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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

66..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2211  ddee  mmaarrççoo  ddee  22001122  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

PARTICIPAÇÃO NA MANIFESTAÇÃO DE 31 DE MARÇO 
PELA DEFESA DAS FREGUESIAS DO CONCELHO 

 
A proposta de lei 44/XII sobre a reforma administrativa 
prevê a redução substancial de freguesias em todo o País, 
facto que se traduzirá num empobrecimento do poder 
local democrático. 
 
Considerando: 
 
A recente criação do município de Odivelas, a sua área 
geográfica e a atual população, cerca de 150 mil 
habitantes, divididos por sete freguesias, cuja história e 
tradição não se confundem. 
 
Que nos termos previstos na referida proposta de lei o 
Concelho de Odivelas veria as suas freguesias reduzidas a 
3 ou 4 sem qualquer preocupação com a prestação de 
serviço às populações. 
 
Que qualquer redução de freguesias, contribuirá para 
afastar as populações dos seus órgãos eleitos, 
prejudicando o critério de proximidade, com bons 
resultados obtidos na concretização dos seus anseios. 
 
Que muito do desenvolvimento local, só foi possível 
graças ao trabalho dos eleitos nas freguesias. 
 
Considerando ainda 
 
A posição já assumida por esta Câmara Municipal de 
oposição à extinção de qualquer das Freguesias bem como 
a unanimidade dos Presidentes de Junta em “reprovar 
quaisquer tentativas que prevejam a redução de qualquer 
uma das sete freguesias”. 
 
A posição da ANAFRE que no ENCONTRO 
NACIONAL DE FREGUESIAS, realizado no passado 

dia 10 de março, aprovou a realização de uma 
MANIFESTAÇÃO, a levar a efeito em Lisboa, no 
próximo dia 31 de março. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, reunida em 21 de março 
de 2012, decide: 
 
1. Reafirmar a sua oposição a quaisquer iniciativas que 
prevejam a redução de qualquer uma das sete freguesias 
do concelho de Odivelas e defender que sejam tomadas 
medidas legislativas em defesa da dignificação e reforço 
do atual modelo de Poder Local; 
 
2. Manifestar a sua inteira solidariedade para com os 
trabalhadores das freguesias, atingidos nos seus direitos, 
remunerações e estabilidade no emprego; 
 
3. Apelar aos grupos culturais, recreativos, desportivos, 
juvenis, enfim a todas as forças vivas e à população do 
concelho de Odivelas que se associem à manifestação 
convocada pela ANAFRE, numa demonstração da 
identidade e diversidade cultural e de defesa das suas 
freguesias. 
 
Odivelas, 21 de março de 2012 

 
A Câmara Municipal de Odivelas 

 
Enviar: 
OCS 
A todas as forças vivas do concelho, 
Às juntas de freguesia 
Divulgar em todos os locais de estilo da CMO e das 
Juntas de freguesia 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 

LEI 8/2012 
 

Considerando que: 
 
A publicação da Lei 8/2012 de 21 de fevereiro limita a 
capacidade das entidades públicas, incluindo as 
Autarquias, de assumir compromissos financeiros aos 
fundos disponíveis e que prevê a obrigatoriedade de 
registo em sistema informático do cálculo dos fundos 
disponíveis no início de cada mês, todos os 
compromissos, passivos, as contas a pagar e os 
pagamentos em atraso há mais de 90 dias; 
 
No caso das entidades com pagamentos em atraso no 
final de 2011, a previsão de receita efetiva própria nos três 
meses seguintes que é usada para poder assumir 
compromissos fica limitada a três quartos da média da 
receita efetiva cobrada nos dois últimos anos nos períodos 
homólogos, o que gera a impossibilidade de utilizar a 
100% a previsão de receita nos três meses seguintes para 
assumir compromissos financeiros; 
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Os titulares de cargos políticos, dirigentes, e funcionários 
que assumam compromissos em violação do previsto na 
referida Lei, incorrem em responsabilidade civil, criminal, 
disciplinar e financeira, sancionatória e ou reintegratória; 
 
O endividamento autárquico representa uma parte 
diminuta da total nacional e os eleitos locais com poderes 
executivos são constantemente escrutinados na sua 
atividade e sujeitos a regime sancionatório de 
responsabilidade pessoal e financeira, não aplicável aos 
titulares de órgãos de soberania; 
 
Sem a introdução de novos critérios e mecanismos 
específicos no novo quadro legal, este levará à total 
paralisação do funcionamento das autarquias locais, 
afetando diretamente as relações com os agentes 
económicos, situação que assume maior gravidade numa 
altura de crise e austeridade, em que das autarquias locais 
se espera que desempenhem um papel fundamental, quer 
no apoio aos cidadãos e às famílias, quer na dinamização 
da economia local; 
 
Com esta Lei, a capacidade efetiva de cada Autarquia em 
pôr em prática as políticas e estratégias municipais que 
melhor servem diretamente a Comunidade Local, 
encontra-se seriamente reduzida; 
 
A própria ANMP entende que esta lei é inaplicável 
enquanto não forem introduzidas as alterações que 
resolvam os múltiplos problemas e constrangimentos 
gerados por este diploma no funcionamento dos 
Municípios. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, reunida em reunião 
ordinária do dia 22 de março de 2012 delibera: 
 
Solicitar ao Governo e à Assembleia da República que 
sejam introduzidos novos critérios e mecanismos que 
permitam um funcionamento sustentável das regras 
aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos 
em atraso das Autarquias Locais. 
 
Odivelas, 21 de março de 2012 

 
A Câmara Municipal de Odivelas 

 
Enviar para: 
1º Ministro 
Presidência do Conselho de Ministros 
Presidente da Assembleia da República 
Grupos Parlamentares da Assembleia da República 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

FALECIMENTO DE ANTÓNIO LEITÃO 
 

A Câmara Municipal de Odivelas, reunida no dia 21 de 
março de 2012, aprovou Voto de Pesar pelo falecimento 
de António Leitão, com apenas 51 anos, que foi uma das 
figuras ímpares do atletismo português. 
 
António Leitão ficou mundialmente conhecido nos Jogos 
Olímpicos de Los Angeles, em 1984, ao conquistar uma 
medalha de bronze na prova de 5000 metros. Em 
Portugal, o seu nome está também associado a dois 
recordes que ainda não foram superados: dos 3000 
metros, alcançado em 1983, e nas duas milhas, conseguido 
em 1982 e melhorado dois anos depois. 
 
António Carlos de Carvalho Nogueira Leitão nasceu em 
Espinho, em 22 de Julho de 1960, foi atleta do Sporting 
Clube de Espinho entre 1976 e 1981 e, daí até 1991 vestiu 
a camisola do Benfica. 
 
Este Voto de Pesar deverá ser enviado à família de 
António Leitão, ao Sporting Clube de Espinho e ao Sport 
Lisboa e Benfica. 
 
Odivelas, 21 de março de 2012 

 
A Câmara Municipal de Odivelas 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE CANEÇAS 

 
Atribuição de um subsídio extraordinário à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caneças 
(AHBVC), no valor de € 1.828,50 (mil, oitocentos e vinte 
e oito euros e cinquenta cêntimos) referente à aquisição de 
fardamento e equipamento, de acordo com a informação 
n.º interno/2678/SMPC/2012, de 2012-03-05, constante 
do EDOC 2012/3905. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ODIVELAS E 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PONTINHA 

 
Cedência temporária aos Bombeiros Voluntários de 
Odivelas e da Pontinha, dos veículos declarados 
abandonados, para fins de instrução de salvamento e 
desencarceramento, de acordo com o proposto na 
informação n.º interno/2012/2899, de 2012-03-09. Os 
veículos, mencionados nas listas constantes na referida 
informação, foram declarados abandonados a favor da 
Autarquia após cumprimento de toda a tramitação legal. 

 
Bombeiros Voluntários de Odivelas 

 
Marca/Modelo Matrícula 

Honda Civic 19-26-FB 

Volkswagen Golf VB-69-46 

Mitsubishi 03-78-GV 

Ford Escort JX-47-60 

Volkswagen Passat UE-68-38 

Volkswagen Polo Sem matrícula 

Renault Trafic 14-16-BJ 

Opel Astra 65-54-FJ 

Peugeot 205 XA-41-40 

Fiat Punto 42-31-FO 

Citroen Ax 32-11-AV 

Seat Ibiza 78-19-SL 
 
 

Bombeiros Voluntários de Pontinha 
 

Marca/Modelo Matrícula 

Opel Corsa 66-49-HT 

Peugeot 206 59-78-ZQ 

Renault Clio 46-31-HF 

Renault 19 Sem matrícula 

Rover 416 78-20-IJ 

Fiat Panda 88-75-BE 

Peugeot 106 88-31-AE 

Suzuki Alto 24-44-JB 

Peugeot 106 76-44-QO 

Nissan Vanete QE-95-03 
 

(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CONFERÊNCIA DE SANTO EUGÉNIO-VICENTINOS DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição à Conferência de Santo Eugénio – Vicentinos 
de Odivelas, de um apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal, no dia 31 de março de 

2012, para deslocação a Mafra, com um custo total 
estimado de € 176,74 (cento e setenta e seis euros e 
setenta e quatro cêntimos), de acordo com o proposto na 
informação nº interno/2012/2893, de 2012-03-09. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DOS JARDINS ESCOLAS JOÃO DE DEUS 
CENTRO DE ATENDIMENTO TEMPORÁRIO 

CASA RAINHA SANTA ISABEL 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição à Associação de Jardins Escolas João de Deus, 
Centro de Atendimento Temporário Casa Rainha Santa 
Isabel, a título excecional, no âmbito do Programa de 
Apoio às Entidades Sociais de Odivelas, PAESO, 
Subprograma D, de um apoio, sob a forma de transporte, 
a realizar em veículo municipal, no dia 4 de abril de 2012, 
para deslocação a Caneças, com um custo total estimado 
de € 69,46 (sessenta e nove euros e quarenta e seis 
cêntimos), acordo com o proposto na informação nº 
interno/2012/3129, de 2012-03-12. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

PROCESSO N.º URB/2012/1609 DE 02.03.2012 
BAIRRO DAS GRANJAS NOVAS, LOTE 55, RAMADA 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
55, inserido no Bairro das Granjas Novas, Freguesia da 
Ramada, em nome de João Alberto de Pinho Leitão, pelo 
depósito caução n.º 10220 de 01-03-2012, efetuado na 
Caixa Geral de Depósitos, no valor de € 557,17 
(quinhentos e cinquenta e sete euros e dezassete 
cêntimos), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará de Loteamento n.º 
1/2000/AUGI, de 31 de janeiro, de acordo com o 
proposto na informação n.º 101/TR/DRU/DGOU/ 
2012, de 2012-03-07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 6 - 03 de Abril de 2012 

10 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

22..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2288  ddee  mmaarrççoo  ddee  22001122  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

REGULAMENTOS 
 

 
 

PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DO 
ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE 

ALTERAÇÃO 
 

Proposta de alteração aos Regulamentos Municipais, no 
âmbito do Licenciamento Zero, a fim de os adaptar aos 
novos procedimentos previstos no Decreto-Lei n.º 
48/2011, de 01 de abril. O Decreto-Lei n.º 48/2011 de 01 
de abril, simplifica o regime de exercício de diversas 
atividades económicas, destinada a reduzir encargos 
administrativos sobre os cidadãos e as empresas. 
 
Para o efeito, foi elaborado um novo Regulamento 
Municipal de Ocupação do Espaço Público e Publicidade, 
ao qual foram introduzidas as seguintes alterações 
sugeridas no decorrer da reunião de câmara: 
 
No artigo 36º, passarão a ter a seguinte redação: 
 
Alínea c), “A falta, não suprida em 10 dias após 
notificação eletrónica, de algum elemento essencial na 
mera comunicação prévia prevista no artigo 6º …” 
 
Alínea d) “ A violação do disposto no artigo 10º do 
presente regulamento, punível com coima de € 150 a €750 
tratando-se de pessoa singular ou de € 400 a € 2000 no 
caso de se tratar de pessoa coletiva;” 
 
Alínea e) “O cumprimento fora do prazo no disposto no 
artigo 10º do presente regulamento, punível com coima de 
€ 50 a € 250, tratando-se de pessoa singular ou de € 200 a 
€ 1000 no caso de se tratar de pessoa coletiva;” 
 
A presente proposta de alteração ao regulamento carece, 
para cumprimento do disposto no art.º 118º do Código de 
Procedimento Administrativo, de apreciação pública, 
devendo para tanto ser publicada na íntegra, no Boletim 
Municipal ou por outro modo idôneo, por um período de 

30 dias contados a partir da data da sua publicação, de 
acordo com o proposto na Informação nº 
2012/Interno/3196, de 2012-03-16. 
 
A presente proposta de alteração ao regulamento carece, 
para cumprimento do disposto no art.º 118º do Código de 
Procedimento Administrativo, de apreciação pública, 
devendo para tanto ser publicada na íntegra, no Boletim 
Municipal ou por outro modo idôneo, por um período de 
30 dias contados a partir da data da sua publicação. 
 
Este regulamento carece de deliberação em Assembleia 
Municipal, após apreciação pública, pelo período de 30 
dias contados a partir da data da sua publicação no 
Boletim Municipal ou por outro modo idóneo. 
 
(documento publicado em anexo). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA DE REGULAMENTO PARA O 
LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS 

ALTERAÇÃO 
 

Proposta de alteração aos Regulamentos Municipais, no 
âmbito do Licenciamento Zero, a fim de os adaptar aos 
novos procedimentos previstos no Decreto-Lei n.º 
48/2011, de 01 de abril. O Decreto-Lei n.º 48/2011 de 01 
de abril, simplifica o regime de exercício de diversas 
atividades económicas, destinada a reduzir encargos 
administrativos sobre os cidadãos e as empresas. 
 
Para o efeito, foi elaborado um novo Regulamento para o 
Licenciamento de Atividades Diversas, ao qual foram 
introduzidas as seguintes alterações, de acordo com o 
proposto na Informação nº 2012/Interno/3196, de 2012-
03-16: 
 
«1. No Preambulo,  
 
“(...) janeiro, e no Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, a 
Assembleia Municipal de Odivelas,...” 
 
2. No articulado 
 
a) Nova redação no Artigo 1º 

 
ARTIGO 1º 

Lei Habilitante 
 

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do artigo 
9.° e do n.º 1 do art. 53.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 
18 de dezembro, com as alterações introduzidas pelos 
Decreto-Lei n.º 114/2008, de 1 de julho de 2008 e 
Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril. 
 
b) Revogações 
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i) São revogados os Capítulos VIII e X, respetivamente 
sobre o licenciamento do exercício da atividade de 
agências de venda de bilhetes para espetáculos públicos e 
sobre o licenciamento do exercício da atividade de 
realização de leilões; 
 
ii) São revogadas as alíneas g) e i) do Artigo 2°.» 
 
A presente proposta de alteração ao regulamento carece, 
para cumprimento do disposto no art.º 118º do Código de 
Procedimento Administrativo, de apreciação pública, 
devendo para tanto ser publicada na íntegra, no Boletim 
Municipal ou por outro modo idôneo, por um período de 
30 dias contados a partir da data da sua publicação, de 
acordo com o proposto na Informação mencionada. 
 
Este regulamento carece de deliberação em Assembleia 
Municipal, após apreciação pública, pelo período de 30 
dias contados a partir da data da sua publicação no 
Boletim Municipal ou por outro modo idóneo. 
 
(documento publicado em anexo). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA DE REGULAMENTO DOS HORÁRIOS DE 
FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

ALTERAÇÃO 
 

Proposta de alteração aos Regulamentos Municipais, no 
âmbito do Licenciamento Zero, a fim de os adaptar aos 
novos procedimentos previstos no Decreto-Lei n.º 
48/2011, de 01 de abril. O Decreto-Lei n.º 48/2011 de 01 
de abril, simplifica o regime de exercício de diversas 
atividades económicas, destinada a reduzir encargos 
administrativos sobre os cidadãos e as empresas. 
 
Para o efeito, foi elaborado um novo Regulamento dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos 
Comerciais, ao qual foram introduzidas alterações, de 
acordo com o proposto na Informação nº 
2012/Interno/3196, de 2012-03-16: 
 
«1. No Preâmbulo, 
 
“(...) Setembro (com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
5-A/2002, de 11 de janeiro), pelo artigo 3º e n.º 1 do 
artigo 4º do DL 48/96, do 15 do maio (alterado pelos 
Decreto-Lei n.º 126/96, de 10/08, Decreto-Lei n.º 
216/96, do 20/11, Decreto-Lei n.º 111/2010, de 15/10, e 
Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1/04, e pela Portaria n.º 
154/96, de 15/05), e…” 
 
2. No articulado, conforme quadro, além das alterações 
com nova redação em vários artigos, foram criados três 
novos artigos e feita a renumeração de todo o articulado. 
 
 

Proposta 
Correspondência com 

o Regulamento a 
alterar 

Art.º 1° Com nova redação Art.º 1° 
Art.º 2°  Art.º 2° 
Art.º 3° Com nova redação Art.º 3° 
Art.º 4° Com nova redação Art.º 4° 
Art.º 5° Com nova redação Art.º 5° 
Art.º 6°  Art.º 6° 
Art.º 7° Com nova redação Art.º 7° 
Art.º 8° Com nova redação Art.º 8° 
Art.º 9° Novo  

 Art.º 10° Novo  
 Art.º 1 1° Com nova redação Art.º 9° 

Art.º 12° Com nova redação Art.º 10° 
Art.º 13° Com nova redação Art.º 11° 
Art.º 14° Com nova redação Art.º 14° 
Art.º 15° Com nova redação Art.º 12° 
Art.º 16° Com nova redação Art.º 13° 
Art.º 17°  Art.º 15° 
Art.º 18°  Art.º 16° 
Art.º 19°  Art.º 18° 
Art.º 20° Novo  

 Art.º 21°  Art.º 20° 
Art.º 22°  Art.º 19° 
 
A matéria constante do artigo 17º do Regulamento a 
alterar foi incluída no n.º 3 do artigo 15° da Proposta.» 
 
Foram ainda introduzidas as seguintes alterações sugeridas 
no decorrer da reunião de câmara: 
 
Artigo 4º - nova redação – “…ou do ramo de atividade ou 
ramos de atividades a que pertencem, estando este horário 
sujeito ao regime de comunicação prévia com prazo no 
balcão do empreendedor.”  
 
Artigo 5º - nº 2 - nova redação “…fixar o horário a 
praticar nos estabelecimentos com estas características, 
estando este horário sujeito ao regime de comunicação 
prévia com prazo no balcão do empreendedor.” 
 
No artigo 12º retira-se o nº 3.  
 
Artigo 22º - nova redação – “…o presente Regulamento, 
bem como as suas alterações e revogações, entram em 
vigor no dia seguinte ao da publicação no Boletim 
Municipal.” 
 
A presente proposta de alteração ao regulamento carece, 
para cumprimento do disposto no art.º 118º do Código de 
Procedimento Administrativo, de apreciação pública, 
devendo para tanto ser publicada na íntegra, no Boletim 
Municipal ou por outro modo idôneo, por um período de 
30 dias contados a partir da data da sua publicação, de 
acordo com o proposto na Informação mencionada. 
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Este regulamento carece de deliberação em Assembleia 
Municipal, após apreciação pública, pelo período de 30 
dias contados a partir da data da sua publicação no 
Boletim Municipal ou por outro modo idóneo. 
 
(documento publicado em anexo). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROPOSTA DE REGULAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 
MUNICIPAIS E SEU REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E 

COBRANÇA DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
ALTERAÇÃO 

 
Alteração do Regulamento de Taxas e Outras Receitas 
Municipais e seu Regulamento de Liquidação e Cobrança 
do Município de Odivelas, de acordo com o proposto na 
Informação nº interno/2012/3401 de 2012-03-23, e com 
as alterações sugeridas no decorrer da reunião de câmara: 
 
Artigo 29º A, onde se lê “Encargos com processo de 
Execuções Fiscais” deve ler-se “ Execuções Fiscais”; 
 
Artigo 48º, nº1, alínea a) onde se lê “€ 23.76” deve-se ler 
“€ 75.00”; 
 
Artigo 71º, nº 4, onde se lê “licença higieo-sanitária” 
passará a ler-se “licença sanitária”; 
 
Artigo 116º B, nº 5, onde se lê “Avenças semestrais” 
passará a ler-se “Avenças anuais”…; 
 
A presente proposta de alteração ao regulamento carece, 
para cumprimento do disposto no art.º 118º do Código de 
Procedimento Administrativo, de apreciação pública, 
devendo para tanto ser publicada na íntegra, no Boletim 
Municipal ou por outro modo idôneo, por um período de 
30 dias contados a partir da data da sua publicação, de 
acordo com o proposto na Informação mencionada. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia 
Municipal, após apreciação pública, pelo período de 30 
dias contados a partir da data da sua publicação no 
Boletim Municipal ou por outro modo idóneo. 
 
(documento publicado em anexo). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 
 

AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-JURÍDICOS 
DE CONSULTADORIA E AUDITORIA 

 
Adjudicação à empresa LIBER129 – Consulting, Lda, 
pelo valor de € 148.600,00 (cento e quarenta e oito mil e 
seiscentos euros), acrescido do montante correspondente 
ao IVA a que houver lugar à taxa legal, para prestação de 
Serviços Técnico-Jurídicos de Consultoria e Auditoria, 
para um período de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da 
data da assinatura do contrato, conforme consta da 
Informação n.º Interno-2012-2362, de 24-02-2012, 
constante do processo n.º 2/2012/DGFP/DA, e nos 
termos do proposto pela Informação nº 
interno/2012/3239, de 2012-03-20. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

DESPACHOS 
 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 18/PRES/2012 
 

Assunto: Tolerância de Ponto – Sábado de Páscoa 
 
Prevendo-se que a afluência de utentes à Biblioteca 
Municipal D. Dinis e respetivos Polos, no sábado de 
Páscoa, seja muito inferior ao habitual determino, no 
âmbito da competência que me é atribuída pela alínea a), 
do nº 2, do artigo 68º, da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
e retificada pelas declarações de retificação nºs 4/2002, de 
6 de Fevereiro e 9/2002, de 5 de Março, alterada pela Lei 
n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, que no próximo dia 7 
de Abril, seja concedida tolerância de ponto aos 
trabalhadores municipais que exercem funções naqueles 
equipamentos.  
 
Determino, igualmente, que sejam abrangidos pelo 
presente Despacho, os trabalhadores em exercício de 
funções na Loja do Cidadão. Todavia, atento o carácter 
imprescindível do seu funcionamento, os trabalhadores 
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que não possam ser dispensados, usufruirão da referida 
dispensa em momento posterior, a acordar com o 
respetivo superior hierárquico. 
 
Solicito, assim, que se proceda à divulgação deste 
Despacho, afixando-o nas respetivas portas, para que o 
mesmo seja do conhecimento antecipado dos Munícipes. 
 
Odivelas, 30 de março de 2012 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 

 

 

AVISOS 
 

 
 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 6/2001 
BAIRRO FLOR DO MINHO – CANEÇAS 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 
sua redação atual, fundamentando-se na deliberação 
tomada em sede da 21.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas de 22 de Novembro de 2011 – 
Proposta de aprovação de alteração ao Alvará de 
Loteamento 6/2001 que consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos previstos para os lotes 71 e 72, 
mereceu aprovação por unanimidade, de acordo com o 
proposto na informação técnica n.º 
346/RD/DRU/DGOU/2011 determina que se emita o 
presente aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento 
identificado em epígrafe em nome de Bruno José Ribeiro 
de Almeida Dias.  
 
As alterações às especificações constantes do mencionado 
alvará que constam na Planta de Síntese são as seguintes: 
 
1. Parâmetros urbanísticos alterados 

 
1.1. Aos parâmetros Urbanísticos dos lotes 

 
 

Alvará n.º 6/2001 Alteração ao Alvará n.º 6/2001 

Lote Área Lote 
(m²) 

Fogos Pisos Uso 
Área 
Impl. 
(m²) 

Área 
Const. 
(m²) 

Área 
Lote 
(m²) 

Fogos Pisos Uso 
Área 
Impl. 
(m²) 

Área 
Const. 
(m²) 

71 381 1 2 Hab. 131.50 230 ANULADO 

72 212.50 1 2 Hab. 61.50 106.50 593.50 1 2 Hab. 193 369.50 

  Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
 

1.2. Aos parâmetros urbanísticos totais do bairro 
 

 
Alvará n.º 6/2001 Alteração ao Alvará n.º 6/2001 

ÁREA DE CONSTRUÇÃO 16 114,70 m² 16 147,70 m² 

INDICE DE CONSTRUÇÃO 0,41 0,41 
Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 12 de Março de 2012 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

GESTÃO E ORDENAMENTO URBANÍSTICO 
 

 
 

Listagem dos despachos efetuados 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/2012/3006, de 2012.03.13, referente ao 
mês de fevereiro de 2012: 
 
 
Processo n.º 12420/OP 
Nome: Imosegulim. 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Alameda Silva Porto, Quinta do Segulim - Famões 
Data de despacho: 24.01.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12027/CP/OP/GI 
Nome: José Fernandes Rua 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Eugénio Salvador, lote 23, Bairro Quinta da 
Condessa - Pontinha 
Data de despacho: 30.01.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 9430/OP 
Nome: Socorei – Sociedade de Cofragens Rei, Lda. 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira lote 4 – Ramada 
Data de despacho: 01.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12354/CP/OP/GI 
Nome: Victor Manuel Rouçado Pereira 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Avenida da Liberdade lote 9, B.º Trigache Norte – 
Famões 
Data de despacho: 01.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12777/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Baptista Pereira 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Quinta da Silveira lote 559, B.º Casal da Silveira – 
Famões 
Data de despacho: 01.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 210/OP 
Nome: A Confortável – Empresa Construções Civis, Lda. 
Assunto: Prorrogação de prazo para apresentação de elementos 
Local: Rua Major Rosa Bastos nº 15 – Caneças 
Data de despacho: 01.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
 
 

Processo n.º 11920/CP/OP/GI 
Nome: Jorge Ferreira Rodrigues 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua D. António Ferreira Gomes lote 125, B.º das Granjas 
Novas – Ramada 
Data de despacho: 01.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12527/CP/OP/GI 
Nome: José Caetano Garcia 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua do Gaiato lote 061, B.º Casal da Silveira – Famões 
Data de despacho: 01.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12938/CP/OP/GI 
Nome: Luís Fortes Lopes Carago 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Domingos Sequeira lote 39, B.º Casal dos Apréstimos 
– Ramada 
Data de despacho: 01.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12825/CP/OP/GI 
Nome: Virgínia Rodrigues de Frias Valente 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua 25 de Abril lote 162, B.º Casal da Silveira – Famões 
Data de despacho: 01.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12561/CP/OP/GI 
Nome: Francisco José Pereira 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua do Poço lote 851, B.º Casal da Silveira – Famões 
Data de despacho: 01.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 9855/OP/GI 
Nome: Anabela Morgado Pereira 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Bairro Quinta da Condessa lote 60 – Pontinha 
Data de despacho: 01.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 3534/OP/GI 
Nome: Tânia Sofia Ribeiro Lopes 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Bairro Vale Pequeno lote 309 – Pontinha 
Data de despacho: 01.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12842/CP/OP/GI 
Nome: Manuel António Mendes 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Engo. Adelino Amaro da Costa lote 128, B.º Casal da 
Silveira – Famões 
Data de despacho: 01.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 11293/CP/OP/GI 
Nome: Construções Azevedo e Amaro, Lda. 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua 16 de Abril lote 164, B.º Sol Nascente – Famões 
Data de despacho: 02.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
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Processo n.º 11292/CP/OP/GI 
Nome: Construções Mundo Novo, Lda. 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua 16 de Abril lote 163, B,º Sol Nascente – Famões 
Data de despacho: 02.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13068/CP/OP/GI 
Nome: Nelson Gonçalves Branco 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Carlos Seixas lote 174, B.º Trigache Norte – Famões 
Data de despacho: 06.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
 
Processo n.º 12027/CP/OP/GI 
Nome: José Fernandes Rua 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Eugénio Salvador, lote 23, Bairro Quinta da 
Condessa - Pontinha 
Data de despacho: 30.01.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
 
Processo n.º 11540/OP 
Nome: Natália da Silva Correia 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Quinta das Pretas, lote 37 - Famões 
Data de despacho: 10.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
 
Processo n.º 11642/OP 
Nome: José Morais Pires Caetano 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Palmira Bastos, n.º 2 e 2A 
Data de despacho: 10.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
 
Processo n.º 12856/CP/OP/GI 
Nome: Manuel da Silva Nunes Rodrigues 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua das Palmeiras, lote 207, Bairro Sol Nascente - 
Famões 
Data de despacho: 10.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12743/CP/OP/GI 
Nome: José Machado Soares 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Elvas, lote 48, Bairro Casal de São 
Sebastião - Famões 
Data de despacho: 10.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 11779/CP/OP/GI 
Nome: Sebastião Gomes Fialho 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua Rosa Lobato (Rua C), lote 115, Quinta do Porto 
Pinheiro - Arroja 
Data de despacho: 10.02.2012 
Teor do Despacho: Aprovar 
  
Processo n.º 12802/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Farinha Rodrigues 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Eng. Adelino Amaro da Costa lote 131 A, Bairro 
Casal da Silveira – Famões - Odivelas 
Data de despacho: 10.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 

  
Processo n.º 12554/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Antunes e Lucília Nunes Coutrim 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua 8 de Junho lote 82, Bairro Mimosa - Odivelas 
Data de despacho: 10.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12963/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Senna Gonçalves 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Domingos Sequeira, Bairro casal dos Apréstimos, 
lote 47 - Ramada 
Data de despacho: 10.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12512/CP/OP/GI 
Nome: António Augusto Sousa Matos 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Poeta José Régio, lote 151, Bairro Casal do Bispo - 
Famões 
Data de despacho: 10.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12749/VP/OP/GI 
Nome: Basílio Antunes Mendes 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Casal do Abadesso, Bairro Casal Novo, lote 745 - 
Famões 
Data de despacho: 10.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12964/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Augusto Lages Quaresma 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua 8 de Março lote C26, Bairro dos Pedernais - Ramada 
Data de despacho: 10.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12435/CP/OP/GI 
Nome: José António Frederico Pinto 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Bairro Encosta do Mourigo lote 11 - Famões 
Data de despacho: 10.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12504/CP/OP/GI 
Nome: Maria do Carmo Martins Alves 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Santo Tirso lote 460, Bairro Casal S. 
Sebastião - Famões 
Data de despacho: 10.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 11825/CP/OP/GI 
Nome: Adriano Fernando Pereira Simões 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Eugénio Salvador, lote 21, Bairro da Condessa - 
Pontinha 
Data de despacho: 10.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12704/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Jesus Santos 
Assunto: Comunicação Prévia 
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Local: Rua Cidade de Tavira lote 33, Bairro Vale Grande, 
Pontinha 
Data de despacho: 10.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 7394/OP/GI 
Nome: José Manuel Galvão dos Santos 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Casal do Monte lote 6 - Póvoa de Santo Adrião 
Data de despacho: 10.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12537/CP/OP/GI 
Nome: Luís Lucas Vicente 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Bairro Casal da Silveira lote 5 - Famões 
Data de despacho: 10.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 9788/OP/GI 
Nome: Conceição Rolo Moita 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Paulo Renato lote 1050A, Bairro Casal Novo - 
Famões 
Data de despacho: 10.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 11062/CP/OP/GI 
Nome: António José da Silva Freitas 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua da Paz lote 1004, Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 10.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12000/CP/OP/GI 
Nome: Celeste Afonso Gonçalves Ribeiro 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua 1.º de Agosto, lote 22, Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 10.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12409/CP/OP/GI 
Nome: António Pais Fernandes 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Bairro Quinta das Canoas, lote 49 - Pontinha 
Data de despacho: 10.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 9763/OP/GI 
Nome: Vitro Manuel Rocha Moutinho Neto 
Assunto: Prorrogação do Alvará de Autorização de Construção 
Local: Rua Henrique Galvão, lote 891, Casal Novo - Famões 
Data de despacho: 10.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 10094/D 
Nome: NOVIS 
Assunto: Receção definitiva das obras de pavimentação da vala 
efetuadas para ligação da CVT da PT à CVP da NOVIS 
Local: Av. Professor Doutor Augusto Abreu Lopes - Odivelas 
Data de despacho: 10.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 11165/CP/OP/GI 
Nome: Floriano Augusto Santos 
Assunto: Autorização de Utilização 

Local: Rua Fernandes, lote 41, Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 12.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12122/CP/OP/GI 
Nome: Orbílio Matos 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Pedreira, lote 588, Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 13.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 11322/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Jorge da Costa Domingues Mendes 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Augusto Gouveia lote 62, Bairro Novo das 
Queimadas - Famões 
Data de despacho: 13.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 11938/CP/OP/GI 
Nome: Homero & Associados, Lda. 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Portimão lote 353, Bairro S. Sebastião - 
Famões 
Data de despacho: 13.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12055/CP/OP/GI 
Nome: Diamantino Marcelo 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Nova de Massapês lote 1147, Bairro Casal Novo - 
Caneças 
Data de despacho: 13.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 11968/CP/OP/GI 
Nome: N Cúbico – Construções, Lda. 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua do Alecrim lote 723 A, Bairro Casal da Silveira - 
Famões 
Data de despacho: 13.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12864/IP/ED 
Nome: Carla Sofia Chambino Marques Martins 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Rua Rafael Bordalo Pinheiro lote 571, Bairro Casal Novo 
- Caneças 
Data de despacho: 13.02.2012 
Teor do Despacho: Indeferido 
  
Processo n.º 12924/CP/OP/GI 
Nome: Otília dos Santos Miguens Gaudêncio 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua José Afonso, lote D 27, Bairro dos Pedernais - 
Ramada 
Data de despacho: 13.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12868/CP/OP/GI 
Nome: Francisco Freixada Ginja 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua 16 de Abril, lote 141, Bairro Sol Nascente - Famões 
Data de despacho: 13.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
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Processo n.º 8434/OP 
Nome: Fernando dos Santos Marques e Filhos, Lda 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Quinta das Piçarras lote 12, Cabeças - Caneças 
Data de despacho: 13.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
 
Processo n.º 12730/D/V 
Nome: Maria Alzira Teixeira Borges 
Assunto: Determinação de execução de obras de conservação 
Local: Rua Coronel Teixeira Simas, n.º 14 – r/c – Esq. - 
Odivelas 
Data de despacho: 13.02.2012 
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 Estevão, n.º 3 – 2º D - Odivelas 
Data de despacho: 13.02.2012 
Teor do Despacho: Notificar para execução de obras 
 
Processo n.º 12784/D/V 
Nome: António Pereira Ribeiro 
Assunto: Determinação de execução de obras de conservação 
Local: Av. da Liberdade, n.º 34 – 9.º Dto – Jardim da Radial - 
Ramada 
Data de despacho: 13.02.2012 
Teor do Despacho: Notificar para execução de obras 
 
Processo n.º 12956/D/V 
Nome: Maria da Purificação A.S Canastreiro 
Assunto: Determinação de execução de obras de conservação 
Local: Rua Guilherme Gomes Fernandes, 57 – 1.º Dto - 
Odivelas 
Data de despacho: 13.02.2012 
Teor do Despacho: Notificar para execução de obras 
  
Processo n.º 12877/D/V 
Nome: Maria Ilda do Rosário Silva 
Assunto: Determinação de execução de obras de conservação 
Local: Rua Vitor Cordon, n.º 5 – 3.º Esq. - Odivelas 
Data de despacho: 13.02.2012 
Teor do Despacho: Notificar para execução de obras 
  
Processo n.º 12940/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Branco Monteiro 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Bairro Granjas Novas lote 178 - Ramada 
Data de despacho: 16.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12700/OP/GI 
Nome: José Manuel Martins 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua Fernando Lopes Graça, lote 17 – B, Bairro Quinta do 
Porto Pinheiro - Odivelas 
Data de despacho: 16.02.2012 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º 12948/CP/OP/GI 
Nome: José Carlos da Silva Fernandes 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro lote 180, Bairro dos 
Apréstimos - Ramada 
Data de despacho: 16.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 

  
Processo n.º 12386/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Lurdes Jacinto André 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua do Monte, lote 44, Bairro Sete Quintas (AUGI II) - 
Caneças 
Data de despacho: 16.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12097/CP/OP/GI 
Nome: António Dias de Freitas 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua de São Nicolau, lote 10, Bairro Trigache Sul - Famões 
Data de despacho: 16.02.2012 
Teor do Despacho: Deferido 
  
Processo n.º 12993/CP/OP/GI 
Nome: José Ferreira e Filhos, Lda 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Beco da Fábrica, lotes 9, 10, 11 e 12, Bairro das 
Fontainhas - Ramada 
Data de despacho: 16.02.2012 
Teor do Despacho: Aprovar 
  
Processo n.º 12524/CP/OP/GI 
Nome: Álvaro Soares Pereira 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Raúl Proença, lote 41, Bairro Casal das Queimadas à 
Quinta das Dálias - Famões 
Data de despacho: 16.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12158/CP/OP/GI 
Nome: Maria da Graça de Sousa Gonçalves Esteves Pedro 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Viana da Mota,  lote 133, Bairro Encosta do Mourigo 
- Famões 
Data de despacho: 16.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 2531/OP/GI 
Nome: João Guilherme Gonçalves Silva Dias 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Idade da Pedra, lote 68, Bairro Castelo Poente - 
Ramada 
Data de despacho: 16.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12965/CP/OP/GI 
Nome: Felícia Pereira Salgueiro 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua 5 de Outubro, lote 248, Bairro Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 16.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12227/CP/OP/GI 
Nome: Celestino Ferreira Tomás 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua da Salvação, lote 23, Bairro Sete Quintas (AUGI II) - 
Caneças 
Data de despacho: 16.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
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Processo n.º 12821/CP/OP/GI 
Nome: Francisco de Melo Alves de Moura 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Setúbal, lote 416, Bairro Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 16.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12858/CP/OP/GI 
Nome: Matilde da Conceição Rito 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Rafael Bordalo Pinheiro, lote 121, Bairro Encosta do 
Mourigo - Famões 
Data de despacho: 16.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12755/D 
Nome: Pedrinho e Filhos Construções, Lda 
Assunto: Outras Operações Urbanísticas 
Local: Rua Dr. Gentil Martins, lote 21, Bairro Novo de Sto. Eloy 
Data de despacho: 16.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 23611/OCP/OC 
Nome: Manuel Fernando Vilela da Silva 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Praceta Sol Nascente, lote 242, Bairro Sol Nascente - 
Famões 
Data de despacho: 16.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 34224/OCP/OC 
Nome: Crispim António da Silva Teixeira Pinto 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 182, Bairro Casal 
dos Apréstimos - Ramada 
Data de despacho: 16.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
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) a Rua 12 de Abril, Casal do 
Privilégio – Granja da Paradela – Póvoa de Santo Adrião 
Data de despacho: 16.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir a prorrogação 
  
Processo n.º 12968/CP/OP/GI 
Nome: Eduardo José Ferreira Antunes 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua da Paz, lote 262, Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 17.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 8605/OP/GI 
Nome: Ana Maria Costa Queridinha 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Maria do Céu, lote 113, Bairro do Monte Verde - 
Caneças 
Data de despacho: 26.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 9969/D 
Nome: Ballevita – Danças Fitness e Estética, Lda 
Assunto: Licença Administrativa 

Local: Rua Major Mouzinho de Albuquerque, loja 12A – Póvoa 
de Santo Adrião 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Aprovar 
  
Processo n.º 11712/D/PUB 
Nome: Tânia Alexandra de Sousa dos Santos Rodrigues 
Assunto: Licenciamento de Publicidade 
Local: Praça Cidade de Odivelas, Zona 3, lote 17, Loja 3, Urb. 
Colinas do Cruzeiro - Odivelas 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12520/D/PUB 
Nome: Bizman Unipessoal, Lda 
Assunto: Licenciamento de Publicidade 
Local: Avenida Miguel Torga, Zona 2, lote 22, Urb. Colinas do 
Cruzeiro - Odivelas 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 7528/OP 
Nome: Landvale – Gestão de Imóveis, Lda. 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Quinta do Segulim, lote AE04 - Famões 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13027/OP 
Nome: Solivar – Sociedade Imobiliária do Vilar, SA 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Horta Grande e Cochos – Urbanização Moinhos do 
Cruzeiro, lote 13 - Famões 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13025/OP 
Nome: Solivar – Sociedade Imobiliária do Vilar, SA 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Horta Grande e Cochos – Urbanização Moinhos do 
Cruzeiro, lote 2 - Famões 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 11155/OP 
Nome: Centro Médico da Ramada, Lda 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua Comandante Sacadura Cabral, n.º 47 RC Dto - 
Ramada 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 11086/OP 
Nome: António Monteiro de Azevedo 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Dr. Sidónio Pais, n.º 25 - Odivelas 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12684/OP 
Nome: Ilda Pinto Roque da Fonseca 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua José Augusto Gouveia, lote 3 - Caneças 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
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Processo n.º 29360/OCP/RC/OC 
Nome: Francisco de Jesus Milheiro 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Portimão, lote 347, Bairro C. S. Sebastião - 
Famões 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12004/CP/OP/GI 
Nome: Domingos Ferreira Caixinha 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua 5 de Setembro, lote 324 – Bairro Casal Novo - 
Caneças 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12536/CP/OP/GI 
Nome: António Manuel Ramos dos Santos 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Bairro Encosta do Mourigo, lote 53 - Famões 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12930/CP/OP/GI 
Nome: Manuela da Conceição Marques Silva Costa 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Bairro Casal Novo, lote 408 - Caneças 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 8383/OP/GI 
Nome: Secundino Santos Paulo 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Vasco Santana, lote 675, Bairro Casal Novo - 
Caneças 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12739/CP/OP/GI 
Nome: José da Ascensão Pinheiro 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua do Chafariz, lote 166, Bairro Casal da Silveira - 
Famões 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12591/CP/OP/GI 
Nome: José Francisco Gil Estrela 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua D. Dinis, lote A280, Bairro dos Pedernais - Ramada 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12698/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Jaime Pinto Sereno 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua António Silva, lote 13, Bairro Quinta da Condessa - 
Pontinha 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12586/CP/OP/GI 
Nome: Leonilde Augusta Fernandes Pereira 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Sousa Carvalho, lote 153, Bairro Encosta do Mourigo 
- Famões 

Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12395/CP/OP/GI 
Nome: Maria Engracia Faustino 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Amarante, lote 199, Bairro de S. Sebastião 
- Famões 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 11718/CP/OP/GI 
Nome: Maria do Carmo Silvestre Pinto Gaspar 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua das Fontainhas, lote 53, Bairro das Fontainhas - 
Famões 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 6359/OP/GI 
Nome: Fernando Jorge Vieira Louro 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade da Horta, lote 453, Bairro Casal S. Sebastião - 
Famões 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Rejeitar 
  
Processo n.º 10957/CP/OP/GI 
Nome: Albertino Pereira da Silva 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Travessa Gil Vicente, lote 21, Bairro das Comendadeiras - 
Famões 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º 7017/OP/GI 
Nome: Lauriano Galvão Pereira 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua José Rodrigues Miguéis, lote 39, Tomada da 
Amoreira - Ramada 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12376/CP/OP/GI 
Nome: António Alves da Silva Ribeiro 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade Caldas da Rainha, lote 23, Bairro Casal São 
Sebastião - Famões 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12996/CP/OP/GI 
Nome: José Antunes Martins 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua das Beiras, lote 1028, Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 9104/OP 
Nome: Vitor Manuel da Costa Cabral 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Lagos, lote 177, Bairro Casal S. Sebastião - 
Famões 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
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Processo n.º 12259/CP/OP/GI 
Nome: Júlio Pontinha Alves 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Paz, lote 625, Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12697/CP/OP/GI 
Nome: Beatriz Olinda Soeiro Antunes da Silva António 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Gil Vicente, lote 176, Bairro Granjas Novas - 
Ramada 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12977/CP/OP/GI 
Nome: Libório Pereira Soares 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Bairro Casal Novo, lote 480 - Famões 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12708/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Augusto Ribeiro 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Bairro Quinta das Dálias, lote 34 - Famões 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12444/CP/OP/GI 
Nome: António Pereira Ferreira 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua 5 de Setembro, lote 1265, Bairro Casal Novo - 
Caneças 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12820/CP/OP/GI 
Nome: Diamantino Joaquim de Oliveira 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Vasco Santana, lote 54, Bairro Quinta da Condessa - 
Famões 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12941/CP/OP/GI 
Nome: Arminda dos Santos Pinto 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Bairro Casal Novo, lote 990 - Famões 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12452/CP/OP/GI 
Nome: João Antunes Afonso 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Tomada da Amoreira, lote 26, Bairro Tomada da 
Amoreira - Ramada 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12785/IP/ED 
Nome: António Sardinha Ribeiro 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Rua Alexandre Herculano, lote 19 – 1ª cave Dt - Ramada 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Parecer Desfavorável 

