tratar e 

pintar essa zonas. 

⇒ Verificação de zonas de soldadura, reforçando-as, se necessário, tratar e pintar essa 

zona. 

a. 6)    Vedações em Alvenaria ou Betão: 

⇒ Proceder como o indicado em II. 1. c) 

b) Pavimentos 

b. 1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

b. 2)    Limpeza: 

⇒ Limpar os pavimentos de pedras, lixo, ervas, lamas, etc.. 

b. 3)     Pavimentos betuminosos ou de cimento: 

⇒ Verificação dos pavimentos betuminosos ou de cimento, se existem buracos, fendas ou 

fissuras, proceder ao seu tratamento e tapamento. Nas zonas onde se formem poças, 

proceder ao seu nivelamento. No caso de aparecimento de ervas, removê-las, 

corrigindo essa zona. 

b. 4)    Pavimentos de placas cerâmicas, planas ou peças de betão: 

⇒ Verificação dos pavimentos cerâmicos ou constituídos por placas ou peças de 

cimento, reparar e substituir todas as peças danificadas por material novo e igual. Nas 

zonas onde se formem poças, proceder ao seu nivelamento e reposição de forma a 

solucionar o problema. 

b. 5)     Pavimentos de cubos ou placas de pedra: 

⇒ Verificação dos pavimentos com calçada ou placas de pedra, repara e proceder à sua 

reposição quando surjam buracos e ao seu levantamento e reposição quando se 

verifiquem depressões ou elevações. 

b. 6)     Pavimentos de betão poroso: 

⇒ Verificação dos pavimentos em betão poroso, proceder à sua lavagem com máquina 

de alta pressão pelo menos duas vezes por ano, sendo uma delas antes das primeiras 

chuvas. 

b. 7)    Outro tipo de pavimento: 

⇒ Ver caso a caso 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XII - N.º 23 - 20 de Dezembro de 2011 - Anexo 

25 
 

c) Muros e Bancadas  

c. 1)     Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, sendo uma delas antes das primeiras chuvas (fim do 

Verão), outra no fim do Outono e a outra após o período das chuvas (Primavera/ fim 

da Primavera). 

c. 2)     Limpeza: 

⇒ Limpar os muros e bancadas de ervas, lixo, etc.. 

c. 3)    Muros: 

⇒ Verificar se existem danos fissuras ou fendas, limpar, reparar, tratar e pintar. 

⇒ Verificar juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando necessário. 

⇒ Verificar se os bueiros ou zonas de escoamento das águas estão funcionais, limpos de 

terras, folhas, sem ervas, lixos ou qualquer objecto que impeça o fácil escoamento da 

água. 

⇒ Se os muros forem forrados ou capeados com outro material, deverá proceder-se à 

sua reparação ou à substituição das peças fissuradas ou danificadas, por outras novas 

iguais. 

c. 4)    Bancadas: 

⇒ Verificar se nas superfícies de assento existem danos, falhas, fendas ou capeamento 

partido ou danificado, reparar, pintar e substituir as peças danificadas por novas iguais. 

⇒ Verificar se os canais de escoamento de água estão funcionais, limpos e 

desimpedidos. 

c. 5)     Suporte de bancadas: 

⇒ Verificar o suporte da bancada; se for de alvenaria ou betão, proceder como indicado 

para os muros; se for metálica, inspeccionar a pintura, verificar as zonas de soldadura, 

reajustar os parafusos, reparando pontos de ferrugem, reforçando soldaduras, tratar e 

pintar; se for em madeira, ver quais as peças podres ou com falhas, substituir e/ ou 

reparar, inspeccionar o estado da pintura ou do tratamento e pintar as zonas 

reparadas. 

d) Telheiros 

d. 1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas (fim do Verão), outra 

no fim do Outono e outra logo após o período das chuvas (Primavera/ fim da 

Primavera). 

d. 2)     Suporte: 

⇒ Verificação da estrutura de suporte e proceder como indicado em suporte das 

bancadas. 

d. 3)    Cobertura em fibrocimento ou chapas plásticas: 

⇒ Limpar a cobertura, removendo pedras, lixo, ervas ou objectos. 