  
Processo n.º 9963/OP 
Nome: Sonhos e Utopias, Soc. de Construções, Lda. 
Assunto: Declaração de extinção de procedimento por deserção 
Local: Rua Fonte Castelo de Vide, lote 1 - Caneças 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento por 
deserção 
  
Processo n.º 9962/OP 
Nome: Sonhos e Utopias, Soc. de Construções, Lda. 
Assunto: Declaração de extinção de procedimento por deserção 
Local: Rua Fonte Castelo de Vide, lote 4 - Caneças 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento por 
deserção 
  
Processo n.º 9973/OP 
Nome: Sonhos e Utopias, Soc. de Construções, Lda. 
Assunto: Declaração de extinção de procedimento por deserção 
Local: Rua Fonte Castelo de Vide, lote 10 - Caneças 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento por 
deserção 
  
Processo n.º 9977/OP 
Nome: Sonhos e Utopias, Soc. de Construções, Lda. 
Assunto: Declaração de extinção de procedimento por deserção 
Local: Rua Fonte Castelo de Vide, lote 5 - Caneças 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento por 
deserção 
  
Processo n.º 9976/OP 
Nome: Sonhos e Utopias, Soc. de Construções, Lda. 
Assunto: Declaração de extinção de procedimento por deserção 
Local: Rua Fonte Castelo de Vide, lote 6 - Caneças 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento por 
deserção 
  
Processo n.º 9975/OP 
Nome: Sonhos e Utopias, Soc. de Construções, Lda. 
Assunto: Declaração de extinção de procedimento por deserção 
Local: Rua Fonte Castelo de Vide, lote 7 - Caneças 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento por 
deserção 
  
Processo n.º 9978/OP 
Nome: Sonhos e Utopias, Soc. de Construções, Lda. 
Assunto: Declaração de extinção de procedimento por deserção 
Local: Rua Fonte Castelo de Vide, lote 8 - Caneças 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento por 
deserção 
  
Processo n.º 9974/OP 
Nome: Sonhos e Utopias, Soc. de Construções, Lda. 
Assunto: Declaração de extinção de procedimento por deserção 
Local: Rua Fonte Castelo de Vide, lote 9 - Caneças 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento por 
deserção 
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Processo n.º 5358/OP 
Nome: Anteprojecto – Arquitetura e Construção, Lda. 
Assunto: Ocupação da Via Pública com Estaleiro de Obra 
Local: Jardim da Amoreira, lote 78 - Ramada 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Autorizar 
  
Processo n.º 4796/OP 
Nome: Ricardo Alexandre  & Antunes, Lda. 
Assunto: Ocupação da Via Pública com Estaleiro de Obra 
Local: Jardim da Amoreira, lote 56 - Ramada 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Autorizar 
  
Processo n.º 9354/OP/GI 
Nome: Albino da Silva Farinha Matos 
Assunto: Prorrogação para emissão do alvará 
Local: Bairro Casal da Silveira, lote 638 - Famões 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 9080/D 
Nome: António Augusto Rebelo Ferreira e Outros 
Assunto: Declaração de extinção de procedimentos 
Local: Av. dos Bombeiros Voluntários, n.º 18, Loja Esq. - 
Pontinha 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento  
  
Processo n.º 7616/D/E 
Nome: Atol – Croassanteria, Lda. 
Assunto: Obras Isentas 
Local: Av. D. Dinis, n.º 68 – Centro Com. Oceano, loja 8 - 
Odivelas 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Extinção do procedimento 
  
Processo n.º 12897/D/V 
Nome: Josefa dos Santos 
Assunto: Determinação de execução de obras de conservação 
Local: Rua Comandante Sacadura Cabral, n.º 27 – 1.º Dto. - 
Ramada 
Data de despacho: 27.02.2012 
Teor do Despacho: Notificar para execução de obras 
 
 
 
Listagem dos comprovativos de admissibilidades de 
comunicação prévia emitidos pelo Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, no 
uso da competência subdelegada pelo Vereador Paulo 
César Teixeira, através do despacho 4/VPCT/11, de 13 de 
Janeiro, nos termos da Informação n.º Interno/2012/3013, 
de 2012.03.13, referente ao mês de fevereiro de 2012:  
 
Processo n.º 12805/CP/OP/GI 
Nome: Paulo Alexandre Gomes Ferreira 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Machado Castro, lote 473, Bairro Casal da Silveira - 
Famões 
Data de despacho: 02.02.2012 
Comprovativo n.º 29/2012 
 
 
 

Processo n.º 12036/CP/OP/GI 
Nome: Victor Manuel Caseiro 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Bairro Azinhaga do Canhamato, lote 1 - Caneças 
Data de despacho: 02.02.2012 
Comprovativo n.º 30/2012 
 
Processo n.º 8132/D/E 
Nome: Fernando José Rodrigues de Arez 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Professor Doutor Francisco Gentil, bloco A, loja A - 
Odivelas 
Data de despacho: 21.12.2011 
Comprovativo n.º 31/2012 
 
Processo n.º 21835/ANT 
Nome: Carvalho e Lourenço, Lda 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua de Santo Eloy, n.º 25 E - Pontinha 
Data de despacho: 02.01.2012 
Comprovativo n.º 32/2012 
 
Processo n.º 12582/CP/OP/GI 
Nome: António Isaías Carapinha 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 25 de Abril, lote 354 – Bairro Vale Pequeno - 
Pontinha 
Data de despacho: 24.01.2012 
Comprovativo n.º 33/2012 
 
Processo n.º 10931/OCP/OC 
Nome: Manuel Ribeiro 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Ivone Silva, lote 62 - Bairro Vale Pequeno - Pontinha 
Data de despacho: 02.01.2012 
Comprovativo n.º 34/2012 
 
Processo n.º 13029/CP/OP 
Nome: Maria Manuela Jorge Antunes Rojão 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Marechal Gomes da Costa, lote 48 - Famões 
Data de despacho: 26.01.2012 
Comprovativo n.º 35/2012 
 
Processo n.º 12732/CP/OP/GI 
Nome: António Mateus Lopes 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua São Martinho, lote 572 – Bairro de Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 12.12.2011 
Comprovativo n.º 36/2012 
 
Processo n.º 12763/CP/OP/GI 
Nome: António José Vilela da Silva 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 16 de Abril, lote 144 - Bairro Sol Nascente - Famões 
Data de despacho: 11.01.2011 
Comprovativo n.º 37/2012 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 6 - 03 de Abril de 2012 

22 
 

Processo n.º 12741/CP/OP/GI 
Nome: David Rosa Mateus 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Silves, lote 304 - Famões 
Data de despacho: 12.01.2012 
Comprovativo n.º 38/2012 
 
Processo n.º 12305/CP/OP/GI 
Nome: António de Deus do Nascimento Celso 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua das Fontainhas, lote 25 - Famões 
Data de despacho: 23.03.2011 
Comprovativo n.º 39/2012 
 
Processo n.º 12.442/D 
Nome: PT Comunicações, S.A. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Elina Guimarães,Bairro da Milharada - Pontinha 
Data de despacho: 28.10.2011 
Comprovativo n.º 40/2012 
 
Processo n.º 12461/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Paulo Lisboa 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Rainha Santa Isabel, lote 267 B, Bairro Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 11.01.2012 
Comprovativo n.º 41/2012 
 
Processo n.º 12798/CP/OP/GI 
Nome: Vitor Manuel Nogueira Joaquim e Outro 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Vale Pequeno, lote 212, Bairro do Vale Pequeno - 
Pontinha 
Data de despacho: 24.01.2012 
Comprovativo n.º 42/2012 
 
Processo n.º 13068/CP/OP/GI 
Nome: Nelson Gonçalves Branco 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Carlos Seixas, lote 174, Bairro Trigache Norte - 
Famões 
Data de despacho: 06.02.2012 
Comprovativo n.º 43/2012 
 
Processo n.º 12809/CP/OP/GI 
Nome: José Joaquim Relíquias Direitinho 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Mouzinho de Albuquerque, lote 80, Bairro Moinho 
do Baeta - Caneças  
Data de despacho: 17.01.2012 
Comprovativo n.º 44/2012 
 
Processo n.º 2442/OP 
Nome: António Manuel de Jesus Martins 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Urbanização Solares da Amoreira, lote 5 - Ramada  
Data de despacho: 28.01.2012 
Comprovativo n.º 45/2012 

 
Processo n.º 12402/CP/OP/GI 
Nome: José Borges 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Alves Redol, lote 88, Bairro das Sete Quintas - 
Caneças 
Data de despacho: 20.05.2011 
Comprovativo n.º 46/2012 
 
Processo n.º 12938/CP/OP/GI 
Nome: Luis Fortes Lopes Carago 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Domingos Sequeira, lote 36, Bairro Casal dos 
Apréstimos - Ramada 
Data de despacho: 01.02.2012 
Comprovativo n.º 47/2012 
 
Processo n.º 12903/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Fernando Vilela da Silva 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Praceta do Sol Nascente, lote 241, Bairro do Sol Nascente 
- Famões 
Data de despacho: 30.01.2012 
Comprovativo n.º 48/2012 
 
Processo n.º 12777/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Baptista Pereira 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Quinta da Silveira, lote 559, Bairro Casal da Silveira - 
Famões 
Data de despacho: 01.02.2012 
Comprovativo n.º 49/2012 
 
Processo n.º 8485/OP/GI 
Nome: Joaquim João da Cruz Salvado 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Marquesa D’Alorna, lote 286, Bairro Trigache do 
Norte - Famões 
Data de despacho: 01.02.2012 
Comprovativo n.º 50/2012 
 
Processo n.º 12382/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Cabrita Martins 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Salvação, lote 17, Bairro das Sete Quintas - 
Caneças 
Data de despacho: 23.01.2012 
Comprovativo n.º 51/2012 
 
Processo n.º 11475/CP/OP/GI 
Nome: António da Costa Francisco 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Casal Abadesso, lote 293, Bairro Casal Novo - 
Caneças 
Data de despacho: 09.02.2010 
Comprovativo n.º 52/2012 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XIII - N.º 6 - 03 de Abril de 2012  

23 
 

Processo n.º 12964/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Augusto Lages Quaresma 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 8 de Março, lote C 26, Bairro dos Pedernais - Ramada 
Data de despacho: 10.02.2012 
Comprovativo n.º 53/2012 
 
Processo n.º 8749/OP/GI 
Nome: João António Pina da Costa Silva 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Professora Maria Lamas, lote 101, Bairro das Sete 
Quintas - Caneças 
Data de despacho: 23.01.2012 
Comprovativo n.º 54/2012 
 
Processo n.º 11892/CP/OP/GI 
Nome: Graciano Jorge Alves Costa 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Ramalho Ortigão, lote 70, Bairro Casal Novo - 
Caneças 
Data de despacho: 16.02.2011 
Comprovativo n.º 55/2012 
 
Processo n.º 12825/CP/OP/GI 
Nome: Virgínia Rodrigues de Frias Valente 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 25 de Abril, lote 162, Bairro Casal da Silveira - 
Famões 
Data de despacho: 01.02.2012 
Comprovativo n.º 56/2012 
 
Processo n.º 12527/CP/OP/GI 
Nome: José Caetano Garcia 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Gaiato, lote 961, Casal da Silveira - Famões 
Data de despacho: 01.02.2012 
Comprovativo n.º 57/2012 
 
Processo n.º 12456/OP 
Nome: Maria de Fátima de Jesus Costa 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Professor Egas Moniz, n.º 29 – Centro Comercial da 
Quinta Nova, loja 14 - Odivelas 
Data de despacho: 06.02.2011 
Comprovativo n.º 58/2012 
 
Processo n.º 11154/CP/OP/GI 
Nome: Alzira de Oliveira 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua José Rodrigues Migueis, lote 74, Bairro Tomada da 
Amoreira - Ramada 
Data de despacho: 17.01.2011 
Comprovativo n.º 59/2012 
 
Processo n.º 3534/OP/GI 
Nome: Tânia Sofia Ribeiro Lopes Castanheiro 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 

Local: Rua Beatriz Costa, lote 309, Bairro Vale Pequeno - 
Pontinha 
Data de despacho: 01.02.2012 
Comprovativo n.º 60/2012 
 
Processo n.º 12613/CP/OP/GI 
Nome: Manuel dos Santos Salazar Tomé 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Liberdade, lote 2, Bairro Vale Pequeno - Pontinha 
Data de despacho: 11.01.2012 
Comprovativo n.º 61/2012 
 
Processo n.º 11540/CP/OP 
Nome: Natália da Silva Correia 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Quinta das Pretas, lote 37, Bairro Quinta das Pretas - 
Famões 
Data de despacho: 10.02.2012 
Comprovativo n.º 62/2012 
 
Processo n.º 12963/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Serra Gonçalves 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Domingos Sequeira, lote 47, Bairro Casal dos 
Apréstimos - Ramada 
Data de despacho: 10.02.2012 
Comprovativo n.º 63/2012 
 
Processo n.º 12868/CP/OP/GI 
Nome: Francisco Freixeda da Ginja 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 16 de Abril, lote 141, Bairro do Sol Nascente - 
Famões 
Data de despacho: 13.02.2012 
Comprovativo n.º 64/2012 
 
Processo n.º 12749/CP/OP/GI 
Nome: Basílio Antunes Mendes 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Casal do Abadesso, lote 745, Bairro Casal Novo - 
Famões 
Data de despacho: 10.02.2012 
Comprovativo n.º 65/2012 
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Listagem dos Alvarás de Construção, Utilização, 
Prorrogações e Rejeições Liminares emitidos pelo Diretor 
do Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
no uso da competência subdelegada pelo Vereador Paulo 
César Teixeira, através do despacho 4/VPCT/11, de 13 de 
Janeiro, nos termos da Informação n.º Interno/2012/3138, 
de 2012.03.15, referente ao mês de fevereiro de 2012:  
 
 
Alvarás de Construção 
 
Processo n.º 11928/OP 
Nome: Casa de Saúde e Repouso – Solar de Caneças, S.A. 
Assunto: Concessão de Alvará de Obras de Amplificação 
Local: Travessa da Palmilhante, n.º 16 - Caneças 
Data de despacho: 18.08.2011 
Alvará n.º 4/2012 
 
Processo n.º 13022/OP 
Nome: José Manuel da Silva Saramago dos Santos 
Assunto: Concessão de Alvará de Obras de Alterações 
Local: Rua Heróis do Chaimite, n.º 19 - Odivelas 
Data de despacho: 29.12.2011 
Alvará n.º 5/2012 
 
Processo n.º 7819/OP 
Nome: Zélia Beatriz Faria Gameiro Baio 
Assunto: Concessão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Bairro da Carochia - Ramada 
Data de despacho: 02.02.2012 
Alvará n.º 6/2012 
 
Processo n.º 9710/OP/GI 
Nome: Isabel Maria Costa Fernandes e Outro 
Assunto: Concessão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua 25 de Abril, lote 53 – Bairro Tomada da Amoreira - 
Ramada 
Data de despacho: 09.02.2012 
Alvará n.º 7/2012 
 
 
Alvarás de Utilização 
 
 
Processo n.º 12318/CP/OP/GI 
Nome: Jorge Simões Barata 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Liberdade, lote 174 A – Bairro Casal da Silveira - 
Famões 
Data de despacho: 24.01.2012 
Alvará n.º 31/2012 
 
Processo n.º 11291/CP/OP/GI 
Nome: Construções Mundo Novo, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 16 de Abril, lote 162 – Bairro Sol Nascente - Famões 
Data de despacho: 30.01.2012 
Alvará n.º 32/2012 
 
Processo n.º 11292/CP/OP/GI 
Nome: Construções Mundo Novo, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 16 de Abril, lote 163 – Bairro Sol Nascente - Famões 
Data de despacho: 02.02.2012 
Alvará n.º 33/2012 
 

Processo n.º 11294/CP/OP/GI 
Nome: Construções Azevedo e Amaro, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 16 de Abril, lote 269 – Bairro Sol Nascente - Famões 
Data de despacho: 30.01.2012 
Alvará n.º 34/2012 
 
Processo n.º 11293/CP/OP/GI 
Nome: Construções Azevedo e Amaro, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 16 de Abril, lote 164 – Bairro Sol Nascente - Famões 
Data de despacho: 02.02.2012 
Alvará n.º 35/2012 
 
Processo n.º 34753/OCP 
Nome: Hugo Ricardo Alves Dias 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Casal do Abadesso, lote 414 – Bairro Casal do Bispo 
- Famões 
Data de despacho: 21.12.2011 
Alvará n.º 36/2012 
 
Processo n.º 12087/CP/OP/GI 
Nome: Albertino José Filipe 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Urze, lote 47 – Bairro Pinhal Verde - Caneças 
Data de despacho: 02.01.2012 
Alvará n.º 37/2012 
 
Processo n.º 9484/OP/GI 
Nome: Deolinda Canelas Martins Cardeira 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 24 de Junho, n.º 2 – Bairro Casal do Rato - Pontinha 
Data de despacho: 02.01.2012 
Alvará n.º 38/2012 
 
Processo n.º 10656/OP/GI 
Nome: Fernando Lopes Antunes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Quinta do Abadesso, lote 6 - Famões 
Data de despacho: 25.01.2012 
Alvará n.º 39/2012 
 
Processo n.º 10884/CP/OP/GI 
Nome: António Alves Antunes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 18 de Maio, lote 23 – Bairro Sol Nascente - Famões 
Data de despacho: 24.01.2012 
Alvará n.º 40/2012 
 
Processo n.º 11112/CP/OP/GI 
Nome: José Carlos Santos Domingues 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Laura Alves, lote 81 – Bairro Quinta da Condessa - 
Pontinha 
Data de despacho: 30.01.2012 
Alvará n.º 41/2012 
 
Processo n.º 9747/OP/GI 
Nome: Edimina – Construção Civil, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Évora, lote 100 – Bairro Casal S. Sebastião 
- Famões 
Data de despacho: 24.01.2012 
Alvará n.º 42/2012 
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Processo n.º 9334/OP 
Nome: Hagen Imobiliária, S.A. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Professor Dr. Bissaya Barreto, lote 14 D – Loja AX - 
Odivelas 
Data de despacho: 02.01.2012 
Alvará n.º 43/2012 
 
Processo n.º 12468/CP/OP/GI 
Nome: Fernanda Maria Garcia Bernardo 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Ajuda, lote 347 – Bairro Casal da Silveira - Famões 
Data de despacho: 30.01.2012 
Alvará n.º 44/2012 
 
Processo n.º 11912/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Martins 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua São José, Lote 129 – Bairro Vale Grande - Pontinha 
Data de despacho: 30.01.2012 
Alvará n.º 45/2012 
 
Processo n.º 9236/OP/GI 
Nome: Paulo José Anjos Fernandes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Maria Amália Vaz de Carvalho, lote 86 – Bairro da 
Milharada –  
Famões 
Data de despacho: 28.01.2012 
Alvará n.º 46/2012 
 
Processo n.º 9746/OP/GI 
Nome: Edimina – Construção Civil, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade da Feira, lote 119 – Bairro Casal S. Sebastião - 
Famões 
Data de despacho: 06.02.2012 
Alvará n.º 47/2012 
 
Processo n.º 12109/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Lopes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Fernandes, lote 45 – Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 10.02.2012 
Alvará n.º 48/2012 
 
Processo n.º 11827/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Lopes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua das Granjas, lote 12 - Bairro das Granjas Novas - 
Ramada 
Data de despacho: 30.01.2012 
Alvará n.º 49/2012 
 
Processo n.º 11183/CP/OP/GI 
Nome: Mário Lopes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Alvarense, lote 127 – Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 30.01.2012 
Alvará n.º 50/2012 
 
Processo n.º 12924/CP/OP/GI 
Nome: Otília dos Santos Miguens Gaudêncio 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua José Afonso, lote D – 27 – Bairro dos Pedernais - 
Ramada 

Data de despacho: 12.02.2012 
Alvará n.º 51/2012 
 
Processo n.º 11837/CP/OP/GI 
Nome: António Francisco Batista do Carmo 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Ponte de Sôr, lote 442 – Bairro Vale 
Grande - Pontinha 
Data de despacho: 27.01.2012 
Alvará n.º 52/2012 
 
Processo n.º 11968/CP/OP/GI 
Nome: N Cúbico – Construções Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua do Alecrim, lote 723 A – Bairro Casal da Silveira - 
Famões 
Data de despacho: 13.02.2012 
Alvará n.º 53/2012 
 
Processo n.º 11477/CP/OP/GI 
Nome: Francisco Pereira Fernandes Figueiredo 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 25 de Abril, lote 355 – Bairro Vale Pequeno - 
Pontinha 
Data de despacho: 30.01.2012 
Alvará n.º 54/2012 
 
Processo n.º 12027/CP/OP/GI 
Nome: José Fernandes Rua 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Eugénio Salvador, lote 23 – Bairro da Condessa - 
Pontinha 
Data de despacho: 30.01.2012 
Alvará n.º 55/2012 
 
Processo n.º 11322/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Jorge da Costa Domingues Mendes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Augusto Gouveia, lote 62 – Bairro Novo das 
Queimadas - Famões 
Data de despacho: 13.02.2012 
Alvará n.º 56/2012 
 
Processo n.º 11938/CP/OP/GI 
Nome: Homero & Associados, Lda 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Portimão, lote 353 – Casal São Sebastião - 
Famões 
Data de despacho: 13.02.2012 
Alvará n.º 57/2012 
 
Processo n.º 12414/CP/OP/GI 
Nome: José da Silva 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Mário Viegas, lote 90  - Bairro do Vale Pequeno - 
Pontinha 
Data de despacho: 27.01.2012 
Alvará n.º 58/2012 
 
Processo n.º 11876/CP/OP/GI 
Nome: António Cassiano Pinto 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Camilo Castelo Branco, lote 62 – Bairro Quinta das 
Dálias - Famões 
Data de despacho: 30.01.2012 
Alvará n.º 59/2012 
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Processo n.º 7394/OP/GI 
Nome: José Manuel Galvão dos Santos 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Casal do Mote, lote 6 – Póvoa de St.º Adrião 
Data de despacho: 10.02.2012 
Alvará n.º 60/2012 
 
Processo n.º 11552/CP/OP/GI 
Nome: Carla Sofia da Costa Borges 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua das Granjas, lote 109 – Bairro das Granjas Novas - 
Ramada 
Data de despacho: 23.02.2012 
Alvará n.º 61/2012 
 
Processo n.º 9788/OP/GI 
Nome: Conceição Rolo Moita 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Paulo Renato, lote 1050 A – Bairro Casal Novo - 
Famões 
Data de despacho: 10.02.2012 
Alvará n.º 62/2012 
 
Processo n.º 12097/CP/OP/GI 
Nome: António Dias de Freitas 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua de São Nicolau, lote 10 – Bairro Trigache Sul - 
Famões 
Data de despacho: 16.02.2012 
Alvará n.º 63/2012 
 
Processo n.º 12512/CP/OP/GI 
Nome: António Augusto Sousa Matos 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Poeta José Régio, lote 151 – Bairro Casal do Bispo - 
Famões 
Data de despacho: 10.02.2012 
Alvará n.º 64/2012 
 
Processo n.º 4405/OCP/OC 
Nome: Durpol – Construções, S.A. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Estrada da Paiã, Naves 13 e 14 – Quinta do Lamas - 
Pontinha 
Data de despacho: 10.02.2012 
Alvará n.º 65/2012 
 
Processo n.º 12000/CP/OP/GI 
Nome: Celeste Afonso Gonçalves Ribeiro 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 1.º de Agosto, lote 22 – Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 10.02.2012 
Alvará n.º 66/2012 
 
Processo n.º 602/OP/GI 
Nome: Maria de Fátima Mota Grades 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua das Palmeiras, lote 47 – Bairro Quinta da Barroca - 
Famões 
Data de despacho: 23.02.2012 
Alvará n.º 67/2012 
 
Processo n.º 8605/OP/GI 
Nome: Ana Maria Costa Queridinha 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 

Local: Rua Maria do Céu, lote 113 – Bairro do Monte Verde - 
Caneças 
Data de despacho: 26.02.2012 
Alvará n.º 68/2012 
 
Processo n.º 8605/OP/GI 
Nome: Orbílio Matos 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Pedreira, lote 588 – Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 13.02.2012 
Alvará n.º 69/2012 
 
Processo n.º 7528/OP 
Nome: Landvale – Gestão de Imóveis, Lda 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Quinta do Segulim, lote AE-04 - Famões 
Data de despacho: 27.02.2012 
Alvará n.º 70/2012 
 
Processo n.º 1672/OP 
Nome: Construções Araújo e Machado, Lda 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Almirante Gago Coutinho, lote 112 - Ramada 
Data de despacho: 27.02.2012 
Alvará n.º 71/2012 
 
Processo n.º 12004/CP/OP/GI 
Nome: Domingos Ferreira Caixinha 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 5 de Setembro, lote 324 – Bairro Casal Novo - 
Caneças 
Data de despacho: 27.02.2012 
Alvará n.º 72/2012 
 
 
Prorrogações 
 
 
Processo n.º 3240/OP 
Nome: Triplicar – Emp. Imobiliários, Lda 
Assunto: Concessão da 1.ª Prorrogação – Averbamento ao 
Alvará  
Local: Urbanização Colinas do Cruzeiro, zona 9, lote 18 - 
Odivelas 
Data de despacho: 21.12.2011 
Alvará n.º 314/2007 
 
Processo n.º 12253/CP/OP/GI 
Nome: Pequenos e Inteligentes, Lda 
Assunto: Concessão de Averbamento ao Comprovativo da 
Comunicação Prévia de Obras – Prorrogação para Acabamentos 
Local: Rua General Humberto Delgado, lote 250, loja dta, Bairro 
Casal da  
Silveira - Famões 
Data de despacho: 24.11.2011 
Comprovativo n.º 99/2011 
 
Processo n.º 11337/CP/OP/GI 
Nome: Noémia do Carmo Fonseca Rodrigues 
Assunto: Concessão de Averbamento ao Alvará – Prorrogação 
para Acabamentos 
Local: Rua 12 de Abril, Bairro Casal do Privilégio – Póvoa de 
Santo Adrião 
Data de despacho: 16.02.2012 
Alvará n.º 141/2010 
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Processo n.º 36501/OCP/OC 
Nome: Maria Manuela dos Santos Lopes da Silva Alves 
Assunto: Concessão de Aditamento ao Alvará de Utilização 
Local: Rua das Arroteias, lote 2 A – Bairro dos CTT - Caneças 
Data de despacho: 21.12.2011 
Alvará n.º 418/2006 
 
 
Rejeições Liminares 
 
 
Nº Processo: 12737/CP/OP/GI 
Nome: António Silva Bento 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Legalização 
Local: Rua Cidade de Portimão, lote 349, Bairro Casal S. 
Sebastião - Famões 
Data do Despacho: 30.01.2012 
Teor do Despacho: Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo: 12879/IP/ED 
Nome: Teresa Lima Penha 
Assunto: Informação Prévia de Obras de Edificação 
Local: Rua Castro da Amoreira, n.º 115 - Ramada 
Data do Despacho: 31.01.2012 
Teor do Despacho: Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo: 12721/CP/OP/GI 
Nome: Paulo António Cardoso Serra 
Assunto: Comunicação Prévia de Obra de Legalização 
Local: Rua Cidade de Estremoz, lote 162, Bairro Casal S. 
Sebastião - Famões 
Data do Despacho: 01.02.2012 
Teor do Despacho: Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo: 12927/CP/OP/GI 
Nome: António Querido de Almeida 
Assunto: Comunicação Prévia de Legalização 
Local: Rua Elina Guimarães, lote 113, Bairro da Milharada - 
Pontinha 
Data do Despacho: 02.02.2012 
Teor do Despacho: Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo: 5201/OP/GI 
Nome: Pedro Miguel Salvado Ribeiro 
Assunto: Pedido de Autorização de Utilização 
Local: Rua Padre Cruz, lote 121, Bairro Casal do Bispo - Famões 
Data do Despacho: 13.02.2012 
Teor do Despacho: Rejeitar Liminarmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 

Decisões tomadas abrigo das competências subdelegadas através 
do Despacho n.º 05/VPCT/2011, de 13 de janeiro 2011, no 
âmbito da Divisão de Fiscalização Municipal, nos termos da 
informação n.º Interno/2012/2896, de 2012.03.09, referente ao 
período de 1 a 29 de fevereiro de 2012: 

 
 

VIATURAS REMOVIDAS DA VIA PÚBLICA 
01/02/2012 a 29/02/2012 

 
Decisões tomadas ao abrigo das competências subdelegadas 

(Despacho nº 05/VPCT/2011 de 13 de Janeiro 2011) 
 

Despacho de remoção assinado pela Senhora chefe da divisão de 
fiscalização municipal 
 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Fiesta, com a matrícula 28-
68-XT, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 21/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.01.23 
Data da remoção: 2012.02.01 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat Uno, com a matrícula 79-47-
BB, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 22/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.01.23 
Data da remoção: 2012.02.01 
 
Assunto: Remoção do veículo Hyundai Sonata, com a matrícula 
03-31-PN, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 23/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.01.23 
Data da remoção: 2012.02.01 
 
Assunto: Remoção do veículo Peugeot Expert, com a matrícula 
94-25-TE, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 24/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
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Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.01.23 
Data da remoção: 2012.02.01 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Corsa, com a matrícula RI-
03-34, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 25/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.01.23 
Data da remoção: 2012.02.01 
 
Assunto: Remoção do veículo Jeep Cherokee, com a matrícula 
32-87-OL, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 26/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.02.01 
Data da remoção: 2012.02.02 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Fiesta, com a matrícula 72-
84-IU, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 02/VIAT/RA/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.01.23 
Data da remoção: 2012.02.02 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault Laguna, com a matrícula 
87-05-EL, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 03/VIAT/RA/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.01.23 
Data da remoção: 2012.02.02 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat Tipo, com a matrícula XD-
90-88, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 27/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.02.01 
Data da remoção: 2012.02.03 
 

Assunto: Remoção do veículo Opel Corsa, com a matrícula 04-
87-ML, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 03/VIAT/PV/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.02.03 
Data da remoção: 2012.02.06 
 
Assunto: Remoção do veículo Toyota Hiace, com a matrícula 
QR-41-18, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 04/VIAT/PV/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.02.06 
Data da remoção: 2012.02.06 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Fiesta, com a matrícula 79-
42-AC, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 28/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.02.03 
Data da remoção: 2012.02.07 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat Marea, com a matrícula 80-
99-NH, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 29/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.02.07 
Data da remoção: 2012.02.07 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat Punto, com a matrícula 33-
75-RH, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 30/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.02.03 
Data da remoção: 2012.02.08 
 
Assunto: Remoção do veículo Volkswagen Golf, com a 
matrícula 65-01-KA, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 31/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
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termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.02.03 
Data da remoção: 2012.02.08 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Corsa, com a matrícula 82-
66-JA, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 32/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.02.03 
Data da remoção: 2012.02.09 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat Uno, com a matrícula 52-06-
AH, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 33/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.02.03 
Data da remoção: 2012.02.09 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Vectra, com a matrícula 
DX-53-79, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 34/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.02.13 
Data da remoção: 2012.02.17 
 
Assunto: Remoção do veículo Citroen AX, com a matrícula 04-
52-CS, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 35/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.02.13 
Data da remoção: 2012.02.17 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Fiesta, com a matrícula 55-
93-EM, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 36/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.02.13 
Data da remoção: 2012.02.17 
 

Assunto: Remoção do veículo Seat Ibiza, com a matrícula 96-55-
QJ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 4/VIAT/PO/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.02.17 
Data da remoção: 2012.02.17 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat Uno, com a matrícula RE-42-
37, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 37/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.02.13 
Data da remoção: 2012.02.20 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Corsa, com a matrícula VA-
86-14, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 38/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.02.20 
Data da remoção: 2012.02.22 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault 5, com a matrícula QF-
31-62, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 5/VIAT/PV/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.02.20 
Data da remoção: 2012.02.22 
 
Assunto: Remoção do veículo Volkswagen Golf, com a 
matrícula 34-93-MP, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 6/VIAT/PV/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.02.20 
Data da remoção: 2012.02.22 
 
Assunto: Remoção do veículo Peugeot 206, com a matrícula 31-
47-QR, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 7/VIAT/PV/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
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termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.02.20 
Data da remoção: 2012.02.23 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Omega, com a matrícula 
6RD-P30, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 8/VIAT/PV/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.02.20 
Data da remoção: 2012.02.23 
 
Assunto: Remoção do veículo Citroen Zx, com a matrícula 95-
23-FZ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 4/VIAT/RA/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.02.20 
Data da remoção: 2012.02.27 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault Clio, com a matrícula 05-
69-DU, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 9/VIAT/PV/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.02.20 
Data da remoção: 2012.02.27 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault Chamade, com a 
matrícula NX-16-00, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 39/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.02.23 
Data da remoção: 2012.02.28 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault Laguna, com a matrícula 
82-41-HS, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 5/VIAT/CA/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.02.23 
Data da remoção: 2012.02.29 
 

Assunto: Remoção do veículo Rover 400, com a matrícula 70-
72-NV, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 40/VIAT/OD/12). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2012.02.23 
Data da remoção: 2012.02.29 

 
 
 
 

VEREADOR HUGO MARTINS 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Hugo 
Martins, ao abrigo das competências delegadas pela Presidente 
de Câmara Municipal de Odivelas, através do despacho n.º 
43/PRES/2011, nos termos da Informação n.º 
Interno/2012/3630, de 2012.03.30, referente ao período 
compreendido entre 12 de março a 23 de março de 2012: 
 
 
Departamento de Obras Municipais 
 
EDOC/2012/2964 
Interno/2012/3014 de 2012/03/13 
Processo nº 1267/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Receção 
Definitiva e Liberação da Caução do Banco Millennium BCP 
com o nº 125-02-0815094 no valor de 1 240.97 € à Empresa 
Eyssa Tesis, S.A referente à Implementação de Sistema 
Integrado na Rotunda da Av. Prof. Augusto Abreu Lopes com a 
Av. Guilherme Gomes Fernandes.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, pelo que 
homologo o Auto de Receção Definitiva. Ao DGFP/DF para 
efeitos de liberação da caução”. 
Data de Decisão: 14/03/2012 
 
EDOC/2012/11262 
Interno/2012/3033 de 2012/03/13 
Processo nº 1267/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria e 
Liberação da Caução do Banco Millennium BCP com o nº 125-
02-0793232 no valor de 430.30 € à Empresa Eyssa Tesis, S.A 
referente à Instalação de Semáforos na Av. Prof. Augusto Abreu 
Lopes.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, pelo que 
homologo o Auto de Vistoria apresentado. Ao DGFP/DF para 
efeitos de liberação da caução”. 
Data de Decisão: 16/03/2012 
 
EDOC/2011/69425 
Interno/2012/3172 de 2012/03/16 
Processo nº 1272/MO-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Receção 
Definitiva e Liberação da Caução do Banco Millennium BCP 
com o nº 125-02-0811196 no valor de 505.18 € à Empresa Eyssa 
Tesis, S.A referente a Reparação de Semáforos e Painéis 
Dinâmicos no Concelho de Odivelas.  
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Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo, pelo que 
homologo o Auto de Receção Definitiva apresentado. Ao 
DGFP/DF para efeitos de liberação da caução”. 
Data de Decisão: 22/03/2012 
 
 
DIEM – Divisão de Instalações e Equipamentos 
Municipais: 
 
 
EDOC/2012/8047 
Assunto: Proposta de Aquisição de Produtos Químicos para 
Limpeza das Instalações da Administração Direta no valor de 
41,94 € com Iva à Empresa Quimirol, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo. Ao 
DGFP/DA para o devido procedimento”. 
Data de Decisão: 28/02/2012 
 
EDOC/2011/71521 
Interno/2011/12357 de 2011/12/21 
Processo nº 2138/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Cabimento, Compromisso e Pagamento à 
EDP no valor de 375,54 € com Iva de setembro, no valor de 
519,06 € com Iva de outubro e no valor de 466,20 € com Iva de 
novembro de 2011, referente ao Contador de Obra das Futuras 
Instalações das Oficinas da Junta de Freguesia de Odivelas. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo. Ao 
DGFP/DF para efeitos de cabimento, compromisso e 
pagamento pelo PAO 2012”. 
Data de Decisão: 12/03/2012 
 
EDOC/2011/71521 
Interno/2012/802 de 2012/01/18 
Processo nº 2138/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Cabimento, Compromisso e Pagamento à 
EDP no valor de 467,61 € com Iva de dezembro de 2011, 
referente ao Contador de Obra das Futuras Instalações das 
Oficinas da Junta de Freguesia de Odivelas. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo. Ao 
DGFP/DF para efeitos de cabimento, compromisso e 
pagamento pelo PAO 2012”. 
Data de Decisão: 12/03/2012 
 
EDOC/2011/71521 
Interno/2012/2460 de 2012/02/28 
Processo nº 2138/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Cabimento, Compromisso e Pagamento à 
EDP no valor de 549,96 € com Iva de janeiro de 2012, referente 
ao Contador de Obra das Futuras Instalações das Oficinas da 
Junta de Freguesia de Odivelas. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo. Ao 
DGFP/DF para efeitos de cabimento, compromisso e 
pagamento pelo PAO 2012”. 
Data de Decisão: 12/03/2012 
 
EDOC/2012/11396 
Interno/2012/2488 de 2012/02/28 
Processo nº 721/PO-DOM 
Assunto: Proposta de Restituição da Quantia Retida à Empresa 
Ecociaf, Lda. no valor de 485,45 € referente à execução de Base 
de Assentamento, Rede de Águas e de Esgotos para Contentor 
no Balneário do Polidesportivo Descoberto do Bairro de Santa 
Maria. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo. Ao DMGAG, 
Dr. Hernâni Boaventura, para no âmbito do DGFP/DF, efeitos 

de restituição da quantia retida no pagamento da fatura 
mencionado, conforme solicitado”. 
Data de Decisão: 12/03/2012 
 
 
DTMU – Divisão de Transportes e Mobilidade Urbana:  
 
EDOC/2012/8552 
Interno/2012/3037 de 2012/03/13 
Assunto: Proposta de Cobrança das Taxas de Publicidade 
relativas aos Contratos de Fornecimento de Mobiliário Urbano 
no Concelho de Odivelas no valor de 22 208,40 € à Empresa 
Cemusa, S. A. e no valor de 21 816,0 € à Empresa J. C. Decaux, 
Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “ De acordo. Ao 
DGFP/DF para os devidos efeitos”. 
Data de Decisão: 20/03/2012 
 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Hugo Martins, ao abrigo das competências subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através 
do despacho n.º 43/PRES/2011, nos termos da Informação 
n.º Interno/2012/3631, de 2012.03.30, referente ao período 
compreendido entre 12 de Março a 23 de março de 2012: 
 
 
Departamento de Obras Municipais 
 
EDOC/2012/9712 
Interno/2012/2859 de 2012/03/08 
Processo nº 1007/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Receção 
Definitiva e Liberação da Caução do Banco Millennium BCP 
com o nº 125-02-0414829 no valor de 873.80 € à Empresa Adlis, 
Lda. referente à Beneficiação do Pavimentos Exterior da Piscina 
Municipal de Odivelas.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Homologo o 
Auto de Receção Definitiva mencionado e envio o presente ao 
DGFP/DF para liberação de caução e restituição das quantias 
retidas”. 
Data de Decisão: 14/03/2012 
 
EDOC/2012/8328 
Interno/2012/2943 de 2012/03/12 
Processo nº 1595/FA-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria e 
Liberação da Caução do Banco Santander Totta com o nº 
36230488091193 no valor de 448,00 € à Empresa Cofan, Lda. 
referente à Substituição de Troço de Coletor e Colocação de 
Redes Mosquiteiras na Escola EB1 nº 4 de Famões.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto de Vistoria. Ao DGFP/DF para efeitos de 
liberação de caução”. 
Data de Decisão: 14/03/2012 
 
EDOC/2012/9709 
Interno/2012/2970 de 2012/03/12 
Processo nº 1147/CA-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria e 
Liberação da Caução do Banco Millennium BCP com o nº 125-
02-0912274 no valor de 1 524,14 € à Empresa Alvenobra, Lda. 
referente à Remodelação da Peixaria do Mercado de Caneças.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto de Vistoria. Ao DGFP/DF para efeitos de 
liberação de caução”. 
Data de Decisão: 14/03/2012 
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EDOC/2012/11545 
Interno/2012/3113 de 2012/03/15 
Processo nº 1613/FA-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria e 
Liberação da Caução do Banco Santander Totta com o nº 
36230488091192 no valor de 5 166,42 € à Empresa Cofan, Lda. 
referente a Pintura na Sala Polivalente da Escola EB1 nº 4 de 
Famões.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto de Vistoria apresentado. Ao DGFP/DF para 
efeitos de liberação da caução”. 
Data de Decisão: 16/03/2012 
 
EDOC/2012/11449 
Interno/2012/3114 de 2012/03/15 
Processo nº 1586/PO-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria e 
Liberação da Caução do Banco Millennium BCP com o nº 125-
02-1116882 no valor de 1 409,99 € à Empresa Adlis, Lda. 
referente a Adaptação do Ginásio para Refeitório na Escola EB1 
do Vale Grande.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto de Vistoria apresentado. Ao DGFP/DF para 
efeitos de liberação de caução, devendo-se ter em atenção a 
sentença de declaração de insolvência”. 
Data de Decisão: 16/03/2012 
 
EDOC/2012/13221 
Interno/2012/3116 de 2012/03/15 
Processo nº 1341/OD-DOM 
Assunto: Proposta de Homologação do Auto de Vistoria e 
Liberação das Cauções do Banco Millennium BCP com o nº 
125-02-1075202 no valor de 392,03 € e do BES com o nº 320 
944 no valor de 2 276,07 € à Empresa Constradas, S.A. referente 
a Construção de Estacionamento na Rua Tomás da Anunciação 
na Freguesia de Odivelas.  
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
homologo o Auto de Vistoria apresentado. Ao DGFP/DF para 
efeitos de liberação da caução”. 
Data de Decisão: 16/03/2012 
 
 
DIEM – Divisão de Instalações e Equipamentos 
Municipais: 
 
EDOC/2012/15430 
Interno/2012/2950 de 2012/03/12 
Processo nº 2183/FA-DOM 
Assunto: Proposta de Aprovação da Conta Final referente a 
Trabalhos Diversos de Reparação na Escola EB1/JI de Famões 
à Empresa Obriparques, Lda. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo, pelo que 
aprovo a Conta Final apresentada. Ao DMOIT, Eng. Luis Jorge, 
para os devidos efeitos”. 
Data de Decisão: 22/03/2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VEREADOR MÁRIO MÁXIMO 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Mário 
Máximo, ao abrigo das competências delegadas e subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através do 
despacho n.º. 42/PRES/2011, nos termos da Informação n.º 
3554, de 2012.03.29, referente ao período de 16 a 28 de março 
de 2012: 

 
 

Ao abrigo da Delegação de Competências 
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 

 
 

EDOC/2011/38208 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de horário 
de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento proposto. 
16-03-2012 
 