⇒ Verificação das chapas e remates, reajustar os parafusos de fixação, substituir os 

vedantes e/ ou anilhas vedantes, parafusos ou porcas se necessário, colmatar 

eventuais pequeno buracos com betume/cola apropriado e/ ou remendar com tela 
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asfáltica, substituir as chapas e respectivos parafusos e anilhas quando estiverem 

partidas ou danificadas, quando não permita a sua reparação. 
⇒ Verificação da zona de remate à parede e rufos, reparando, utilizando mastique ou tela 

de forma a garantir a sua estanquicidade. 

d. 4)    Cobertura em chapa metálica: 

⇒ Limpar a cobertura, removendo pedras, lixo ou objectos. 

⇒ Verificação das chapas, remates e rufos, reajustar os parafusos de fixação, substituir 

os vedantes e/ ou anilhas vedantes se necessário reparar e desempenar as chapas 

quando apresentem deformações ou substituí-las quando não fôr possível a sua 

reparação. 

⇒ Verificar a detectar pontos de ferrugem, tratar e pintar essa zonas. 

d. 5)    Coberturas em telha: 

⇒ Limpar a cobertura, removendo as pedras, lixos, etc.. 

⇒ Verificar se há telhas partidas ou fissuras e substituir por outras novas, iguais. 

⇒ Verificar as zonas de remate e cumeeira, reparando e/ ou remendado com tela, de 

forma a garantir a estanquicidade. 

d. 6)    Coberturas em terraço: 

⇒ Limpar a cobertura, removendo as pedras, ervas, lixos, sacos de plástico, folhas, 

bolas, etc.. 

⇒ Limpar e desentupir as caleiras de recolhas de águas e os tubos de queda, de forma a 

garantir o escoamento das águas. 

⇒ Verificar o estado das telas, remendar os pontos em que apresentem buracos ou 

danificação da superfície. 

⇒ Verificar as zonas de colagem, recolar, reforçando se necessário. 

⇒ Verificar as zonas de remate aos tubos de queda a às paredes e rufos, reparando, 

reforçando e recolando se necessário. 

d. 7)    Caldeiras, tubos de queda e rufos: 

⇒ Limpar, remover pedras, ervas, folhas, lixos, etc., de forma a garantir bom escoamento 

das águas. 

⇒ Verificar os suportes da caleira, reparando os apoios, reforçar ou substituir os mesmos 

de forma a garantir a sua fixação. 

⇒ Detectar pontos de ferrugem, tratar e pintar essas zonas. 

⇒ Verificar as uniões entre peças recolando ou soldando se necessário. 

⇒ Substituir todas as peças danificadas ou partidas por outras novas iguais. 

e) Equipamento (fixo ou móvel) de lazer, desportivo e infantil: 

e. 1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 
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e. 2)    Equipamento: 

⇒ Verificação do equipamento, detectar zonas ou peças com falhas ou apodrecidas, 

lubrificar peças móveis, reajustar parafusos, reparar, reforçar, substituir peças 

danificadas por outras novas iguais, tratar e pintar as zonas reparadas. 

⇒ Detectar pontos de ferrugem, reparar, reforçar, tratar e pintar. 

⇒ Substituir a areia das caixas de areia, pelo menos uma vez por ano. 

⇒ Verificação das tabelas de madeira, reparação, tratamento, pintura e substituição 

quando necessário. 

⇒ Verificação, reparação ou substituição das redes de nylon dos equipamentos 

desportivos. 

f) Sumidouros e Valetas: 

f. 1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas (fim do Verão), uma 

no fim do Outono e outra logo após as chuvas (Primavera/ fim da Primavera). 

f. 2)     Equipamentos: 

⇒ Limpar, remover pedras, ervas, areia, lama, lixos, etc., de forma  a garantir bom 

escoamento das águas. 

⇒ Verificar se os sumidouros apresentam bom escoamento, desentupir a tubagem entre 

sumidouros e respectivas caixas de recepção, se necessário. 

⇒ Verificar o pavimento das valetas e proceder como indicado em II. 

⇒ Verificar as grelhas dos sumidouros, reparar e substituir se necessário. 

g) Pinturas de marcação dos pavimentos: 

g. 1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano, uma antes e outra após a época das chuvas. 

g. 2)     Equipamentos: 

⇒ Verificação da pintura e marcação dos pavimentos, repintar todas as zonas que se 

apresentem mais gastas ou, por motivos de reparação necessitem de retoque. 

h) Candeeiros, colunas de iluminação, postes e outro material eléctrico: 

h. 1)    Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

h. 2)     Equipamentos: 

⇒ Verificação do estado de funcionamento, substituir lâmpadas, armaduras, globos, 

difusores e aparelhagens de comando que se encontrem danificadas por outro novos 

iguais. 