EDOC/2011/19213 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Proc. Obras nº 
13291 - Pedido de declaração prévia de instalação de 
estabelecimento comercial e pedido de horário de 
funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de instalação; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Ofício n.º 2012/5053 segue assinado. 
16-03-2012 
 
EDOC/2011/30317 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 36533/OCP - 
Pedido de apreciação de Declaração Prévia 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de instalação, 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Ofício n.º 2012/4921 segue assinado. 
16-03-2012 
 
EDOC/2011/35989 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 7668 pedido de 
horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
16-03-2012 
 
EDOC/2012/11621 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
Alteração ao Horário de Funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o horário de funcionamento requerido. 
16-03-2012 
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EDOC/2012/11299 
Assunto: Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG,  
Contrato de fornecimento de energia elétrica CIL 0113 030 328 
segue assinado. 
16-03-2012 
 
EDOC/2012/15040 
Assunto: EDP - Contrato de fornecimento de energia elétrica no 
Mercado Livre - EB1/JI Eça de Queiroz 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG,  
Contrato de fornecimento de energia elétrica - EB1/JI Eça de 
Queiroz segue assinado. 
12-03-2012 
 
EDOC/2011/64974 
Assunto: e-atendimento de Reclamações / Pedido de reembolso 
por danos causados em viatura. 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Indefere-se nos termos e com os fundamentos invocados pelos 
serviços; 
Ofícios nºs 2012/2538 e 2012/2522 seguem assinados. 
19-03-2012 
 
EDOC/2011/42333 
Assunto: Foto Renovação Serviços Fotográficos e Vídeo Lda. – 
Reclamação de danos em viatura 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Indefere-se, nos termos e com os fundamentos propostos pelos 
serviços, o pedido do requerente; 
Ofício n.º 2012/6438 segue assinado. 
19-03-2012 
 
EDOC/2012/11947 
Assunto: Aviso (Fatura) recibo valor 216,18 euros 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Autorizo o cabimento, 
Caso exista disponibilidade financeira para o efeito, 
comprometa-se e pague-se. 
20-03-2012 
 
EDOC/2012/9336 
Assunto: EDP Comercial Comercialização de Energia SA 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
20-03-2012 
 
EDOC/2012/10717 
Assunto: EDP Distribuição Energia, S.A 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
20-03-2012 
 
EDOC/2012/7146 
Assunto: Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unip 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
20-03-2012 

 
EDOC/2012/13750 
Assunto: LISBOAGÁS – Consumo de gás natural Faturação 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para cabimento e, caso exista disponibilidade financeira para o 
efeito, compromisso e pagamento.  
20-03-2012 
 
EDOC/2012/13633 
Assunto: Konica Minolta - Faturação 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
20-03-2012 
 
EDOC/2012/8286 
Assunto: 544/ODV/06 Proposta de emissão de Licença 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aprova-se alvará de autorização de utilização n.º 03/2012, de 
que seguem assinados original e  
duplicado. 
20-03-2012 
 
EDOC/2012/8808 
Assunto: Envio de relação e faturas 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
21-03-2012 
 
EDOC/2012/15612 
Assunto: Recibo de Indemnização no valor de 80,19 euros. 
Apólice nº 4100410105886. 
Despacho: 
Ao Sr.  DMGAG 
Para ressarcimento dos danos no valor de 80,16€, segue 
assinado, via expediente recibo de indemnização da companhia 
de seguros Mapfre. 
22-03-2012 
 
EDOC/2012/17099 
Assunto: Assistência técnica à fotocopiadora de marca XEROX 
7242, Série nº 331 296 9610, instalada na Biblioteca Municipal D. 
Dinis, em Odivelas 
Despacho: 
À DEJC/DB 
Concordo com a assistência técnica à fotocopiadora de marca 
XEROX 7242, Série nº 331 296 9610, instalada na Biblioteca 
Municipal D. Dinis. 
27-03-2012 
 
EDOC/2012/14983 
Assunto: Relação Valorizada de faturas 33.947,65 euros 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Autorizo os pagamentos de 1.686,09€ e 451,73€, nos termos 
propostos, após competente verificação e validação da 
conformidade legal da despesa  
28-03-2012 
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Ao abrigo da Subdelegação de Competências 
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 

 
 

EDOC/2012/10642 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Entrega do Mod. 
U/DL/SLGDia 8 de Abril de 2012 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a emissão da Licença Especial de Ruído n.º 05/2012 e 
da Autorização para Utilização de Vias Públicas para Atividades 
Desportivas, Festivas ou Outras n.º 03/2012, nos termos e 
condições constantes do Termo de Condicionantes incluídos nos 
respetivos alvarás anexos; 
Devolvem-se alvarás aprovados e assinados; 
Concluído o procedimento arquive-se. 
20-03-2012 
 
EDOC/2012/8034 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 31693/OCP + 
1896/93 Pedido de apreciação declaração prévia para efeitos de 
mudança de entidade e registo 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP apresentada para efeitos de mudança de titular da 
exploração; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
16-03-2012 
 
EDOC/2012/11356 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 
ODV100166Pedido de revalidação de Lic. de Condução 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de renovação da licença de condução de 
ciclomotor nos termos propostos e condicionada ao pagamento 
da taxa devida. 
16-03-2012 
 
EDOC/2012/12634 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Ambulante 32 - 
pedido de renovação da licença 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a emissão do cartão de vendedor ambulante, 
condicionado ao pagamento das taxas devidas. 
16-03-2012 
 
EDOC/2012/10342 
Assunto: Solicitam autorização para uma festa temática 
Despacho: 
Ao Dr. DDAJG, 
Indefere-se, nos termos propostos pelos serviços, a LER 
requerida pela Associação de Estudantes da Escola Secundária 
da Ramada 
16-03-2012 
 
EDOC/2011/7452 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
exercício de venda ambulante de produtos alimentares e vistoria 
higio-sanitária 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Indefere-se, nos termos e com os fundamentos propostos pelos 
serviços, o pedido de licenciamento da atividade de vendedor 

ambulante, bem como o pedido de emissão do respetivo cartão 
de venda ambulante. 
16-03-2012 
 
EDOC/2012/13094 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Vendedor 
AMBULANTE Nº 30Pedido de Autorização 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se, condicionada ao pagamento da taxa devida, a 
autorização para o exercício da atividade de venda ambulante de 
vestuário/calçado, no Mercado de Levante da Pontinha, bem 
como a consequente emissão de cartão de vendedor ambulante. 
16-03-2012 
 
EDOC/2011/58672 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
autorização para o exercício da venda ambulante e pedido de 
vistoria a veículo 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Indefere-se, nos termos e com os fundamentos propostos pelos 
serviços, o pedido de licenciamento da atividade de vendedor 
ambulante, bem como o pedido de emissão do respetivo cartão 
de vendedor ambulante. 
16-03-2012 
 
EDOC/2011/67044 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Renovação 
vendedor ambulante Pedido de vistoria 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aprova-se Alvará de Licença Sanitária n.º 01/2012, de que 
seguem assinados originais e duplicado. 
16-03-2012 
 
EDOC/2011/68864 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Ambulante 
24/2010 - pedido de renovação 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Indefere-se, nos termos e com os fundamentos propostos pelos 
serviços, o pedido de licenciamento da atividade de vendedor 
ambulante, bem como o pedido de renovação do respetivo 
cartão. 
16-03-2012 
 
EDOC/2012/3899 
Assunto:  e-atendimento de Licenciamentos / Rest/2011/30 - 
Esclarecimento (resposta ao ofício Saída/2011/27324)- 
EDOC/2011/48385 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de autorização de utilização para 
estabelecimento de bebidas, condicionado ao prévio pagamento 
da taxa devida. 
16-03-2012 
 
EDOC/2012/13685 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 9701/D/E + 
REST/2007/12 entrega declaração prévia para efeitos de 
instalação 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Aceita-se a DP entregue; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
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Referencie-se a DP entregue em mapa mensal a remeter à 
DGAE; 
Concluído o processo, remeta-se ao arquivo municipal. 
16-03-2012 
 
EDOC/2012/12313 
Assunto: Envio de Expediente - registo 211/2012 - NPP 
81815/2012 
Despacho: 
Ao Sr. DJ, 
Nos termos e com os fundamentos propostos pelos serviços, 
arquive-se. 
16-03-2012 
 
EDOC/2012/72699 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / TAXI/51/2003 - 
Pedido de Averbamento de Morada e Alteração do Legal 
Representante da Firma 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Licença de Táxi n.º 51/2003 segue aprovada e assinada. 
20-03-2012 
 
EDOC/2012/14516 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de licença 
para o exercício da atividade de vendedor ambulante 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a licença para o exercício da atividade de venda 
ambulante de castanhas e gelados; 
Defere-se a emissão do respetivo cartão de vendedor ambulante; 
Ambos os deferimentos ficam condicionados ao pagamento das 
taxas devidas. 
20-03-2012 
 
EDOC/2012/14947 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de licença/ 
para o Circo Cardinali 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Atentos os fundamentos de facto e direito aduzidos pelos 
serviços, indeferem-se as LER e LRIT requeridas. 
20-03-2012 
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ANEXOS 
 
 
 
 

PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE 
OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE 

ALTERAÇÃO 
 

(apreciação pública, pelo período de 30 dias contados a partir da data 
da sua publicação no Boletim Municipal ou por outro modo idóneo.) 

 
 
 

PROPOSTA DE REGULAMENTO PARA O 
LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS 

ALTERAÇÃO 
 

(apreciação pública, pelo período de 30 dias contados a partir da data 
da sua publicação no Boletim Municipal ou por outro modo idóneo.) 

 
 
 

PROPOSTA DE REGULAMENTO DOS HORÁRIOS DE 
FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

ALTERAÇÃO 
 

(apreciação pública, pelo período de 30 dias contados a partir da data 
da sua publicação no Boletim Municipal ou por outro modo idóneo.) 

 
 
 

PROPOSTA DE REGULAMENTO DE TAXAS E OUTRAS 
RECEITAS MUNICIPAIS E SEU REGULAMENTO DE 

LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
ALTERAÇÃO 

 
(apreciação pública, pelo período de 30 dias contados a partir da data 
da sua publicação no Boletim Municipal ou por outro modo idóneo.) 
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REGULAMENTO MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO  E PUBLICIDADE 
 

 

 

 

PREÂMBULO 

O município de Odivelas desde a data da sua criação tem procurado dotar o Concelho de Odivelas de 

mecanismos que regulem, por um lado, a ocupação do espaço público na sua área de circunscrição, 

disciplinando a intervenção de cada um dos intervenientes no mesmo e que, por outro lado, assegurem o 

cumprimento das regras técnicas para a instalação de equipamentos, mobiliário urbano e suportes publicitários. 

A estes objetivos há que acrescentar uma perspetiva de melhoramento da qualidade de vida no concelho, 

mediante um mais eficaz aproveitamento do espaço público, assim como da sua reorganização, de forma a que 

exista um normativo que compatibilize as diversas formas de ocupação do espaço público, o respetivo 

enquadramento urbano e paisagístico e a segurança dos cidadãos e rodoviária. 

Prosseguindo com uma filosofia de eficiência e abertura da atividade administrativa aos cidadãos, já 

incrementado no Regulamento de Ocupação do Espaço Público e do Mobiliário Urbano, publicado no Boletim 

Municipal das Deliberações e Decisões, Ano XI, Nº 11 – 15 de junho de 2010 – Anexo, que se revoga, as 

disposições constantes deste novo regulamento visam proceder a uma nova redefinição dos critérios de 

ocupação do espaço público de forma a regular os novos meios de acesso à ocupação destes espaços – mera 

declaração prévia e comunicação prévia com prazo – em sequência da publicação do Decreto-Lei nº 48/11 de 1 

de Abril e demais legislação complementar que, no âmbito do “Licenciamento Zero”, simplificou o regime da 

ocupação do espaço público para determinados fins habitualmente conexos com estabelecimentos de 

restauração ou de bebidas, de comércio de bens, de prestação de serviços ou de armazenagem, mediante a 

apresentação de uma comunicação no “Balcão do empreendedor”. 

Atentos os novos critérios de ocupação do espaço público e publicidade procedeu-se, de igual modo, à 

redefinição da forma de acesso ao licenciamento municipal para a ocupação destes espaços e da atividade 

publicitária assim como das novas normas técnicas a observar. 

Procedeu-se, ainda, à alteração da denominação do regulamento que define o regime da ocupação do espaço 

público para fins conexos com estabelecimentos de restauração ou de bebidas, de comércio de bens, de 

prestação de serviços ou de armazenagem, assim como o regime a que fica sujeito o licenciamento da ocupação 

do espaço público com mobiliário urbano, outros meios e suportes publicitários, independentemente do suporte 

utilizado para a sua difusão, quando visível ou percetível do espaço público que passará, doravante, a designar-

se “Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público e Publicidade” 

O presente Regulamento é aprovado ao abrigo do disposto alínea a) do n.º 6 do artigo 64.ºe nas alíneas a) e e) 

do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua atual redação. 
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CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

 

Artigo 1º 

Leis Habilitantes 

O presente Regulamento é elaborado nos termos da Lei n.º 2110/61, de 19 de agosto, Decreto-Lei n.º 105/98, de 

24 de abril, Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, Código da Publicidade, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 330/90, de 23 de outubro, Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, com a redação que lhe foi 

dada pelo Decreto-lei nº 48/11 de 1 de abril, Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de Agosto, e Decreto-Lei n.º 48/2011, 

de 1 de abril. 

 

Artigo 2º 

Objeto 

1. O presente regulamento estabelece o regime da ocupação do espaço público para fins conexos com 

estabelecimentos de restauração ou de bebidas, de comércio de bens, de prestação de serviços ou de 

armazenagem, assim como o regime a que fica sujeito o licenciamento da ocupação do espaço público com 

mobiliário urbano, outros meios e suportes publicitários, independentemente do suporte utilizado para a sua 

difusão, quando visível ou percetível do espaço público.  

2. Os critérios a observar para a ocupação do espaço público definidos no número anterior e os requisitos a 

observar na afixação, inscrição e difusão de mensagens publicitárias de natureza comercial, qualquer que seja 

o meio de instalação utilizado no solo, subsolo, ou espaço aéreo são os constantes dos Anexos I e II que 

fazem parte integrante do presente regulamento. 

 

Artigo 3º 

Âmbito de aplicação 

1. O presente regulamento aplica-se a todo o equipamento urbano, de propriedade privada ou pública, explorado 

diretamente ou por concessão, que ocupe espaço público do concelho, com a exceção da sinalização viária, 

semafórica e vertical. 

2. O regime do licenciamento da ocupação do espaço público com mobiliário urbano, outros meios e suportes 

publicitários não se aplica à propaganda política ou religiosa, sem prejuízo do dever de cumprimento, por parte 

dos respectivos interessados, dos critérios e normas técnicas constantes do presente regulamento.  

3. Salvo disposição legal em contrário, às entidades isentas do pagamento de taxas municipais, aplicam-se as 

disposições constantes do presente regulamento. 

 

Artigo 4º 

Definições 

Para efeitos deste Regulamento, entende-se por: 

a) Espaço Público – toda a área de livre acesso, afecta ao domínio público municipal; 

b) Ocupação do Espaço Público – qualquer implantação, utilização, difusão, instalação, afixação ou inscrição, 

promovida por equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, no solo, espaço aéreo, 

fachadas, empenas e coberturas de edifícios; 

c) Equipamento Urbano – conjunto de elementos instalados no espaço público; 
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d) Mobiliário Urbano – as coisas instaladas, projetadas ou apoiadas no espaço público, destinadas a uso 

público, que prestam um serviço coletivo ou que complementam uma atividade, ainda que de modo sazonal 

ou precário; 

e) Corredor Pedonal – percurso linear para peões, tão rectilíneo quanto possível, de nível, livre de obstáculos 

ou de qualquer elemento urbano, preferencialmente salvaguardado na parcela interior dos passeios; 

f) Publicidade – qualquer forma de comunicação feita no âmbito de uma actividade económica, com o 

objectivo de promover a comercialização ou alienação de quaisquer bens ou serviços, bem como qualquer 

forma de comunicação que vise promover ideias, princípios, iniciativas ou instituições, que não tenham 

natureza política ou religiosa; 

g) Publicidade Exterior – todas as formas de comunicação publicitária previstas na alínea anterior quando 

visíveis ou perceptíveis do espaço público; 

h) Suporte Publicitário – meio utilizado para a transmissão da mensagem publicitária, nomeadamente, painéis, 

mupi’s, anúncios eletrónicos, colunas publicitárias, indicadores direccionais de âmbito comercial, letreiros, 

tabuletas e dispositivos afins; 

i) Equipamento de Concessionárias de serviço público – conjunto de elementos instalados no espaço público, 

pertencentes a concessionárias de serviço público, que têm como principal função servir o utente nas suas 

deslocações e necessidades, ao mesmo tempo que assegura a sua protecção enquanto utilizador destes 

serviços. São exemplos destes equipamentos as cabines telefónicas e os abrigos de transportes públicos.  

 

CAPÍTULO II 

COMUNICAÇÃO PRÉVIA E LICENCIAMENTO 

 

SECÇÃO I 

Mera comunicação prévia e comunicação prévia com pr azo  

 

Artigo 5º 

Elementos essenciais 

Sem prejuízo de outros elementos a definir em legislação própria a comunicação prévia contém: 

a) A identificação do titular da exploração do estabelecimento, com menção do nome ou firma e do número de 

identificação fiscal; 

b) O endereço da sede da pessoa colectiva ou do empresário em nome individual; 

c) O endereço do estabelecimento ou armazém e o respectivo nome ou insígnia; 

d) A indicação do fim pretendido com a ocupação do espaço público; 

e) A identificação das características e da localização do mobiliário urbano a colocar; 

f) A declaração do titular da exploração de que respeita integralmente as obrigações legais e regulamentares 

sobre a ocupação do espaço público. 

 

Artigo 6º 

Mera comunicação prévia 

1. O interessado na exploração de um estabelecimento pode declarar que pretende ocupar o espaço público, 

entendido como a área de acesso livre e de uso coletivo afeta ao domínio público municipal, para alguma ou 

algumas das seguintes finalidades: 

a) Instalação de toldo e respectiva sanefa; 

b) Instalação de esplanada aberta; 
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c) Instalação de estrado e guarda-ventos; 

d) Instalação de vitrina e expositor; 

e) Instalação de suporte publicitário, nos casos em que é dispensado o licenciamento da afixação ou da 

inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial; 

f) Instalação de arcas e máquinas de gelados; 

g) Instalação de brinquedos mecânicos e equipamentos similares; 

h) Instalação de contentor para resíduos. 

2. A declaração para a ocupação do espaço público nos termos do número anterior denomina-se mera 

comunicação prévia e é efetuada no “Balcão do empreendedor”. 

3. A mera comunicação prévia permite ao interessado proceder de imediato à ocupação do espaço público após 

o pagamento das taxas devidas. 

 

Artigo 7º 

Critérios de ocupação do espaço público 

1. Os critérios de ocupação do espaço público constam do Anexo I do presente regulamento e devem: 

a) Não provocar obstrução de perspetivas panorâmicas ou afetar a estética ou o ambiente dos lugares ou da 

paisagem; 

b) Não prejudicar a beleza ou o enquadramento de monumentos nacionais, de edifícios de interesse público 

ou outros suscetíveis de ser classificados pelas entidades públicas; 

c) Não causar prejuízos a terceiros; 

d) Não afetar a segurança das pessoas ou das coisas, nomeadamente na circulação rodoviária ou ferroviária; 

e) Não apresentar disposições, formatos ou cores que possam confundir-se com os da sinalização de tráfego; 

f) Não prejudicar a circulação dos peões, designadamente dos cidadãos portadores de deficiência. 

2. Sem prejuízo dos critérios estabelecidos no número anterior aplica-se o regime da mera comunicação prévia 

sempre que as características e localização do mobiliário urbano respeitem os seguintes limites: 

a) No caso dos toldos e das respetivas sanefas, das floreiras, das vitrinas, dos expositores, das arcas e 

máquinas de gelados, dos brinquedos mecânicos e dos contentores para resíduos, quando a sua 

instalação for efetuada junto à fachada do estabelecimento; 

b) No caso das esplanadas abertas, quando a sua instalação for efetuada em área contígua à fachada do 

estabelecimento e a ocupação transversal da esplanada não exceder a largura da fachada do respetivo 

estabelecimento; 

c) No caso dos guarda-ventos, quando a sua instalação for efetuada junto das esplanadas, 

perpendicularmente ao plano marginal da fachada e o seu avanço não ultrapassar o da esplanada; 

d) No caso dos estrados, quando a sua instalação for efetuada como apoio a uma esplanada e não exceder a 

sua dimensão; 

e) No caso dos suportes publicitários: 

i) Quando a sua instalação for efetuada na área contígua à fachada do estabelecimento e não exceder a 

largura da mesma; ou 

ii) Quando a mensagem publicitária for afixada ou inscrita na fachada ou em mobiliário urbano referido 

nas alíneas anteriores. 

3. O município poderá proibir a ocupação do espaço público para algum ou alguns fins previstos no artigo 

anterior em toda a sua área ou em parte dela. 
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Artigo 8º 

Comunicação prévia com prazo 

1. Quando as características e a localização do mobiliário urbano não respeitarem os limites fixados no n.º 2 do 

artigo 7º do presente regulamento aplica-se o regime da comunicação prévia com prazo.  

2. A comunicação prévia com prazo consiste numa declaração que permite ao interessado proceder à ocupação 

do espaço público quando o presidente da câmara emita despacho de deferimento ou quando este não se 

pronuncie após o decurso do prazo de 20 dias, contados a partir do momento do pagamento das taxas 

devidas. 

3. A comunicação prévia com prazo é efetuada no “Balcão do empreendedor” sendo a sua apreciação da 

competência do presidente da câmara municipal, com a faculdade de delegação nos vereadores e 

subdelegação nos dirigentes municipais. 

 

Artigo 9º 

Mensagens publicitárias sonoras 

Não é admitida no concelho de Odivelas a mera comunicação prévia ou comunicação prévia com prazo para a 

difusão de mensagens publicitárias sonoras dentro de estabelecimento e na via pública com o objetivo imediato 

de atrair ou reter a atenção do público. 

 

Artigo 10º 

Atualização de dados 

O titular da exploração do estabelecimento é obrigado a manter atualizados todos os dados comunicados, 

devendo proceder a essa atualização no prazo máximo de 60 dias após a ocorrência de qualquer modificação.  

 

SECÇÃO II 

LICENCIAMENTO 

 

Artigo 11º 

Obrigatoriedade do licenciamento 

1. A ocupação do espaço público, com equipamento, mobiliário urbano e publicidade que não seja suscetível de 

mera comunicação prévia ou comunicação prévia com prazo está sujeita a prévio licenciamento da Câmara 

Municipal nos termos do presente regulamento e demais legislação aplicável. 

2. A definição, caraterísticas, localização e condições de instalação do mobiliário urbano a instalar no município 

de Odivelas, constam do Anexo II que fazem parte integrante do presente regulamento. 

3. O licenciamento de ocupação do espaço público e publicidade cujo objeto não seja enquadrável no número 

anterior será instruído, com as necessárias adaptações, nos termos do presente regulamento e legislação 

conexa. 

 

Artigo 12º 

Procedimento Cumulativo 

Sempre que o licenciamento para ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou 

suportes publicitários obrigue à realização de obras sujeitas a controlo prévio, no âmbito do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação, os procedimentos deverão ser instruídos cumulativamente. 
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Artigo 13º 
Montagem e Instalação 

Nas operações de instalação e montagem de mobiliário urbano e publicidade no espaço público, devem os 

operadores fazer-se acompanhar do respetivo título de licenciamento.  

 

Artigo 14º 

Pedido de licenciamento 
1. O requerimento para o pedido de licenciamento é dirigido ao presidente da câmara municipal, e deverá conter 

os seguintes elementos: 

a) A identificação do requerente, com menção do nome ou firma e do número de identificação fiscal e 

qualidade em que intervém; 

b) A residência ou sede do requerente;  

c) O nome do estabelecimento comercial; 

d) O ramo de atividade exercido; 

e) A identificação do local onde se pretende efectuar a ocupação, pela indicação do nome ou do arruamento, 

lote ou número de polícia e freguesia, com precisão de áreas e ou volumetrias a utilizar e período de 

utilização. 

2. O requerimento deve ser acompanhado de projeto de arquitetura contendo: 

a) Planta de localização à escala de 1/1000 ou 1/2000, com exata identificação do local previsto para a 

ocupação; 

b) Peças desenhadas, e elementos gráficos, à escala adequada; 

c) Memória descritiva com a indicação dos materiais a utilizar e outras informações julgadas necessárias para 

uma melhor apreciação do requerido; 

d) Outros documentos que sejam exigidos conforme o caso em análise; 

e) Autorização do proprietário, usufrutuário, locatário ou titular de outros direitos, sempre que a ocupação seja 

em propriedade alheia, ou com regime de propriedade horizontal. 

3. Para o licenciamento de toldos acima do piso térreo, chapas, dispositivos publicitários nas fachadas e 

tabuletas ou dispositivos biface a instalar em galerias ou centros comerciais, deverá o requerente entregar um 

projecto tipo, com a respectiva autorização do condomínio, a fim de ser utilizado o mesmo modelo em toda a 

fachada do edifício. 

4. No caso de licenciamento do suporte publicitário o requerimento deverá ainda ser acompanhado dos seguintes 

elementos: 

a) Desenho do meio ou suporte, com indicação da forma, dimensões e balanço de afixação; 

b) Fotomontagem ou fotografia a cores, aposta em folha A4, indicando o local previsto para a colocação; 

c) Estudo de estabilidade e termo de responsabilidade da estrutura do anúncio. 

6. O pedido de licenciamento deverá ser requerido com a antecedência mínima de 30 dias em relação à data 

pretendida para o início da ocupação. 

 

Artigo 15º 
Menções Especiais 

1. O requerimento, atenta a natureza do licenciamento, deverá mencionar, quando for caso disso: 

a) As ligações às redes de água, saneamento, eletricidade ou outras, de acordo com as normas aplicáveis à 

atividade a desenvolver; 

b) Os dispositivos de armazenamento adequados; 

c) Os dispositivos necessários à recolha de lixos. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 6 – 3 de Abril de 2012 - Anexo 

7 
 

2. Compete ao requerente providenciar a obtenção das autorizações necessárias às ligações previstas na alínea 

a) do n.º 1 do presente artigo. 

 

Artigo 16º 

Pareceres  

1. O licenciamento está sujeito a parecer prévio obrigatório e vinculativo, sempre que o local da pretensão esteja 

sujeito a jurisdição de outras entidades, cabendo ao Município nos termos legais, promover a consulta. 

2. O licenciamento poderá também ficar condicionado, à emissão de parecer prévio consultivo, das entidades 

que operam ou possuam infra-estruturas no subsolo. 

3. A promoção da consulta ou consultas para emissão dos pareceres previstos no número anterior são da 

responsabilidade do requerente. 

 

Artigo 17º 

Procedimento e natureza do título 

1. O pedido de licenciamento da ocupação do espaço público será, nos termos legais aplicáveis, apreciado pelos 

serviços competentes do Município. 

2. Deferido o pedido será emitido o título de licença que conterá o prazo da sua duração. 

3. O título de licença é de natureza precária. 

4. A licença de ocupação do espaço público é intransmissível a qualquer título, sem prejuízo da sucessão “mortis 

causa” ou outras formas de transmissão legalmente admissíveis. 

5. A emissão do título de licença fica dependente do prévio pagamento das respetivas taxas. 

 

Artigo 18º 

Indeferimento 

O pedido de licenciamento será indeferido quando não respeitar os critérios, características e regras sobre a 

instalação de equipamento, mobiliário urbano e suportes publicitários, respetivas condições técnicas específicas, 

disposições complementares e proibições previstas nos Anexos II do presente regulamento. 

 

Artigo 19º 

Garantia 

1. Poderá constituir condição de licenciamento a prestação de caução destinada a assegurar o ressarcimento de 

eventuais danos causados ao Município. 

2. O valor da caução a prestar com a licença de ocupação será de valor equivalente ao dobro da taxa 

correspondente ao período de ocupação autorizado e prevalecerá até à cessação da ocupação. 

 

Artigo 20º 

Publicidade sonora 

A difusão de mensagens publicitárias sonoras carece de licenciamento municipal. 

 

Artigo 21º 

Licenciamento de contentores  

1. A ocupação de espaço público com contentores de resíduos de construção e demolição (RCD) só pode ser 

licenciada em lugar de estacionamento junto à respetiva obra, ou respetivas imediações, salvaguardados os 
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critérios de acessibilidade e mobilidade previstos no Decreto-lei nº 163/2006 de 8 de agosto e as condições de 

segurança e emergência. 

2. O licenciamento de ocupação de espaço público com contentores de RCD não pode exceder um período 

máximo de 15 dias, com possibilidade de uma renovação por idêntico período, mediante o pagamento da taxa 

devida. 

3. O pedido de licenciamento para ocupação do espaço público com RCD e respetiva renovação é da 

competência do proprietário do contentor a instalar. 

4. O contentor de RCD a instalar no espaço público nos termos do presente artigo deve conter os elementos 

identificativos e contato do proprietário. 

 

Artigo 22º 

Venda de viaturas 

Não é permitida a ocupação do espaço público com viaturas que exibam qualquer tipo de mensagens, sinais, 

meios ou indícios que suscitem a ideia de tentativa de transação comercial da viatura, e ainda, todas as que não 

decorram da sua normal utilização e circulação, e que se revelem para esse efeito dispensáveis, desde que não 

constituam situações de publicidade licenciada. 

 

SECÇÃO III 

Deveres do titular 

 

Artigo 23º 

Deveres em geral 

O titular da exploração do estabelecimento que comunicou a ocupação do espaço público ou da licença obriga-se 

a:  

a) Não proceder à adulteração dos elementos comunicados ou aprovados, ou à alteração da demarcação 

efectuada sem conhecimento ou autorização do município; 

b) Não proceder à transmissão do direito de ocupar o espaço público a outrem, salvo nos casos previstos no 

presente regulamento; 

c) Não proceder à cedência do direito à ocupação, mesmo que temporariamente; 

d) Retirar a mensagem e o respetivo suporte, equipamento e mobiliário urbano no final do prazo da ocupação 

comunicada ou licenciada; 

e) Repor, no final do prazo de licenciamento ou comunicação, o local tal como se encontrava à data da 

instalação do mobiliário urbano ou do suporte, da afixação ou inscrição da mensagem publicitária ou da 

utilização com o evento publicitário, sem prejuízo de outras condicionantes resultantes da licença; 

f) Permitir o acesso às infra-estruturas existentes no subsolo sempre que necessário, por parte da Câmara 

Municipal e operadores de subsolo que operem no concelho de Odivelas, sem direito a qualquer 

indemnização por motivo de suspensão da actividade pelo período da intervenção. 

g) Afixar em lugar visível a identificação do titular do equipamento, da licença emitida pela Câmara Municipal, 

data de início e termo da sua validade e sede ou domicílio do mesmo ou, quando materialmente impossível 

exibir tais elementos sempre que solicitados. 
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Artigo 24º 
Segurança e vigilância 

A segurança e vigilância dos elementos de mobiliário urbano, suportes publicitários e demais equipamentos de 

apoio licenciados ou objeto de comunicação são da competência do titular do direito de ocupação do espaço 

público. 

 

Artigo 25º 
Higiene e Apresentação 

1. O titular da exploração do estabelecimento que comunicou a ocupação do espaço público ou titular da licença 

deve conservar os elementos de mobiliário urbano, suportes publicitários e demais equipamentos de apoio que 

utiliza, nas melhores condições de apresentação, higiene e arrumação. 

2. Constitui igualmente obrigação do titular da exploração do estabelecimento que comunicou a ocupação do 

espaço público ou titular da licença manter a higiene do espaço circundante. 

 
Artigo 26º 

Conservação e manutenção 
1. O titular da exploração do estabelecimento que comunicou a ocupação do espaço público ou titular da licença 

deve proceder com a periodicidade e prontidão adequadas, à conservação e manutenção do mobiliário 

urbano, suportes publicitários e demais equipamentos de apoio. 

2. O titular da exploração do estabelecimento que comunicou a ocupação do espaço público ou titular da licença 

respondem civil e criminalmente por quaisquer danos provocados pelo mobiliário urbano, suportes publicitários 

e demais equipamentos de apoio de que são titulares. 

 

SECÇÃO IV 
Caducidade, revogação, cessação, suspensão e prazo da comunicação e licença 

 
Artigo 27º 

Caducidade do pedido de licenciamento 
O pedido de licenciamento caduca se o titular não requerer a emissão do título no prazo de 30 dias a contar da 

data do deferimento do mesmo. 

 

Artigo 28º 
Caducidade 

A comunicação ou licença de ocupação do espaço público caduca:  

a) No final do prazo comunicado ou autorizado;  

b) No final do prazo da concessão; 

c) Por morte do titular, salvo nos casos de transmissão sucessória; 

d) Por extinção da pessoa coletiva titular; 

e) Por cessação da atividade comunicada ou licenciada; 

f) Pela perda do direito ao exercício da atividade a que se reporta a licença ou comunicação; 

 
Artigo 29º 

Revogação e cessação 
1. A comunicação ou licença de ocupação do espaço público pode ser revogada, a todo o tempo, em caso de 

manifesto interesse público, devido a instrumento de gestão territorial ou violação dos termos e condições 

fixadas no presente regulamento. 
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2. A comunicação ou licença do espaço público cessa sempre que o titular não proceda à ocupação no prazo 

estabelecido; 

3. A revogação ou cessação da comunicação ou licença do espaço público não confere ao titular o direito a 

qualquer indemnização. 

 

Artigo 30º 

Suspensão 

1. A comunicação ou licença de ocupação do espaço público pode ser suspensa pela Câmara Municipal em 

casos fortuitos, de força maior ou de manifesto interesse público.  

2. A suspensão da comunicação ou licença do espaço público não confere ao titular o direito a qualquer 

indemnização 

 

Artigo 31º 

Prazo 

As comunicações e os pedidos de licenciamento de ocupação do espaço público constantes do presente 

regulamento não podem ser efetuadas por período superior a um ano. 

 

Artigo 32º 

Remoção 

1. Sem prejuízo das disposições legais que regulam a mera comunicação prévia e comunicação prévia com 

prazo, o presidente da câmara poderá ordenar a remoção do mobiliário urbano que ocupar o espaço público 

quando, por razões de interesse público devidamente fundamentadas, tal se afigure necessário. 

2. A caducidade e revogação da comunicação e licença de ocupação do espaço público obriga o respetivo titular 

a remover de imediato o mobiliário urbano, equipamento ou suporte publicitário. 

3. A Câmara Municipal reserva-se no direito de ordenar a remoção do mobiliário urbano, equipamento ou suporte 

publicitário que ocupar o espaço publico quando, por razões de interesse público devidamente fundamentadas 

ou por violação das normas aplicáveis, tal se afigure necessário. 

4. Notificado o proprietário e caso este não o faça voluntariamente, os serviços municipais podem remover ou por 

qualquer outra forma inutilizar os elementos que ocupem o espaço publico e embargar ou demolir obras que 

não estejam em conformidade com as disposições legais e regulamentares. 

5. A utilização abusiva do espaço público com viaturas que exibam qualquer tipo de mensagens, sinais, meios ou 

indícios que suscitem a ideia de tentativa de transação comercial da mesma e por viaturas que usem o espaço 

publico para fins que não decorram da sua normal utilização e circulação, é passível de remoção. 

6. A perda ou deterioração do mobiliário urbano, equipamento ou suporte publicitário urbano em sequência de 

remoção efetuada pela Câmara Municipal, não confere o direito a qualquer indemnização.  

7. A Câmara Municipal pode proceder à imediata remoção do mobiliário urbano, equipamento ou suporte 

publicitário não autorizado, designadamente quando esteja em causa a segurança de pessoas e bens e a 

circulação de veículos. 

8. No caso dos proprietários não procederam ao levantamento dos materiais no prazo de 30 dias, após 

notificação para o efeito, consideram-se os mesmos perdidos a favor da Autarquia. 

9. As remoções previstas no presente artigo implicam o ressarcimento dos custos e o pagamento de taxas à 

Câmara Municipal.  
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CAPÍTULO III 

Fiscalização e Sanções 

 

Artigo 33º 

Fiscalização 

A fiscalização das normas do presente regulamento e legislação conexa é da Câmara Municipal de Odivelas, 

através dos serviços de fiscalização, sem prejuízo das competências legalmente atribuídas a outras entidades.  

 

Artigo 34º 

Competência para a aplicação de coimas e sanções ac essórias 

Compete ao presidente da Câmara Municipal ou ao vereador com competência delegada, a instauração dos 

processos de contraordenação, a aplicação das coimas e sanções acessórias previstas no presente regulamento. 

 

Artigo 35º 

Ocupação ilícita do espaço público 

1. O presidente da Câmara Municipal ou o vereador com competência delegada podem, notificado o infrator, 

remover ou inutilizar os elementos que ocupem o espaço público em violação das regras do presente 

regulamento. 

2. O presidente da Câmara Municipal ou o vereador com competência delegada é competente para, notificado o 

infrator, mandar embargar ou demolir obras que contrariem o disposto no presente regulamento. 

3. Os encargos com a remoção de elementos que ocupem o espaço público, ainda que efectuados pelo 

município de Odivelas, são suportados pelo responsável pela ocupação ilícita. 

 

Artigo 36º 

Contraordenações 

1. Constitui contraordenação: 

a) A emissão de uma declaração a atestar o cumprimento das obrigações legais e regulamentares prevista na 

alínea f) do artigo 5º do presente regulamento, que não corresponda à verdade, punível com coima de € 

500 a € 3500 tratando-se de pessoa singular ou de € 1500 a € 25000 no caso de se tratar de pessoa 

coletiva; 

b) A não realização das comunicações previstas nos artigos 6º e 8º do presente regulamento, punível com 

coima de € 350 a € 2500 tratando-se de pessoa singular ou de € 1000 a € 7500 no caso de se tratar de 

pessoa coletiva; 

c) A falta, não suprida em 10 dias após notificação eletrónica, de algum elemento essencial na mera 

comunicação prévia prevista no artigo 6º do presente regulamento, punível com coima de € 200 a € 1000 

tratando-se de pessoa singular ou de € 500 a € 2500 no caso de se tratar de pessoa coletiva; 

d) A violação do disposto no artigo 10º do presente regulamento, punível com coima de € 150 a € 750 

tratando-se de pessoa singular ou de € 400 a € 2000 no caso de se tratar de pessoa coletiva; 

e) O cumprimento fora do prazo do disposto no artigo 10º do presente regulamento, punível com coima de € 

50 a € 250 tratando-se de pessoa singular ou de € 200 a € 1000 no caso de se tratar de pessoa coletiva; 

f) A ocupação do espaço público com mobiliário urbano ou outros objetos que, não possuindo natureza de 

mobiliário urbano, se encontrem instalados ou apoiados no espaço público, permitindo um uso, prestando 

um serviço ou apoiando uma atividade, sem licença municipal, punível com coima de € 500 a € 2500 

tratando-se de pessoa singular ou de € 1000 a € 4500 no caso de se tratar de pessoa coletiva; 
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g) A instalação de suportes publicitários, afixação ou inscrição de mensagens publicitárias, com ou sem 

difusão sonora, sem licença municipal punível com coima de € 500 a € 2500 tratando-se de pessoa singular 

ou de € 1000 a € 4500 no caso de se tratar de pessoa coletiva; 

h) As falsas declarações, ainda que por interposta pessoa, sobre projeto ou condições técnicas do mesmo, 

bem como sobre as disposições legais e regulamentares aplicáveis, visando a obtenção de licença, punível 

com coima de € 500 a € 2500 tratando-se de pessoa singular ou de € 1000 a € 4500 no caso de se tratar 

de pessoa coletiva; 

i) A transmissão da licença, bem como a cedência de utilização do espaço licenciado, ainda que 

temporariamente, em violação do presente regulamento, punível com coima de € 500 a € 4500 tratando-se 

de pessoa singular ou de € 1000 a € 4500 no caso de se tratar de pessoa coletiva; 

j) A alteração do uso ou atividade licenciada, sem autorização da Câmara Municipal, punível com coima de € 

500 a € 3500 tratando-se de pessoa singular ou de € 1500 a € 5000 no caso de se tratar de pessoa 

coletiva; 

k) A adulteração dos elementos, comunicados ou licenciados assim como a alteração da demarcação sem 

prévio conhecimento do município, punível com coima de € 250 a € 1500 tratando-se de pessoa singular ou 

de € 500 a € 3000 no caso de se tratar de pessoa coletiva; 

l) A ocupação de espaço público com contentores de resíduos de construção e demolição (RCD) sem licença 

municipal ou em violação das condições de instalação previstas no artigo 21º do presente regulamento, 

punível com coima de € 200 a € 1000 tratando-se de pessoa singular ou de € 500 a € 2000 no caso de se 

tratar de pessoa coletiva; 

m) A violação do dever de segurança e vigilância previsto no artigo 24º, punível com coima de € 200 a € 1000 

tratando-se de pessoa singular ou de € 500 a € 2000 no caso de se tratar de pessoa coletiva; 

n) A violação do dever de higiene e de apresentação previsto no artigo 25º, punível com coima de € 200 a € 

1000 tratando-se de pessoa singular ou de € 500 a € 2000 no caso de se tratar de pessoa coletiva; 

o) A violação do dever de conservação e manutenção previsto no artigo 26º, punível com coima de € 200 a € 

1000 tratando-se de pessoa singular ou de € 500 a € 2000 no caso de se tratar de pessoa coletiva; 

p) O não cumprimento de notificação para proceder à remoção voluntária dos elementos de mobiliário urbano 

e outros objetos instalados no espaço público em violação do presente regulamento, pelo respetivo 

responsável, punível com coima de € 250 a € 1500 tratando-se de pessoa singular ou de € 500 a € 3000 no 

caso de se tratar de pessoa coletiva; 

q) A instalação de suportes publicitários e a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias que não 

respeitem os critérios constantes do presente regulamento, assim como as condições do respetivo 

licenciamento, punível com coima de € 250 a € 1500 tratando-se de pessoa singular ou de € 500 a € 3000 

no caso de se tratar de pessoa coletiva; 

r) A falta de afixação, ou não exibição quando solicitada, da identificação do titular do equipamento, da 

licença emitida pela Câmara Municipal, data de início e termo da sua validade e sede ou domicílio do 

mesmo, punível com coima de € 250 a € 1500 tratando-se de pessoa singular ou de € 500 a € 3000 no 

caso de se tratar de pessoa coletiva; 

s) A instalação de mobiliário urbano e de outros objetos que, não revestindo tal natureza, permita um uso, 

preste um serviço ou apoie uma atividade, sem respeitar as condições técnicas constantes dos Anexos I e 

II, bem como as condições do respetivo licenciamento, punível com coima de € 150 a € 750 tratando-se de 

pessoa singular ou de € 400 a € 200 no caso de se tratar de pessoa coletiva; 
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t) A não remoção, de forma voluntária, do mobiliário urbano e dos suportes publicitários previsto neste 

regulamento, punível com coima de € 200 a € 1000 tratando-se de pessoa singular ou de € 500 a € 2000 

no caso de se tratar de pessoa coletiva;  

u) A instalação de mobiliário urbano e suportes publicitários no espaço público por empresas prestadoras 

deste serviço, sem que tenha sido emitido o respetivo alvará de licença, punível com coima de € 500 a € 

2500 tratando-se de pessoa singular ou de € 1000 a € 4000 no caso de se tratar de pessoa coletiva; 

v) A ocupação da via pública com viaturas que exibam qualquer tipo de mensagens, sinais, meios ou indícios 

que suscitem a ideia de tentativa de transação comercial da viatura, e ainda, todas as que não decorram da 

sua normal utilização e circulação, e que se revelem para esse efeito dispensáveis, desde que não 

constituam situações de publicidade licenciada, punível com coima de € 500 a € 2000 tratando-se de 

pessoa singular ou de € 1000 a € 5000 no caso de se tratar de pessoa coletiva; 

2. A tentativa e a negligência são puníveis. 

 

Artigo 37º 

Sanções acessórias 

1. As contraordenações previstas no artigo anterior podem determinar, simultaneamente com a coima, quando a 

gravidade da infração e a culpa do agente assim o justifique, a aplicação das seguintes sanções acessórias: 

a) Perda de objetos pertencentes ao agente; 

b) Interdição de exercício de atividade cujo exercício dependa de título público ou de autorização ou 

homologação de autoridade pública; 

c) Encerramento de estabelecimento cujo funcionamento esteja sujeito a autorização ou licença da autoridade 

administrativa 

d) Suspensão de autorizações, licenças e alvarás; 

2. As sanções acessórias previstas nas alíneas b) a d) do número anterior têm a duração máxima de dois anos, 

contados a partir da decisão condenatória definitiva. 