⇒ Verificação do estado da pintura das colunas e candeeiros. 

⇒ Verificar zona de soldaduras, identificar pontos de ferrugem, reparar, reforçar, tratar e 

pintar as zonas afectadas. 

⇒ Verificação das colunas e candeeiros, reaperto de parafusos, se tem portinholas 

fechadas, se tem fios à vista, reparar ou substituir se for necessário. 
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i) Bebedouros, bocas de rega e material de canalizações de água, esgotos e gás: 

i. 1)      Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

i. 2)      Equipamentos: 

⇒ Verificação e reparação local sempre que se detectem fugas. 

⇒ Verificação e teste de bom funcionamento da aparelhagem de comando (torneira, 

torneiras de serviço, etc.), reajustar, substituir válvulas, peças e/ ou o aparelho, 

quando necessário. 

⇒ Verificação do escoamento da rede de esgoto pluvial ou doméstico, desentupir 

tubagem e limpar caixas, sempre que necessário. 

II. 2 Edifícios 

a)        Cobertura 

a. 1)  Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas, outra no fim do 

Outono e outra depois das chuvas. 

a. 2)  Equipamento: 

⇒ Verificação e proceder como descrito em II.1.d). 

b)        Revestimento de paredes: 

b. 1)  Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 

b. 2)  Equipamento 

⇒ Verificar se existem danos, fissuras ou fendas, reparar, tratar e pintar as zonas 

reparadas. 

⇒ Verificação do estado dos azulejos ou mosaicos, reparar e substituir os danificados ou 

partidos por outros novos iguais. 

⇒ Verificação das juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando necessário, 

pintar as zonas reparadas. 

⇒ Verificação das madeiras, rodapés, roda-cadeiras, cabides ou outras peças de 

madeira, reajustar parafusos, reparar, tratar, substituir e pintar as zonas reparadas. 

c)       Soleiras e peitoris: 

c. 1)  Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas, outra no fim do 

Outono e outra após as chuvas. 

⇒ Verificação se existem fissuras, fendas, danos, reparar, tratar, substituir caso seja 

necessário. 

⇒ Limpar e desentupir os canis de escoamento de águas. 

⇒ Verificar a superfície de contacto com a parede ou pavimento, tratar junta e masticar 

se necessário. 
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d)       Gradeamentos e grades: 

d. 1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒Pelo menos uma vez de três em três meses. 

d. 2) Verificação e proceder conforme descrito em II.1 a). 

e)        Janelas e portas: 

 e. 1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem danos, fissuras, fendas, pontos de ferrugem, zona de 

soldaduras ou zonas podres, reparar, reforçar, tratar e pintar as zonas reparadas, 

substituir as peças quando necessário. 

⇒ Verificar as fechaduras, fechos, puxadores, dobradiças e todas as peças móveis, 

lubrificar, afinar, reparar e substituir as peças que se encontram danificadas por 

outras novas iguais quando necessário. 

⇒ Verificar os vedantes e o afastamento entre a aduela e a porta ou entre o aro e a 

janela, afinar, reparar e corrigir a distância de forma a garantir uma boa união e 

estanquicidade. 

Nota: Caso haja substituição de fechaduras das portas exteriores dos edifícios 

contemplanos no “Plano de Emergência Específico para as Cheias na Bacia do Rio 

Trancão”, providenciar a entrega de uma colecção de chaves ao Serviço Municipal de 

Protecção Civil. 

f)       Vidros e chapas acrílicas: 

f. 1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem vidros ou chapas acrílicas fissuradas ou partidas e substituir. 

⇒ Verificar os vedantes, fixações e bites, reparar, tratar, masticar se necessário e pintar 

a zona intervencionada, de forma a garantir boa estanquicidade. 

g)       Revestimento de pavimentos: 

g. 1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação se existem peças (ladrilhos, mosaicos, linóleo e tacos, etc.) ou zonas de 

pavimento soltas, danificadas, podres ou fissuradas, colar, reparar e substituir por 

material novo igual quando necessário. 

⇒ Verificação das juntas entre as peças, reparar, de forma a garantir a sua 

estanquicidade e impedir que as peças se soltem. 

h)      Revestimento de tectos: 

h. 1) Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 
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⇒ Verificação se existem danos, fissuras ou fendas, reparar, tratar e pintar as zonas 

intervencionadas. 