 

CAPÍTULO IV 

Disposições Finais 

 

Artigo 38º  

Taxas 

1. Pela ocupação do espaço público são devidas taxas municipais nos termos do Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas Municipais do Município de Odivelas. 

2. As taxas municipais previstas no número anterior são calculadas com base no período de tempo de ocupação 

do espaço público comunicado ou licenciado.  

 

Artigo 39º 

Planos Municipais de Ordenamento do Território e Pl anos de Ocupação do Espaço Público 

Os planos municipais de ordenamento do território e de ocupação do espaço público a vigorar na área do 

Município de Odivelas poderão estabelecer disposições específicas sobre a ocupação de espaço público com 

equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, em complemento das disposições do presente 

Regulamento. 
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Artigo 40º 

Licenciamentos em vigor 

1. As licenças de ocupação do espaço público e publicidade existentes à data de entrada em vigor do presente 

Regulamento cessam no termo do respetivo prazo. 

2. Os titulares das licenças de ocupação do espaço público e publicidade cessantes devem proceder à 

elaboração de uma comunicação prévia ou um pedido de licenciamento, nos termos previstos no presente 

regulamento, até 30 dias do termo do prazo, caso mantenham interesse na manutenção do direito de 

ocupação do espaço público ou publicidade. 

 

Artigo 41º 

Norma revogatória 

É revogado o anterior Regulamento de Ocupação de Espaço Público e do Mobiliário Urbano. 

 

Artigo 42º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor após publicação em Diário da República. 
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ANEXO I 

Condições técnicas relativas à comunicação prévia d e ocupação de espaço público 

 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

 

Artigo 1º 

Definições 

Para efeitos deste Regulamento, entende-se por: 

a) Anúncio eletrónico – o sistema computorizado de emissão de mensagens e imagens, com possibilidade de 

ligação a circuitos de TV e vídeo e similares; 

b) Anúncio iluminado – o suporte publicitário sobre o qual se faça incidir intencionalmente uma fonte de luz; 

c) Anúncio luminoso – o suporte publicitário que emita luz própria; 

d) Bandeirola – o suporte rígido que permaneça oscilante, afixado em poste ou estrutura idêntica; 

e) Chapa – o suporte não luminoso aplicado ou pintado em paramento visível e liso, cuja maior dimensão não 

excede 0,60 m e a máxima saliência não excede 0,05 m; 

f) Esplanada aberta – a instalação no espaço público de mesas, cadeiras, guarda-ventos, guarda-sóis, estrados, 

floreiras, tapetes, aquecedores verticais e outro mobiliário urbano, sem qualquer tipo de proteção fixa ao solo, 

destinada a apoiar estabelecimentos de restauração ou de bebidas e similares ou empreendimentos turísticos; 

g) Estrado – estrutura nivelada de pavimento para instalação de uma esplanada, que poderá ser fixa, ou 

amovível, consoante a característica e a duração prevista; 

h) Expositor – a estrutura própria para apresentação de produtos comercializados no interior do estabelecimento 

comercial, instalada no espaço público; 

i) Floreira – o vaso ou recetáculo para plantas destinado ao embelezamento, marcação ou proteção do espaço 

público; 

j) Guarda-vento – a armação que protege do vento o espaço ocupado por uma esplanada; 

k) Letras soltas ou símbolos – a mensagem publicitária não luminosa, diretamente aplicada nas fachadas dos 

edifícios, nas montras, nas portas ou janelas; 

l) Pendão – o suporte não rígido que permaneça oscilante, afixado em poste ou estrutura idêntica; 

m) Placa – o suporte não luminoso aplicado em paramento visível, com ou sem emolduramento, cuja maior 

dimensão não excede 1,50 m; 

n) Publicidade sonora – a atividade publicitária que utiliza o som como elemento de divulgação da mensagem 

publicitária; 

o) Rulote – equipamento de prestação de serviços de alimentação ou de bebidas com caráter não sedentário, em 

unidades móveis ou amovíveis, mediante remuneração;  

p) Sanefa – o elemento vertical de proteção contra agentes climatéricos, feito de lona ou material similar, 

colocado transversalmente na parte inferior dos toldos, no qual pode estar inserida uma mensagem 

publicitária; 

q) Suporte publicitário – o meio utilizado para a transmissão de uma mensagem publicitária; 

r) Tabuleta – o suporte não luminoso, afixado perpendicularmente às fachadas dos edifícios, que permite a 

afixação de mensagens publicitárias em ambas as faces; 

s) Toldo – o elemento de proteção contra agentes climatéricos, feito de lona ou material similar, rebatível, 

aplicável em qualquer tipo de vãos, como montras, janelas ou portas de estabelecimentos comerciais, no qual 

pode estar inserida uma mensagem publicitária; 
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t) Vitrina – o mostrador envidraçado ou transparente, embutido ou saliente, colocado na fachada dos 

estabelecimentos comerciais, onde se expõem objetos e produtos ou se afixam informações. 

 

Artigo 2.º 

Princípios gerais de ocupação do espaço público 

A ocupação do espaço público não pode prejudicar: 

a) A saúde e o bem-estar de pessoas, designadamente por ultrapassar níveis de ruído acima dos admissíveis por 

lei; 

b) O acesso a edifícios, jardins e praças; 

c) A circulação rodoviária e pedonal, designadamente de pessoas com mobilidade reduzida; 

d) A qualidade das áreas verdes, designadamente por contribuir para a sua degradação ou por dificultar a sua 

conservação; 

e) A eficácia da iluminação pública; 

f) A eficácia da sinalização de trânsito; 

g) A utilização de outro mobiliário urbano; 

h) A ação dos concessionários que operam à superfície ou no subsolo; 

i) O acesso ou a visibilidade de imóveis classificados ou em vias de classificação ou onde funcionem hospitais, 

estabelecimentos de saúde, de ensino ou outros serviços públicos, locais de culto, cemitérios, elementos de 

estatuária e arte pública, fontes, fontanários e chafarizes; 

j) Os direitos de terceiros. 

 

Artigo 3.º 

Princípios gerais de inscrição e afixação de public idade 

1. Salvo se a mensagem publicitária se circunscrever à identificação da atividade exercida no imóvel ou daquele que 

a exerce, não é permitida afixação ou inscrição de mensagens publicitárias em edifícios ou monumentos de 

interesse histórico, cultural, arquitetónico ou paisagístico, designadamente: 

a) Os imóveis classificados ou em vias de classificação, nomeadamente os de interesse público, nacional ou 

municipal; 

b) Os imóveis contemplados com prémios de arquitetura. 

2. A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias não é permitida sempre que possa causar danos irreparáveis 

nos materiais de revestimento exterior dos edifícios e que os suportes utilizados prejudiquem o ambiente, 

afetem a estética ou a salubridade dos lugares ou causem danos a terceiros, nomeadamente quando se trate 

de: 

a) Faixas de pano, plástico, papel ou outro material semelhante; 

b) Pintura e colagem ou afixação de cartazes nas fachadas dos edifícios ou em qualquer outro mobiliário urbano; 

c) Suportes que excedam a frente do estabelecimento. 

3. A publicidade sonora deve respeitar os limites impostos pela legislação aplicável a atividades ruidosas. 

4. A afixação ou a inscrição de mensagens publicitárias não pode prejudicar a segurança de pessoas e bens, 

designadamente: 

a) Afetar a iluminação pública; 

b) Prejudicar a visibilidade de placas toponímicas, semáforos e sinais de trânsito; 

c) Afetar a circulação de peões, especialmente dos cidadãos com mobilidade reduzida. 
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CAPÍTULO II 

Condições de instalação de mobiliário urbano  

 

Artigo 4.º 

Condições de instalação e manutenção de um toldo e da respetiva sanefa 

1. A instalação de um toldo e da respetiva sanefa deve respeitar as seguintes condições: 

a) Em passeio de largura superior a 2 m, deixar livre um espaço igual ou superior a 0,80 m em relação ao 

limite externo do passeio; 

b) Em passeio de largura inferior a 2 m, deixar livre um espaço igual ou superior a 0,40 m em relação ao limite 

externo do passeio; 

c) Observar uma distância do solo igual ou superior a 2,50 m, mas nunca acima do nível do teto do 

estabelecimento comercial a que pertença; 

d) Não exceder um avanço superior a 3 m; 

e) Não exceder os limites laterais das instalações pertencentes ao respetivo estabelecimento; 

f) O limite inferior de uma sanefa deve observar uma distância do solo igual ou superior a 2,50 m; 

g) Não se sobrepor a cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e janelas e outros 

elementos com interesse arquitetónico ou decorativo. 

2. O toldo e a respetiva sanefa não podem ser utilizados para pendurar ou afixar qualquer tipo de objetos. 

3. O titular do estabelecimento é responsável pelo bom estado de conservação e limpeza do toldo e da 

respetiva sanefa. 

 

Artigo 5.º 

Condições de instalação e manutenção de uma esplana da aberta 

1. Na instalação de uma esplanada aberta devem respeitar-se as seguintes condições: 

a) Ser contígua à fachada do respetivo estabelecimento; 

b) A ocupação transversal não pode exceder a largura da fachada do respetivo estabelecimento; 

c) Deixar um espaço igual ou superior a 0,90 m em toda a largura do vão de porta, para garantir o acesso 

livre e direto à entrada do estabelecimento; 

d) Não alterar a superfície do passeio onde é instalada, sem prejuízo do disposto no artigo 7.º; 

e) Não ocupar mais de 50 % da largura do passeio onde é instalada; 

f) Garantir um corredor para peões de largura igual ou superior a 2 m contados: 

i) A partir do limite externo do passeio, em passeio sem caldeiras; 

ii) A partir do limite interior ou balanço do respetivo elemento mais próximo da fachada do 

estabelecimento, em passeios com caldeiras ou outros elementos ou tipos de equipamento urbano. 

2. Os proprietários, os concessionários ou os exploradores de estabelecimentos são responsáveis pelo estado de 

limpeza dos passeios e das esplanadas abertas na parte ocupada e na faixa contígua de 3 m. 

3. Quando a fachada do estabelecimento for comum a outros estabelecimentos é indispensável a autorização 

escrita de todos. 

4. Excecionalmente poderão ser excedidos os limites previstos na legislação aplicável, quando não prejudique o 

acesso a estabelecimentos e/ou prédios contíguos devendo para tal o requerimento inicial ser acompanhado 

da necessária autorização escrita do proprietário ou proprietários em causa. 

5. O mobiliário a utilizar nas esplanadas abertas deve apresentar qualidade em termos de desenho, materiais e 

construção, aspetos que serão analisados com maior rigor sempre que se trate de esplanadas integradas em 
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áreas históricas e de imóveis classificados, em vias de classificação ou abrangidos por zonas de proteção dos 

mesmos. 

6. Fora do horário de funcionamento do estabelecimento de restauração e bebidas, o equipamento amovível da 

respetiva esplanada aberta deverá ser retirado do espaço público. 

 

Artigo 6.º 

Restrições de instalação de uma esplanada aberta 

1. O mobiliário urbano utilizado como componente de uma esplanada aberta deve cumprir os seguintes requisitos: 

a) Ser instalado exclusivamente na área comunicada de ocupação da esplanada; 

b) Ser próprio para uso no exterior e de uma cor adequada ao ambiente urbano em que a esplanada está 

inserida;  

c) Os guarda-sóis serem instalados exclusivamente durante o período de funcionamento da esplanada e 

suportados por uma base que garanta a segurança dos utentes; 

d) Os aquecedores verticais serem próprios para uso no exterior e respeitarem as condições de segurança. 

2. Nos passeios com paragens de veículos de transportes coletivos de passageiros não é permitida a instalação de 

esplanada aberta numa zona de 5 m para cada lado da paragem. 

 

Artigo 7.º 

Condições de instalação de estrados 

1. É permitida a instalação de estrados como apoio a uma esplanada, quando o desnível do pavimento ocupado 

pela esplanada for superior a 5 % de inclinação. 

2.  Os estrados devem ser amovíveis.  

3. Os estrados devem garantir a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, nos termos do Decreto-Lei 

n.º 163/2006, de 8 de Agosto. 

4. Os estrados não podem exceder a cota máxima da soleira da porta do estabelecimento respetivo ou 0,25 m de 

altura face ao pavimento. 

5. Sem prejuízo da observância das regras estipuladas no artigo 2.º do presente anexo, na instalação de estrados 

são salvaguardadas as condições de segurança da circulação pedonal, sobretudo a acessibilidade dos 

cidadãos com mobilidade reduzida, nos termos da legislação em vigor. 

 

Artigo 8.º 

Condições de instalação de um guarda-vento 

1. O guarda-vento deve ser amovível e instalado exclusivamente durante o horário de funcionamento do 

respetivo estabelecimento. 

2. A instalação de um guarda-vento deve ser feita nas seguintes condições: 

a) Junto de esplanadas, perpendicularmente ao plano marginal da fachada; 

b) Não ocultar referências de interesse público, nem prejudicar a segurança, salubridade e boa visibilidade local 

ou as árvores porventura existentes; 

c) Não exceder 2 m de altura contados a partir do solo; 

d) Sem exceder 3,50 m de avanço, nunca podendo exceder o avanço da esplanada junto da qual está 

instalado; 

e) Garantir no mínimo 0,05 m de distância do seu plano inferior ao pavimento, desde que não tenha ressaltos 

superiores a 0,02 m; 

f) Utilizar vidros inquebráveis, lisos e transparentes, que não excedam as seguintes dimensões: 
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i) Altura: 1,35 m; 

ii) Largura: 1 m; 

g) A parte opaca do guarda-vento, quando exista, não pode exceder 0,60 m contados a partir do solo. 

3. Na instalação de um guarda-vento deve ainda respeitar-se uma distância igual ou superior a: 

a) 0,80 m entre o guarda-vento e outros estabelecimentos, montras e acessos; 

b) 2 m entre o guarda-vento e outro mobiliário urbano. 

 

Artigo 9.º 

Condições de instalação de uma vitrina 

Na instalação de uma vitrina devem respeitar-se as seguintes condições: 

a) Não se sobrepor a cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e janelas ou a outros 

elementos com interesse arquitetónico e decorativo; 

b) A altura da vitrina em relação ao solo deve ser igual ou superior a 1,40 m; 

c) Não exceder 0,15 m de balanço em relação ao plano da fachada do edifício. 

 

Artigo 10.º 

Condições de instalação de um expositor 

1. Por cada estabelecimento é permitido apenas um expositor, instalado exclusivamente durante o seu horário de 

funcionamento. 

2. O expositor apenas pode ser instalado em passeios com largura igual ou superior a 2 m, devendo respeitar as 

seguintes condições de instalação: 

a) Ser contíguo ao respetivo estabelecimento; 

b) Reservar um corredor de circulação de peões igual ou superior a 1,50 m entre o limite exterior do passeio 

e o prédio; 

c) Não prejudicar o acesso aos edifícios contíguos; 

d) Não exceder 1,50 m de altura a partir do solo; 

e) Reservar uma altura mínima de 0,20 m contados a partir do plano inferior do expositor ao solo ou 0,40 m 

quando se trate de um expositor de produtos alimentares. 

 

Artigo 11.º 

Condições de instalação de uma arca ou máquina de g elados  

Na instalação de uma arca ou máquina de gelados devem respeitar-se as seguintes condições de instalação: 

a) Ser contígua à fachada do estabelecimento, preferencialmente junto à sua entrada; 

b) Não exceder 1 m de avanço, contado a partir do plano da fachada do edifício; 

c) Deixar livre um corredor no passeio com uma largura não inferior a 1,50 m. 

 

Artigo 12.º 

Condições de instalação de um brinquedo mecânico e equipamento similar 

1. Por cada estabelecimento é permitido apenas um brinquedo mecânico e equipamento similar, servindo 

exclusivamente como apoio ao estabelecimento. 

2. A instalação de um brinquedo mecânico ou de um equipamento similar deve ainda respeitar as seguintes 

condições: 

a) Ser contígua à fachada do estabelecimento, preferencialmente junto à sua entrada; 

b) Não exceder 1 m de avanço, contado a partir do plano da fachada do edifício; 
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c) Deixar livre um corredor no passeio com uma largura não inferior a 1,50 m. 

 

Artigo 13.º 

Condições de instalação e manutenção de uma floreir a 

1. A floreira deve ser instalada junto à fachada do respetivo estabelecimento. 

2. As plantas utilizadas nas floreiras não podem ter espinhos ou bagas venenosas. 

3. O titular do estabelecimento a que a floreira pertença deve proceder à sua limpeza, rega e substituição das 

plantas, sempre que necessário. 

 

Artigo 14.º 

Condições de instalação e manutenção de contentores  para resíduos 

1. O contentor para resíduos deve ser instalado contiguamente ao respetivo estabelecimento, servindo 

exclusivamente para seu apoio. 

2. Sempre que o contentor para resíduos se encontre cheio deve ser imediatamente limpo ou substituído. 

3. A instalação de um contentor para resíduos no espaço público não pode causar qualquer perigo para a 

higiene e limpeza do espaço. 

4. O contentor para resíduos deve estar sempre em bom estado de conservação, nomeadamente no que respeita 

a pintura, higiene e limpeza. 

 

CAPÍTULO III 

Condições de instalação de suportes publicitários e  de afixação,  inscrição e difusão de mensagens 

publicitárias  

 

SECÇÃO I 

Disposições gerais  

 

Artigo 15.º 

Condições de instalação de um suporte publicitário 

1. A instalação de um suporte publicitário deve respeitar as seguintes condições: 

a) Em passeio de largura superior a 1,20 m, deixar livre um espaço igual ou superior a 0,80 m em relação ao 

limite externo do passeio; 

b) Em passeio de largura inferior a 1,20 m, deixar livre um espaço igual ou superior a 0,40 m em relação ao 

limite externo do passeio. 

2. Em passeios com largura igual ou inferior a 1 m não é permitida a afixação ou inscrição de mensagens 

publicitárias. 

 

Artigo 16.º 

Condições de afixação ou inscrição de mensagens pub licitárias de natureza comercial em mobiliário 

urbano 

1. É permitida a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial em mobiliário urbano. 

2. A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial numa esplanada deve limitar-se ao 

nome comercial do estabelecimento, a mensagem comercial relacionada com bens ou serviços comercializados 

no estabelecimento ou ao logótipo da marca comercial, desde que afixados ou inscritos nas costas das cadeiras e 
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nas abas pendentes dos guarda-sóis, com as dimensões máximas de 0,20 m × 0,10 m por cada nome ou 

logótipo. 

 

SECÇÃO II 

Regras específicas  

 

Artigo 17.º 

Condições e restrições de aplicação de chapas, plac as e tabuletas 

1. Em cada edifício, as chapas, placas ou tabuletas devem apresentar dimensão, cores, materiais e 

alinhamentos adequados à estética do edifício. 

2. A instalação das chapas deve fazer-se a uma distância do solo igual ou superior ao nível do piso do 1.º andar dos 

edifícios. 

3. A instalação de uma placa deve respeitar as seguintes condições: 

a) Não se sobrepor a gradeamentos ou zonas vazadas em varandas; 

b) Não ocultar elementos decorativos ou outros com interesse na composição arquitetónica das fachadas. 

4. As placas só podem ser instaladas ao nível do rés-do-chão dos edifícios. 

5. Não é permitida a instalação de mais de uma placa por cada fração autónoma ou fogo, não se considerando 

para o efeito as placas de proibição de afixação de publicidade. 

6. A instalação de uma tabuleta deve respeitar as seguintes condições: 

a) O limite inferior da tabuleta deve ficar a uma distância do solo igual ou superior a 2,60 m; 

b) Não exceder o balanço de 1,50 m em relação ao plano marginal do edifício, exceto no caso de ruas sem 

passeios, em que o balanço não excede 0,20 m; 

c) Deixar uma distância igual ou superior a 3 m entre tabuletas. 

 

Artigo 18.º 

Condições de instalação de bandeirolas 

1. As bandeirolas não podem ser afixadas em áreas de proteção das localidades. 

2. As bandeirolas devem permanecer oscilantes, só podendo ser colocadas em posição perpendicular à via mais 

próxima e afixadas do lado interior do poste. 

3. A dimensão máxima das bandeirolas deve ser de 0,60 m de comprimento e 1 m de altura. 

4. A distância entre a fachada do edifício mais próximo e a parte mais saliente da bandeirola deve ser igual ou 

superior a 2 m. 

5. A distância entre a parte inferior da bandeirola e o solo deve ser igual ou superior a 3 m. 

6. A distância entre bandeirolas afixadas ao longo das vias deve ser igual ou superior a 50 m. 

 

Artigo 19.º 

Condições de aplicação de letras soltas ou símbolos  

A aplicação de letras soltas ou símbolos deve respeitar as seguintes condições: 

a) Não exceder 0,50 m de altura e 0,15 m de saliência;  

b )  Não ocultar elementos decorativos ou outros com interesse na composição arquitetónica das fachadas, 

sendo aplicados diretamente sobre o paramento das paredes; 

c) Ter em atenção a forma e a escala, de modo a respeitar a integridade estética dos próprios edifícios. 
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Artigo 20.º 

Condições de instalação de anúncios luminosos, ilum inados, eletrónicos e semelhantes 

1. Os anúncios luminosos, iluminados, eletrónicos e semelhantes devem ser colocados sobre as saliências das 

fachadas e respeitar as seguintes condições: 

a) O balanço total não pode exceder 2 m; 

b) A distância entre o solo e a parte inferior do anúncio não pode ser menor do que 2,60 m nem superior 

a 4 m; 

c) Caso o balanço não exceda 0,15 m, a distância entre a parte inferior do anúncio e o solo não pode ser 

menor do que 2 m nem superior a 4 m. 

2. As estruturas dos anúncios luminosos, iluminados, sistemas eletrónicos ou semelhantes instalados nas fachadas 

de edifícios e em espaço público devem ficar, tanto quanto possível, encobertas e ser pintadas com a cor que 

lhes dê o menor destaque. 

 

Secção III 

Rulotes e outras unidades móveis ou amovíveis 

 

Artigo 21.º 

Limites 

1. A prestação de serviços de restauração ou de bebidas com caráter não sedentário é proibida em toda a área 

do município de Odivelas. 

2. Excetua-se do disposto no número anterior a prestação de serviços de restauração ou de bebidas com caráter 

não sedentário: 

a) Para apoio a atividades e iniciativas de caráter periódico ou ocasional; 

b) Os locais ou zonas previamente estabelecidos pela Câmara Municipal, através de plano de ocupação do 

espaço público. 

3. O espaço ocupado por Rulotes e outras unidades móveis ou amovíveis não pode ultrapassar os limites destes, 

exceto o necessário para a colocação do respetivo contentor para resíduos. 
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ANEXO II 

 

CAPÍTULO I 

Condições Gerais Relativas ao Licenciamento de Ocup ação de Espaço Público 

 

SECÇÃO I 

Critérios Gerais 

 

Artigo 1º 

Critérios Gerais 

O presente Regulamento visa definir os critérios de localização, instalação e adequação, formal e funcional do 

mobiliário urbano e suportes publicitários relativamente à envolvente urbana, numa perspetiva de qualificação do 

espaço público, de respeito pelos valores ambientais e paisagísticos e de melhoria da qualidade vida, regendo-se 

pelos seguintes valores e princípios fundamentais: 

a) Salvaguarda da segurança e integridade das pessoas e bens, nomeadamente nas condições de circulação e 

acessibilidade, pedonal e rodoviária; 

b) Preservação e valorização dos espaços públicos; 

c) Preservação e valorização do sistema de vistas; 

d) Preservação e valorização dos imóveis classificados e em vias de classificação, e dos núcleos antigos; 

e) Salvaguarda do equilíbrio ambiental e estético. 

 

SECÇÃO II 

Restrições Gerais 

 

Artigo 2º 

Segurança 

Não é permitida a ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes 

publicitários, sempre que: 

a) Prejudique a segurança de pessoas ou bens na circulação pedonal e rodoviária; 

b) Prejudique a saúde e o bem-estar de pessoas, designadamente por ultrapassar níveis de ruído acima dos 

admissíveis por lei; 

c) Prejudique a visibilidade dos automobilistas sobre, nomeadamente a sinalização de trânsito, as curvas, 

cruzamentos, entroncamentos, rotundas e placas separadoras e ilhéus direcionais e no acesso a edificações 

ou a outros espaços; 

d) Apresente mecanismos, disposições, formatos ou cores que possam confundir, distrair ou provocar o 

encadeamento dos peões ou automobilistas; 

e) Dificulte o acesso ou a visibilidade de imóveis classificados ou em vias de classificação ou onde funcionem 

hospitais, estabelecimentos de saúde, de ensino ou outros serviços públicos, locais de culto, cemitérios, 

elementos de estatuária e arte pública, fontes, fontanários e chafarizes e ainda a jardins, praças e restantes 

espaços públicos; 

f) Diminua a eficácia da iluminação pública; 

g) Dificulte a circulação a pessoas com mobilidade condicionada; 

h) Prejudique a permeabilidade do solo e o desenvolvimento de material vegetal; 

i) Prejudique os direitos de terceiros. 
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Artigo 3º 

Preservação e Conservação dos Espaços Públicos 

Não é permitida a ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes 

publicitários, sempre que: 

a) Prejudique ou possa contribuir, direta ou indiretamente, para a degradação da qualidade dos espaços 

públicos; 

b) Possa impedir, restringir ou interferir negativamente no funcionamento das atividades urbanas ou de outras 

ocupações do espaço público ou ainda quando dificulte aos utentes a fruição dessas mesmas atividades em 

condições de segurança e conforto; 

c) Contribua para o mau estado de conservação e salubridade dos espaços públicos; 

d) Contribua para a descaracterização da imagem e da identidade dos espaços e dos valores naturais ou 

construídos; 

e) Dificulte a ação das concessionárias que operam à superfície ou no subsolo, bem como a acessibilidade e a 

operacionalidade dos seus meios de manobra. 

 

Artigo 4º 

Sistemas de Vistas 

Não é permitida a ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes 

publicitários, sempre que: 

a) Prejudique as condições de privacidade e fruição de vistas dos ocupantes dos edifícios; 

b) Prejudique a visibilidade de placas toponímicas e números de polícia; 

c) Prejudique a visibilidade ou a leitura de cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e 

janelas, gradeamentos e outros elementos com interesse arquitetónico ou decorativo. 

 

Artigo 5º 

Valores Históricos e Patrimoniais 

1. Não é permitida a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias e a ocupação do espaço público com 

suportes publicitários, em: 

a) Edifícios, monumentos ou locais, de interesse histórico, cultural, arquitetónico ou paisagístico; 

b) Locais em que se sobreponha a cunhais, pilastras, cornijas, desenhos, pinturas, painéis de azulejos, 

esculturas, emolduramentos de vãos de portas e janelas, gradeamentos e outros elementos com interesse 

arquitetónico ou decorativo; 

c) Imóveis classificados ou em vias de classificação; 

d) Templos ou cemitérios; 

e) Imóveis onde funcionem exclusivamente serviços públicos. 

2. As interdições previstas no número anterior, podem não ser aplicadas quando a mensagem publicitária se 

circunscreva à identificação da atividade exercida no imóvel ou daquele que a exerce, não sendo permitida 

afixação ou inscrição de mensagens publicitárias em edifícios ou monumentos de interesse histórico, cultural, 

arquitetónico ou paisagístico, designadamente: 

a) Os imóveis classificados ou em vias de classificação, nomeadamente os de interesse público, nacional ou 

municipal; 

b) Os imóveis contemplados com prémios de arquitetura. 
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Artigo 6º 

Áreas Verdes 

Não é permitida a ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes 

publicitários, sempre que: 

a) Prejudique ou possa contribuir, direta ou indiretamente, para a degradação da qualidade das áreas verdes; 

b) Implique a ocupação ou pisoteio de superfícies ajardinadas, zonas interiores dos canteiros, árvores, arbustos 

ou herbáceas; 

c) Impossibilite ou dificulte a conservação das áreas verdes; 

d) Restrinja o adequado desenvolvimento da vegetação e diminua significativamente a permeabilidade. 

e) Se pretenda a instalação em rotundas ajardinadas e zonas verdes envolventes às mesmas, desde que 

qualificadas e tratadas. 

 

Artigo 7º 

Ambiente 

1. Não é permitida a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias e a ocupação do espaço público com 

suportes publicitários, quando estes, ou os seus suportes, afetem a estética e o ambiente dos lugares ou da 

paisagem, ou causem danos a terceiros. 

2. Não pode, igualmente, ser permitida a instalação, afixação ou inscrição de mensagens publicitárias sempre 

que se pretenda colocar: 

a) Em placas toponímicas e números de polícia; 

b) Em sinais de trânsito, semáforos e sinalização de carácter temporário de obras; 

c) Em equipamento destinado à recolha de resíduos sólidos urbanos. 

 

SECÇÃO III 

Condições e Características 

 

Artigo 8º 

Regras Gerais 

1. A implantação de elementos de mobiliário urbano e suportes publicitários será efetuada em locais de forma a 

não constituírem barreiras urbanísticas e arquitetónicas. 

2. O equipamento urbano, mobiliário urbano e os suportes publicitários devem apresentar características formais 

que não ponham em risco a integridade física dos utentes do espaço público, devendo na sua conceção optar-

se por um desenho, sem arestas vivas e elementos pontiagudos ou cortantes, e ainda utilizar-se materiais 

resistentes ao impacto, não comburentes, combustíveis ou corrosivos e quando for caso, um sistema de 

iluminação estanque e inacessível ao público. 

3. Qualquer ocupação do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, 

não pode ultrapassar metade da largura do passeio. 

4. Excetuam-se da proibição anterior os elementos cuja instalação num determinado ponto seja exigido para 

satisfação, pelos concessionários, de necessidades públicas coletivas, bem como as ocupações aéreas de 

espaços públicos. 

5. A título excecional poderão ser autorizadas ocupações de espaço público que não respeitem o n.º 3, quando 

se trate de vias com tráfego pedonal reduzido, e cuja localização obtenha parecer técnico favorável, ou esteja 

em causa a satisfação do interesse público. 
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6. O equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, devem ser instalados, na parte exterior do 

passeio, a pelo menos 0,50m do lancil e de modo a que a sua face maior seja paralela ao mesmo. 

7. Na implantação de equipamento urbano, mobiliário urbano e de suportes publicitários ao longo do mesmo eixo 

ou percurso urbano, devem procurar-se os alinhamentos definidos pelos elementos e equipamentos urbanos 

já existentes, tais como árvores e candeeiros, e tentar-se a equidistância relativamente a eles, de modo a que 

se torne percetível a noção de compasso e ritmo. 

8. A implantação de equipamento urbano, de mobiliário urbano e de suportes publicitários não deve ainda 

dificultar o acesso, a casas de espetáculo, pavilhões desportivos, edifícios, bem como a visibilidade das 

montras dos estabelecimentos comerciais. 

9. A implantação de equipamento urbano, de mobiliário urbano e de suporte publicitários deve respeitar as 

normas regulamentares em vigor e ajustar-se à distância de 5,00m desde a esquina mais próxima referida ao 

ombral do edifício, das paragens de veículos de serviços públicos, entradas de metropolitano, passagens de 

peões devidamente assinaladas, ou outros elementos semelhantes, quando possa dificultar a visibilidade ou a 

circulação. 

10. O disposto no número anterior não se aplica quando exista projeto específico de localização para 

determinados espaços públicos aprovado pela Câmara Municipal de Odivelas ou quando tal resulte de normas 

reguladoras da exploração da atividade a desenvolver ou da natureza do mobiliário. 

 

Artigo 9º 

Planos de Ocupação do Espaço Público 

1. Os particulares poderão solicitar a instalação de mobiliário urbano em locais que reúnam as condições 

previstas no presente Regulamento e que estejam de acordo com a legislação específica que regula a 

atividade que se pretende exercer. 

2. A Câmara Municipal poderá aprovar projetos de ocupação do espaço público, estabelecendo os locais onde se 

poderão instalar elementos de mobiliário urbano e de publicidade, bem como as características, formais e 

funcionais, a que deverão obedecer. 

3. Os planos serão vinculativos tanto para os novos licenciamentos ou comunicações, bem como para as 

renovações, independentemente da data de instalação. 

 

Artigo 10º 

Disposições Complementares 

As ocupações do espaço público com equipamento urbano, mobiliário urbano ou suportes publicitários, que se 

pretendam efetuar em áreas de intervenção que venham a ser definidas pela Câmara Municipal terão de 

obedecer cumulativamente ao disposto no presente Regulamento e às condições técnicas complementares, que 

se encontram definidas em normativas municipais especificas. 

 

CAPÍTULO II 

Condições Técnicas Relativas ao Licenciamento de Oc upação de Espaço Público 

 

Artigo 11º 

Definições 

Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por: 
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a) Abrigo de Transportes Públicos – equipamento de proteção, fixo ao passeio ou a placas centrais, que tem 

como função principal a proteção e o acolhimento do utente dos transportes de eventuais situações 

climatéricas; 

b) Alçado Lateral Cego – alçado lateral de um edifício que confina com o espaço público ou propriedade 

municipal, sem vãos; 

c) Anúncio eletrónico – o sistema computorizado de emissão de mensagens e imagens, com possibilidade de 

ligação a circuitos de TV e vídeo e similares; 

d) Anúncio iluminado – o suporte publicitário sobre o qual se faça incidir intencionalmente uma fonte de luz; 

e) Anúncio luminoso – o suporte publicitário que emita luz própria; 

f) Banca – estrutura amovível, que não possa ser englobada na noção de Quiosque, a partir da qual é prestado 

um serviço ou são expostos artigos para comércio, manufaturados ou não pelo vendedor; 

g) Bandeirola – o suporte rígido que permaneça oscilante, afixado em poste ou estrutura idêntica; 

h) Cartaz, Dístico Colante ou Outros Semelhantes – todo o meio publicitário temporário, constituído por papel 

ou tela, colocado ou por outro meio afixado diretamente em local que confine com o espaço público; 

i) Coluna Publicitária – peça de mobiliário urbano de forma predominantemente cilíndrica, dotada de 

iluminação interior, apresentando por vezes uma estrutura dinâmica que permite a rotação das mensagens 

publicitárias; 

j) Contentor de resíduos de construção e demolição (RCD) – recipiente de grandes dimensões para receção e 

acomodação dos resíduos inertes gerados em obra de construção ou demolição, para posterior transporte 

para aterro específico; 

k) Chapa – o suporte não luminoso aplicado ou pintado em paramento visível e liso, cuja maior dimensão não 

excede 0,60 m e a máxima saliência não excede 0,05 m; 

l) Empena – parede lateral de um edifício, sem vãos, que confina com propriedade privada; 

m) Esplanada aberta – a instalação no espaço público de mesas, cadeiras, guarda-ventos, guarda-sóis, 

estrados, floreiras, tapetes, aquecedores verticais e outro mobiliário urbano, sem qualquer tipo de proteção 

fixa ao solo, destinada a apoiar atividades e/ou frações; 

n) Esplanada Fechada – espaço coberto e limitado por superfícies que lhe garantam uma relação de 

transparência interior/exterior, concebido como estrutura de carácter transitório no espaço público, e onde 

são instaladas mesas e cadeiras; 

o) Estrado – estrutura nivelada de pavimento para utilização no âmbito de uma atividade, que poderá ser fixa, 

ou amovível, consoante a característica e a duração prevista; 

p) Expositor – a estrutura própria para apresentação de produtos ou serviços, instalada no espaço público; 

q) Floreira – o vaso ou recetáculo para plantas destinado ao embelezamento, marcação ou proteção do espaço 

público; 

r) Guarda-vento – estrutura instalada com a intenção de proteger das condições atmosféricas; 

s) Letras soltas ou símbolos – a mensagem publicitária não luminosa, diretamente aplicada nas fachadas dos 

edifícios, nas montras, nas portas ou janelas; 

t) MUPI – peça de mobiliário urbano biface, dotada de iluminação interior, concebida para servir de suporte à 

afixação de cartazes publicitários; 

u) Ocupação Ocasional – aquela que se pretenda efetuar ocasionalmente no espaço público ou em áreas 

expectantes e destinada ao exercício de atividades promocionais de natureza didática e/ou cultural, 

campanhas de sensibilização ou qualquer outro evento, recorrendo à utilização de estruturas de exposição 

de natureza diversa, nomeadamente tendas, pavilhões, estrados; 
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v) Ocupação Periódica – aquela que se efetua no espaço público, em épocas do ano determinadas, 

nomeadamente durante períodos festivos, com atividades de carácter diverso, como acontece com circos, 

carrosséis e outras similares; 

w) Painel (Outdoor) – dispositivo estático ou rotativo, constituído por uma superfície para afixação de 

mensagens publicitárias, de dimensão superior a 4m², envolvida por uma moldura, e estrutura de suporte 

fixada diretamente ao solo; 

x) Pendão – o suporte não rígido que permaneça oscilante, afixado em poste ou estrutura idêntica; 

y) Pilarete – elemento de proteção, fixo ao passeio, que tem como função a delimitação de espaços; 

z) Placa – o suporte não luminoso aplicado em paramento visível, ou em estrutura de suporte fixada 

diretamente ao solo, com ou sem emolduramento, cuja maior dimensão não pode exceder 1,50 m; 

aa) Publicidade sonora - a atividade publicitária que utiliza o som como elemento de divulgação da mensagem 

publicitária; 

bb) Quiosque – equipamento urbano de construção aligeirada composto, de um modo geral, pelas seguintes 

componentes: base, balcão, corpo e proteção; 

cc) Sanefa – o elemento vertical de proteção contra agentes climatéricos, feito de lona ou material similar, 

colocado transversalmente na parte inferior dos toldos, no qual pode estar inserida uma mensagem 

publicitária; 

dd) Suporte publicitário – o meio utilizado para a transmissão de uma mensagem publicitária; 

ee) Tabuleta – o suporte não luminoso, afixado perpendicularmente às fachadas dos edifícios, que permite a 

afixação de mensagens publicitárias em ambas as faces; 

ff) Toldo – o elemento de proteção contra agentes climatéricos, feito de lona ou material similar, rebatível, 

aplicável em qualquer tipo de vãos, como montras, janelas ou portas de estabelecimentos comerciais, no 

qual pode estar inserida uma mensagem publicitária; 

gg) Vitrina – o mostrador envidraçado ou transparente, embutido ou saliente, colocado na fachada dos 

estabelecimentos comerciais, onde se expõem objetos e produtos ou se afixam informações. 

 

CAPÍTULO III 

Condições Técnicas Específicas Relativas à Ocupação  de Espaço Público com Mobiliário Urbano 

 

SECÇÃO I 

Equipamentos Urbanos 

 

Artigo 12º 

Limites de um quiosque 

A instalação de quiosques deve respeitar uma distância não inferior a 1,20m do lancil do passeio respetivo, 

devendo em qualquer dos casos ficar assegurado um corredor desimpedido de largura não inferior a 2,25m. 

 

Artigo 13º 

Utilização de um quiosque 

1. Nos quiosques só é autorizado o exercício da atividade para os seguintes fins: 

a) Jornais, revistas, tabaco e lotarias; 

b) Venda de flores; 

c) Conserto de calçado e outras pequenas reparações; 

d) Artesanato; 
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e) Capelista. 

2. O período de funcionamento dos quiosques só é permitido das 7h00 às 20h00.  

3. Não é permitida a ocupação do espaço com caixotes, embalagens, e qualquer equipamento ou elementos de 

apoio a quiosques (expositores e outros), fora das instalações dos mesmos. 

 

Artigo 14º 

Publicidade em quiosques 

1. São permitidas mensagens publicitárias em quiosques quando na sua conceção e desenho originais tiverem 

sido previstos dispositivos ou painéis para este fim ou a solução apresentada produza uma mais-valia do ponto 

de vista estético. 

2. Quando os quiosques tiverem toldos, os mesmos poderão ostentar publicidade na respetiva aba. 

 

Artigo 15º 

Limites de uma esplanada fechada 

1. A instalação de esplanadas fechadas deve deixar livre um corredor pedonal nunca inferior a 2,25m contado: 

a) A partir do rebordo exterior do lancil do passeio, em passeio sem caldeiras; 

b) A partir da caldeira até ao limite da esplanada, em passeios com caldeiras. 

2. Em caso algum será autorizada esplanada fechada que ocupe mais de metade da largura do passeio, com o 

limite de 3,50m. 

 

Artigo 16º 

Características de forma e construção de uma esplan ada fechada 

1. No fecho de esplanadas dá-se preferência às estruturas metálicas, podendo admitir-se a introdução de 

elementos valorizadores do projeto noutros materiais, sem prejuízo da ressalva do carácter sempre precário 

dessas construções. 

2. Os materiais a aplicar deverão ser de boa qualidade, principalmente no que se refere a perfis, vãos de 

abertura e de correr, pintura e termo lacagem, devendo a nível do sistema de cobertura salvaguardar o correto 

e necessário isolamento acústico na esplanada e no piso confinante do edifício. 

3. O pavimento da esplanada fechada deverá preferencialmente manter o pavimento existente. 

4. A estrutura principal de suporte da esplanada deverá ser desmontável, devendo prever-se a sua aplicação 

com um sistema de fácil remoção nomeadamente módulos amovíveis, devido à eventual necessidade de 

acesso às infraestruturas existentes no subsolo, por parte da Câmara Municipal e dos operadores. 

5. É interdita a afixação de toldos ou sanefas nas esplanadas fechadas. 

6. Não são permitidas alterações às fachadas dos edifícios, em si representadas no projeto da esplanada 

fechada. 

 

SECÇÃO II 

Mobiliário Urbano 

 

Artigo 17º 

Localização de uma esplanada aberta 

Pode ser autorizada a instalação de esplanadas afastadas das fachadas dos respetivos estabelecimentos, desde 

que fique assegurado de ambos os lados das mesmas, um corredor para a circulação de peões de largura não 

inferior a 2,25m. 
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Artigo 18º 

Condições de instalação de uma esplanada aberta 

1. Na instalação de uma esplanada aberta devem respeitar-se as seguintes condições: 

a) Deixar um espaço igual ou superior a 0,90 m em toda a largura do vão de porta, para garantir o acesso 

livre e direto à entrada do estabelecimento; 

b) Não alterar a superfície do passeio onde é instalada, sem prejuízo do disposto no artigo 20º, do presente 

anexo; 

c) Não ocupar mais de 50 % da largura do passeio onde é instalada, com o limite de 3,50m; 

d) Garantir um corredor pedonal nunca inferior a 2,25m contado: 

i. A partir do rebordo exterior do lancil do passeio, em passeio sem caldeiras; 

ii. A partir da caldeira até ao limite da esplanada, em passeios com caldeiras. 

2. Os proprietários, os concessionários ou os exploradores das esplanadas são responsáveis pelo estado de 

limpeza dos passeios e das esplanadas abertas na parte ocupada e na faixa contígua de 3 m. 

3. A definição da implantação da esplanada aberta e os seus limites, não pode prejudicar o acesso a 

estabelecimentos e/ou prédios contíguos devendo para tal o requerimento inicial ser acompanhado da 

necessária autorização escrita do proprietário ou proprietários em causa. 

4. O mobiliário a utilizar nas esplanadas abertas deve apresentar qualidade em termos de desenho, materiais e 

construção, aspetos que serão analisados com maior rigor sempre que se trate de esplanadas integradas em 

áreas históricas e de imóveis classificados, em vias de classificação ou abrangidos por zonas de proteção dos 

mesmos. 

5. Fora do horário de funcionamento do estabelecimento de restauração e bebidas, o equipamento amovível da 

respetiva esplanada aberta deverá ser retirado do espaço público. 

 

Artigo 19.º 

Restrições de instalação de uma esplanada aberta 

1. O mobiliário urbano utilizado como componente de uma esplanada aberta deve cumprir os seguintes requisitos: 

a) Ser instalado exclusivamente na área de ocupação da esplanada; 

b) Ser próprio para uso no exterior e de uma cor adequada ao ambiente urbano em que a esplanada está 

inserida;  

c) Os guarda-sóis serem instalados exclusivamente durante o período de funcionamento da esplanada e 

suportados por uma base que garanta a segurança dos utentes; 

d) Os aquecedores verticais serem próprios para uso no exterior e respeitarem as condições de segurança. 

2. Nos passeios com paragens de veículos de transportes coletivos de passageiros não é permitida a instalação de 

esplanada aberta numa zona de 5 m para cada lado da paragem. 

 

Artigo 20.º 

Condições de instalação de estrados 

1. É permitida a instalação de estrados como apoio a uma esplanada, quando o desnível do pavimento ocupado 

pela esplanada for superior a 5 % de inclinação. 

2. Os estrados devem ser amovíveis.  

3. Os estrados devem garantir a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, nos termos do Decreto-Lei 

n.º 163/2006, de 8 de Agosto. 

4. Os estrados não podem exceder a cota máxima da soleira da porta do estabelecimento respetivo ou 0,25 m de 
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altura face ao pavimento. 

5. Sem prejuízo da observância das regras estipuladas no artigo 8.º do presente anexo, na instalação de estrados 

são salvaguardadas as condições de segurança da circulação pedonal, sobretudo a acessibilidade dos 

cidadãos com mobilidade reduzida, nos termos da legislação em vigor. 

 

Artigo 21.º 

Condições de instalação de um guarda-vento 

1. O guarda-vento deve ser amovível e instalado exclusivamente durante o horário de funcionamento do 

respetivo estabelecimento. 

2. A instalação de um guarda-vento deve ser feita nas seguintes condições: 

a) Não ocultar referências de interesse público, nem prejudicar a segurança, salubridade e boa visibilidade local 

ou as árvores porventura existentes; 

b) Não exceder 2 m de altura contados a partir do solo; 

c) Sem exceder 3,50 m de avanço, nunca podendo exceder o avanço da esplanada junto da qual está 

instalado; d) Garantir no mínimo 0,05 m de distância do seu plano inferior ao pavimento, desde que não tenha 

ressaltos superiores a 0,02 m; 

d) Utilizar vidros inquebráveis, lisos e transparentes, que não excedam as seguintes dimensões: 

i) Altura: 1,35 m; 

ii) Largura: 1 m; 

e) A parte opaca do guarda-vento, quando exista, não pode exceder 0,60 m contados a partir do solo. 

3. Na instalação de um guarda-vento deve ainda respeitar-se uma distância igual ou superior a: 

a) 1,20 m entre o guarda-vento e outros estabelecimentos, montras e acessos; 

b) 2 m entre o guarda-vento e outro mobiliário urbano. 

 

Artigo 22.º 

Condições de instalação de uma vitrina 

Na instalação de uma vitrina devem respeitar-se as seguintes condições: 

a) Não se sobrepor a cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e janelas ou a outros 

elementos com interesse arquitetónico e decorativo; 

b) A altura da vitrina em relação ao solo deve ser igual ou superior a 1,40 m; 

c) Não exceder 0,15 m de balanço em relação ao plano da fachada do edifício. 

 

Artigo 23.º 

Condições de instalação e manutenção de um toldo e da respetiva sanefa 

1. A instalação de um toldo e da respetiva sanefa deve respeitar as seguintes condições: 

a) Em passeio de largura superior a 2 m, deixar livre um espaço igual ou superior a 0,80 m em relação ao 

limite externo do passeio; 

b) Em passeio de largura inferior a 2 m, deixar livre um espaço igual ou superior a 0,40 m em relação ao limite 

externo do passeio; 

c) Observar uma distância do solo igual ou superior a 2,50 m, mas nunca acima do nível do teto do 

estabelecimento ou fração a que pertença; 

d) Não exceder um avanço superior a 3 m; 
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e) Quando a instalação vá para além dos limites laterais do estabelecimento ou fração respetiva, deve o 

requerimento inicial ser acompanhado da necessária autorização escrita do proprietário ou proprietários 

dos estabelecimentos e/ou prédios contíguos; 

f) O limite inferior de uma sanefa deve observar uma distância do solo igual ou superior a 2,50 m; 

g) Não se sobrepor a cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de portas e janelas e outros 

elementos com interesse arquitetónico ou decorativo. 

2. O toldo e a respetiva sanefa não podem ser utilizados para pendurar ou afixar qualquer tipo de objetos. 

3. O titular do estabelecimento é responsável pelo bom estado de conservação e limpeza do toldo e da 

respetiva sanefa. 

 

Artigo 24.º 

Condições de instalação e manutenção de uma floreir a 

1. A floreira deve ser instalada no espaço público adjacente ao respetivo estabelecimento e/ou fração. 

2. As plantas utilizadas nas floreiras não podem ter espinhos ou bagas venenosas. 

3. O titular do direito de ocupação de espaço público deve proceder à limpeza, rega e substituição das plantas da 

floreira, sempre que necessário. 

 

Artigo 25.º 

Condições de instalação de pilaretes 

1. A implantação de pilaretes, deve obedecer a um estudo prévio da zona, de modo a abranger áreas contínuas 

de características semelhantes, salvaguardando as condições de circulação e acessibilidade pedonal e 

rodoviária. 

2. O modelo a instalar deverá ser aprovado pela Câmara Municipal de Odivelas. 

 

SECÇÃO III 

Equipamentos das Concessionárias de Serviços Públic os 

 

Artigo 26.º 

Condições de instalação de abrigos de transportes p úblicos 

A instalação de abrigos de transportes públicos só pode ser autorizada nas seguintes condições: 

a) Devem ser colocados paralelamente ao lancil do passeio e a uma distância não inferior a 0,40m deste; 

b) Devem ser instalados em passeios ou placas centrais de dimensão igual ou superior a 2,50m, deixando um 

corredor pedonal mínimo de 1,20 m; 

c) Caso o passeio onde se pretenda instalar tenha dimensões inferiores ao disposto no número anterior, a 

paragem de transportes públicos deverá ser simplesmente assinalada por uma placa; 

d) São permitidas mensagens publicitárias em abrigos de transportes públicos quando na sua conceção e 

desenho originais tiverem sido previstos dispositivos ou painéis para este fim. 

 

Artigo 27.º 

Condições de instalação de cabinas telefónicas e ma rcos do correio 

A instalação de cabinas telefónicas e marcos de correio só pode ser autorizada nas seguintes condições: 

a) Devem ser instalados em passeios de dimensão igual ou superior a 2,50m, deixando um corredor pedonal 

mínimo de 1,20m; 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 6 – 3 de Abril de 2012 - Anexo 

33 
 

b) É permitida a afixação ou inscrição de publicidade em cabinas telefónicas, desde de que não prejudique ou 

obstrua a visibilidade de e para o interior, devendo manter-se ao máximo a sua transparência. 

 

SECÇÃO IV 

Equipamentos Urbanos de Infraestruturas 

 

Artigo 28.º 

Condições de instalação de armários técnicos  

A instalação de armários técnicos deve ser contígua ao edifício que serve e paralela ao plano da fachada, e 

deixar um corredor pedonal mínimo de 1,20m. 

 

Artigo 29.º 

Condições de instalação de bocas-de-incêndio e marc os de água 

A instalação de bocas-de-incêndio e marcos de água deve ser contígua ao edificado, e deixar um corredor 

pedonal mínimo de 1,20m. 

 

SECÇÃO V 

Ocupações Temporárias 

 

Artigo 30.º 

Condições de instalação de ocupações periódicas e o casionais 

1. A ocupação ocasional ou periódica do espaço público deverá obedecer, ao disposto nos artigos 1º a 8º do 

presente anexo. 

2. Toda a zona marginal do espaço público deverá ser protegida em relação à área ocupada, sempre que as 

estruturas ou o equipamento utilizado possam, pelas suas características, afetar direta ou indiretamente a 

envolvente. 

3. Findo o evento e após retirar todas as estruturas e equipamentos de apoio, será avaliado pela Câmara 

Municipal de Odivelas se o espaço público se encontra em condições idênticas às existentes no início do 

evento. 

Artigo 31.º 

Condições de instalação de grandes exposições 

1. As ocupações do espaço público ou em áreas expectantes com estruturas de exposição destinadas à 

promoção de marcas, campanhas de sensibilização ou qualquer outro evento, podem ser autorizadas desde 

que obedeçam às seguintes condições: 

a) As estruturas de apoio ou quaisquer dos elementos expostos não poderão exceder a altura de 5,00m; 

b) Toda a zona marginal do espaço público deverá ser protegida da área de exposição sempre que as 

estruturas ou o equipamento exposto possam, pelas suas características, afetar direta ou indiretamente a 

envolvente. 

2. As autorizações referidas no número anterior não deverão exceder o prazo de 60 dias, acrescido do período 

necessário à montagem e desmontagem que será fixado caso a caso, não excedendo na sua globalidade 10 

dias. 
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SECÇÃO VI 
Mobiliário Urbano Diverso 

 

Artigo 32º 
Limites e características de mobiliário urbano dive rso 

1. O licenciamento para ocupação de espaço público com mobiliário urbano não referido nas secções anteriores 

obedece ao disposto nos artigos 1º a 8º do presente anexo, com as necessárias adaptações. 

2. Os limites e restrições à colocação serão fixados de acordo com os casos análogos. 

 

CAPÍTULO IV 
Condições Técnicas Específicas Relativas à Ocupação  de Espaço Público com Suportes Publicitários 

 

SECÇÃO I 
Regras Gerais 

 

Artigo 33º 
Condições de instalação de um suporte publicitário 

1. A instalação de um suporte publicitário deve respeitar as seguintes condições: 

a) Em passeio de largura superior a 1,20 m, deixar livre um espaço igual ou superior a 0,80 m em relação ao 

limite externo do passeio; 

b) Em passeio de largura inferior a 1,20 m, deixar livre um espaço igual ou superior a 0,40 m em relação ao 

limite externo do passeio. 

2. Em passeios com largura igual ou inferior a 1 m não é permitida a afixação ou inscrição de mensagens 

publicitárias. 

 

Artigo 34º 

Condições de afixação ou inscrição de mensagens pub licitárias de natureza comercial em mobiliário 
urbano 

1. É permitida a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial em mobiliário urbano. 

2. A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial numa esplanada aberta deve limitar-

se ao nome comercial do estabelecimento, a mensagem comercial relacionada com bens ou serviços 

comercializados no estabelecimento ou ao logótipo da marca comercial, desde que afixados ou inscritos nas 

costas das cadeiras e nas abas pendentes dos guarda-sóis, com as dimensões máximas de 0,20 m × 0,10 m por 

cada nome ou logótipo. 
 

Artigo 35º 
Condições e restrições de difusão de mensagens publ icitárias sonoras 

É permitida a difusão sonora de mensagens publicitárias de natureza comercial desde que cumpram as 

seguintes condições: 

a) Só pode ser efetuada em dias uteis, no período compreendido entre as 9 e as 20 horas, devendo ser 

difundidas espaçadamente, de modo não contínuo, ao longo do tempo.  

b) A uma distância mínima de 300 m de edifícios escolares, durante o seu horário de funcionamento, de hospitais, 

cemitérios e locais de culto; 

c) O ruído resultante de cada atividade, com integração das emissões resultantes da publicidade sonora, terá 

que respeitar os limites sonoros fixados no n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento Geral do Ruído (RGR), 
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aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto 

e com a retificação efetuada pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março. 

 

SECÇÃO II 

Publicidade Afeta a Mobiliário Urbano 

 

Artigo 36º 

Condições de instalação de painéis 

1. Não podem ser afixados painéis em edifícios nem serem colocados em frente de vãos dos mesmos. 

2. A estrutura de suporte deve ser metálica e na cor mais adequada ao ambiente e estética do local. 

3. O painel conterá, obrigatoriamente, no canto inferior direito uma placa identificativa da identidade do 

requerente. 

4. Após o deferimento do pedido, o levantamento do respetivo alvará de licença fica condicionado à entrega de 

cópia do contrato de seguro de responsabilidade civil, sendo o titular da licença responsável por todos os 

danos resultantes da instalação e pela manutenção destes suportes publicitários. 

5. É obrigatória a colocação, em local visível, da identificação do titular da respetiva licença, não podendo esta 

exceder as dimensões de 0,40X0,20m. 

 

Artigo 37º 

Dimensão dos painéis 

1. Os painéis devem ter a altura máxima de 3,00m, devendo ser assegurado o correto dimensionamento de 

modo a que não seja posto em causa o ambiente e a estética dos locais pretendidos. 

2. A distância entre a moldura dos painéis e o solo não pode ser inferior a 2,50m. 

3. Os painéis podem ter saliências, desde que: 

a) Não ultrapassem na sua totalidade 0,50m para o exterior na área central e 1m² de superfície; 

b) Não ultrapassem 0,50m de balanço em relação ao seu plano; 

c) A distância entre a parte inferior da saliência e o solo não seja inferior a 3,00m. 

 

Artigo 38º 

Condições de utilização dos painéis 

Os suportes publicitários não poderão manter-se no local sem publicidade por mais de 30 dias, devendo o 

respetivo titular proceder à sua remoção no prazo de 8 dias a contar da notificação, sob pena da Câmara 

Municipal proceder à mesma, debitando-lhe todos os custos. 

 

Artigo 39º 

Condições de instalação de painéis em tapumes, veda ções, ou elementos congéneres 

1. É interdita a instalação de painéis em tapumes nas áreas de imóveis classificados, em vias de classificação ou 

abrangidas por zonas de proteção dos mesmos e nos núcleos antigos. 

2. Só é autorizada a instalação de painéis em tapumes, enquanto no local decorrerem obras. 

3. As obras a que se refere o número anterior, deverão ter um desenvolvimento vertical, acima do solo, com pelo 

menos 5,00m de altura. 

4. Na instalação dos painéis, a sua estrutura de fixação ao solo terá que ficar colocada no interior do tapume, 

vedação ou elemento congénere, e deverão ser sempre nivelados. 
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Artigo 40º 

Condições de instalação de MUPI’s 

 

1. A instalação de MUPI’s deve obedecer ao disposto nos artigos 1º a 8º do presente anexo. 

2. Devem ser instalados em passeios de dimensão igual ou superior a 2,50m, deixando um corredor pedonal 

mínimo de 1,20m. 

 

Artigo 41º 

Condições de instalação de colunas publicitárias 

1. A instalação de colunas publicitárias deve obedecer ao disposto nos artigos 1º a 8º do presente anexo. 

2. Devem ser instaladas em espaços amplos, sendo proibido a sua colocação em passeios de largura inferior a 

5,00m, e garantindo um corredor pedonal mínimo de 1,20m. 

 

Artigo 42º 

Condições de instalação de bandeirolas 

1. As bandeirolas não podem ser afixadas em áreas de proteção das localidades. 

2. As bandeirolas devem permanecer oscilantes, só podendo ser colocadas em posição perpendicular à via mais 

próxima e afixadas do lado interior do poste. 

3. A dimensão máxima das bandeirolas deve ser de 0,60 m de comprimento e 1 m de altura. 

4. A distância entre a fachada do edifício mais próximo e a parte mais saliente da bandeirola deve ser igual ou 

superior a 2 m. 

5. A distância entre a parte inferior da bandeirola e o solo deve ser igual ou superior a 3 m. 

6. A distância entre bandeirolas afixadas ao longo das vias deve ser igual ou superior a 50 m. 

7. A título excecional devidamente fundamentado, as bandeirolas poderão ter outras dimensões, desde que não 

fique posta em causa a visibilidade da sinalização de trânsito, nem o ambiente e a estética dos locais 

pretendidos. 

 

Artigo 43º 

Condições de instalação de pendões 

A colocação de pendões e outros semelhantes não pode constituir perigo para a circulação pedonal e rodoviária, 

devendo a distância entre a parte inferior e o solo, ser no mínimo de 3,00m. 

 

Artigo 44º 

Condições de instalação de cartazes, dísticos colan tes ou outros semelhantes 

Não é permitida a afixação de cartazes, dísticos colantes ou outros semelhantes, para além dos locais 

previamente definidos para o efeito. 

 

SECÇÃO III 

Publicidade Instalada em Edifícios 

 

Artigo 45º 

Noção 

Para efeitos do presente Regulamento, a publicidade a instalar em edifícios, deve obedecer a regras específicas 

de acordo com as seguintes categorias: 
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a) Anúncios luminosos, iluminados, eletrónicos e semelhantes; 

b) Chapas, placas, tabuletas e letreiros; 

c) Publicidade instalada em empenas ou alçados laterais cegos. 

 

Artigo 46º 

Princípios Reguladores 

A instalação de publicidade em edifícios só poderá ocorrer quando se integrar harmoniosamente na arquitetura do 

imóvel, e constituir um elemento valorizador do edifício e da paisagem envolvente, considerando-se como 

aspetos essenciais a ter em atenção, para este efeito, a composição, a escala, a forma e as cores da mensagem. 

 

Artigo 47º 

Condições de instalação de anúncios luminosos, ilum inados, eletrónicos e semelhantes 

1. Os anúncios luminosos, iluminados, eletrónicos e semelhantes devem ser colocados sobre as saliências das 

fachadas e respeitar as seguintes condições: 

a) O balanço total não pode exceder 2 m; 

b) A distância entre o solo e a parte inferior do anúncio não pode ser menor do que 2,60 m nem superior 

a 4 m; 

c) Caso o balanço não exceda 0,15 m, a distância entre a parte inferior do anúncio e o solo não pode ser 

menor do que 2 m nem superior a 4 m. 

2. As estruturas dos anúncios luminosos, iluminados, sistemas eletrónicos ou semelhantes instalados nas fachadas 

de edifícios e em espaço público devem ficar, tanto quanto possível, encobertas e ser pintadas com a cor que 

lhes dê o menor destaque. 

 

Artigo 48º 

Condições e restrições de aplicação de chapas, plac as e tabuletas 

1. Em cada edifício, as chapas, placas ou tabuletas devem apresentar dimensão, cores, materiais e 

alinhamentos adequados à estética do edifício. 

2. A instalação das chapas deve fazer-se a uma distância do solo igual ou superior ao nível do piso do 1.º andar dos 

edifícios. 

3. A instalação de uma placa deve respeitar as seguintes condições: 

d) Não se sobrepor a gradeamentos ou zonas vazadas em varandas; 

e) Não ocultar elementos decorativos ou outros com interesse na composição arquitetónica das fachadas. 

4. As placas só podem ser instaladas ao nível do rés-do-chão dos edifícios. 

5. Não é permitida a instalação de mais de uma placa por cada fração autónoma ou fogo, não se considerando 

para o efeito as placas de proibição de afixação de publicidade. 

6. A instalação de uma tabuleta deve respeitar as seguintes condições: 

a) O limite inferior da tabuleta deve ficar a uma distância do solo igual ou superior a 2,60 m; 

b) Não exceder o balanço de 1,50 m em relação ao plano marginal do edifício, exceto no caso de ruas sem 

passeios, em que o balanço não excede 0,20 m; 

c) Deixar uma distância igual ou superior a 3 m entre tabuletas. 

 

Artigo 49º 

Condições de aplicação de letras soltas ou símbolos  

A aplicação de letras soltas ou símbolos deve respeitar as seguintes condições: 
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a) Não exceder 0,50 m de altura e 0,15 m de saliência;  

b) Não ocultar elementos decorativos ou outros com interesse na composição arquitetónica das fachadas, 

sendo aplicados diretamente sobre o paramento das paredes; 

c) Ter em atenção a forma e a escala, de modo a respeitar a integridade estética dos próprios edifícios. 

 

Artigo 50º 

Condições de instalação publicidade instalada em em penas ou alçados laterais cegos 

1. A instalação de publicidade em empenas ou alçados laterais cegos, deve obedecer cumulativamente, às 

seguintes condições: 

a) Os dispositivos, formas ou suportes, coincidam ou se justaponham, total ou parcialmente, aos contornos 

das paredes exteriores dos edifícios; 

b) O motivo publicitário a instalar seja constituído por uma única composição, não sendo por isso admitida, 

mais do que uma licença por local ou empena; 

c) As mensagens publicitárias e os suportes respetivos não excederem os limites físicos das empenas que 

lhes servem de suporte; 

d) Seja autorizada a sua colocação pelo proprietário confinante, no caso de empenas. 

2. A instalação de telas e lonas publicitárias, em prédios com obras em curso, serão recuadas em relação ao 

tapume de proteção e só poderão permanecer no local enquanto decorrerem os trabalhos que, se 

interrompidos por período superior a 30 dias, deverão ser removidas. 

3. Na pintura de mensagens publicitárias em empenas ou alçados laterais cegos, só serão autorizados os 

pedidos, em que a inscrição publicitária, pela sua criatividade e originalidade, possa ser considerada como um 

benefício para o edifício e para o Município. 

4. Poderá ser exigida uma caução, de montante equivalente ao valor necessário para repor a situação original. 
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Regulamento para o Licenciamento de Actividades Div ersas 

previstas no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, com a redacção que lhe foi dada 

pelo Decreto-Lei nº 114/08, de 1 de Julho, e das Portarias n.º 991/2009, de 8 de Setembro e n.º 

79/2010, de 9 de Fevereiro e no Decreto-Lei n.º 124/06, de 28 de Junho, com a redacção que 

lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 17/09, de 14 de Janeiro 

 

PREÂMBULO  

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de Novembro, foram transferidas para as 

Câmaras Municipais novas competências, até então conferidas aos governos civis, em 

matérias consultivas, informativas e de licenciamento. 

O Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, no que se refere às competências para o 

licenciamento, veio estabelecer o regime jurídico de actividades diversas como: Guarda-

Nocturno; Venda Ambulante de Lotarias; Arrumador de Automóveis; Realização de 

Acampamentos Ocasionais; Exploração de Máquinas Automáticas, Mecânicas, Eléctricas e 

Electrónicas de Diversão; Realização de Espectáculos Desportivos e de Divertimentos Públicos 

nas Vias, Jardins e demais lugares Públicos ao Ar Livre; Venda de Bilhetes para Espectáculos 

ou Divertimentos Públicos em Agências ou Postos de Venda; Realização de Fogueiras ou 

Queimadas; e, por último, Realização de Leilões. 

O legislador, ao transferir tais competências, determinou, no artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 

310/2002, a necessidade da sua regulamentação a nível municipal. 

Nestes termos, o Município de Odivelas, aprovou o Regulamento para o Licenciamento de 

Actividades Diversas Previstas No Decreto-Lei nº 264/02 de 25 de Novembro e no Decreto-Lei 

nº 310/02 de 18 de Novembro publicado no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões, 

Ano V – Nº 1 de 13 de Janeiro de 2004. 

Considerando a evolução legislativa que se verificou desde a data de publicação do 

Regulamento Municipal para o Licenciamento de Actividades Diversas, nomeadamente as 

respeitantes ao regime jurídico da actividade de guarda-nocturno e das fogueiras e queimadas 

com a publicação dos Decreto-Lei nº 114/08, de 1 de Julho de 2008, Portaria Nº 991/2009, de 8 

de Setembro e Decreto-Lei nº 124/06, de 28 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida 

pelo DL nº 17/09, de 14 de Janeiro, respectivamente, urge proceder à actualização e 

adaptação das normas regulamentares já existentes à nova legislação. 

Nestes termos, atento o disposto no artigo 241º da Constituição da República Portuguesa, no 

artigo 53º, nº 2, artigo 64º, nº 6, alínea a) da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção 

que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/ 2002 de 11 de Janeiro, no Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de 

Novembro, nos artigos 1.º, 9.º, 17.º e 53.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, no 

Decreto-Lei nº 114/08, de 1 de Julho de 2008, na Portaria Nº 991/2009, de 8 de Setembro e no 

Decreto-Lei nº 124/06, de 28 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei 

nº 17/09, de 14 de Janeiro, e no Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril , a Assembleia 

Municipal de Odivelas, sob proposta da Câmara Municipal, aprova o seguinte Regulamento 
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para o Licenciamento das actividades previstas no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de 

Dezembro. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

ARTIGO 1º 

Lei Habilitante 

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do artigo 9.º e do n.º 1 do art. 53.º do Decreto–

Lei n.º 310/2002,de 18 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelos Decreto–Lei n.º 

114/2008, de 1 de Julho de 2008 e Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril . 

 

ARTIGO 2º 

Objecto e Âmbito 

1. O presente regulamento estabelece o regime das actividades, exercidas no Município de 

Odivelas: 

a) Guarda – nocturno; 

b) Venda ambulante de lotarias; 

c) Arrumador de automóveis; 

d) Realização de acampamentos ocasionais; 

e) Exploração de máquinas automáticas, mecânicas, eléctricas e electrónicas de diversão; 

f) Realização de espectáculos desportivos e de divertimentos públicos nas vias, jardins e 

demais lugares públicos ao ar livre; 

g) (Revogado); 

h) Realização de fogueiras e queimadas; 

i) (Revogado). 

 

CAPÍTULO II 

LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE GUARDA- NOCTURNO 

ARTIGO 3º 

Criação 

1. A criação e extinção do serviço de guardas – nocturnos no Município de Odivelas e a fixação 

e modificação das áreas de actuação de cada guarda são da competência da Câmara 

Municipal de Odivelas, ouvidos os comandantes das forças de segurança e as Juntas de 

Freguesia, conforme a localização da área a vigiar. 

2. As Juntas de Freguesia e as associações de moradores podem tomar a iniciativa de 

requerer a criação do serviço de guardas-nocturnos em determinada localidade, bem como a 

fixação ou modificação das áreas de atuação de cada guarda-noturno. 
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ARTIGO 4º 

Conteúdo da Deliberação da Câmara Municipal 

Da deliberação da Câmara Municipal que procede à criação ou extinção do serviço de guarda-

nocturno numa determinada área deve constar: 

a) A identificação da Freguesia ou parte dela, ou Freguesias ou parte delas; 

b) A definição da área de actuação de cada lugar criado de exercício da actividade de guarda-

nocturno; 

c) A referência à audição prévia dos comandantes das Forças de Segurança e da Junta de 

Freguesia, conforme a localização da área a vigiar. 

 

ARTIGO 5º 

Publicidade 

A deliberação de criação ou extinção do serviço de guarda-nocturno e de fixação ou 

modificação das suas áreas de actuação serão publicadas, em Edital a afixar nos locais de 

estilo e publicar em jornal da localidade. 

 

ARTIGO 6º. 

Licenciamento 

O exercício da actividade de guarda – nocturno está sujeito a licenciamento municipal, nos 

termos do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, com as alterações que lhe foram 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 114/2008, de 1 de Julho de 2008. 

 

ARTIGO 7º 

Selecção 

1. Criado o serviço de guarda-nocturno em determinada área, compete à Câmara Municipal 

promover a selecção dos candidatos e a atribuição de licença para o exercício da actividade. 

2. A selecção a que se refere o número anterior será efectuada pelos serviços municipais, de 

acordo com os critérios fixados no presente Regulamento. 

 

ARTIGO 8º 

Procedimento 

1. O processo de selecção inicia-se com a publicitação de aviso de abertura em Edital a afixar 

na Câmara Municipal e nas Juntas de Freguesia das áreas a prover e a publicar em jornal da 

localidade. 

2. Do aviso de abertura devem constar os seguintes elementos: 

a) Identificação da Freguesia ou Freguesias e respectiva área abrangida; 

b) Descrição dos requisitos de admissão; 

c) Data limite para apresentação de candidaturas; 

d) Indicação do local ou locais onde serão afixadas as listas dos candidatos admitidos e a lista 

final de graduação dos candidatos. 
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3. O prazo para a apresentação de candidaturas é de 15 dias úteis, contados do dia seguinte 

ao da publicitação referida no número 1 do presente artigo. 

4. Findo o prazo para a apresentação das candidaturas é feita a graduação dos candidatos. 

 

ARTIGO 9º 

Requerimento 

1. O requerimento da candidatura à atribuição da licença é dirigido ao Presidente da Câmara 

Municipal de Odivelas e nele devem constar: 

a) Nome e domicílio do requerente; 

b) Outros elementos considerados relevantes para a decisão de atribuição da licença. 

2. O requerimento é acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou do cartão do cidadão e do cartão de Identificação 

Fiscal; 

b) Certificado de habilitações académicas; 

c) Certificado do registo criminal; 

d) Declaração de início de actividade ou declaração de IRS; 

e) Fotografia; 

f) Número de beneficiário de instituição de previdência; 

g) Cartão de eleitor. 

3. O candidato a guarda-nocturno que exerça ou tenha exercido idênticas funções às que 

concorre deverá apresentar documento do qual conste que não foi objecto de qualquer sanção 

disciplinar anterior. 

 

ARTIGO 10º 

Requisitos para a atribuição da licença 

Requisitos para atribuição da licença para o exercício da actividade de guarda-nocturno: 

a) Ter mais de 21 anos de idade e menos de 65; 

b) Possuir a escolaridade mínima obrigatória; 

c) Não ter sido condenado, com sentença transitada em julgado, pela prática de crime doloso; 

d) Não ter sido objecto de sanção disciplinar anterior relativa a ocupação de cargo para cujo 

licenciamento concorre; 

e) Não se encontrar na situação de efectividade de serviço, pré – aposentação ou reserva de 

qualquer força militar ou policial; 

f) Efectuar e manter em vigor um seguro, incluindo na modalidade de seguro de grupo, nos 

termos fixados por portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 

finanças e da administração interna, que garanta o pagamento de uma indemnização por 

danos causados a terceiros no exercício e por causa da sua actividade. 

g) Ser detentor de licença de uso e porte de arma de fogo, nos termos definidos no regime 

geral de uso e porte de arma. 

h) Possuir carta de condução de classe B. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 6 – 3 de Abril de 2012 - Anexo 

5 
 

i) Ser cidadão português, de um estado membro da União Europeia ou, em condições de 

reciprocidade, de país de língua oficial portuguesa. 

 

ARTIGO 11º 

Critérios de Selecção 

1. Os candidatos que se encontrem nas condições exigidas para o exercício da actividade de 

guarda-nocturno serão classificados, de acordo com os seguintes critérios: 

a) Já exercerem ou terem exercido a actividade de guarda-nocturno, preferencialmente neste 

Município; 

b) Terem pertencido aos quadros de força armada ou de segurança e não terem sido 

sancionados com a pena disciplinar de demissão ou aposentação compulsiva; 

c) Terem domicilio no concelho de Odivelas; 

d) Possuírem as habilitações literárias de maior grau. 

2. O ordenamento é feito, sucessivamente, por cada um dos critérios referidos no número 

anterior, sendo factor de desempate, no que se refere às alíneas a) e b), o número de anos de 

exercício da actividade. 

3. Em caso subsistência de empate a aplicação dos critérios constantes do presente artigo 

deverá prevalecer a candidatura do candidato que possua idade inferior aos demais. 

4. Feita a ordenação respectiva, o Presidente da Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

concorrentes, atribui, no prazo de 15 dias úteis, as respetivas licenças. 

 

ARTIGO 12º 

Deveres 

São deveres do Guarda – Nocturno: 

a) Permanecer na área em que exerce a sua actividade durante o período de prestação de 

serviço, vigiando-a, protegendo as pessoas e os bens, e informar os munícipes do modo mais 

expedito para ser contactado ou localizado; 

b) Prestar o auxílio que lhe for solicitado pelas forças e serviços de segurança, de protecção 

civil e pessoas que se lhe dirijam e/ou necessitem de auxílio; 

c) Usar, em serviço, o uniforme, o cartão de guarda-nocturno e o crachá; 

d) Apresentar-se, pontualmente, no posto da força de segurança a que está adstrita a sua área 

de intervenção, no início e termo do serviço; 

e) Comunicar à força de segurança da sua área de actuação, o recurso efectivo à arma de 

fogo; 

f) Frequentar anualmente um curso ou instrução de adestramento e reciclagem que for 

organizado pelas forças de segurança com competência na respectiva área; 

g) Usar de urbanidade, respeito, honestidade e aprumo no exercício das suas funções; 

h) Fazer anualmente, no mês de Fevereiro, prova de que tem regularizada a sua situação 

contributiva para com a segurança social; 
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i) Não faltar ao serviço sem motivo justificável, devendo, se possível, solicitar a sua substituição 

com cinco dias úteis de antecedência; 

j) Contactar com o posto da força de segurança da área onde desenvolve patrulhamento de 2 

em 2 horas, indicando a hora e local exacto onde se encontra; 

k) Elaborar e entregar diariamente um relatório de serviço no posto da força de segurança da 

área onde desenvolve o patrulhamento; 

l) Não realizar o serviço de vigilância sob a influência do consumo de bebidas alcoólicas ou de 

substâncias psicotrópicas; 

m) Estar contactável telefonicamente, durante o período de prestação de serviço, 

apresentando-se no posto da força de segurança da área sempre que solicitado; 

 

ARTIGO 13º 

Licenciamento da Actividade de Guarda – Nocturno 

1. A atribuição de licença para o exercício da actividade de guarda – nocturno é da 

competência do presidente da câmara municipal com a faculdade de delegação e 

subdelegação nos vereadores ou nos dirigentes municipais. 

2. A licença, é pessoal e intransmissível e tem validade trienal podendo ser renovada por 

idêntico período mediante requerimento dirigido ao Presidente da Câmara. 

3. O pedido de renovação, deve ser requerido com a antecedência mínima de 30 dias de em 

relação ao termo do respectivo prazo de validade. 

4. O pedido de renovação da licença poderá ser indeferido quando haja alteração dos 

requisitos e/ou critérios de selecção que estiveram na base da atribuição da licença ou motivo 

que contrarie as disposições do presente regulamento, quando devidamente fundamentado. 

 

ARTIGO 14º 

Cartão de identificação 

1. No momento da atribuição da licença para o exercício da actividade de guarda-nocturno, o 

Município emitirá o respectivo cartão identificativo que possuirá, para todos os efeitos legais, a 

mesma validade da licença para o exercício da referida actividade. 

2. O modelo de cartão é definido pela Portaria 79/2010, de 9 de Fevereiro, a emitir pelo 

município no âmbito do processo de licenciamento da actividade, conforme o ANEXO I. 

 

ARTIGO 15º 

Uniforme/Distintivo 

1. Em serviço, o guarda-nocturno usa uniforme e insígnia próprios. 

2. Os modelos do uniforme, distintivos e emblemas são os constantes da Portaria n.º 991/2009, 

de 8 de Setembro. 

3. A aquisição e substituição de peças de fardamento serão da responsabilidade do seu 

utilizador. 
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ARTIGO 16º 

Equipamento 

1. No exercício da sua actividade, o guarda-nocturno pode utilizar viatura própria, devidamente 

identificada nos termos da Portaria nº 991/2009, de 8 de Setembro, e equipamento de emissão 

e recepção de comunicações via rádio, devendo a respectiva frequência ser susceptível de 

escuta pelas forças de segurança. 

2. O equipamento referido no número anterior é entregue diariamente ao guarda – nocturno, no 

início da sua actividade, pela força de segurança responsável pela sua área de actuação e é 

por ele devolvido no termo da mesma. 

3. A arma de fogo é unicamente fornecida a guarda-nocturno titular de licença de uso e porte 

de arma, designadamente, a aerossóis e armas eléctricas, meios de defesa não letais da 

classe E, nos termos da Lei n.º 5/2006, de 23 de Fevereiro. 

4. Para efeitos de fiscalização, a identificação das armas que sejam utilizadas ao abrigo do 

disposto no presente artigo é sempre comunicada à força de segurança territorialmente 

competente, devendo ser actualizada caso sofra qualquer alteração. 

 

ARTIGO 17º 

Horário, descanso, férias e faltas 

a) O guarda – nocturno descansa do exercício da sua actividade uma noite após cada cinco 

noites consecutivas de trabalho. 

b) Uma vez por mês, o guarda – nocturno descansa do exercício da sua actividade duas noites. 

c) No início de cada mês, o guarda – nocturno deve informar o comando da força de segurança 

responsável pela sua área de actuação de quais as noites em que irá descansar. 

d) O guarda-nocturno gozará um período de férias de 30 dias por ano, devendo proceder à 

respectiva marcação até ao dia 15 de Abril junto do comando da força de segurança 

responsável pela sua área. 

e) Nas noites de descanso, durante os períodos de férias, e em caso de falta do guarda-

nocturno, a actividade da respectiva área é exercida, em acumulação, por um guarda-nocturno 

da área contígua, para o efeito convocado pelo comandante da força de segurança 

territorialmente competente, sob proposta do guarda a substituir. 

f) Na situação de falta, o guarda – nocturno deve, com uma antecedência de 5 dias úteis, salvo 

caso de força maior devidamente comprovado, comunicar ao comandante da força de 

segurança territorialmente competente, os dias em que estará ausente e quem o substituirá, 

incumbindo a estes serviços, transmitir essa informação aos serviços de segurança da sua 

área de actuação. 
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ARTIGO 18º 

Remuneração 

É expressamente proibido solicitar qualquer pagamento como contrapartida pela actividade, 

apenas podendo ser aceites as contribuições voluntárias e espontâneas das pessoas 

singulares ou coletivas beneficiárias da atividade exercida. 

 

ARTIGO 19º 

Caducidade e revogação da licença 

1. As licenças caducam quando o guarda – nocturno perfizer 65 anos de idade, seja reformado 

ou seja julgado incapaz, física ou psicologicamente para o exercício da função, através de junta 

médica nomeada pelo Presidente da Câmara, cuja decisão será somente eficaz depois de 

homologada por este. 

2. As licenças concedidas nos termos do presente regulamento podem ser revogadas pela 

câmara municipal, a qualquer momento, com fundamento na infracção das regras 

estabelecidas para a respectiva actividade e na inaptidão do seu titular para o respectivo 

exercício. 

 

ARTIGO 20º 

Registo Nacional de guardas – nocturnos 

1. Tendo em vista a organização do registo nacional de guardas – nocturnos, no momento da 

atribuição da licença para o exercício da actividade de guarda – nocturno, cada município 

comunica à Direcção – Geral das Autarquias Locais, abreviadamente designada por DGAL, 

sempre que possível por via electrónica e automática, os seguintes elementos: 

a) O nome completo do guarda – nocturno; 

b) O número do cartão identificativo de guarda – nocturno; 

c) A área de actuação dentro do município. 

2. Os elementos referidos no número anterior passam a constar do registo nacional de guardas 

– nocturnos, a organizar pela DGAL, que é a entidade responsável, nos termos e para os 

efeitos previstos na Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, pelo tratamento e protecção dos dados 

pessoais enviados pelos municípios, os quais podem ser transmitidos às autoridades 

fiscalizadoras, quando solicitados. 

3. O guarda – nocturno tem o direito de, a todo o tempo, verificar os seus dados pessoais na 

posse da DGAL e solicitar a sua rectificação quando os mesmos estejam incompletos ou 

inexactos. 

 

ARTIGO 21º 

Fiscalização 

1. A fiscalização do disposto no presente Regulamento compete à Câmara Municipal, bem 

como às Autoridades Administrativas e Forças de Segurança. 

2. As Autoridades Administrativas e Forças de Segurança que verifiquem infracções ao 

disposto no presente Regulamento devem elaborar os respectivos autos de notícia, que 

remeterão à câmara municipal no mais curto prazo de tempo. 
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3. Todas as entidades fiscalizadoras devem prestar à Câmara Municipal a colaboração que 

lhes seja solicitada. 

 

CAPÍTULO III 

VENDEDOR AMBULANTE DE LOTARIAS 

ARTIGO 22º 

Licenciamento  

1. A atribuição da licença para o exercício da actividade de venda ambulante de lotarias da 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no Município de Odivelas, é da competência da Câmara 

Municipal. 

2. As licenças são registadas em livro especial, com termos de abertura e de encerramento, 

por ordem cronológica e sob o número de ordem em que são transcritos os elementos de 

identificação constantes do requerimento, tendo anexada uma fotografia do vendedor. 

3. As licenças são válidas até 31 de Dezembro de cada ano e a sua renovação é feita durante 

o mês de Janeiro, por averbamento requerido pelo interessado, a efectuar no livro de registo e 

no respectivo cartão de vendedor. 

4. Somente maiores de 18 anos poderão ser titulares de licença para a venda ambulante de 

lotarias. 

ARTIGO 23º 

Procedimento 

1. O pedido de licenciamento é dirigido ao Presidente da Câmara, através de requerimento de 

modelo próprio, e nele deve constar a identificação completa do interessado, morada, estado 

civil e número fiscal de contribuinte. 

2. O requerimento deve ser instruído com os seguintes documentos: 

a) Fotocópia do Bilhete de Identidade; 

b) Certificado de registo criminal; 

c) Fotocópia do cartão de Identificação Fiscal; 

d) Fotocópia do cartão de eleitor; 

e) Fotocópia de declaração de início de actividade ou última declaração relativa ao IRS; 

f) Duas fotografias “tipo passe”. 

3. A Câmara Municipal delibera sobre o pedido de licença, no prazo máximo de trinta dias a 

contar da data da recepção do pedido de licenciamento. 

 

ARTIGO 24º 

Cartão de Identificação 

1. Os vendedores ambulantes de lotarias só poderão exercer a sua actividade desde que 

sejam titulares e portadores do cartão de vendedor ambulante de lotarias, emitido e actualizado 

pela Câmara Municipal. 

2. O cartão de vendedor ambulante de lotarias é pessoal e intransmissível e válido pelo período 

de cinco anos, a contar da data da sua emissão ou renovação. 
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3. O modelo do cartão de vendedor ambulante de lotarias adoptado é o constante do Anexo II 

do presente Regulamento. 

 

ARTIGO 25º 

Registo dos Vendedores Ambulantes de Lotarias 

A Câmara Municipal elaborará e manterá actualizado o registo dos vendedores ambulantes de 

lotarias que se encontram autorizados a exercer a sua actividade na área do Município de 

Odivelas, do qual deverá constar todos os elementos referidos na Licença de que são titulares. 

 

ARTIGO 26º 

Regras de conduta 

1. Os vendedores ambulantes de lotarias, no exercício da sua actividade, são obrigados a: 

a) Ostentar o cartão de identificação, de modo bem visível, a todo o público; 

b) Exibir, sempre que solicitado, a licença do exercício da actividade; 

c) Restituir o cartão de identificação em caso de caducidade da licença de que é titular; 

2. Aos vendedores ambulantes de lotaria é vedado: 

a) Vender jogo depois da hora fixada para o início da extracção da lotaria; 

b) Anunciar jogo em violação às normas legais em matéria de publicidade. 

 

Artigo 27º 

Revogação do licenciamento 

A violação das regras de conduta previstas no artigo anterior, quando praticada de uma forma 

reiterada e injustificada, é fundamento para a revogação da licença para o exercício da 

actividade de vendedor ambulante de lotarias. 

 

CAPÍTULO IV 

ARRUMADOR DE AUTOMÓVEIS 

ARTIGO 28º 

Licenciamento 

1. A atribuição de licença para o exercício da actividade de arrumador de automóveis na área 

do Município de Odivelas é da competência da Câmara Municipal de Odivelas. 

2. A actividade de arrumador de automóveis é licenciada para a área a definir pela Câmara 

Municipal e com base nos critérios a estabelecer no aviso de abertura de candidatura, a 

publicitar em Edital a afixar nos Paços do Concelho do Município de Odivelas, na Junta de 

Freguesia da respectiva área e a publicar em jornal da localidade. 

3. O candidato à actividade de arrumador de automóveis pode candidatar-se a três áreas 

preferenciais. 

4. Cada arrumador exerce a sua actividade individualmente na área que lhe foi atribuída e que 

para o efeito constará da respectiva licença e cartão de identificação. 
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5. A licença para a actividade de arrumador de automóveis é válida pelo período de um ano, 

podendo ser renovada, mediante requerimento a apresentar para o efeito, por idêntico período. 