⇒ Verificação do madeiramento, se for o caso, reparar, tratar, substituir e pintar as zonas 

reparadas. 

⇒ Verificação das juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando necessário, 

pintar as zonas intervencionadas. 

⇒ Verificar o estado da pintura e pintar as zonas correspondentes às marcas deixadas 

por infiltrações provenientes da cobertura e que entretanto foram reparadas. 

i)       Mobiliário e equipamento: 

i. 1) Corrente: 

Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação de todo o mobiliário, se tem as borrachas de apoio dos pés em condições, 

substituir as danificadas por outras novas iguais de forma a não riscar o pavimento. 

⇒ Verificação de todas as peças metálicas e de madeira, reparar, tratar, pintar e 

substituir quando for o caso por outras novas iguais. 

⇒ Verificação de puxadores, fechaduras, fechos, dobradiças e todas as peças móveis e 

ferragens, lubrificar, reparar, tratar e substituir por outras iguais. 

⇒ Verificação de cabides, reapertar parafusos e substituir se for o caso. 

⇒ Verificação de estores e cortinas, se os cordões estão em condições, se estão soltos 

ou têm lâminas soltas ou peças danificadas, reparar e substituir todas as peças, 

lâminas, cordões ou mecanismos necessários ao seu bom funcionamento por outras 

novas iguais. 

⇒ Verificação de armários, bancas, bancas de mercado, bancadas e afins, verificar as 

ferranges e os vedantes, reparação, tratamento e pintura, substituição das peças 

necessárias. 

⇒ Verificação das datas de validade dos extintores e recarregar quando a sua validade 

terminar. 

i. 2) Eléctrico: 

Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação da instalação eléctrica, testar a aparelhagem de comando (interruptores, 

botões de pressão, comutadores, tomadas, etc.) e aparelhagem de protecção 

(disjuntores, fusíveis, corta-circuitos fusíveis, etc.), reparar, substituir a aparelhagem 

(ou peças) por nova igual. 

⇒ Verificação das lâmpadas, projectores, armaduras, difusores, reparar ou substituir por 

outras novas iguais, respeitando a potência, cor e características. 
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⇒ Verificação dos equipamentos de aquecimento (fogões, aquecedores, 

termoacumuladores, etc.), frio (frigoríficos, arcas, ar condicionado, etc.), ou outros, 

testar, reparar, substituir as peças danificadas por novas iguais. 

 

i. 3) Água, esgoto ou gás: 

Inspecção periódica recomendada: 

⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

⇒ Verificação das canalizações de água, esgoto ou gás, testar, detectar fugas e reparar. 

⇒ Verificação das torneiras, torneiras de segurança, fluxómetros, uniões, tês, joelhos, 

ralos, pinhas de chuveiros, etc., testar, reparar, substituir as peças danificadas por 

novas iguais. 

⇒ Verificação do escoamento do esgoto, testar, limpar e desentupir caixas e tubagens. 

⇒ Verificar os aparelhos a gás, detectar fugas, testar, reparar, substituir as peças 

danificadas por novas iguais. 

⇒ Verificação dos troços de ligação da tubagem aos aparelhos, testar, reparar, substituir 

os troços que se encontram danificados (ou que estão fora do período de validade), 

por novos iguais. 

⇒ Verificação das loiças sanitárias e acessórios, testar, reparar e substituir as peças ou 

loiças danificadas por novas iguais. 

 

II. 3 Recomendações particulares: 

 

A limpeza adequada do interior dos edifícios é fundamental para a redução dos custos de 

manutenção. 

Cada tipo de material de revestimento tem as suas exigências específicas quanto à forma de limpeza 

a que pode estar sujeito. 

Uma limpeza incorrecta ou desadequada, pode provocar danos muito importantes nos revestimentos, 

dando origem a elevados custos de reparação e manutenção. 