 

ARTIGO 29º 

Candidaturas 

1. O pedido de licenciamento do exercício da actividade de arrumador de automóveis é dirigido 

ao Presidente da Câmara Municipal através de requerimento em modelo próprio, do qual deve 

constar a identificação completa do candidato, a respectiva morada, estado civil e número de 

contribuinte, e a instruir com os seguintes documentos: 

a) Fotocópia do Bilhete de Identidade; 

b) Certificado de registo criminal; 

c) Fotocópia do Cartão de Identificação Fiscal; 

d) Fotocópia do cartão de eleitor; 

e) Duas fotografias “tipo passe”. 

2. As candidaturas são apresentadas na Câmara Municipal, nos termos e condições a publicar 

no Edital de aviso de abertura de candidatura a que se refere o nº 2 do Artigo 30º. 

3. Do requerimento de candidatura deverá constar a zona ou zonas para que é solicitada a 

licença. 

4. É condição para a atribuição de licença para o exercício da actividade de arrumador de 

automóveis ser maior de 18 anos. 

 

ARTIGO 30º 

Cartão de Identificação 

1. O arrumador de automóvel só poderá exercer a sua actividade desde que seja titular e 

portador de cartão de identificação emitido pela Câmara Municipal. 

2. O cartão de identificação de arrumador é pessoal e intransmissível ano e é válido pelo 

período um ano a contar da data da sua emissão ou renovação. 

3. O modelo do cartão de vendedor ambulante de lotarias constitui o Anexo III do presente 

Regulamento. 

 

ARTIGO 31º 

Deveres do Arrumador de Automóveis 

1. No exercício da sua actividade é dever do arrumador de automóveis: 

a) Auxiliar os automobilistas no estacionamento das viaturas, permitindo a circulação 

de rodoviária e pedonal no local, nomeadamente a pessoas com deficiência; 

b) Respeitar a delimitação dos lugares de estacionamento para veículos existentes; 

c) Observar as regras de estacionamento constantes do Código da Estrada nomeadamente as 

relativas às distancias a observar, entre outras, nas passadeiras, cruzamentos, 

entroncamentos; 

d) Tratar com urbanidade todos os transeuntes; 
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e) Zelar pela integridade das viaturas estacionadas e alertar as autoridades em caso de 

ocorrência que a ponha em risco; 

f) Exibir o cartão de identificação, no peito, de forma visível; 

g) Restituir o cartão de identificação em caso de caducidade da licença; 

h) Não exercer a actividade sob efeito de bebidas alcoólicas ou substâncias psicotrópicas; 

2. É expressamente proibido ao arrumador de automóveis solicitar qualquer pagamento como, 

contrapartida pela actividade, apenas podendo ser aceites as contribuições voluntárias com 

que os automobilistas, espontaneamente, desejem gratificar o arrumador. 

3. É expressamente proibido ao arrumador de automóveis importunar os automobilistas, 

nomeadamente com a oferta de artigos para venda ou procedendo à prestação de quaisquer 

serviços não solicitados, como a lavagem dos automóveis estacionados. 

 

ARTIGO 32º 

Revogação da licença 

A violação dos deveres previstos no artigo anterior, quando praticada de uma forma reiterada e 

injustificada, é fundamento para a revogação da licença para o exercício da actividade de 

arrumador de automóveis. 

 

ARTIGO 33º 

Registo 

A Câmara Municipal elaborará um registo dos arrumadores de automóveis que se encontram 

licenciados para exercer a sua actividade, da qual conste todos os elementos referidos na 

licença concedida. 

 

CAPITULO V 

ACAMPAMENTOS OCASIONAIS 

ARTIGO 34º 

Licenciamento 

Fora dos locais adequados à prática do campismo e caravanismo, a realização de 

acampamentos ocasionais no Município de Odivelas fica sujeita à obtenção de licença da 

Câmara Municipal. 

 

ARTIGO 35º 

Procedimento de licenciamento 

1. O pedido de licenciamento para acampamento ocasional é dirigido ao Presidente da Câmara 

Municipal, com a antecedência mínima de 15 dias úteis da data de realização do evento, 

através de requerimento de modelo próprio, qual deverá constar: 

a) A identificação completa do interessado; 

b) A descrição pormenorizada das actividades que irão ser desenvolvidas e os equipamentos a 

utilizar; 
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c) A Identificação do proprietário do prédio onde se realizará o acampamento ocasional; 

d) O período de tempo pelo qual o licenciamento é pretendido, e que não poderá ser superior 

ao autorizado pelo proprietário do prédio onde o acampamento se realizará; 

2. O pedido de licenciamento para acampamento ocasional deverá ser instruído com os 

seguintes documentos: 

a) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou do cartão do cidadão do requerente; 

b) Fotocópia do cartão de Identificação Fiscal; 

c) Documento comprovativo da titularidade do direito de propriedade e autorização expressa do 

proprietário do prédio onde o acampamento se realizará, nos casos em que o interessado não 

seja o proprietário do prédio; 

d) Planta de localização da qual conste devidamente assinalado o local onde se fará o 

acampamento. 

e) Seguro de responsabilidade civil relativo ao prédio e ao acampamento ocasional a requerer. 

 

ARTIGO 36º 

Consultas 

1. O licenciamento para acampamento ocasional carece de parecer vinculativo das seguintes 

entidades: 

a) Delegado de Saúde; 

b) Entidade policial territorialmente competente; 

c) Serviço Nacional de Bombeiros e de Protecção Civil. 

2. As autoridade constantes no número anterior deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias 

úteis sobre o pedido de licenciamento de acampamento ocasional, constituindo a falta e/ou 

omissão de resposta no referido prazo, a emissão de parecer favorável sem qualquer 

condicionante. 

3. A Câmara Municipal de Odivelas e as entidades constantes do número um do presente 

artigo, poderão sujeitar o licenciamento do acampamento ao cumprimento de condições 

especiais a definir e a fundamentar no alvará de licenciamento. 

 

ARTIGO 37º 

Duração e revogação do licenciamento 

1. A licença é concedida por um período de tempo determinado, podendo ser revogado a 

qualquer momento, em caso de manifesto interesse público, designadamente para protecção 

da saúde ou bens dos campistas ou caravanistas, ou em situações em que esteja em causa a 

ordem e tranquilidade públicas. 

2. Nos casos em que o pedido de licenciamento é efectuado por pessoa diferente do 

proprietário do prédio o prazo do licenciamento do acampamento ocasional nunca poderá ser 

superior ao período de tempo autorizado expressamente pelo aquele proprietário. 
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ARTIGO 38º 

Deveres dos acampados 

1. O acampado deve zelar pelo respeito do espaço ocupado por si e pelos seus haveres. 

2. É obrigação do acampado deixar o espaço limpo quando levantar o acampamento. 

3. O acampado deve alertar as autoridades em caso de qualquer ocorrência que coloque a 

zona ou prédio em risco. 

 

ARTIGO 39.º 

Limitações 

1. Ao acampado é proibido de importunar os outros acampados, designadamente através da 

oferta de artigos para venda ou prestação de serviços não solicitados. 

2. A cada acampado será atribuído um espaço, sendo proibido estar noutros espaços sem 

justificação atendível ou sem ser convidado pelos seus titulares. 

3. A licença é apenas para zonas/prédios determinados. 

 

ARTIGO 40.º 

Seguro 

O acampado deverá efectuar e manter em vigor um seguro de responsabilidade civil que 

garanta o pagamento de eventuais danos causados a terceiros no exercício do seu 

acampamento. 

 

CAPÍTULO VI 

LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE EXPLORA ÇÃO DE MÁQUINAS DE 

DIVERSÃO 

 

ARTIGO 41º 

Objecto 

O registo e exploração de máquinas automáticas, mecânicas e electrónicas de diversão 

obedecem ao regime definido no Decreto – Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, com as 

especificidades constantes do presente Regulamento. 

 

ARTIGO 42º 

Âmbito 

São consideradas máquinas de diversão: 

a) Aquelas que, não pagando prémios em dinheiro, fichas ou qualquer elemento com valor 

económico, desenvolvem jogos cujos resultados dependem exclusiva ou fundamentalmente da 

perícia do utilizador, sendo permitido que a este seja concedido o prolongamento da utilização 

gratuita da máquina face à pontuação obtida; 

b) Aquelas que, tendo as características definidas na alínea anterior, permitem a apreensão de 

objectos cujo valor económico não exceda três vezes a importância despendida pelo utilizador. 
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ARTIGO 43º 

Locais de exploração 

1. As máquinas de diversão só podem ser instaladas e colocadas em funcionamento nos locais 

definidos no artigo 24.º do Decreto-Lei n.º310/2002, de 18 de Dezembro. 

2. Para efeitos de concessão de licença de jogos lícitos, a ser averbada à licença de utilização 

do estabelecimento, deverão ser apresentados, pelo requerente, os seguintes elementos: 

a) Requerimento; 

b) Planta de localização à escala 1/25 000; 

c) Planta de localização à escala ½ 000; 

d) Planta do estabelecimento com demarcação dos locais de instalação das máquinas, com o 

número máximo de três; 

e) Declaração do técnico autor do projecto em que se refira que a instalação das máquinas não 

afecta as condições de segurança do estabelecimento. 

 

ARTIGO 44º 

Registo 

1. A exploração de máquina de diversão no Município de Odivelas carece de registo, a 

requerer ao do presidente da Câmara Municipal pelo proprietário da máquina. 

2. O registo é requerido ao presidente da Câmara Municipal da área em que a máquina irá pela 

primeira vez ser colocada em exploração em simultâneo com o pedido de licenciamento, 

referido no art. 50º do presente regulamento. 

3. O pedido de registo, relativamente a cada máquina, é formulado através de impresso 

próprio, a fornecer pela edilidade, que obedece ao Modelo 1 anexo à Portaria n.º144/2003, de 

14 de Fevereiro. 

4. O pedido a que se refere o número anterior deve ser acompanhado dos elementos 

mencionados no artigo 21.º do Decreto – Lei n.º310/2002, de 18 de Dezembro. 

5. O registo é titulado por documento próprio, assinado e autenticado, que terá 

obrigatoriamente de acompanhar a máquina a que respeitar, e terá de obedecer ao Modelo 3, 

anexo à Portaria n.º144/2003, de 14 de Fevereiro. 

6. A alteração do proprietário da máquina, obriga o adquirente a requer ao Presidente da 

Câmara, no prazo de 30 dias, o respectivo averbamento, anexando para o efeito o título de 

registo e o documento de venda ou cedência, com a assinatura do transmitente, a indicação do 

número do Bilhete de Identidade, data de emissão e serviço emissor, no caso de se tratar de 

pessoa singular, ou, no caso de pessoas colectivas, assinado pelos seus representantes, com 

reconhecimento da qualidade em que estes intervêm e verificação dos poderes que legitimam 

a intervenção naquele ato. 
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ARTIGO 45º 

Elementos do processo 

A Câmara Municipal organiza um processo individual por cada máquina registada, do qual 

devem constar, além dos documentos referidos no artigo 21.º do Decreto – Lei n.º 310/2002, de 

18 de Dezembro, os seguintes elementos: 

a) Número do registo, que será sequencialmente atribuído cuja numeração se reinicia por cada 

ano civil; 

b) Tipo de máquina, fabricante, marca, número de fabrico, modelo e ano de fabrico; 

c) Classificação do tema ou temas de jogo de diversão; 

d) Proprietário e respectiva morada; 

e) Município em que a máquina está em exploração. 

 

ARTIGO 46º 

Máquinas registadas nos Governos Civis 

Quando for solicitado o primeiro licenciamento de exploração de máquinas que, à data da 

entrada em vigor do Decreto – Lei n.º 310/2002, se encontrem registadas nos Governos Civis, 

o Presidente da Câmara Municipal solicitará ao Governador Civil toda a informação existente e 

disponível sobre a máquina em apreço. 

 

ARTIGO 47º 

Condições de exploração 

1. As máquinas de diversão não poderão ser colocadas em exploração em locais que se 

situem a menos de 150 metros de estabelecimentos escolares, públicos ou privados, de ensino 

básico e secundário. 

2. A distância referida no número anterior é contada, em linha recta, da entrada dos edifícios 

mencionados ou, sendo caso disso, da entrada ou entradas do muro que os circunda. 

3. Nos referidos locais é interdita a instalação de aparelhos destinados à venda de produtos ou 

bebidas alcoólicas. 

4. A prática de jogos em máquinas reguladas pelo presente capítulo é interdita a menores de 

16 anos, salvo quando, tendo estes mais de 12 anos, se façam acompanhar por pessoa que 

exerça o respetivo poder paternal. 

 

Artigo 48º 

Afixação de inscrição ou dístico 

É obrigatória a afixação, na própria máquina, em lugar bem visível, de inscrição ou dístico 

contendo os seguintes elementos: 

a) Número de registo; 

b) Nome do proprietário; 

c) Prazo limite da validade da licença de exploração concedida; 

d) Idade exigida para a sua utilização; 

e) Nome do fabricante; 

f) Tema de jogo; 
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g) Tipo de máquina; 

h) Número de fábrica. 

 

ARTIGO 49º 

Causas de indeferimento 

1. Constituem motivos de indeferimento da pretensão de concessão, renovação da licença e 

mudança de local de exploração, mesmo que respeitada a distância mínima referida no número 

um do artigo anterior: 

a) A protecção à infância e juventude, prevenção da criminalidade e manutenção ou reposição 

da segurança, da ordem ou da tranquilidade públicas; 

b) A violação das restrições estabelecidas no artigo anterior. 

2. Nos casos de máquinas que irão ser colocadas pela primeira vez em exploração, constitui 

motivo de indeferimento da pretensão a solicitação da licença de exploração em município 

diferente daquele em que ocorreu o registo. 

3. A inexistência de licença de utilização para o local no qual se pretende colocar a máquina à 

exploração. 

4. O indeferimento é sempre fundamentado e precedido de audiência prévia do interessado. 

 

ARTIGO 50º 

Licença de exploração 

1. Cada máquina de diversão só pode ser colocada em exploração no Município de Odivelas 

desde que disponha da correspondente licença de exploração emitida pela Câmara Municipal 

de Odivelas, que deverá sempre acompanhar a máquina. 

2. A licença de exploração é requerida ao Presidente da Câmara Municipal pelo proprietário da 

máquina, através de impresso próprio, que obedece ao Modelo 1, anexo à Portaria n.º 

144/2003, de 14 de Fevereiro, por períodos anuais ou semestrais. 

3. O pedido de licença de exploração ou da respectiva renovação é instruído com os seguintes 

elementos: 

a) Título de registo da máquina, que será devolvido; 

b) Documento comprovativo do pagamento do imposto sobre o rendimento respeitante ao ano 

anterior; 

c) Documento comprovativo do pagamento dos encargos devidos a instituições de segurança 

social; 

d) A competente licença de utilização, no âmbito da actividade exercida no estabelecimento; 

e) Licença de jogos lícitos, nos termos do artigo 45.º do presente regulamento. 

4. A licença de exploração obedece ao Modelo 2, anexo à Portaria n.º 144/2003, de 14 de 

Fevereiro. 

5. O Presidente da Câmara Municipal comunicará o licenciamento da exploração à Câmara 

Municipal que efectuou o registo da máquina, para efeitos de anotação no processo respectivo. 
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6. A licença de exploração é concedida por períodos semestrais ou anuais, podendo o 

proprietário da máquina de diversão requerer a sua renovação, por igual período, com 

antecedência mínima de 30 dias úteis antes do termo do seu prazo inicial de validade ou da 

sua renovação. 

 

ARTIGO 51º 

Transferência do local de exploração da máquina no Município de Odivelas 

1. A transferência da máquina de diversão para local diferente do constante da licença de 

exploração, na área territorial do Município de Odivelas, é precedida de comunicação ao 

Presidente da Câmara Municipal. 

2. A comunicação é feita através de impresso próprio, que obedece ao Modelo 4, anexo à 

Portaria n.º 144/2003, de 14 de Fevereiro. 

3. O Presidente da Câmara Municipal, face à localização proposta, avaliará da sua 

conformidade com os condicionamentos existentes, desde logo com a distância mínima de 150 

metros que deve existir relativamente aos estabelecimentos de ensino, bem como com 

quaisquer outros motivos que sejam causa de indeferimento da concessão ou renovação da 

licença de exploração. 

4. Caso se verifique que a instalação no local proposto é susceptível de afectar qualquer dos 

interesses a proteger, a Câmara Municipal indefere o requerimento de mudança de local de 

exploração da máquina. 

 

ARTIGO 52º 

Transferência do local de exploração da máquina de outro município 

1. A transferência da máquina de outro município carece de novo licenciamento de exploração. 

2. O Presidente da Câmara Municipal de Odivelas ou o vereador com competência delegada 

para conceder a licença de exploração para a máquina de diversão deve comunicar esse facto 

à Câmara Municipal em cujo território a máquina se encontrava em exploração. 

 

ARTIGO 53º 

Substituição do tema de jogo 

A substituição do tema de jogo de máquina de diversão só pode ser efectuada, pelo respectivo 

proprietário, depois de este requerer à Inspecção-Geral de Jogos a classificação desse tema e 

de comunicar ao Presidente da Câmara Municipal a referida substituição, mediante a 

apresentação do documento de classificação emitido por aquela entidade e da memória 

descritiva do novo jogo. 
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ARTIGO 54º 

Consulta às forças policiais 

1. Nos casos de concessão de licença de exploração, sua renovação ou de alteração do local 

de exploração da máquina, o Presidente da Câmara Municipal, solicita à força de segurança 

territorialmente competente a emissão de parecer, no prazo de quinze dias úteis. 

2. A falta de parecer da entidade referida no número anterior é considerada parecer favorável 

sem considerações. 

 

ARTIGO 55º 

Revogação e caducidade da licença de exploração de máquina de diversão 

1. A licença de exploração caduca em caso de: 

a) Termo do prazo de validade, sem apresentação prévia do respectivo pedido de renovação, 

nos termos definidos neste Regulamento; 

b) Caducidade da licença de utilização do recinto de diversão onde a máquina foi colocada em 

exploração, no caso de alteração da utilização do estabelecimento, salvo se o proprietário da 

máquina proceder, previamente, à sua transferência para outro recinto de diversão; 

c) Transferência do local de exploração da máquina para outro município. 

 

CAPITULO VII 

LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE REALIZA ÇÃO DE 

ESPECTÁCULOS DE NATUREZA DESPORTIVA E DE DIVERTIMEN TOS PÚBLICOS NAS 

VIAS, JARDINS E DEMAIS LUGARES PÚBLICOS AO AR LIVRE  

 

SECÇÃO I 

DIVERTIMENTOS PÚBLICOS E ACTIVIDADES RUIDOSAS 

 

ARTIGO 56º 

Licenciamento 

1. Dependem de licenciamento da Câmara Municipal os arraiais, romarias, bailes e outros 

divertimentos públicos organizados nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre, 

assim como a actuação de bandas de música, grupos filarmónicos, tunas e outros 

agrupamentos musicais, e o funcionamento de emissores, amplificadores e outros aparelhos 

sonoros que projectem sons para as vias e demais lugares públicos, incluindo sinais horários. 

2. As festas promovidas por entidades oficiais, civis ou militares, não carecem de licenciamento 

municipal mas das mesmas deverá ser efectuada comunicação prévia ao Presidente da 

Câmara Municipal. 

 

ARTIGO 57º 

Pedido de licenciamento 

1. O pedido de licenciamento da realização de qualquer dos eventos referidos no número um 

do artigo anterior é dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, com a antecedência mínima 

de 15 dias úteis, através de requerimento de modelo próprio, do qual deverá constar: 
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a) A identificação completa do requerente, adequada à sua natureza singular ou colectiva; 

b) A actividade que se pretende realizar, com as suas características; 

c) O local e área do exercício da actividade, com a lotação prevista; 

d) Os dias e horas em que a actividade ocorrerá. 

2. O requerimento será acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Fotocópia do Bilhete de Identidade do requerente; 

b) Fotocópia do cartão de Identificação Fiscal; 

c) Seguro de acidentes pessoais e/ou seguro de responsabilidade civil quando tal seja 

legalmente exigível; 

d) Quaisquer outros necessários ao cabal esclarecimento da pretensão. 

3. Quando o requerente da licença for uma pessoa colectiva, o documento referido na alínea 

a), do número anterior, respeita ao titular ou titulares do respetivo órgão de gestão. 

 

ARTIGO 58º 

Espectáculos musicais e aparelhos sonoros 

1. As bandas de música, grupos filarmónicos, tunas e outros agrupamentos musicais não 

podem actuar nas vias e demais lugares públicos dos aglomerados urbanos desde as 0 até às 

9 horas. 

2. O funcionamento de emissores, amplificadores e outros aparelhos sonoros que projectem 

sons para as vias e demais lugares públicos, incluindo sinais sonoros, só poderá ocorrer entre 

as 9 e as 22 horas, mediante os condicionamentos previstos no artigo seguinte. 

3. O funcionamento a que se refere o número anterior só poderá ser autorizado por ocasião de 

festas tradicionais, espectáculos ao ar livre ou em outros casos análogos devidamente 

justificados. 

4. Nos casos previstos no presente artigo, quando a licença especial de ruído for concedida por 

período superior a um mês, é obrigatório o cumprimento dos limites estabelecidos no n.º 5 do 

artigo 15.º do Regulamento Geral do Ruído. 

 

ARTIGO 59º 

Limitações 

1. Não é permitido o funcionamento ou o exercício contínuo dos espectáculos ou actividades 

ruidosas nas vias públicas, na proximidade de edifícios hospitalares ou similares e ainda em 

edifícios escolares durante o respectivo horário de funcionamento. 

2. A realização de festividades, de divertimentos públicos e espectáculos ruidosos nas vias e 

demais lugares públicos poderá ser excepcionalmente autorizada: 

a) Nas proximidades de edifícios de habitação e estabelecimentos hoteleiros ou meios 

complementares de alojamento aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 

20H00 e as 08H00; 

b) Na proximidade de escolas ou equipamentos similares durante o respectivo horário de 

funcionamento; 
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c) Na proximidade de hospitais ou estabelecimentos similares desde que, cumulativamente, 

seja dado cumprimento aos requisitos constantes do Artigo 15ª do Regulamento Geral do 

Ruído aprovado pelo DL nº 9/2007 de 17 de Janeiro. 

 

ARTIGO 60º 

Festividades tradicionais 

1. Por ocasião de festejos tradicionais do concelho de Odivelas pode, excepcionalmente, ser 

permitido o funcionamento ou o exercício contínuo dos espectáculos ou actividades previstas 

nos números anteriores, excepto nas proximidades de edifícios hospitalares ou similares. 

2. Os espectáculos ou actividades que não estejam licenciados ou se não contenham nos 

limites da respectiva licença devem ser imediatamente suspensos, oficiosamente ou a pedido 

de qualquer interessado. 

 

ARTIGO 61º 

Emissão da licença 

1. A licença é concedida, verificados que sejam os condicionamentos legais, dela devendo 

constar, designadamente, o local de realização, o tipo de evento e os limites horários, assim 

como quaisquer condições que tenham sido definidas ou impostas no licenciamento e julgadas 

necessárias para preservar o descanso dos cidadãos. 

2. A emissão da licença está sujeita a parecer da força de segurança territorialmente 

competente e das demais entidades e serviços municipais tidos como convenientes. 

 

SECÇÃO II 

PROVAS DESPORTIVAS 

 

ARTIGO 62º 

Autorização e prazos 

1. A realização de espectáculos desportivos na via pública carece de autorização da câmara 

Municipal, ou em quem esta entidade delegar; 

2. Ao regime constante na presente secção deverá ser aplicado, com as necessárias 

adaptações o disposto no Decreto – Regulamentar N.º 2-A/2005, de 24/03. 

3. Os pedidos de autorização e licenciamento referidos nas subsecções I e II da presente 

secção que não respeitem a antecedência mínima fixada devem ser liminarmente indeferidos 
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SUBSECÇÃO I 

PROVAS DE ÂMBITO MUNICIPAL 

 

ARTIGO 63º 

Pedido de Autorização 

1. O pedido de autorização da realização de espectáculos desportivos na via pública, a nível 

municipal, é dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, com a antecedência mínima de 30 

dias úteis, através de requerimento próprio, do qual deverá constar: 

a) A identificação completa do requerente (nome, firma ou denominação); 

b) A morada ou sede social; 

c) A actividade que se pretende realizar; 

d) O percurso a realizar ou localização da prova; 

e) Os dias e horas em que a actividade ocorrerá. 

2. O requerimento será acompanhado dos seguintes elementos, quando exigível: 

a) Traçado do percurso da prova, sobre mapa ou esboço da rede viária, em escala adequada, 

que permita uma correcta análise do percurso, indicando de forma clara as vias abrangidas, as 

localidades e os horários prováveis de passagem nas mesmas, bem como o sentido de 

marcha; 

b) Regulamento da prova que estabeleça as normas a que a mesma deve obedecer; 

c) Parecer das forças de segurança que superintendam o território a percorrer; 

d) Parecer das entidades sob cuja jurisdição se encontram as vias a utilizar, caso não seja a 

Câmara Municipal onde o pedido é apresentado; 

e) Parecer da federação ou associação desportiva respectiva, que poderá ser sob a forma de 

visto no regulamento da prova. 

 

ARTIGO 64º 

Emissão da Autorização 

1. A emissão da autorização fica sujeita ao parecer favorável vinculativo das entidades 

legalmente competentes, referidas no artigo anterior. 

2. A autorização a conceder deverá conter o tipo de evento, o local ou percurso, a hora da 

realização da prova, bem como quaisquer condições que tenham sido definidas ou impostas no 

licenciamento. 

3. No acto de levantamento da autorização deverá o requerente exibir comprovativo da 

existência de seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais para o evento a realizar, 

nos termos da legislação em vigor para a referida atividade. 

 

ARTIGO 65º 

Comunicações 

Do conteúdo da decisão municipal é dado conhecimento às forças de segurança que 

superintendam no território a percorrer, bem como demais entidades e serviços municipais 

tidas como convenientes. 
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SUBSECÇÃO II 

PROVAS DE ÂMBITO INTERMUNICIPAL 

 

ARTIGO 66º 

Pedido de Autorização 

1. O pedido de autorização da realização de espectáculos desportivos na via pública, a nível 

intermunicipal, é dirigido ao Presidente da Câmara Municipal em que a prova tenha o seu 

termo, com a antecedência mínima de 60 dias, através de requerimento de modelo próprio, do 

qual deverá constar: 

a) A identificação completa do requerente (nome, firma ou denominação); 

b) A morada ou sede social; 

c) A actividade que se pretende realizar; 

d) O percurso a realizar; 

e) Os dias e horas em que a actividade ocorrerá. 

2. O requerimento será acompanhado dos seguintes elementos: 

a) Traçado do percurso da prova, sobre mapa ou esboço da rede viária, em escala adequada, 

que permita uma correcta análise do percurso, indicando de forma clara as vias abrangidas, as 

localidades e os horários prováveis de passagem nas mesmas, bem como o sentido de 

marcha; 

b) Regulamento da prova que estabeleça as normas a que a prova deve obedecer; 

c) Parecer das forças de segurança que superintendam o território a percorrer; 

d) Parecer das entidades sob cuja jurisdição se encontram as vias a utilizar, caso não seja a 

Câmara Municipal onde o pedido é apresentado; 

e) Parecer da federação ou associação desportiva respectiva, que poderá ser sobre a forma de 

visto no regulamento da prova. 

3. No caso de a prova se desenvolver por um percurso que abranja somente um Distrito, o 

parecer a entregar pelo requerente a que se refere a alínea c), do n.º 2, do presente artigo, 

deve ser solicitado ao Comando de Polícia da Polícia de Segurança Pública (PSP) e ao 

Comando da Brigada Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR). 

4. No caso de a prova se desenvolver por um percurso que abranja mais do que um Distrito, o 

parecer a que se refere a alínea c), do n.º 2, do presente artigo, deve ser solicitado à Direcção 

Nacional da PSP e ao Comando Geral da GNR. 

 

ARTIGO 67º 

Emissão da Autorização 

1. A emissão da autorização fica sujeita ao parecer favorável vinculativo das entidades 

legalmente competentes, referidas no artigo anterior e aprovação dos percursos por parte dos 

diferentes municípios. 

2. A licença eventualmente concedida deverá conter o tipo de evento, o local ou percurso, a 

hora da realização da prova, bem como quaisquer condições que tenham sido definidas ou 

impostas no licenciamento. 
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3. No acto de levantamento da autorização deverá o requerente exibir comprovativo da 

existência de seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais para o evento a realizar, 

nos termos da legislação em vigor para a referida actividade. 

ARTIGO 68º 

Comunicações 

Do conteúdo da decisão municipal é dado conhecimento às forças de segurança que 

superintendam o território a percorrer bem como demais entidades e serviços municipais tidos 

como convenientes. 

 

CAPÍTULO VIII 

LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE AGÊNCIA S DE VENDA DE 

BILHETES PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 

ARTIGO 69º 

Licenciamento 

(Revogado). 

ARTIGO 70º 

Requerimento 

(Revogado). 

ARTIGO 71º 

Requisitos 

(Revogado). 

ARTIGO 72.º 

Proibições 

(Revogado). 

ARTIGO 73.º 

Emissão da licença 

(Revogado). 

 

CAPÍTULO IX 

LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE FOGUEIR AS E QUEIMADAS 

ARTIGO 74º 

 

Fogueiras /Queimadas 

É proibido fazer fogueiras/ queimadas de restolhos, silvados, matos, lixos e outros que, de 

algum modo, possam pôr em causa a segurança de pessoas e bens ou causar-lhes 

incómodos. 
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ARTIGO 75º 

Fogueiras 

1. Nas ruas, praças e demais lugares públicos das povoações é proibido acender fogueiras, 

assim como a menos de 30 m de quaisquer construções e a menos de 300 m de bosques, 

matas, lenhas, searas, palhas, depósitos de substâncias susceptíveis de arder e, 

independentemente da distância, sempre que deva prever-se risco de incêndio. 

2. As situações ou casos não enquadráveis na proibição de realização de fogueiras, a 

efectivação das tradicionais fogueiras de Natal e dos santos populares, carecem de 

licenciamento municipal, o qual deverá estabelecer as condições para a sua efectivação tendo 

em conta as precauções necessárias à segurança de pessoas e bens. 

 

ARTIGO 76º 

Pedido de licenciamento/autorização 

1. O pedido de licenciamento/autorização da realização de fogueiras/queimadas é dirigido ao 

Presidente da Câmara Municipal, com 10 dias úteis de antecedência, através de requerimento 

próprio, do qual deverá constar: 

a) O nome, a idade, o estado civil e a residência do requerente; 

b) O local da realização da fogueira ou queimada; 

c) A data proposta para a realização da fogueira ou queimada; 

d) As medidas e precauções tomadas para salvaguarda da segurança de pessoas e bens, 

nomeadamente, no caso das queimadas, quanto à presença de técnico credenciado em fogo 

controlado ou de equipa de bombeiros/ sapadores florestais. 

2. Quando o pedido de licenciamento/autorização for formulado por pessoas colectivas, os 

elementos referidos nos números anteriores devem respeitar aos titulares da gerência ou da 

administração das mesmas. 

 

ARTIGO 77º 

Emissão da licença/autorização para a realização de  fogueiras e queimadas 

A emissão de licença/autorização fixará as condições que tenham sido definidas ou impostas 

no licenciamento, de acordo o Decreto – Lei 124/2006, de 28 de Junho, com as alterações que 

lhe são conferidas pelo Decreto – Lei 17/2009, de 14 de Janeiro. 

 

CAPÍTULO X 

LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE REALIZA ÇÃO DE LEILÕES 

ARTIGO 78º 

 

Licenciamento 

(Revogado). 

ARTIGO 79º 

Procedimento de licenciamento 

(Revogado). 
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ARTIGO 80º 

Emissão da licença para a realização de leilões 

(Revogado). 

ARTIGO 81º 

Comunicação às forças de segurança 

(Revogado). 

 

CAPÍTULO XI 

PROTECÇÃO DE PESSOAS E BENS 

 

ARTIGO 82º 

Protecção contra quedas em resguardos, coberturas d e poços, fossas, fendas e outras 

irregularidades no solo 

1. É obrigatório o resguardo ou a cobertura eficaz de poços, fendas e outras irregularidades 

existentes em quaisquer terrenos e susceptíveis de originar quedas desastrosas a pessoas e 

animais. 

2. A obrigação prevista no número anterior mantém-se durante a realização de obras e 

reparações de poços, fendas e outras irregularidades, salvo no momento em que, em virtude 

daqueles trabalhos, seja feita prevenção contra quedas. 

 

ARTIGO 83º 

Máquinas e engrenagens 

É igualmente obrigatório o resguardo eficaz dos maquinismos e engrenagens quando 

colocados à borda de poços, fendas e outras irregularidades no solo ou de fácil acesso. 

 

ARTIGO 84º 

Eficácia da cobertura ou resguardo 

1. Considera-se cobertura ou resguardo eficaz, para efeitos do presente diploma, qualquer 

placa que, obstruindo completamente a escavação, ofereça resistência a uma sobrecarga de 

100 kg/m2. 

2. O resguardo deve ser constituído pelo levantamento das paredes do poço ou cavidade até à 

altura mínima de 80 cm de superfície do solo ou por outra construção que, circundando a 

escavação, obedeça àquele requisito, contanto que, em qualquer caso, suporte uma força de 

100 kg. 

3. Se o sistema de escavação exigir na cobertura ou resguardo qualquer abertura, esta será 

tapada com tampa ou cancela que dê a devida protecção e só permanecerá aberta pelo tempo 

estritamente indispensável. 
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ARTIGO 85º 

Notificação para execução da cobertura ou resguardo  

1. Detectada qualquer infracção pela qual se considere responsável aquele que explora ou 

utiliza, seja a que título for, o prédio onde se encontra o poço, fosso, fenda ou irregularidade no 

solo, devem as autoridades, independentemente da aplicação da respectiva coima, notificar o 

responsável para cumprir o disposto no presente capítulo, fixando o prazo máximo de vinte e 

quatro horas para a conclusão dos trabalhos de cobertura e resguardo. 

2. Sempre que os notificados não executarem as obras prazo concedido, deve o responsável 

ser notificado para o cumprimento dentro do novo prazo fixado para efeito, não superior a doze 

horas. 

 

ARTIGO 86º 

Propriedades muradas ou vedadas 

O disposto na presente secção não abrange as propriedades muradas ou eficazmente 

vedadas. 

 

CAPÍTULO XII 

FISCALIZAÇÃO, INSTRUÇÃO DE PROCESSOS E SANÇÕES 

 

SECÇÃO I 

Da Fiscalização e Instrução dos Processos 

 

Artigo 87º 

Competência para fiscalizar 

É da competência das autoridades policiais, da fiscalização municipal e autoridades 

administrativas a investigação e participação de quaisquer factos susceptíveis de constituírem 

contra-ordenação nos termos do presente regulamento. 

 

Artigo 88º 

Competência para aplicação das coimas e das sanções  acessórias 

A competência para determinar a instauração de processos de contra-ordenação, aplicação as 

respectivas coimas e eventuais sanções acessórias, pertence ao Presidente da Câmara 

Municipal de Odivelas, ou Vereador com competência delegada. 

 

SECÇÃO II 

Das contraordenações 

 

ARTIGO 89º 

Contra-ordenações 

1. Constituem contra-ordenações no âmbito da actividade de Guarda-Nocturno: 

a) A violação dos deveres, a que se refere o artigo 12º, alíneas a), b), c), f) e i), punidas com 

coima de € 30 a € 170; 
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b) A violação dos deveres a que se referem o artigo. 12º, alíneas d) e g), punidas com coima de 

€ 15 a € 120 € ; 

c) A violação do dever a que se refere o artigo 12º, alínea h) punida com coima de € 30 a € 

120. 

d) A violação dos deveres a que se referem o artigo 12º, alíneas j), k), l) e m) punidas com 

coima de € 70 a € 200; 

e) A falta de exibição das licenças às entidades fiscalizadoras constitui contra-ordenação 

punida com coima de € 70 a € 200, salvo se estiverem temporariamente indisponíveis, por 

motivo atendível, e vierem a ser apresentadas ou for justificada a impossibilidade de 

apresentação no prazo de 48 Horas. 

2. Na actividade de Venda Ambulante de Lotarias: 

a) A venda ambulante de lotaria sem licença, punida com coima de € 60 a € 120; 

b) A falta de cumprimento dos deveres de vendedor ambulante de lotaria, punida com coima de 

€ 80,00 a € 150,00; 

c) A falta de exibição da licença às entidades fiscalizadoras constitui contra-ordenação punida 

com coima de € 70 a € 200, salvo se estiver temporariamente indisponível, por motivo 

atendível, e vier a ser apresentada ou for justificada a impossibilidade de apresentação, no 

prazo de quarenta e oito horas. 

3. Na actividade de Arrumador de Automóveis: 

a) O exercício da actividade de arrumador de automóveis sem licença ou fora do local nela 

indicado – zona – punida com coima de € 60 a € 300; 

b) A falta de cumprimento das regras da actividade, punidas com coima de € 60 a € 300; 

c) A coima aplicável nos termos da alínea a) do nº 3 do presente artigo pode ser substituída a 

requerimento do condenado, por prestação de trabalho a favor da comunidade, nos termos 

previstos no Regime Geral sobre Ilícito de mera Ordenação social; 

4. A realização de acampamentos ocasionais sem licença ou fora do local nela indicado – zona 

– punida com coima de € 150 a € 200 €; 

5. A realização sem licença municipal, das actividades previstas no artigo 58º do presente 

regulamento, punida com coima de € 25 a € 200; 

6. A realização sem licença municipal, das actividades previstas no artigo 58º do presente 

regulamento, punida com coima de € 25 a € 220; 

7. A venda de bilhetes para espectáculos públicos sem licença, punida com coima de € 120 a € 

250; 

8. A venda de bilhetes por preço superior ao permitido ou fora dos locais autorizados punida 

com coima de € 60 a € 250; 

9. A realização sem licença municipal, das actividades previstas no artigo 76º e 77º do presente 

regulamento, punidas com coima de € 30 a € 1000, quando da actividade proibida resulte, 

perigo de incêndio, e de € 30 a € 270 nos demais casos; 

10. A realização sem licença municipal, das actividades previstas no artigo 80º do presente 

regulamento, punida com coima de € 200 a € 500; 
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11. O não cumprimento dos deveres resultantes do Capitulo XI do presente regulamento, com 

coima de € 80 a € 250; 

12. Na actividade da Exploração de Máquinas Automáticas, Mecânicas, Eléctricas e 

Electrónicas de Diversão: 

a) Exploração de máquinas sem registo, punida com coima de € 1.500 a € 2.500, por cada 

máquina; 

b) Falsificação do título de registo ou do título de licenciamento, punida com coima de € 1.500 a 

€ 2.500; 

c) Exploração de máquinas sem que sejam acompanhadas do original ou fotocópia autenticada 

do título de registo, do título de licenciamento ou dos documentos previstos nos nºs 4 e 6 do 

artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, punida com coima de € 120 a € 

200 por cada máquina; 

d) Desconformidade com os elementos constantes do título de registo por falta de averbamento 

de novo proprietário, punida com coima de € 120 a € 500 por cada máquina; 

e) Exploração de máquinas sem que o respectivo tema ou circuito de jogo tenha sido 

classificado pela Inspecção-Geral de Jogos, punida com coima de € 500 a € 750 por cada 

máquina; 

f) Exploração de máquinas sem licença ou com licença de exploração caducada, punida com 

coima de € 1.000 a € 2.500, por cada máquina; 

g) Exploração de máquinas de diversão em recinto ou estabelecimento diferente daquele para 

que foram licenciadas ou fora dos locais autorizados, punida com coima de € 270 a € 1.000 por 

cada máquina; 

h) Exploração de máquinas em número superior ao permitido, punida com coima de € 270 a € 

1.100 por cada máquina e, acessoriamente, atenta a gravidade e frequência da infracção, 

apreensão e perda das mesmas a favor do Estado; 

i) Falta das comunicações previstas no artigo 48º do presente Regulamento, punida com coima 

de € 250 a € 1.100 por cada máquina; 

j) Utilização de máquinas de diversão por pessoas com idade inferior à estabelecida, punida 

com coima de € 500 a € 2.500; 

k) Falta ou afixação indevida da inscrição ou dístico referido no artigo 50.º do presente 

Regulamento, bem como a omissão de qualquer dos seus elementos, punida com coima de € 

270 a € 1.100 por cada máquina. 

13. A falta de exibição da licença às entidades fiscalizadoras, punida com coima de € 70 a € 

200, salvo se estiver temporariamente indisponível por motivo atendível, e vier a ser 

apresentada ou for justificada a impossibilidade de apresentação, no prazo de quarenta e oito 

horas. 

14. A negligência e a tentativa são puníveis 
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CAPITULO XIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

ARTIGO 90º 

Taxas 

Pela emissão das licenças correspondentes à prática dos actos referidos no presente 

Regulamento são devidas as taxas fixadas no Regulamento de Taxas, Tarifas e Outras 

Receitas do Município de Odivelas e seu Regulamento de Liquidação e Cobrança. 

 

ARTIGO 91º 

Norma Revogatória 

A partir da data de entrada em vigor do presente Regulamento serão revogadas todas as 

disposições regulamentares do Município de Odivelas que o contrariem. 

 

ARTIGO 92º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicitação. 

 

ANEXO I 

Cartão de Identificação de Guarda-Nocturno – Artigo 14º 

(de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 79/2010, de 9 de Fevereiro, conjugado com o 

ofício circular n.º 703, de 23/2/2010, da Direcção-Geral das Autarquias Locais). 
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REGULAMENTO DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

 

Preâmbulo 

A fixação dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais sitos no Concelho 

de Odivelas exige, por imposição legal, que o Município aprove um regulamento específico 

sobre a matéria.  

Com efeito, só assim poderão ser complementadas as normas legais em vigor, alcançando-se 

um quadro legislativo que permite o normal funcionamento das actividades abrangidas pela 

regulamentação municipal. 

Nestes termos, o Município de Odivelas, no uso das atribuições e das competências que lhes 

estão cometidas e aos seus órgãos, pelo artigo 241º da Constituição da República Portuguesa, 

pela alínea a) do n.º 2 do artigo 53º e pela alínea a) do nº 6 do artigo 64º, ambos da Lei 169/99, 

de 18 de Setembro (com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/200 2, de 11 de 

Janeiro) , pelo artigo 3º e n.º 1 do artigo 4º do DL 48/96, de 15 de Maio (alterado pelos 

Decreto-Lei n.º 126/96, de 10/08, Decreto-Lei n.º 2 16/96, de 20/11, Decreto-Lei n.º 

111/2010, de 15/10, e Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 /04, e pela Portaria n.º 154/96, de 15/05 ), 

e no cumprimento do disposto no artigo 2.º do DL 111/2010, de 15 de Outubro, aprova as 

seguintes normas regulamentares: 

 

TÍTULO I 

Âmbito de aplicação 

Artigo 1º 

(Objecto) 

1. Os estabelecimentos a que se referem os n.os 1 a 4 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 48/96, de 

15 de Maio, localizados no Concelho de Odivelas e cuja actividade seja a de venda ao público 

e/ou prestação de serviços, regem-se, na fixação dos períodos de abertura, func ionamento 

e encerramento, pelo presente Regulamento . 

2. Regem-se também pelo presente Regulamento as esplanadas dos estabelecimentos adiante 

enunciados. 

 

TÍTULO II 

Disposições Comuns 

Artigo 2º 

(Regime geral de funcionamento) 

Sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes, os estabelecimentos abrangidos pelo presente 

Regulamento podem estar abertos entre as 06H00 e as 24H00 todos os dias da semana. 
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Artigo 3º 

(Períodos de encerramento) 

1. Durante os períodos de funcionamento, fixados no presente Regulamento, poderão os 

estabelecimentos encerrar para almoço e/ou jantar. 

2. As disposições deste Regulamento não prejudicam as disposições  legais relativas à 

duração semanal e diária do trabalho, regime de turnos e horários de trabalho, descanso 

semanal e remuneração legalmente devidos, bem como todos os aspectos decorrentes dos 

contratos colectivos e individuais de trabalho. 

 

Artigo 4º 

(Mercados) 

Os estabelecimentos localizados nos mercados municipais com comunicação para o exterior, 

optarão pelo período de funcionamento do mercado ou do ramo de actividade ou ramos de 

actividades a que pertencem, estando este horário s ujeito ao regime de comunicação 

prévia com prazo no Balcão do Empreendedor . 

 

Artigo 5º 

(Estabelecimentos mistos) 

1. Os estabelecimentos mistos ficam sujeitos a um único horário de funcionamento, em função 

da actividade principal. 

2. A Câmara Municipal de Odivelas pode, perante situações especiais e ponderadas caso a 

caso, fixar o horário a praticar nos estabelecimentos com estas características, estando este 

horário sujeito ao regime de comunicação prévia com  prazo no Balcão do 

Empreendedor . 

 

Artigo 6º 

(Permanência e abastecimento) 

1. É proibida a permanência nos estabelecimentos de pessoas para além dos proprietários e 

empregados, depois da hora de encerramento, excepto as que se encontram à espera de 

serem atendidas na altura do encerramento. 

2. Deverão os comerciantes tomar as medidas necessárias e adequadas, no sentido de 

assegurar o encerramento do estabelecimento na hora estabelecida. 

3. É permitida a abertura antes ou depois do horário normal de funcionamento para fins 

exclusivos e comprovados de abastecimento do estabelecimento. 

 

Artigo 7º 

(Mapa de horário) 

1. O titular da exploração do estabelecimento, ou q uem o represente, deve proceder à 

mera comunicação prévia, no Balcão do Empreendedor,  do horário de funcionamento, 

bem como das suas alterações. 
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2. Cada estabelecimento deve afixar o mapa de horár io de funcionamento em local bem 

visível do exterior. 

3. Do mapa de horário de funcionamento devem consta r as condições fixadas pela 

autarquia, nomeadamente, a denominação do estabelec imento, identificação da entidade 

titular da exploração, natureza da actividade exerc ida, horários de abertura e de 

encerramento, bem como os dias de descanso semanal ou de períodos de 

encerramento, se a eles houver lugar.  

4. De forma alguma pode o estabelecimento funcionar  fora do horário publicitado nos 

termos dos números anteriores. 

 

TÍTULO III 

Do Funcionamento 

Artigo 8º 

(Períodos de funcionamento) 

1. Os períodos máximos de funcionamento referidos no artigo 2º do presente Regulamento são 

os previstos na legislação em vigor, nomeadamente: 

a) As grandes superfícies e os centros comerciais p oderão estar abertos entre as 06H00 

e as 24H00, todos os dias da semana, devendo-se tod avia manter abertos os corredores 

de acesso e as instalações sanitárias de apoio aos estabelecimentos referidos nas 

alíneas b) e c) deste artigo, que ali se encontrem instalados. 

b) Os cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-bares, self-services e ainda as lojas 

de conveniência poderão estar abertos entre as 06H00 e as 02H00 do dia seguinte , todos os 

dias da semana. 

c) Os clubes, cabarés, boîtes, dancings, casas de fado e estabelecimento análogos, poderão 

estar abertos entre as 09H00 e as 04H00 do dia seguinte , todos os dias da semana. 

d) Os restantes estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços, incluindo os 

localizados em grandes superfícies e centros comerciais : todos os dias das 06H00 às 

24H00. 

2. As esplanadas dos estabelecimentos incluídos na alínea b) do número anterior só poderão 

funcionar entre as 08H00 e as 22H00, sem prejuízo da possibil idade de alargamento deste 

horário até às 02H00 a requerimento do interessado e após pareceres da autoridade 

policial com jurisdição na área e da Junta de Fregu esia, e nos termos do disposto no 

artigo 11º . 

3. São exceptuados dos limites fixados no número um  deste artigo os estabelecimentos 

situados em postos abastecedores de combustível, es tações de serviço e estações 

ferroviárias ou rodoviárias, que podem estar aberto s dentro do horário estipulado para 

estes postos ou estações. 
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Artigo 9º 

(Funcionamento permanente) 

Podem funcionar permanentemente, sem prejuízo de le gislação especial aplicável: 

a) As farmácias; 

b) Os postos abastecedores de combustível, estações  de serviço e estações ferroviárias 

e rodoviárias; 

c) Os estabelecimentos situados em estações ferrovi árias e rodoviárias; 

d) Os estabelecimentos de hospedagem; 

e) Os estabelecimentos hoteleiros e complementares de alojamento turístico; 

f) Os parques de campismo; 

g) Os parques de estacionamento; 

h) Os hospitais, centros médicos, de enfermagem e c línicos, com internamento; 

i) Os hospitais e clínicas veterinárias com interna mento; 

j) Os lares de idosos; 

k As agências Funerárias; 

l) Outros estabelecimentos afins ou equiparáveis ao s referidos nas alíneas anteriores. 

 

Artigo 10º 

(Alteração de horário) 

Podem os titulares da exploração dos estabeleciment os comerciais, alterar o respectivo 

horário, dentro dos limites fixados para o efeito, nos artigos 2º e 8º do presente 

Regulamento, estando, contudo, sujeitos ao procedim ento de mera comunicação prévia, 

a submeter através do Balcão do Empreendedor. 

 

Artigo 11º 

(Alargamento de horários) 

1. A Câmara Municipal de Odivelas tem competência para alargar os limites fixados nos 

artigos 2º e 8º , a vigorar em todas as épocas do ano ou apenas em épocas determinadas, em 

localidades em que os interesses de certas actividades profissionais, nomeadamente ligadas 

ao turismo, o justifiquem, a requerimento do interessado, devidamente fundamentado e desde 

que observem cumulativamente os requisitos seguintes: 

a) Situarem-se os estabelecimentos em locais em que os interesses de actividades 

profissionais nomeadamente ligadas ao Turismo o justifiquem; 

b) Não afectem a segurança, a tranquilidade e o repouso dos cidadãos residentes; 

c) Não desrespeitem as características socioculturais e ambientais da zona, assim como as 

condições de circulação e estacionamento; 

2. No caso das esplanadas, a Câmara Municipal de Od ivelas poderá autorizar o 

alargamento do horário entre as 08H00 e as 02H00 a vigorar em todas as épocas do ano 

ou apenas em épocas determinadas, em localidades em  que os interesses de certas 

actividades profissionais, nomeadamente ligadas ao turismo, o justifiquem, a 

requerimento do interessado, devidamente fundamenta do e desde que observem 

cumulativamente os requisitos constantes do número anterior. 
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3. Nos casos referidos nos números anteriores, a Câmara Municipal de Odivelas deve apreciar 

a situação com base no princípio da proporcionalidade e adequação e de acordo com a 

prossecução do interesse público, devendo sempre ouvir previamente os sindicatos, as 

associações patronais, as associações de consumidores e a junta de freguesia onde o 

estabelecimento se situe. 

4. O alargamento de horário concedido nos termos do s números anteriores não está 

sujeito a mera comunicação prévia no Balcão do Empr eendedor e pode ser revogado 

pela Câmara Municipal, a todo o tempo, quando se ve rifique a alteração de qualquer dos 

requisitos que o determinaram. 

 

Artigo 12º 

(Restrição de horários) 

1. A Câmara Municipal de Odivelas pode restringir os limites fixados nos artigos 2º e  8º, a 

vigorar em todas as épocas do ano ou apenas em épocas determinadas em casos 

devidamente justificados e que se prendam com razões de segurança ou protecção da 

qualidade de vida dos munícipes. 

2. Nos casos referidos no número anterior a Câmara Municipal de Odivelas deve apreciar a 

situação com base no princípio da proporcionalidade e adequação e de acordo com a 

prossecução do interesse público, devendo sempre ouvir previamente os sindicatos, as 

associações patronais, as associações de consumidores e a junta de freguesia onde o 

estabelecimento se situe. 

 

TÍTULO IV 

Penalidades 

Artigo 13º 

(Fiscalização) 

A fiscalização das normas do presente Regulamento e da legislação conexa, é da competência 

da Câmara Municipal de Odivelas, através dos serviços de fiscalização, sem prejuízo das 

competências legalmente atribuídas a outras entidades. 

 

Artigo 14º 

(Competência para aplicação das coimas e das sançõe s acessórias) 

Compete ao presidente da Câmara Municipal de Odivel as ou ao vereador com 

competência delegada, a instauração dos processos d e contraordenação, a aplicação 

das coimas e sanções acessórias previstas no presen te regulamento. 

 

Artigo 15º 

(Contra-ordenações) 

1. A falta de mera comunicação prévia do horário de  funcionamento, bem como das suas 

alterações e a falta de afixação do mapa de horário  de funcionamento dos 
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estabelecimentos nos termos fixados no artigo 7º do  presente regulamento constitui 

contraordenação punível com coima de € 150 a € 450 para pessoas singulares e de €450 

a € 1500 para as pessoas colectivas. 

2. O funcionamento do estabelecimento fora do horár io definido no presente 

regulamento constitui contraordenação punível com c oima de € 250 a € 3740 para as 

pessoas singulares e de € 2500 a € 25000 para as pe ssoas colectivas. 

3. A tentativa e a negligência são puníveis nos ter mos gerais. 

 

Artigo 16º 

(Sanções acessórias) 

Em caso de reincidência e quando a culpa do agente e a gravidade da infracção o justifique, 

para além das coimas previstas no artigo anterior, pode ser aplicada a sanção acessória de 

encerramento do estabelecimento durante um período não inferior a três meses e não superior 

a dois anos. 

 

Artigo 17º 

(Responsáveis) 

Pela prática das infracções aos regulamentos munici pais, podem ser responsabilizadas, 

conjuntamente ou não, pessoas singulares ou colecti vas, ainda que irregularmente 

constituídas, associações sem personalidade jurídic a e comissões especiais. 

 

Artigo 18º 

(Responsabilidade dos entes colectivos) 

1. As pessoas colectivas, ainda que irregularmente constituídas, as associações sem 

personalidade jurídica e as comissões especiais, são responsáveis pelas infracções cometidas 

pelos membros dos respectivos órgãos e pelos titulares de cargos de direcção, chefia ou 

gerência, no exercício das suas funções, bem como pelas infracções cometidas por 

representantes do ente colectivo em actos praticados em nome e no interesse deste. 

2. A invalidade e a ineficácia jurídicas dos actos em que se funde a relação entre o agente 

individual e o ente colectivo não obstam a que seja aplicado o disposto no número anterior. 

 

Artigo 19º 

(Desistência) 

1. A tentativa não é punível quando o agente voluntariamente desiste de prosseguir na 

execução da contra-ordenação, ou impede a consumação, ou, não obstante a consumação, 

impede a verificação do resultado não compreendido no tipo da contra-ordenação. 

2. Quando a consumação ou a verificação do resultado são impedidas por facto independente 

da conduta do desistente, a tentativa não é punível se este se esforçar por evitar uma ou outra. 
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TÍTULO V 

Disposições Finais 

Artigo 20º 

(Taxas) 

1. A apresentação da mera comunicação prévia do hor ário do estabelecimento ou da sua 

alteração, está sujeita ao pagamento de taxa nos te rmos do Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas Municipais de Odivelas, o qual será  divulgado no Balcão do 

Empreendedor. 

2. A liquidação do valor da taxa é efectuada confor me instruções publicadas no Balcão 

do Empreendedor. 

 

Artigo 21º 

(Revogação) 

Com a entrada em vigor do presente Regulamento, consideram-se revogados todos os 

regulamentos municipais que versem sobre matérias aqui previstas. 

 

Artigo 22º 

(Entrada em vigor) 

O presente Regulamento, bem como as suas alterações e revogações, entram em vigor no dia 

seguinte ao da publicação no Boletim Municipal. 
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Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais 

 Regulamento de Liquidação e Cobrança 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 O presente Regulamento foi redigido nos termos do novo acordo ortográfico. 
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Abreviaturas utilizadas 

 
Para efeitos de interpretação do presente Regulamento deverão ser consideradas as seguintes abreviaturas: 

 

AUGI – Áreas urbanas de génese ilegal 

BMDD – Biblioteca Municipal Dom Dinis 

CAC – Comissão de Administração Conjunta 

CAM – Comissão Arbitral Municipal 

CIVA – Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado 

CMO – Câmara Municipal de Odivelas 

CPA – Código de Procedimento Administrativo 

CPE – Criação do Próprio Emprego  

CPPT – Código de Procedimento e de Processo Tributário 

CPTA – Código de Processo nos Tribunais Administrativos 

ETAF – Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais 

ILE – Iniciativa Local de Emprego 

IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis 

IVA – Imposto sobre valor acrescentado 

LGT – Lei Geral Tributária 

DACMO – Laboratório de Acústica da Câmara Municipal de Odivelas 

PDM – Plano Diretor Municipal 

PAECPE – Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego 

RGEU – Regulamento Geral das Edificações Urbanas 

RGIT – Regime Geral das Infrações Tributarias 

RJUE - Regime Jurídico da urbanização e da edificação 

RMEU – Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização 

SIG – Sistema de Informação Geográfico 

TMU – Taxa municipal de urbanização 

TMU1 – Taxa municipal de urbanização não abrangida por0operação de loteamento 

UC – Unidade de conta 
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PREÂMBULO 

 

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

das taxas cobradas pela Câmara Municipal de Odivelas, na área geográfica do Município de Odivelas, bem 

como os preços praticados pela prestação de bens e serviços. 

A nova Lei das Finanças Locais, Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, aprovada com efeitos a partir de 1 de 

janeiro de 2007, consagra um novo modelo de participação dos Municípios nos impostos do Estado, tendo 

na alínea c) do artigo 10º e nos artigos 15º e 16º, estabelecido as regras e princípios que devem nortear a 

criação de taxas e outras receitas das Autarquias Locais. 

A Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, que aprova o “Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais”, 

visa, expressamente, regular as relações jurídico-tributárias geradoras da obrigação de pagamento das 

taxas locais. 

Estes diplomas legais representam, pois, um instrumento de democratização local visando garantir a 

autonomia das finanças locais na definição de prioridades das políticas públicas locais. 

De entre as novas regras e princípios a que as autarquias locais se passam a subordinar, salienta-se a 

exigência de os regulamentos a emitir conterem, na criação das taxas ou na alteração do seu valor, não 

apenas a fundamentação de Direito, mas também, a justificação económico-financeira dos quantitativos a 

liquidar e a cobrar, designadamente os custos diretos e indiretos, os encargos financeiros e as amortizações 

e os investimentos realizados ou a realizar. 

Esta justificação económico-financeira permite verificar o respeito pelo princípio da equivalência jurídica, 

que é, expressamente, consagrado no regime geral das taxas das autarquias locais, segundo o qual o valor 

das taxas das autarquias locais é fixado “de acordo com o princípio da proporcionalidade e não deve 

ultrapassar o custo da atividade pública local ou o benefício auferido pelo particular”. 

Estas exigências, da proporcionalidade e da justificação económica e financeira dos quantitativos a cobrar, 

são, aliás, reconhecidas como determinantes para um controlo mais rigoroso da natureza do tributo como 

verdadeira taxa e constitui, também, o instrumento que impedirá a definição de valores discricionários ou 

mesmo arbitrários. 

O Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais do Município de Odivelas resulta da aplicação da 

Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, que aprova o “Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais”, da 

Lei das Finanças Locais, Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, na sua atual redação, e do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, na sua atual redação, que consagra as taxas devidas pelo licenciamento de 

loteamentos e de realização de infraestruturas urbanísticas, pela aprovação de projetos e licenciamento de 

obras de construção, ampliação ou alteração de edifícios, de um modo geral, pelo licenciamento municipal 

de todas as ações de uso do solo a ele sujeitas, no território do Município de Odivelas, e ainda das taxas 

devidas pela prática de outros atos administrativos, considerando o disposto nos diplomas legais que 

regulam os respetivos procedimentos, bem como o D.L. nº 48/2011, de 1 de abril, que apro va programa 

de licenciamento zero. 
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O presente Regulamento faz uma clara ponderação entre os interesses coletivos e as políticas e 

orientações traçadas para a área geográfica do Município de Odivelas procurando, nomeadamente, 

privilegiar atividades económicas de relevo e salvaguarda do meio ambiente, das zonas verdes e dos 

espaços públicos, procurando uma conveniente adequação dos valores devidos pelos particulares e uma 

equilibrada repartição da cobertura dos custos orçamentais com os serviços prestados, como resulta do 

regime legal em vigor. 

Na sequência da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro, que aprova a LGT, na 

sua atual redação, passou a impor-se, especificamente no ordenamento jurídico-tributário, a participação 

dos contribuintes na formação das decisões que lhes digam respeito, nos procedimentos que correm no 

âmbito da administração tributária. 

As normas regulamentares de liquidação, cobrança e pagamento, devidas pela contraprestação de serviços 

municipais, são aprovadas nos termos estabelecidos pelo disposto no art. 241.º da Constituição da 

República Portuguesa, nas alíneas a), e) e h) do n.º 2 do artigo 53.º, na alínea j) do n.º 1, do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, que estabelece o quadro de competências e o regime jurídico de 

funcionamento, dos órgãos dos municípios e das freguesias, na sua atual redação, na Lei das Finanças 

Locais, Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, na sua atual redação, no Regime Geral das Taxas das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, na Lei Geral Tributária, aprovada pelo 

Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro, na sua atual redação, e no Código de Procedimento e de 

Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, com as alterações que 

posteriormente lhe foram introduzidas.  

 

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

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

XXXXXXXX. 

 

Assim: 

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

do n.º 2, do artigo 53.º, do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações que lhe foram 

posteriormente introduzidas, aprova, sob proposta da Câmara Municipal, o Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas Municipais, do Município de Odivelas. 
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FUNDAMENTAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA  

 

Considerando que, a Lei das Finanças Locais, Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, com as alterações que lhe 

foram posteriormente introduzidas, consagra na alínea c) do artigo 10º e nos artigos 15º e 16º, as regras e 

princípios que devem nortear a criação de taxas e outras receitas nas Autarquias Locais, e considerando 

ainda, o regime legal definido pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, que aprova o “Regime Geral das 

Taxas das Autarquias Locais”, com as alterações que lhe foram posteriormente introduzidas, acarretam um 

acréscimo de responsabilização às Autarquias Locais, que deste modo se vêm obrigadas, na definição das 

taxas e seus montantes, a fundamentar não apenas de Direito, mas também, económica e financeiramente 

o valor atribuído, indicando as fórmulas de cálculo, os custos diretos e indiretos, os encargos financeiros, 

amortizações e futuros investimentos realizados ou a realizar pela Autarquia. 

 

Considerando que aferir com rigor o valor pela prestação de serviços e utilização de bens municipais implica 

a imputação contabilística de custos às funções, bens e serviços prestados pela Autarquia e que a 

adaptação dos regulamentos municipais de cobrança de taxas ao regime instituído pela Lei n.º 53-E/2006, 

de 29 de dezembro, é obrigatória para o ano 2010: 

 

- Na preparação do Regulamento de Taxas e outras receitas do Município e seu Regulamento de 

Liquidação e Cobrança, a Câmara Municipal de Odivelas como metodologia para o presente trabalho e 

tendo em conta a não existência de centro de custos, procedeu à identificação de dois tipos de custo, 

diretos e indiretos. 

 

Os valores foram aferidos e fornecidos pelos serviços municipais, com base na sistematização encontrada 

pelo Grupo de Trabalho, tendo em conta que: 

 

- Os custos diretos representam os custos que concorrem diretamente para a função, bens ou serviços 

prestados imputáveis ao serviço municipal, aplicando-se para tal, o valor médio e a quantidade de recursos 

utilizada e foram imputados na razão direta da sua utilização, tendo por base valores médios de aquisição.  

 

O custo da mão de obra direto foi calculado utilizando o custo médio por colaborador em função da sua 

categoria funcional, incluindo, para além do vencimento, os respetivos custos e os encargos sociais 

associados. 

 

- Os custos indiretos representam os custos que não concorrem diretamente para a função, bens ou 

serviços prestados, mas que são imputáveis indiretamente para o apuramento do valor das taxas e outras 

receitas e foram calculados em função de custos anuais e imputados utilizando um dos métodos previstos 

na contabilidade analítica, ou seja o número de horas efetivas de trabalho consideradas para cada tarefa. 
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Para este valor concorrem ainda os seguintes fatores produtivos, calculados na base no histórico dos custos 

anuais distribuídos em função do número de horas anuais efetivas de trabalho: 

- Água, eletricidade, arrendamento de instalações, investimentos, comunicações voz/dados, transporte 

de expediente, serviço da dívida, recursos humanos, posto de trabalho/computador, seguros, assistência e 

manutenção de fotocopiadoras, segurança, limpeza das instalações e amortizações de bens ou 

equipamentos. 

 

De forma a aferir o número de horas anuais efetivas de trabalho, tiveram-se em conta os seguintes fatores: 

a) Número de trabalhadores efetivos no Município de Odivelas = 893 

b) Dias efetivos de trabalho por colaborador = 223 

c) Horas efetivas de trabalho por trabalhador/ano = 1561 

 

Fórmulas de Cálculo: 

• Número de dias efetivos de trabalho no Município de  Odivelas = 

365 dias – 13 dias feriados – 25 dias de férias – 104 dias de fins de semana = 223  dias 

efetivos de trabalho; 

 

• Horas efetivas de trabalho por trabalhador/ano = 

223 x 7 horas de trabalho = 1561 horas/funcionário/ano 

 

• Número de Horas Anuais Efetivas de Trabalho do Muni cípio =  

1561 x 893 = 1.393.973 horas/município/ano 

 

Ficam, assim, criadas as condições para que se implemente o novo Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas Municipais, do Município de Odivelas, que se apresenta: 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

SECÇÃO I 

Objeto e isenções  
 

Artigo 1.º 

Objeto 

1 - O presente Regulamento tem por objeto estabelecer o sistema tarifário devido ao Município de Odivelas 

pela emissão de licenças, autorizações e quaisquer outros factos ou efeitos jurídicos praticados, bem como 

pelas prestações de serviços previstas na Lei das Finanças Locais e, de um modo geral, pelo licenciamento 

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

das taxas devidas pelos atos administrativos afins, considerando o disposto nos diplomas legais que 

regulam os respetivos procedimentos. 

 

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

taxas e outras receitas municipais pela concessão de licenças, autorizações e prestação de serviços por 

parte do Município de Odivelas, incluindo aquelas que são objeto de delegação de competências nas 

freguesias. 

 

3 - O presente regulamento não se aplica às situações e casos em que a fixação, a liquidação, a cobrança e 

o pagamento das taxas obedeça a normativos legais específicos.  

 

Artigo 2.º 

Isenções e reduções gerais 

Sem prejuízo de outros factos geradores de isenção e redução legalmente previstos, estão abrangidos pelo 

presente artigo: 

 

1 – As Freguesias do Município de Odivelas. 

 

2 – Excetuam-se da isenção prevista no número anterior os pagamentos devidos por factos geradores da 

contraprestação dum preço, constantes no Livro III do presente Regulamento. 

 

3 - Sem prejuízo de quaisquer outras isenções estabelecidas na lei, gozam de isenção, mediante 

requerimento devidamente fundamentado, do pagamento das taxas previstas no presente Regulamento, as 

cooperativas, suas uniões, federações e confederações, as associações de bombeiros, coletividades 

desportivas, culturais, recreativas e outras Instituições com caráter de solidariedade social, ou outras 

pessoas coletivas equiparadas, que prossigam fins não lucrativos, desde que constituídas, registadas e 
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funcionando nos termos do ordenamento jurídico português, relativamente às atividades que se destinem à 

realização dos seus fins estatutários, mediante apresentação dos respetivos estatutos. 

 

4 - Pessoas com deficiência superior a 60% devidamente comprovada, nos termos da legislação geral, que 

pretendam exercer ou renovar uma atividade ou fazer uso do espaço de domínio municipal, definidos nos 

artigos 71.º, 84.º, 87.º e 127.º, do presente Regulamento, ficam isentas do pagamento da respetiva taxa, 

desde que essa atividade não seja incompatível com o tipo de deficiência que o requerente é portador.  

 

5 - As pessoas que se encontrem na situação definida no número anterior, que pretendam exercer uma das 

atividades previstas no artigo 75.º e na alínea a) do n.º 1, do artigo 76.º, do presente Regulamento, as 

respetivas taxas são reduzidas em 50%, desde que o interessado o requeira. 

 

6 - Pessoas de comprovada insuficiência económica, nos termos da legislação geral, ficam isentas do 

pagamento das taxas referidas nos artigos 71.º, 75.º, alínea a) do n.º1, do artigo 76.º, 83.º e 84.º, do 

presente Regulamento. 

 

7 - A Câmara Municipal, com base em requerimento devidamente fundamentado, por outras entidades não 

abrangidas pelo número 3, do presente artigo, pode isentar os requerentes do pagamento das taxas 

exigíveis, ou reduzir o seu montante, quanto a atividades que se destinem à realização de fins de manifesto 

interesse social ou municipal. 

 

8 - Quando terceiros atuem em conjunto com alguma das entidades referidas no número 3, do presente 

artigo, poderá a taxa ser reduzida em 50% sobre o valor devido, sempre que as referidas entidades 

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

 

9 - Nas situações previstas nos números 2 e 3, do artigo 108º, do presente Regulamento, não haverá lugar 

a cobrança da taxa devida pela utilização dos recintos desportivos municipais ou sob gestão municipal, não 

podendo em circunstância alguma ser este valor inferior ao que resultaria da cobrança da taxa devida pela 

utilização destes equipamentos.   

 

Artigo 3.º 

Edificação e urbanização – Isenção e redução especí fica 

1 - Gozam de isenção do pagamento das taxas previstas no presente Regulamento, quanto ao 

licenciamento de edificações que sejam afetas diretamente ao exercício dos seus fins estatutários, as 

cooperativas, suas uniões, federações e confederações, as associações de bombeiros, coletividades 

desportivas, culturais, recreativas e outras Instituições com caráter de solidariedade social, ou outras 

pessoas coletivas equiparadas, que prossigam fins não lucrativos, bem como as associações de 

proprietários e/ou moradores em bairros de áreas urbanas de génese ilegal, desde que legalmente 
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constituídas, registadas e funcionando nos termos do ordenamento jurídico português, mediante 

apresentação dos respetivos estatutos. 

 

2 - Fica sempre excluída da isenção prevista no número anterior a edificação, ou parte dela, que seja 

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

 

3 - Quando, dentro dos cinco anos seguintes ao licenciamento ou autorização da utilização de construções 

isentas de taxas, lhes vier a ser dado, total ou parcialmente, um fim que exclua a isenção, a Câmara 

Municipal cobrará as taxas correspondentes.  

 

4 - Gozam de isenção do pagamento devido pelas taxas previstas no presente regulamento, as obras 

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

Desenvolvimento de Habitação Social ou de outros programas desenvolvidos no âmbito da política social de 

habitação. 

 

Artigo 4.º 

Áreas urbanas de génese ilegal – Redução específica  

1 - Nas operações de loteamento em AUGI nos termos da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na sua atual 

redação, aplicar-se-ão, como incentivo ao cumprimento do dever de reconversão, a redução de 50% do 

valor das taxas previstas no n.º 2, do artigo 51º, do presente Regulamento, com exceção dos valores 

relativos às compensações das áreas de cedência em falta, nos lotes afetos a moradias unifamiliares ou 

bifamiliares, com ou sem atividade económica compatível com a habitação.  

 

2 -  As taxas de licenciamento, autorização ou admissão de comunicação prévia, previstas no artigo 42º, do 

presente Regulamento, serão reduzidas em 50% no seu valor, se os seus proprietários procederem ao 

pagamento das respetivas taxas, nas condições previstas no artigo 159º, do presente Regulamento. 

 

3 - As reduções previstas nos  números anteriores , aplicam-se aos lotes cujos proprietários, 

cumulativamente, cumpram os seguintes requisitos: 

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

respetiva CAC; 

b) Sejam pessoas singulares; 

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

prevista para moradia unifamiliar ou bifamiliar, com ou sem atividade económica 

compatível com habitação. 
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Artigo 5.º - Redução ou isenção específica em situa ções de cumulação de exploração de atividades 

económicas e outras situações especiais 

1 - Quando seja requerido alvará, para a exploração no mesmo local, de serviços de restauração e de 

bebidas, em simultâneo e cumulativamente, com outras atividades compatíveis, o valor devido será de 75% 

do resultado do somatório das taxas aplicadas, por cada uma das atividades. 

 

2 - Pela colocação de suportes publicitários em edificações, utilizando anúncios luminosos ou diretamente 

iluminados, quando estes sejam complementares dos anúncios e não entrem na sua medição, com recurso 

à utilização de energias alternativas, ao valor resultante da aplicação da fórmula prevista no n.º 5, do artigo 

62.º, do presente Regulamento, é aplicável uma redução de 50%. 

 

3 - O pedido de colocação de chapéus-de-sol com publicidade, em espaços públicos legalmente ocupados 

por esplanadas, ficam isentos do pagamento da taxa do pedido de licenciamento previsto no n.º 3, do artigo 

66.º, do presente Regulamento. 

 

Artigo 6.º 

Suportes publicitários – Isenção e redução específi ca  

1 - Para efeitos do presente regulamento, não estão sujeitos a liquidação e cobrança de taxas: 

a) Os anúncios respeitantes a serviços de transporte coletivos públicos;  

b) Os cartazes, ou qualquer outro suporte de divulgação de iniciativas políticas;  

c) A difusão de comunicados, notas oficiosas e demais esclarecimentos relativos a atividade 

de órgãos de soberania e da administração central, regional e local; 

d) Placas de proibição de afixação de publicidade ou anúncios; 

e) Outras comunicações que resultem de imposição legal. 

 

2 - As taxas de licença de suportes de publicidade de espetáculos, quando colocados junto ao local onde se 

realize o espetáculo, beneficiam de uma redução de 50% no valor das taxas a aplicar em cada caso. 

 

Artigo 7.º 

Celebração de contratos e fornecimento de peças pro cessuais no âmbito da contratação pública – 

Isenções 

1 - Estão isentos do pagamento do valor previsto no artigo 120º, do presente regulamento, o fornecimento 

de peças processuais no âmbito da aquisição de bens e serviços e de empreitadas de obras públicas, 

quando a escolha do procedimento adjudicatório seguir o regime do ajuste direto. 

 

2 - Ficam isentos do pagamento do valor previsto no n.º 9 do artigo 118º, do presente Regulamento, a 

celebração de contratos de aquisição de serviços, quando relativos aos recursos humanos. 
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Artigo 8.º 

Avaliação de critério de incomodidade – Redução esp ecífica 

Há lugar a uma redução de 15%, no valor apurado nos termos da alínea a) e b) do artigo 128º, quando na 

mesma deslocação for efetuada a medição do ruído ambiente, bem como, do ruído residual. 

 

Artigo 9.º 

Redução específica dos Serviços do Consultório Vete rinário Municipal 

Os munícipes que comprovem ter insuficiência económica e apresentem cartão de eleitor do Município de 

Odivelas, proprietários de gatídeos e canídeos com seis ou mais meses de idade, e apresentem prova do 

respetivo registo e licenciamento, podem recorrer aos serviços de clínica de animais de companhia pagando 

20% da tabela em vigor para o exercício de clínica de animais de companhia, com exceção dos 

medicamentos e outros produtos. 

 

Artigo 10.º 

Redução específica da Comissão Arbitral Municipal n o âmbito do regime de arrendamento urbano 

1 - As taxas previstas nas alíneas a) e b) do número 2, do artigo 112º, são reduzidas a um quarto quando se 

trate de várias unidades de um mesmo edifício, para cada unidade adicional à primeira.  

 

2 - Pela submissão de litígio à decisão da CAM é devida metade da taxa por cada uma das partes, sendo o 

pagamento efetuado pelo requerente juntamente com a apresentação do requerimento inicial e pelo 

requerido no momento da apresentação da defesa. 

 

Artigo 11.º 

Cemitérios – Isenção específica 

 Os indigentes estão isentos de pagamento das taxas devidas pela prática de qualquer serviço fúnebre, nos 

Cemitérios Municipais. 

 

Artigo 12.º 

Fornecimento de informação geográfica – Redução esp ecífica 

O fornecimento de informação geográfica, para fins escolares ou académicos, terá uma redução de 50% 

sobre o valor apurado no artigo 122º, do presente Regulamento, mediante apresentação de documento 

emitido pela instituição de ensino que justifique o pedido.  
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Artigo 13.º 

Estacionamento público – Isenção e redução específi ca  

As isenções e reduções específicas do pagamento de taxas devidas pelo estacionamento na via pública são 

definidas por regulamento próprio. 

 
Artigo 14.º 

Dossiers de candidatura do “Programa de Apoio ao Em preendedorismo e à Criação do Próprio 

Emprego” – Isenção específica 

1 - Os requerentes de dossiers de candidatura ao PAECPE, previstos no Livro II, Capitulo VIII, Secção II, 

nos artigos 109º e 110º, do presente Regulamento, ficam isentos do pagamento de taxas, quando os 

respetivos projetos se destinem a ter concretização na área geográfica do Município de Odivelas. 

2 - Nas situações em que os requerentes não concretizem os respetivos projetos na área geográfica do 

Município de Odivelas ou que se constate a sua utilização abusiva, a isenção será anulada e a Câmara 

Municipal cobrará os valores devidos. 

 

Artigo 15.º 

Processo de atribuição de isenção e redução de taxa s 

1 - A isenção e redução de taxas previstas no presente regulamento não dispensam o cumprimento das 

demais formalidades legais. 

 

2 - As isenções e reduções previstas no Capitulo I, do presente Livro, são concedidas por despacho do 

Presidente da Câmara Municipal, com a faculdade de subdelegação. 

 

3 - Excetuam-se do número anterior, as isenções previstas nos números 7, 8 e 9, do artigo 2º, do presente 

Regulamento, que são concedidas por deliberação da Câmara Municipal. 

 

4 - As isenções serão deferidas após apresentação de requerimento pelos interessados, e desde que façam 

prova da qualidade em que o requerem, não serem devedores às finanças, segurança social e ao Município 

de Odivelas e demais requisitos exigidos para a concessão das mesmas. 

 

5 - As isenções previstas não autorizam os beneficiários a utilizar meios suscetíveis de lesar o interesse 

municipal e não abrangem as indemnizações por danos causados no património municipal. 

 

Artigo 16.º 

Indeferimento de isenção ou redução de pagamento de  taxas 

O indeferimento de isenção ou redução de pagamento de taxas devidas, deve ser notificado ao requerente, 

para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento devido, seguindo o regime dos artigos 157.º e seguintes, do 

presente Regulamento. 
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SECÇÃO II 

Hasta pública 

 

Artigo 17.º 

Hasta pública 

1 - Sempre que se presuma a existência de mais de um interessado, no uso e ocupação da via e do espaço 

público, ou de quaisquer bens imóveis públicos ou privados do Município de Odivelas, deve a Câmara 

Municipal promover a arrematação em hasta pública do direito da ocupação ou de uso, tendo por base um 

valor de licitação. 

 

2 - Excetuam-se do regime de hasta pública a utilização dos bens do domínio privado municipal, quando, 

por manifesto interesse público, devidamente fundamentado e deliberado pelos órgãos autárquicos 

competentes, dele resulte um benefício para o Município de Odivelas. 

 

3 - O produto da arrematação será cobrado no ato da praça, salvo se o arrematante declarar que deseja 

efetuar o pagamento em prestações, devendo, nesse caso, efetuar o pagamento de 50% sobre o valor da 

arrematação. 

 

4 - As restantes prestações deverão ser pagas de acordo com o estatuído no n.º 2, do artigo 158º, do 

presente Regulamento. 

 

5 - Em igualdade de licitação terá direito de preferência a pessoa que tinha o anterior uso e utilização do 

bem de domínio público ou privado municipal, exceto se o direito tiver caducado. 

 

6 - Em caso algum, ao regime de hasta pública, após licitação poderá ser aplicado qualquer redução ou 

isenção prevista no presente Livro. 

 

Artigo 18.º  

Valor de licitação 

Sempre que a Câmara Municipal promova a arrematação em hasta pública, nos termos do artigo anterior, 

do direito de uso ou ocupação de algum bem de domínio público ou privado municipal, o valor mínimo de 

cada lanço será previamente definido, tendo por base avaliação económico-financeira que determine o 

benefício económico que o arrematante possa vir a retirar pela utilização do bem em causa. 
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SECÇÃO III - Emissão, renovação e cessação das lice nças e autorizações 

 

Artigo 19.º 

Emissão da licença ou autorização 

Na sequência do deferimento do pedido de licenciamento ou autorização e mediante o pagamento das 

respetivas taxas, ou outros pagamentos legalmente exigíveis, os serviços municipais assegurarão a 

emissão do respetivo título, no qual deverá constar: 

a) A identificação do titular: nome, morada ou sede e número de identificação fiscal; 

b) O objeto da licença ou da autorização, sua localização e características; 

c) As condições impostas pela licença ou autorização; 

d) A validade da licença ou autorização, bem como o seu número de ordem. 

 

Artigo 20.º 

Precariedade das licenças e autorizações 

1 - Todas as licenças e autorizações concedidas são consideradas precárias, podendo a Câmara Municipal, 

por motivo de interesse público, devidamente fundamentado, fazer cessá-las, restituindo, neste caso, a taxa 

correspondente ao período não utilizado. 

 

2 - Excetuam-se do disposto no número anterior as licenças e autorizações que, nos termos da lei, não 

sejam consideradas precárias. 

 

SECÇÃO IV 

Prova documental  

 

Artigo 21.º 

Prova documental  

1 - Deverão ser apresentados pelos requerentes os documentos bastantes que façam prova dos factos e do 

direito invocado. 

 

2 - Os documentos autênticos ou autenticados apresentados pelos requerentes para a comprovação dos 

factos deverão ser devolvidos, quando dispensáveis. 

 

3 - Sempre que o conteúdo dos documentos deva ficar registado no processo e o apresentante manifeste 

interesse na posse dos mesmos, os serviços extrairão e apensarão as fotocópias necessárias, cobrando o 

respetivo custo nos termos do fixado no presente Regulamento. 
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SECÇÃO V 

Delegação de competências nas Juntas de Freguesia 

 

Artigo 22.º 

Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas d e Freguesia 

1 - O exercício das competências previstas no presente Regulamento, nos aspetos delegados nas Juntas 

de Freguesia, deve entender-se delegado enquanto vigorarem os respetivos Protocolos de Delegação, 

exceto quanto à competência para deferir a isenção ou redução específica das taxas. 

 

2 - A competência para aprovar regulamentos ou quaisquer outros normativos, fixar taxas e outras receitas 

municipais, nas áreas objeto de delegação, é da exclusiva competência da Assembleia Municipal, sob 

Proposta da Câmara Municipal. 

 

3 - Quaisquer atos que violem expressa, tácita, direta ou indiretamente o número anterior, são considerados 

ilegais e consequentemente nulos, por violação do regime geral das taxas das autarquias locais e da Lei 

das Finanças Locais. 

 

4 - Em todos os atos praticados pelas Juntas de Freguesia, no âmbito do Protocolo de Delegação de 

Competências, que envolvam a aplicação do “Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais”, este 

deve ser expressamente mencionado. 

 

5 - Todas as iniciativas ou obras praticadas pelas Juntas de Freguesia, no âmbito do Protocolo de 

Delegação de Competências, devem ser objeto de devida publicitação no local onde estas ocorram, com 

expressa menção percentual da comparticipação das entidades envolvidas. 

 

CAPÍTULO II 

CONTAGEM DE PRAZOS E INTERPRETAÇÃO  
 

SECÇÃO I 

Contagem de prazos 

 

Artigo 23.º 

Prazo - Regra geral 

1 - As taxas diárias, semanais, mensais ou anuais são devidas por cada dia, semana, mês, ano ou fração, e 

a sua validade, com exceção dos títulos habilitantes à realização da obra, caduca no final do prazo 

concedido. 
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2 - O prazo para pagamento voluntário das taxas e outras receitas municipais é de 15 dias a contar da 

notificação para pagamento, efetuada pelos serviços competentes, exceto nos casos em que a lei fixe prazo 

específico. 

 

3 - Nas situações em que o ato ou facto já tenha sido praticado ou utilizado sem o necessário título 

constitutivo do direito ou da situação jurídica que satisfaça a pretensão do requerente, nos casos de revisão 

do ato de liquidação que implique uma liquidação adicional e nos casos de liquidação periódica, o prazo 

para pagamento voluntário é de 8 dias, a contar da notificação para pagamento, sem prejuízo do respetivo 

processo de execução fiscal, contraordenacional ou de outra natureza. 

 

4 - Nos termos do Código de Procedimento e de Processo Tributário é expressamente proibida a concessão 

de moratória. 

 

Artigo 24.º 

Regras de contagem dos prazos  

1 – Os prazos para pagamento são contínuos, não se suspendendo aos sábados, domingos e feriados. 

 

2 – O prazo que termine em sábado, domingo ou em dia feriado transfere-se para o primeiro dia útil 

imediatamente seguinte. 

 

Artigo 25.º 

Renovação de atos – Prazo específico 

O pedido de renovação, desde que legalmente admissível, de quaisquer atos administrativos deverá fazer-

se até ao último dia útil anterior ao termo do período da vigência do ato, salvo se outro resultar da lei, sob 

pena da sua caducidade. 

 

SECÇÃO II 

Legislação subsidiária e interpretação 

 

Artigo 26.º 

Legislação subsidiária – Integração de lacunas   

De acordo com a natureza das matérias, às relações jurídico-tributárias geradoras da obrigação de 

pagamento de taxas, aplicam-se, subsidiariamente: 

a) A Lei das Finanças Locais; 

b) A Lei Geral Tributária; 

c) A lei que estabelece o quadro de competências e o regime jurídico de funcionamento dos 

órgãos dos municípios e das freguesias; 

d) O Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais; 

e) O Código de Procedimento e de Processo Tributário; 
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f) O Código de Processo nos Tribunais Administrativos; 

g) O Código do Procedimento Administrativo; 

h) O Regime Geral das Infrações Tributarias.  

 

Artigo 27.º 

Interpretação 

1 - Os casos de dúvida de interpretação e aplicação do presente regulamento serão decididos por despacho 

do Presidente da Câmara Municipal, mediante prévio parecer. 

 

2 - O despacho referido no número anterior vincula os serviços municipais e deverá ser aplicado em todas 

as situações análogas. 

 

SECÇÃO III 

Infrações, atualização e norma de conformidade 

 

Artigo 28.º 

Penalidades 

A prática de um ato ou facto gerador duma obrigação tributária ou do pagamento de um preço sem que 

tenha sido dado origem a procedimento próprio, ou, a sua prática para além dos prazos estipulados, sem 

que tenha sido pedida a sua renovação, constitui crime nos termos da legislação penal vigente ou 

contraordenação punível por lei ou regulamento próprio. 

 

Artigo 29.º 

Contraordenações 

As infrações às normas do presente Regulamento constituem crime ou contraordenação, a aplicar 

cumulativamente com o mesmo e demais legislação e Regulamentos Municipais aplicáveis. 

 

Artigo 29-A.º 

Execuções Fiscais 

1 - O reembolso com despesas de papel, fotocópias e  outro expediente, bem como outros encargos, 

é calculado à razão de metade de 1 UC nas primeiras  50 folhas ou fração do processado e de um 

décimo de 13 UC por cada conjunto subsequente de 25  folhas ou fração do processado. 

 

2 - No processo de execução fiscal, o reembolso a q ue se refere o número anterior não pode exceder 

o montante das despesas efetivamente realizadas.  
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Artigo 30º  

Atualização anual de valores e aplicação do imposto  do selo e emolumentos 

1 - As taxas e outras receitas municipais previstas no presente Regulamento serão atualizadas anualmente 

de acordo com a taxa de inflação prevista no Orçamento de Estado para o ano seguinte. 

 

2 - Qualquer atualização aos valores previstos no presente Regulamento de acordo com outro critério que 

não o referido no número anterior, implicará a aprovação pela Câmara Municipal de proposta a apresentar à 

Assembleia Municipal, em conformidade com a legislação em vigor. 

 

3 - As atualizações anuais previstas nos números 1 e 2, do presente artigo, deverão ser tidas em conta na 

preparação do Orçamento Municipal para o ano seguinte. 