Se é verdade que o pavimento e paredes de um mercado pode e deve ser lavado, com mangueira ou 

máquina de pressão, o mesmo nunca deverá acontecer com os pavimentos ou paredes de uma 

escola.  

a)      Revestimentos de madeira: 

a. 1) Necessitam de um material de protecção que pode ser cera, verniz ou tinta. 

a. 2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca empenos, 

apodrecimentos e descolagem das peças, além de danificar todo o mobiliário. 

a. 3) Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos de 

limpeza e protecção apropriados de acordo com as instruções do fabricante. 
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b)       Revestimentos de linóleo: 

b. 1) Necessitam de um material de protecção que é cera apropriada. 

b. 2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca a descolagem 

das peças, além de danificar todo o mobiliário. 

b. 3) Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos de 

limpeza e protecção apropriados de acordo com as instruções do fabricante, porque grande 

parte dos detergentes comuns são nocivos. Nunca utilizar lixívia nem produtos de limpeza 

abrasivos. 

c)      Revestimentos cerâmicos, vidrados ou afins: 

c. 1) Resistentes à água e aos produtos de limpeza usuais. 

d)      Revestimentos cerâmicos não vidrados: 

d. 1) Necessitam de um material de protecção que é cera apropriada. Pode ser limpo com 

um pano molhado mas não utilizar água em excesso. 

e)      Revestimentos de grês: 

e. 1) Muito resistentes à água e aos produtos de limpeza normais. 
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ANEXO III 

 

Critérios para o Cálculo de Cantoneiros 

 

Foram definidos como critérios para o desenvolvimento de uma nova forma de cálculo do número de 

cantoneiros necessários para a execução dos actos delegados nas Juntas de Freguesia, a 

população e a extensão da rede viária. 

 

A utilização do número de habitantes como critério é um factor que permite extrapolar da eventual 

necessidade de maior ou menor necessidade de execução das seguintes tarefas: varredura e 

lavagem, manutenção das papeleiras e limpeza de sarjetas, dado que a existência de resíduos 

sólidos na via pública depende directamente da deposição dos resíduos sólidos no equipamento 

existente (papeleiras) ou do seu abandono por parte dos transeuntes. 

 

Relativamente à extensão da rede viária, tal critério reveste-se de extrema importância dado que 

permite avaliar da dimensão do espaço existente a limpar, directamente proporcional ao número de: 

a) papeleiras, equipamento de deposição de resíduos sólidos e b) sarjetas e sumidouros. 

O comprimento total da rede viária influencia também a dimensão das áreas de varredura e 

aplicação de produtos fitofarmacêuticos. 

 

Proposta de nova fórmula para cálculo do número de cantoneiros  

 

C = [( 0,0011* P + 5,5291) + ((RV/29400)*12 )]/2 

C = (C1 + C2) /2  

C – número de cantoneiros 

P – população 

RV – rede viária (m) 

 

C1 

Através de uma regressão linear entre a população e número de cantoneiros das sete freguesias 

determinou-se a equação mais apropriada para descrever essa relação que permita calcular para um 

determinado número de habitantes (variável independente) qual o número de cantoneiros 

necessários (variável dependente). 

C1 = 0,0011*P + 5,5291 

C1 – número de cantoneiros 

P – população  
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C2  

Atendendo à extensão da rede viária (dados fornecidos pelo Departamento de Planeamento 

Estratégico e Desenvolvimento Económico/Sector de Informação Geográfica) e estimando-se que um 

cantoneiro efectua 1400m/dia (fonte: Tratamento de Resíduos Sólidos – Limpeza urbana e aterros 

sanitários; Professor Mário Augusto Tavares Russo, Instituto Politécnico de Viana do Castelo), 

considerou-se que para cada freguesia seria necessário um determinado número de cantoneiros 

para efectuar a varredura manual. 

 

C2 = (RV/29400) *12 

RV – rede viária (m) 

 

Após o cálculo de C1 e C2 efectua-se posteriormente uma média entre os valores encontrados em 

cada uma das equações com o qual se determinou o número de cantoneiros a atribuir a cada 

freguesia.  

 

Cálculo de C 1 

 

 

Dados utilizados para cálculo do modelo de regressã o linear entre duas variáveis 

 

Variável independente  – População (fonte: INE censos 2001) 

Variável independente  – número de cantoneiros (fonte: Protocolo de Delegação de competências 

aprovado em 20/04/2006) 

 

Freguesias População N.º de Cantoneiros  
Caneças 10.647  17 
Famões 9.008  16 
Odivelas 53.449  62 
Olival Basto 6.246  10 
Pontinha 24.023  40 
Póvoa de Santo Adrião 14.704  20 
Ramada 15.770  21 
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Gráfico 1 – Representação gráfica das variáveis pop ulação e número de cantoneiros  

y = 0,0011x + 5,5291
R2 = 0,9584
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Equação da recta da regressão linear  

 Y = 0,0011 X + 5,5291 

Y – Número de cantoneiros 

X – População 

Constantes 

0,001 – Declive da recta 

5,5291 – Intercepção da recta com eixo vertical  

 

Cálculo de C 2 

Dados utilizados para cálculo do número de cantonei ros com base na rede viária 

Freguesias  Rede viária (m) 
Caneças 73199 
Famões 76779 
Odivelas 96038 
Olival Basto 15043 
Pontinha 61694 
Póvoa de Santo Adrião 26917 
Ramada 60867 

 

Rede viária (fonte: Departamento de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento 

Económico/Sector de Informação Geográfica, actualizados a 2004) 

 

1 Cantoneiro executa aproximadamente 1400m/dia * =>  num mês executa 29400 m 

* Fonte: Tratamento de Resíduos Sólidos – Limpeza urbana e aterros sanitários; Professor Mário Augusto 

Tavares Russo, Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Nota : considerou-se que a cada mês correspondem 21 dias de trabalho. 
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ANEXO IV 

Minuta dos Protocolos Adicionais 

 

Protocolo Adicional de Delegação de Competências na   

Junta de Freguesia de ………………………… . ao Abrigo do Artigo 23.º do PDCJF 

 

Entre: 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva de direito público n.º504 293 125, com sede nos Paços do 

Concelho, Quinta da Memoria, na Rua Guilherme Gomes Fernandes, em Odivelas, representada pela 

Presidente (ou Vereador) da sua Câmara Municipal, Senhora Dra. Susana Carvalho Amador, 

 

E 

 

JUNTA DE FREGUESIA DE ………………………………………….., com sede em 

............................................................................................., representada pelo seu Presidente, Senhor(a) 

.......................................................................................................................................................................... 

 

é celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo adicional de delegação de competências, nos 

termos do estabelecido no Artigo 23.º do Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 

Freguesia vigente nesta data e da Deliberação da Câmara Municipal de Odivelas tomada na 

sua...............Reunião Ordinária de (data), que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

 

A Junta de Freguesia de ..................., obriga-se a executar as obras de construção ...................., de 

Reparação ................, a fornecer ..................., a prestar o serviço de ................................(Objecto do 

Protocolo: Obras ou Fornecimentos concretos). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

 

O Município de Odivelas obriga-se a transferir para a Junta de Freguesia os meios financeiros 

necessários no montante de Euros. ..............................................................(por extenso), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 

 

A Junta de Freguesia de ............................................................ obriga-se a permitir que as obras ou 

fornecimentos sejam acompanhados pelos técnicos municipais com o objectivo de verificação da sua 

conformidade. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

 

O presente Protocolo Adicional extingue-se com o cumprimento do seu objecto e com a transferência dos 

meios financeiros respectivos. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

 

A Junta de Freguesia obriga-se a afixar, em local de boa visibilidade, um painel que será fornecido pelos 

serviços municipais, do qual conste que a acção concreta, obra ou outro, é executada pela Junta de 

Freguesia e financiada pelo Município de Odivelas, em termos análogos aos realizados por força de 

protocolos celebrados pela Administração Central. 

 

Odivelas, ..... de .................................. de ........ 

 

 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia 
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ANEXO V 

 

AUTO DE VISTORIA  

para Efeitos do Disposto no Artº 1º do Protocolo de Delegação de Competências d o 

Município de Odivelas para as Juntas de Freguesia 

 

 

Aos .............. dias do mês de ................de Dois Mil e ............., compareceram no local da obra de 

...................., executada pela Câmara Municipal de Odivelas por (empreitada/ administração directa) 

concluída no dia ....... de ........ de ..........., o Sr. ......................   na qualidade de representante da Câmara 

Municipal de Odivelas e o Sr. .................................. na qualidade de representante da Junta de Freguesia 

de ........................................., tendo-se verificado que  a  referida  obra  se  encontra  concluída em 

condições satisfatórias,  razão  porque  se  considera  estar  em  condições  de  ser  mantida  e  

conservada  no  âmbito  e  nos  termos  do Protocolo  de  Delegação  de  Competências  do  Município  

de  Odivelas  para  a  Junta  de Freguesia de .................... a partir desta data. 

E não havendo mais a tratar, foi lavrado o presente Auto que vai assinado pelos que nele intervieram. 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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ANEXO VI 

 

Licenciamento de Ocupação da Via Pública e Publicid ade em Via Pública Cuja 

Competência não é Delegada nas Juntas de Freguesia  

Artigo 9º e 10º “IN FINE”  