 

4 - A atualização das taxas indexadas ao valor definido anualmente por Portaria relativa ao valor do preço 

médio do m2 de construção, que serve de base para avaliação do IMI, será reportada à que estiver em vigor 

no momento da atualização do presente Regulamento. 

 

5 - A atualização indexada ao valor definido anualmente pela CMO relativa ao valor do preço de registo de 

terrenos do domínio municipal será reportada ao que estiver em vigor no momento da atualização do 

presente Regulamento. 

 

6 - A atualização indexada ao valor do salário mínimo nacional será reportada ao que estiver em vigor no 

momento da atualização do presente Regulamento. 

 

7 - Aos valores previstos no presente regulamento acresce o imposto do selo e emolumentos, quando 

devidos. 

 

Artigo 31.º 

Publicitação 

1 - O presente Regulamento é publicitado de acordo com a legislação em vigor. 

 

2 - A fundamentação de Direito e a justificação económico-financeira dos valores a liquidar e a cobrar, nos 

termos do presente Regulamento, estão  disponíveis para consulta.  

 

3 - Para efeitos do número anterior os interessados deverão requerer a sua consulta nos locais de 

atendimento ao público do Município, que agendarão a disponibilização dos elementos com os serviços 

competentes. 

 

4 – O presente Regulamento está disponível no porta l do município www.cm-odivelas.pt  
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Artigo 32.º 

Expressão monetária 

Todos os valores apresentados no presente Regulamento são expressos em Euro. 

 

Artigo 33.º 

Norma de conformidade 

 

Todos os regulamentos municipais deverão conformar-se com as normas constantes do presente 

Regulamento. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 6 – 03 de Abril de 2012 - Anexo 

28/90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRO II 

TAXAS 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 6 – 03 de Abril de 2012 - Anexo 

29/90 
 

 

 

 

CAPÍTULO I 

INCIDÊNCIA OBJETIVA E SUBJETIVA 

 

SECÇÃO I 

Incidência objetiva e subjetiva 

 

Artigo 34.º 

Incidência objetiva 

As taxas municipais incidem sobre utilidades prestadas aos particulares ou geradas pela atividade dos 

municípios, designadamente: 

a) Pela realização, manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas primárias e secundárias; 

b) Pela concessão de licenças, prática de atos administrativos e satisfação administrativa de outras 

pretensões de caráter particular; 

c) Pela utilização e aproveitamento de bens do domínio público e privado municipal; 

d) Pela gestão de tráfego e de áreas de estacionamento; 

e) Pela gestão de equipamentos públicos de utilização coletiva; 

f) Pela prestação de serviços no domínio da prevenção de riscos e da proteção civil; 

g) Pelas atividades de promoção de finalidades sociais e de qualificação urbanística, territorial e 

ambiental; 

h) Pelas atividades de promoção do desenvolvimento e competitividade local e regional; 

i) Sobre a realização de atividades dos particulares geradores de impacto ambiental negativo; 

j) Pelas utilidades prestadas ou geradas pelas ativ idades, no âmbito do Balcão do 

empreendedor.  

 

Artigo 35.º 

Incidência subjetiva 

1 - O sujeito ativo da relação jurídico-tributária geradora da obrigação de pagamento das taxas previstas no 

presente regulamento é o Município de Odivelas, como titular do direito de exigir aquela prestação. 

 

2 - O sujeito passivo é a pessoa singular, coletiva ou outras entidades legalmente equiparadas que, nos 

termos da lei e dos regulamentos aprovados pelos órgãos municipais competentes, estejam vinculados ao 

cumprimento da prestação tributária. 
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SECÇÃO II 

Balcão do Empreendedor 

 

Artigo 35-Aº 

Balcão do Empreendedor 

 

1 – Pela apresentação de mera comunicação prévia e de comunicação prévia com prazo, é devida a 

taxa de …………………………………….…………………………………………………………………… . ..100,00 

 

2 – Pela comunicação ou declaração de atualização d e dados comunicados, é devida a taxa de 

.......................................................................................................................................................………. 25,00 

 

3 – No caso do agente económico solicitar outra for ma de notificação, diferente da prevista na 

plataforma do Balcão do Empreendedor, acresce ao mo ntante da taxa prevista para a submissão 

processual constante dos números anteriores as segu intes taxas: 

a) Notificação via SMS ………………………………………………………………………. ……………. 0,05 

b) Notificação via correio postal …………………………………………… ….…………………………5,00 

 

4 – Aos valores previstos nos números anteriores ac rescem as taxas devidas correspondestes à 

pretensão formulada.  

 

CAPÍTULO II 

OPERAÇÕES URBANÍSTICAS 

 

SECÇÃO I 

Definições 

 

Artigo 36.º 

Definições  

Para efeitos do presente regulamento e com o objetivo de uniformizar a terminologia urbanística em todos 

os regulamentos municipais considera-se que os conceitos urbanísticos referidos no presente Regulamento 

são os definidos no RMEU. 
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SECÇÃO II 

Serviços diversos 

 

 Artigo 37.º 

Serviços diversos 

1 - Averbamentos em processos ………………………………………………………….......................31,13 

 

2 - Depósito de ficha técnica de habitação, por cada ficha: 

a) Em suporte papel……………………………………………………………….......................25,00 

b) Em suporte digital………………………………………………………………......................20,00 

 

3 - Sempre que as fichas técnicas sejam entregues em ambos os formatos, apenas será cobrada a 

taxa relativa ao depósito da ficha técnica de habitação em formato digital 

 

4 - Segunda via da ficha técnica da habitação……………………………………………......................25,00 

 

5 - Consulta a livro de obra em formato digital……………………………………………….....................4,71 

 

6 - Averbamentos de processos de construção e de alteração de instalação de armazenamento de 

produtos de petróleo e instalação de postos de abastecimento de combustíveis……..................60,00 

 

SECÇÃO III 

Taxas referentes a operações urbanísticas  

 

Artigo 38.º 

Destaque 

Por pedido de informação relativo a destaque………………………………………………….......................80,00 

 

Artigo 39.º 

Pedidos de informação prévia ou de localização 

1. Pedido de informação prévia sobre: 

a) Construção de moradia uni ou bifamiliar…………………...…………………..........................100,00 

b) Construção de edifício de habitação coletiva ou destinado a atividades 

económicas............................................................................................................................100,00 

c) Pedido de operação de loteamento ou obras de urbanização………………….....................200,00 

 

2. Pedido de parecer de localização: 

a) Nos termos da legislação específica para o estabelecimento de empreendimentos 

turísticos................................................................................................................................238,30 
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b) Nos termos da legislação específica para o licenciamento industrial…………..............238,30

   

Artigo 40.º 

Pedidos de licenciamento e de comunicação prévia 

São cobrados os seguintes valores pelos pedidos de licenciamento, autorização e comunicação prévia de 

operação urbanística: 

1 - Procedimento de comunicação prévia para construções inseridas, ou não, em alvarás de loteamento: 

a) Moradia uni ou bifamiliar e seus anexos…………………………………………….....................100,00 

b) Edifício até 8 frações…………………………………………………………………......................225,00 

c) Edifício com mais de 8 frações………………………………………………................................605,69 

d) Edifício de impacte semelhante a loteamento……………………………………........................850,00 

       

2 - Alteração ao projeto de arquitetura ……………………………………………………….......................100,00

      

3 - Construções não inseridas em alvarás de loteamento (procedimento de licenciamento): 

a) Moradia uni ou bifamiliar e seus anexos……...……………………………………......................100,00 

b) Edifício até 8 frações……………………………. ………………………………….. .....................240,00 

c) Edifício com mais de 8 frações ……………………………………………….....................605,69 

d) Edifício de impacte semelhante a loteamento…………………………......................................970,00 

 

4 - Pedido de licenciamento ou comunicação prévia de operação de loteamento e respetivas obras de 

urbanização situadas em AUGI: 

a) Por pedido até 100 frações…………………………………………...……………….......................790,00 

b) Por pedido com mais de 100 frações……………………………………………….…..................1.100,00 

c) Pedido de alteração a alvará de loteamento até 100 frações……………………….....................602,00 

d) Pedido de alteração a alvará de loteamento com mais de 100 frações…...……….....................757,00

    

5 - Pedido de licenciamento ou comunicação prévia de operação de loteamento e respetivas obras de 

urbanização não situadas em AUGI: 

a) Por pedido até 100 frações………………………………………………………….......................1.648,44 

b) Por pedido com mais de 100 frações………………………………………………......................1.915,82 

c) Pedido de alteração a alvará de loteamento até 100 frações………………………....................570,00 

d) Pedido de alteração a alvará de loteamento com mais de 100 frações ……….........................670,00 

 

6 - Pedido de obras de demolição………………………………………………………………......................160,00 

 

7 - Pedido de realização de intervenção no subsolo……………………………………………...................100,00 

 

8 - Pedido de instalação de infraestruturas de suporte de estações de radiocomunicação.....................100,00 
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9 - Pedido de licenciamento ou comunicação prévia de remodelação de terrenos…………...................100,00 

 

10 - Sempre que se verifique que os pedidos referidos nos números 4 e 5 do presente artigo prevejam a 

construção de área destinada a atividades económicas, e a mesma não se encontre contabilizada em 

frações, por cada 100 m2 ou fração de área de construção destinada àquele uso deverá ser feita a 

equiparação a uma fração, devendo o valor obtido relevar para a determinação do número de frações. 

 

11 - Pedido de licenciamento ou comunicação prévia de ou tras operações 

urbanísticas....................................... ........................................................................................................45,41 

 

Artigo 41.º  

Instalações de armazenamento de produtos de petróle o e instalações de postos de abastecimento 

de combustíveis  

Apreciação dos pedidos de aprovação dos projetos de construção e de alteração de instalações de 

armazenamento de produtos de petróleo e instalações de postos de abastecimento de combustíveis, de 

acordo com o previsto em legislação específica: 

 

Capacidade total dos reservatórios 

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

3.900,00€ acrescido de 42,00€ 

por cada 100m3 (ou fração acima 

de 5000 (m3) 

1.200,00€ acrescido de 

6,00€ por cada 10 m3 (ou 

fração) acima de 500 (m3) 

600,00€ acrescido de 6,00€ 

por cada 10 m3 (ou fração) 

acima de 50 (m3) 

300,00€ 

 

SECÇÃO IV  

 Taxas de licenciamento, autorização ou admissão de  comunicação prévia 

 

Artigo 42.º 

Licença, autorização ou admissão de comunicação pré via de obras 

1 - A licença ou autorização de obras de edificação, está sujeita ao pagamento do valor resultante da 

aplicação da seguinte fórmula: 

 

 V = T + (P x Z x Y) + (M1 x U1) + (M2 x U2) + (M3 x U3) + (M4 x U4) + (M5 x U5) + (M6 x U6) + 

(Mb1 x B1) + (Mb2 x B2) 

Em que: 

T= Taxa devida pela emissão de alvará de obras de edificação……………………………….....................41,72 

P= Prazo de execução da obra em meses ou fração 

Z= Área total de construção em m2 
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Y= Valor do m2 ou fração de área de construção………………………………………………........................0,32 

M1= Área de construção destinado a habitação em m2  

U1= Valor por m2 ou fração de área de construção destinado a habitação………………............................1,94 

M2= Área de construção destinado a atividades económicas em m2  

U2= Valor por m2 ou fração de área de construção destinada a atividades económicas….........................2,77 

M3= Área exterior de superfície não permeável associada a atividades económicas em m2  

U3= Valor por m2 ou fração de área exterior de superfície não permeável associada a edifício de atividades 

económicas……………………………………………………………................................................................1,94 

M4= Área de construção de espaços destinados a parqueamento, arrecadações, varandas, terraços, salas 

de condomínio e pisos técnicos em m2  

U4= Valor por m2 ou fração de área de construção destinada a parqueamento, arrecadações, varandas, 

terraços, salas de condomínio e pisos técnicos…………………………………….........................................0,57 

M5= Área de construções não inerentes ao edifício principal designadamente telheiros, anexos e outros, em 

m2  

U5= Valor por m2 ou fração de outras construções não inerentes ao edifício principal, designadamente 

telheiros, anexos e outros……………………………………………………….................................................1,77 

M6= Comprimento de construções não inerentes ao edifício principal, designadamente muros e vedações 

em metros lineares 

U6= valor em metros lineares ou fração de outras construções não inerentes ao edifício principal, 

designadamente muros e vedações…………………………………………………….....................................1,77 

Mb1= Área de corpos balançados não encerrados em m2 

B1= Valor por m2 ou fração de construção de corpos balançados não encerrados………........................15,16 

Mb2= Área de corpos balançados encerrados e salientes destinados a aumentar a superfície útil da 

edificação por m2 

B2= Valor por m2 ou fração de construção de corpos balançados encerrados e salientes destinados a 

aumentar a superfície útil da edificação.....................................................................................................29,28 

 

2 - A aceitação de comunicação prévia está sujeita ao pagamento do valor resultante da aplicação da 

seguinte fórmula, cujas variáveis e valores estão definidas no número 1, do presente artigo: 

 

 V = T + (P x Z x Y) + (M1 x U1) + (M2 x U2) + (M3 x U3) + (M4 x U4) + (M5 x U5) + (M6 x U6) + 

(Mb1 x B1) + (Mb2 x B2) 

       

3 - As alterações de uso a construção executada estão sujeitas ao pagamento do valor resultante da 

seguinte fórmula: 

V = T + P x ((Z  x  Y) + (M x C)) 

 

Em que; 

T= Taxa de emissão de alteração à autorização de utilização………………..................……....................41,72 
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P= Prazo de execução da obra 

Z= Área de construção em m2
 

Y= Valor por m2 ou fração de área de construção…………………………...........................….....................0,32 

M= Área de uso alterado em m2 

C= Valor por m2 ou fração de uso alterado……………………………...........................................................1,94 

 

Artigo 43.º 

Outras operações urbanísticas 

Pela emissão de licença ou autorização da realização das seguintes operações urbanísticas, é devido o 

valor resultante da aplicação das seguintes e correspondentes fórmulas: 

1 - Aberturas de vala   

V = T + (PxZxH1) 

 

Em que: 

T= Taxa de emissão de alvará de licença ou autorização………...............................................................41,72 

P= Prazo de execução da obra por dia ou fração 

Z= Área de vala aberta em m² 

H1= Valor de m² de vala2. 

 

2 - Remodelação de terreno 

V= T+ (P x Z x H2) 

 

Em que: 

T= Taxa de emissão de alvará de licença ou autorização…………...........................................................41,72 

P= Prazo de execução da obra por mês ou fração 

Z= Por cada hectare remodelado ou fração 

H2= Valor por hectare de terreno remodelado……………………….........................................................168,37 

 

3 - Construções destinadas à instalação de infraestruturas de suporte de estações de radiocomunicação,  

V= T+ (P x Z x H3) 

 

Em que: 

T= Taxa de emissão de alvará de licença ou autorização……..................................................................41,72 

P= Prazo de execução da obra por dia ou fração 

Z= Área de construção em m² 

H3= Valor por m² de área de construção……………………………..............................................................0,56 
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4 - Outras operações urbanísticas: 

V= T+ (P x Z x H4) 

Em que: 

 

T= Taxa de emissão de alvará ou outro título ……………… ……................................…......................40,23 

P= Prazo de execução ou ocupação por mês ou fração 

Z= Área da ocupação em m² 

H4= Valor por m² de área de ocupação ……………......... ........................................................................0,50 

       

Artigo 44.º 

Licença parcial 

A licença parcial emitida ao abrigo do n.º 6, do artigo 23.º, e n.º 4, do artigo 116.º, do RJUE, está sujeita ao 

pagamento integral da taxa calculada para a emissão do alvará de licença de construção definitiva. 

 

Artigo 45.º 

Alvará de licença ou comunicação prévia de operação  de loteamento ou de obras de urbanização 

1 - A emissão de alvará de licença de loteamento com obras de urbanização, está sujeita ao pagamento do 

valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V = T + (P x Y) + (A1 x M1) + (A2 x M2) + (A3 x M3) 

 

Em que: 

T= Taxa devida pela emissão a aplicar em todas as licenças e autorizações de obras de 

urbanização……………………………………............................................................................................512,46 

P= Prazo de execução das obras de urbanização em meses 

Y= Valor por mês ou fração……………………...........................................................................................55,96 

A1= Valor por cada lote……………………………………............................................................................25,57 

M1= Número de lotes constituídos  

A2= Valor cada fogo…………………………….................................................................….......................10,46 

M2= Número de fogos previstos 

A3= Valor de outra utilização…………………....................................................................….......................0,36 

M3= Área de outras utilizações por cada m2 ou fração 

 

2 - A emissão de alvará de obras de urbanização, está sujeita ao pagamento do valor resultante da 

aplicação da seguinte fórmula: 

V = T + (P x Y) + (D1 x M1)  

 

Em que: 
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T= Taxa devida pela emissão do alvará em todas as licenças e autorizações de obras de 

urbanização……………………….……….........................................................................…......................512,46  

P= Prazo de execução das obras de urbanização, por mês ou fração  

Y= Valor por cada mês ou fração…………………………...........................................................................55,96 

D1= Valor de área a urbanizar por hectare………………………..............................................................104,59 

M1= Número de hectares a urbanizar 

 

SECÇÃO V 

Prorrogações de prazo e obras inacabadas 

 

Artigo 46.º 

Prorrogações de prazo do pedido de licença, autoriz ação ou admissão de comunicação prévia de 

obras 

1 - Estão sujeitas ao pagamento das seguintes taxas, o pedido de prorrogação de prazos para a execução 

de obras de: 

a) Edificação……………………………………..............................................……........................90,00 

b) Urbanização…………………………………..........................................……….........................90,00 

 

2 - A prorrogação do prazo do pedido de licença, autorização ou admissão de comunicação prévia de obras 

de edificação, está sujeita ao pagamento do valor resultante da aplicação das seguintes fórmulas consoante 

se trate de: 

              2.1 - Primeira prorrogação de prazo, por mês ou fração e m2 de construção ou fração 

                    V= T + (P x F x M) 

 

Em que: 

T= Taxa devida pela emissão de alvará …………................................……………………….....................41,72 

P= Prazo de execução da obra 

F= Área total de construção em m2 

M= Valor por m2 ou fração da área de construção………………………..............................….....................0,32 

 

2.2 - Prorrogação de prazo para acabamentos ou prorrogação na sequência de alterações, por mês 

ou fração e m2 de construção ou fração 

                     V= T + (P x G x M) 

 

Em que: 

T= Taxa devida pela emissão de alvará…………………………….............................................................41,72 

P= Prazo de execução da obra 

G= Área de construção por m2 ou fração 

M= Valor por m2 ou fração da área de construção………...............................................……......................0,63 
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3 - A emissão de aditamento de licença, autorização ou admissão de loteamento ou obras de urbanização, 

está sujeita ao pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V = T + (P x Y) + (E1 x M1) + (E2 x M2) + (E3 x M3)  

 

Em que: 

T= Taxa devida pela emissão de aditamento a aplicar em todos os pedidos de alteração a loteamento ou 

obras de urbanização……………………...................................................................................................512,46 

P= Prazo acrescido ao prazo inicial concedido por mês ou fração 

Y= Valor do prazo acrescido por mês e fração………………….….............................................................55,96 

E1= Por cada lote alterado 

M1= Valor de cada lote alterado………………………….…........................................................................25,57 

E2= Por cada fogo alterado 

M2= Valor por cada fogo alterado………………………………...….....................................…....................10,46 

E3= Por cada fração com uso diferente 

M3= Valor de cada fração com uso diferente…………………..........................................…......................36,56 

 

Artigo 47.º 

Obras inacabadas 

1 - Pelo pedido de licença ou Comunicação Prévia especial para conclusão de obras inacabadas .…100,00 

 

2 - A licença especial para conclusão de obras inacabadas de edificação, está sujeita ao pagamento do 

valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= S + (P x M x I) 

 

Em que: 

S= Taxa devida pela emissão de título……………………............................................…….......................41,72 

P= Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração  

M= Valor por m2 de área de construção……………………...............................................…........................0,63 

I= Área de construção por m2 ou fração  

 

3 - A licença especial para conclusão de obras inacabadas de urbanização, está sujeita ao pagamento do 

valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= S1 + (P x M) 

 

Em que: 

S1= Taxa devida pela emissão de título………………………..........................................….....................512,46 

P= Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração  

M= Valor por mês ou fração……………………………………...........................................…......................55,96 
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SECÇÃO VI 

Autorizações de utilização e alterações de utilizaç ão de edificações 

 

Artigo 48.º 

Pedidos de autorização de utilização ou alteração d e utilização 

1 - Pelos pedidos de autorização de utilização ou alteração de utilização são devidas as seguintes taxas: 

a) Pelo pedido de autorização ou alteração de utilização…….........................................................75,00 

b) Ao valor definido na alínea anterior acresce o valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= T + (J1 x M1) + (J2 x M2) + (J3 x M3) 

 

Em que: 

T= Taxa devida pela emissão do alvará de utilização  …………..…......................................................40,23 

J1= Número de frações habitacionais 

J2= Área de construção de fração não habitacional 

J3= Outras áreas de construção 

M1= Valor por fração habitacional…………………………..........................................................................10,18 

M2= Valor por m2 de área de construção de fração não habitacional .........................................................0,44 

M3= Valor por m2 – Outras áreas de construção………………................................................................…0,10 

 

SECÇÃO VII 

Taxas por vistoria 

 

Artigo 49.º 

Vistorias e diligências  

Pelos pedidos de realização de vistorias e diligênc ias são devidas as seguintes taxas: 

 

1 - Diligencia para verificação dos requisitos de c onstituição de propriedade horizontal: 

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

similares……...........................................................................….........................................….100,00 

b)  Por cada fogo ou fração a mais……………………………...........................…......................…...7,84 

 

2 - Vistorias requeridas para efeitos dos artigos 89º e 90º, do RJUE…….....................….......................100,00 

3 – REVOGADO 

4 - Diligências para efeitos do previsto no artigo 56º, do CPA……………………....................................100,00 

5 - O pagamento dos peritos não funcionários municipais deverá ser efetuado diretamente pelos 

interessados às entidades a que pertençam e em conformidade com seus respetivos regulamentos. 
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6 - Taxas para vistorias relativas aos projetos de construção e de alteração de instalações de 

armazenamento de produtos de petróleo e instalações de abastecimento de combustíveis: 

 

  Capacidade total dos reservatórios 

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

Vistorias relativas ao processo de 

licenciamento 
600,00 € 600,00 € 480,00 € 300,00 € 

Vistorias para verificação do cumprimento 

das medidas impostas não decisões 

proferidas sobre reclamações  

600,00 € 600,00 € 480,00 € 300,00 € 

Vistorias periódicas 1.800,00 € 900,00 € 480,00 €  300,00 € 

Repetições das vistorias para verificação 

das condições impostas 
1.200,00 € 1.200,00 € 600,00 € 480,00 € 

 

7 - Pedido de vistoria destinada a receção provisória ou definitiva de obras de urbanização: 

a) Por obras que abranjam menos de 100 frações………........................................................…625,00 

b) Por obras que abranjam mais de 100 frações…………………................................................685,00 

c) Por obras que abranjam menos de 100 frações em AUGI………............................................417,00 

d) Por obras que abranjam mais de 100 frações em AUGI………...............................................455,00 

 

8 - Sempre que se verifique que os pedidos referidos no número anterior prevejam a construção de área 

destinada a atividades económicas, e a mesma não se encontre contabilizada em frações, por cada 100 m2 

ou fração de área de construção destinada àquele uso deverá ser feita a equiparação a uma fração, 

devendo o valor obtido relevar para a determinação do número total de frações. 

 

Artigo 50.º 

Redução ou reforço da caução 

1 - Pelo pedido de redução ou reforço da caução prestada para garantir a execução das obras de 

urbanização……………………………………………………………………………….........................……..330,00 

 

2 - Pelo pedido de redução ou reforço da caução prestada para garantir a execução das obras de 

urbanização em AUGI……………………………………………………………………..........................……220,00 
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SECÇÃO VIII 

Taxa municipal de urbanização 

 

Artigo 51.º 

Incidência da taxa municipal de urbanização 

1 - A TMU e a TMU1 são devidas nas operações de loteamento, nas obras de edificação situadas em áreas 

não abrangidas por alvará de loteamento, em edifícios de impacte semelhante a loteamento e em edifícios 

de impacte relevante e serão pagas no ato de emissão do respetivo alvará ou tratando-se de comunicações 

prévias após a sua admissão. 

 

2 - Nas operações de loteamento em AUGI ou outros bairros de origem ilegal é igualmente devida a TMU e 

as taxas de compensação pela área de cedência para equipamento de utilização coletiva em falta, 

calculadas proporcionalmente considerando a finalidade ou uso das construções dos lotes e a área de 

construção, devendo estas taxas constar em anexo ao alvará. 

 

3 - A TMU e a TMU1 variam proporcionalmente ao investimento municipal que a operação urbanística em 

causa implique ou venha a implicar e terá em consideração o seguinte zonamento do Concelho: 

Zona A – Freguesia de Odivelas 

Zona B – Freguesias da Ramada, Póvoa de Santo Adrião, Olival Basto e Pontinha 

Zona C – Freguesias de Famões e Caneças 

 

 4 - A TMU e a TMU1 são aplicáveis independentemente da realização de quaisquer obras a efetuar no 

âmbito do licenciamento da operação urbanística em causa. 

 

 

Artigo 52.º 

Cálculo da taxa municipal de urbanização devida em operações de loteamento 

A TMU é o valor da taxa devida ao Município pela realização, reforço e manutenção de infraestruturas 

Urbanísticas em áreas sujeitas a operação de loteamento e é fixada para cada zona ou unidade territorial 

em função do custo das infraestruturas e equipamentos gerais a executar pela Câmara Municipal, dos usos 

e tipologias das edificações, tendo, ainda, em conta o plano plurianual de investimentos municipais, de 

acordo com o método de cálculo definido através da seguinte fórmula: 

 

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

Em que: 

K1 – Fator que traduz a influência do uso, tipologia e localização em áreas geográficas diferenciadas de acordo com os 

seguintes valores: 
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Tipologias de Construção Zona Valores de K1 

Habitação 

A 0,0325 

B 0,03 

C 0,0275 

Habitação e Comércio e/ou 

Serviços e/ou Indústria 

A 0,0375 

B 0,035 

C 0,0325 

Armazéns e Indústrias 

A 0,0425 

B 0,04 

C 0,0375 

 

K2 – Fator que traduz o nível de infraestruturação do local (número de infraestruturas existentes), de acordo com o 

indicado no seguinte quadro: 

Número de infraestruturas existentes e em funcionamento Valores de K2 

 

Nenhuma 0,50 

Uma a Três 0,75 

Quatro ou mais 1,00 

 

K3 – Fator cujo valor pode variar entre 0,8 e 1,2 e que relaciona as áreas de cedência obrigatórias para espaços verdes 

e/ou equipamentos de utilização coletiva, com as áreas a ceder para os mesmos fins. 

 

K4 – Fator que traduz a influência do programa plurianual de investimentos para a execução de infraestruturas 

urbanísticas e equipamentos públicos na zona de referência onde se irá inserir a operação urbanística. Quando não 

esteja previsto para a zona qualquer investimento em infraestruturas ou equipamento público, o valor deste coeficiente 

será igual a 1; 

 

K4= Programa Plurianual x S 

          Ω 

 

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

V – Valor do preço por metro quadrado de construção, definido por portaria anualmente publicada, para efeito do regime 

do arrendamento urbano para habitação, renda livre, condicionada e apoiada; 

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

parqueamento, zonas técnicas, salas de condomínio. 

 

Artigo 53.º 

Cálculo da taxa municipal de urbanização devida em obras de edificação em áreas não abrangidas 

por operações de loteamento  

A TMU1 é devida ao Município pela realização, reforço e manutenção de infraestruturas urbanísticas nas 

obras de edificação em áreas não abrangidas por operações de loteamento e é fixada para cada zona ou 

unidade territorial em função do custo das infraestruturas e equipamentos gerais a executar pela Câmara 
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Municipal, dos usos e tipologias das edificações, tendo ainda em conta o plano plurianual de investimentos 

municipais, de acordo com o método calculado através da seguinte fórmula: 

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

 

Em que: 

K1 – Fator que traduz a influência da tipologia, do uso e localização em áreas geográficas diferenciadas, de acordo com 

os valores constantes do seguinte quadro: 

Tipologias de Construção Zona Valores de K1 

Habitação 

A 0,015 

B 0,0125 

C 0,01 

Habitação e Comércio e/ou 

Serviços e/ou Indústria 

A 0,0175 

B 0,015 

C 0,0125 

Armazéns e Indústrias 

A 0,02 

B 0,0175 

C 0,015 

Anexos (-) 0,05 

 

K2 – Fator que traduz o nível de infraestruturação do local (número de infraestruturas existentes) e cujos valores 

constam no seguinte quadro: 

Número de infraestruturas existentes e em funcionamento Valores de K2 

 

Nenhuma 0,50 

Uma a Três 0,75 

Quatro ou mais 1,00 

 

K3 – Fator que traduz a influência do programa plurianual de investimentos para a execução de infraestruturas 

urbanísticas e equipamentos públicos na zona de referência onde se irá inserir a operação urbanística. Quando não 

esteja previsto para a zona qualquer investimento em infraestruturas ou equipamento público, o valor deste coeficiente 

será igual a 1; 

 

K3 = Programa plurianual x S 

                             Ω 

 

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

V – Valor do preço por metro quadrado de construção, definido por portaria anualmente publicada para efeito do regime 

do arrendamento urbano para habitação, renda livre, condicionada e apoiada; 

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

parqueamento, zonas técnicas, salas de condomínio e compartimentos para contentores do lixo. 
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CAPÍTULO III 

OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO OU PRIVADO MUNICIPAL 

 

SECÇÃO I 

Por motivo de obras, promoção imobiliária e ocupaçã o de solo e subsolo 

 

Artigo 54.º 

Por motivo de obras e promoção imobiliária 

1 - Pelo pedido de ocupação do espaço público por motivo de obras ou promoção imobiliária................50,00 

 

2 - A ocupação do espaço público por motivo de obras, em área delimitada como estaleiro, está sujeita ao 

pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

                V= P x R x M 

Em que: 

P= Por mês de ocupação ou fração 

R= Valor por m2 ou fração de área de ocupação…………………………………………....................………1,50 

M= Área de ocupação por m2 ou fração 

 

3 - A ocupação do espaço público por motivo de obras, em área não delimitada como estaleiro, está sujeita 

ao pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

                V= P x R x M 

 

Em que; 

P= Por mês de ocupação ou fração 

R= Valor por m2 ou fração de área de ocupação…………………………………………....................……..3,00 

M= Área de ocupação por m2 ou fração 

 

 4 - Por cada contentor de obra, em área não delimitada como estaleiro, por dia……….....................……8,33 

 

5 - Por cada contentor destinado à promoção imobiliária, em área não delimitada como estaleiro, por 

dia………………………………………………………………………………...................................................16,66 

 

6 - Para efeitos de ocupação da via pública com contentores de entulhos de obra, estão as empresas de 

aluguer de contentores obrigadas a identificar o locatário do contentor respetivo, devendo indicar o nome e 

residência ou denominação e sede social, consoante se trate de pessoa singular ou coletiva, sempre que tal 

lhes for solicitado, sob pena de se tornarem responsáveis pela obtenção da licença e pagamento das taxas 

devidas. 
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Artigo 55.º 

Equipamentos de concessionárias de serviços público s 

Pela ocupação do espaço público, com equipamentos de concessionários de serviços públicos, 

abrangendo, nomeadamente, suporte de fios telegráficos, telefónicos ou elétricos, postos de transformação, 

cabinas elétricas, armários ou semelhantes, cabina telefónica ou outros postos de equipamento de 

transmissão de comunicação ou informação, de voz ou imagem, galerias técnicas e aerogeradores, é 

devido, anualmente, o valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= M x R 

 

Em que: 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor por m2 de área ocupada…………………………………………………………….....................…….3,00 

 

Artigo 56.º 

Postos de abastecimento de combustível ou outras in stalações abastecedoras 

Pela utilização do espaço de domínio público ou privado municipal, por instalações de postos de 

abastecimento de carburantes líquidos ou gasosos, bombas de ar ou água, bombas volantes, 

compressores, áreas de lavagem de veículos e áreas de tomada de água e ar, é devido, anualmente, o 

valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= M x R 

Em que; 

 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor por m2 de área ocupada………………………………………………...……....................………….15,00 

 

Artigo 57.º 

Ocupação do subsolo com equipamentos de concessioná rias de serviços públicos 

A ocupação do subsolo com equipamentos de concessionárias de serviços públicos está sujeita ao 

pagamento das seguintes taxas:     

a)  Depósito subterrâneo, com exceção dos destinados a bombas abastecedoras, por m3 ou fração 

e por ano.…………………………….......................................................................................5,00 

b)  Tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes, por metro linear ou fração e por ano: 

b.1 – Com diâmetro até 20 cm……………………………..…..............................................2,00 

b.2 – Com diâmetro superior a 20 cm…………………………............................................3,00
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SECÇÃO II 

Ocupação do espaço público por outros motivos 

 

Artigo 58.º 

Espaço aéreo sobre a via pública 

1 - Pelo pedido de ocupação do espaço aéreo sobre a via pública………....................….……….............33,59 

 

2 - A ocupação do espaço aéreo sobre a via pública com alpendres fixos ou articulados, toldos, fitas 

anunciadoras e outras ocupações do espaço aéreo, está sujeita ao pagamento do valor resultante da 

aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por ano de ocupação, ou fração 

M= Área ocupada por m2 ou fração do dispositivo publicitário 

R= Valor por m2 de área ocupada………………....................................................................……………….4,80 

 

 

Artigo 59.º 

Esplanadas e outras ocupações 

1 - Pelo pedido de instalação de esplanadas e outras ocupações……………….....................……....……25,80 

 

2 - A ocupação do espaço público com esplanadas abertas, com ou sem estrado e, com ou sem guarda-

vento, incluindo, nomeadamente, mesas, cadeiras, guarda-sóis, arcas de gelados e brinquedos mecânicos 

ou equipamentos similares, está sujeita ao pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por mês de ocupação, ou fração 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor por m2 de área ocupada………………………………………………………....................…………..3,00 

 

3 - A ocupação do espaço público com esplanadas fechadas, integradas ou não nos edifícios, incluindo, 

nomeadamente, mesas, cadeiras, arcas de gelados e brinquedos mecânicos ou equipamentos similares, 

quiosques e roulotes, está sujeita ao pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por mês de ocupação, ou fração 
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M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor por m2 de área ocupada…………………………………………………....................………………10,00 

 

4 - A ocupação do espaço público, nomeadamente, com arcas de gelados, brinquedos mecânicos e 

equipamentos similares, ou outras ocupações, não incluídos em esplanadas, está sujeita ao valor resultante 

da aplicação da fórmula prevista no n.º 2, do presente artigo.  

 

Artigo 60.º 

Utilização da via pública para atividades diversas 

1 - Pela concessão e autorização de utilização da via pública para a realização de atividades de caráter 

desportivo, festivo, comercial ou outras, que afetem, ou não, o transito normal, por atividade ………..…29,76 

 

2 - Ao valor definido no número anterior acresce, por dia…………………....................……………………..2,94 

 

Artigo 61.º 

Espaços de estacionamento na via pública 

Pela ocupação de espaço de estacionamento na via pública por pessoas singulares, ou pessoas coletivas 

com fins lucrativos, é devido por cada lugar, por mês ou fração: 

a)  Viatura ligeira de passageiros ou mista…………………………….....................…………………..51,83 

b)  Motociclos……………………………………………………………...................……………………..20,75 

 

SECÇÃO III 

Ocupação do espaço público com suportes publicitári os 

 

Artigo 62.º 

Suportes publicitários no espaço público 

Os suportes publicitários, luminosos ou não luminosos, em espaço público, ou integrados em mobiliário 

urbano, estão sujeitos ao pagamento das seguintes taxas: 

 

1 - Pelo pedido de instalação de suportes publicitários………….....................……………………………...24,63 

 

2 - A ocupação do espaço público com suportes publicitários, nomeadamente, painéis, videopaineis, mupis, 

monopostos, relógios, termómetros, colunas e reclamos ou anúncios, luminosos ou não luminosos, está 

sujeita ao pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por mês de ocupação, ou fração 

M= Área ocupada por m2 ou fração da estrutura do suporte publicitário 
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R= Valor por m2 ou fração da área ocupada por estrutura do suporte publicitário……....................……....6,00 

 

3 - Os suportes publicitários integrados em mobiliário urbano estão sujeitos ao pagamento do valor 

resultante da aplicação da fórmula prevista no número anterior.  

 

4 - Os suportes publicitários em abrigos estão sujeitos ao pagamento do valor resultante da aplicação da 

seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por mês de ocupação, ou fração 

M= Área ocupada por m2 ou fração da estrutura do suporte publicitário 

R= Valor por m2 ou fração da área ocupada por estrutura do suporte publicitário………….....................…3,00 

 

5 – Os suportes publicitários, luminosos ou não luminosos, colocados em edificações, estão sujeitos ao 

pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por ano de ocupação, ou fração 

M= Área ocupada por m2 ou fração da estrutura do suporte publicitário  

R= Valor por m2 de área ocupada da estrutura do suporte publicitário……………….....................………...6,00 

 

Artigo 63.º 

Suportes publicitários  em dispositivos aéreos 

1 - Pelo pedido de emissão de título para colocação de publicidade em avionetas, helicópteros, parapente, 

para-quedas, balões ou outros dispositivos semelhantes……….......................................……………….175,06 

 

2 - Ao valor definido no número anterior acresce, por dia e por cada dispositivo aéreo....................……...2,94 

 

Artigo 64.º 

Suportes publicitários sonoros ou audiovisuais 

 1 - Pelo pedido de emissão de título para divulgação de publicidade através de suportes sonoros ou 

audiovisuais, na ou para a via pública……………………......................................………………………….37,16 

 

2 - Ao valor definido no número anterior acresce, por dia e por suporte………....................……………….2,94 
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Artigo 65.º 

Suportes publicitários em veículos 

1 - Pelo pedido de emissão de título para circulação de veículos com publicidade…....................………24,63 

 

2 - A publicidade colocada em veículos está sujeita ao pagamento, por mês ou fração e por cada veículo, 

dos seguintes valores: 

a) Motociclos…………………………………………………………………....................…...……..1,55 

b) Automóveis ligeiros……………………………………………………....................……………..3,11 

c) Pesados……………………………………………………………………....................………….6,22 

 

3 - A publicidade colocada em veículos, que transitem por vários municípios apenas é objeto de 

licenciamento pela Câmara Municipal de Odivelas quando os seus proprietários tenham residência 

permanente ou as empresas proprietárias ou locatárias tenham a sua sede social na área geográfica do 

Município de Odivelas. 

 

Artigo 66.º 

Outras ocupações com suportes publicitários 

1 - Pelo pedido de emissão de título para colocação de insufláveis, bandeiras, bandeirolas, pendões, 

chapéus de sol, cartazes de papel, telas, lonas ou outros materiais com publicidade, colocados em muros, 

paredes, mostradores, corpos balançados sobre a via pública ou outros locais semelhantes.................35,02 

 

2 - Pela colocação de insufláveis, mastros, bandeiras, bandeirolas e pendões com publicidade, por unidade 

e por mês ou fração…………………………………………………………………........................................…5,75 

 

3 - Pela colocação de chapéus de sol com publicidade, por unidade e por mês ou fração....................….1,03 

 

4 - A colocação de cartazes de papel, telas, lonas ou outros materiais com publicidade, está sujeita ao 

pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por mês de ocupação, ou fração 

M= Área ocupada por m2 ou fração do suporte publicitário  

R= Valor por m2 de área ocupada pelo suporte publicitário…………………………....................…………...1,50 
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Artigo 67.º 

Distribuição gratuita de jornais e campanhas public itárias de rua 

1 - Pelo pedido de emissão de licença de distribuição gratuita de jornais e para a realização de campanhas 

publicitárias de rua, que envolvam a distribuição de panfletos, produtos, provas de degustação ou outras 

ações promocionais de natureza publicitária, por cada local........................................................……......78,76 

 

2 - Ao valor definido no número anterior acresce, por dia…………………...................……………….…….2,94 

 

CAPÍTULO IV 

SUPORTES PUBLICITÁRIOS EM DOMINIO PRIVADO 

 

Artigo 68.º 

Suportes publicitários em propriedade particular 

1 - Pelo pedido de afixação ou inscrição de mensagens publicitárias…………....................……………...49,27 

 

2 - A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias, nomeadamente em painéis, videopaineis, mupis, 

monopostos, mastros, relógios, termómetros, colunas, reclamos ou anúncios, luminosos ou não luminosos, 

insufláveis, bandeiras, bandeirolas, pendões, cartazes de papel, telas, lonas, ou outros suportes ou 

materiais, que se divisem da via pública, dependem de prévia autorização para verificação da conformidade 

com as normas legais e regulamentares em vigor e estão sujeitas ao pagamento do valor resultante da 

aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por mês de ocupação, ou fração 

M= Área ocupada por m2 ou fração da estrutura do suporte publicitário 

R= Valor por m2 ou fração da área ocupada por estrutura do suporte publicitário………....................……6,00     

    

CAPÍTULO V 

OUTROS LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 

 

SECÇÃO I 

Condução e exercício da atividade de transportes 

 

Artigo º 69.º 

Licença de condução de ciclomotores 

Por cada ato são devidas as seguintes taxas: 

a) Alteração de morada………………………………………………....................……………..21,09 

b) Segunda via de documento extraviado ou deteriorado……………....................…………21,94 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 6 – 03 de Abril de 2012 - Anexo 

51/90 
 

c) Revalidação de licença de condução………………………………………....................…..21,09 

d) Emissão de licença especial de condução de ciclomotores com dispensa de exame.....21,52 

     

Artigo 70.º 

Exercício da atividade de transporte público de alu guer em veículos automóveis ligeiros de 

passageiros 

Pela emissão de título relativo ao exercício da atividade de transporte público de aluguer em veículos 

automóveis ligeiros de passageiros, são devidas as seguintes taxas:  

a) Licença de aluguer para veículo ligeiro…………………………………....................………212,78 

b) Revalidação da licença de aluguer……………………………………....................………….22,36 

c) Transmissão de licença de aluguer…………………………………….....................…………40,53 

d) Pedido de admissão a concurso……………………………………….....................………….40,54 

e) Pedido de substituição de veículo de aluguer……………………….....................…………..22,02 

f) Pelas vistorias a realizar a veículo de substituiçã o de veículo de aluguer 

……………………………………………………...……………………………………………….30,00 

g) Pedido de cancelamento………………………………………………....................…………..22,35 

h) Passagem de duplicado, segunda via ou substituição de documento deteriorado, destruído ou 

extraviado………………………………………………………..........................................……22,35 

i) Pedido de averbamento………………………………………....................……………………21,46 

 

SECÇÃO II  

Venda ambulante e outras atividades 

 

Artigo 71.º 

Licença para o exercício de atividades ambulantes 

1 - Pelo pedido de exercício para atividades de caráter ambulante, independentemente da sua 

natureza………………………………………………………….....................…………………………….......…39,27 

 

2 - Pela emissão de cartão de vendedor ambulante são devidas as seguintes taxas:                                                          

a) Emissão……………………………………………………………....................…………...……....22,44 

b) Renovação e segunda via……………………………………………....................………………20,64 

 

3 - Pela emissão de cartão de colaboradores são devidas as seguintes taxas: 

a) Por cada emissão…………………………………………………………….....................….........21,57 

b) Renovação e segunda via……………………………………………………...............................20,64 

 

4 – Pela emissão de licença sanitária é devida a ta xa de…………………………………………….22,33
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Artigo 72.º 

Espetáculos diversos 

1 - Pelo pedido de exercício da atividade e realização de espetáculos de natureza de divertimento público 

são devidas as seguintes taxas: 

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

dos de natureza artística………………………………………...........................................…….22,33                     

b) Lugares de terrado para circo, por equipamento………………....................……………….....22,33 

c) Licenças de funcionamento de recinto itinerante, carrosséis, montanha russa, pista de 

automóveis, pavilhões de diversão, praça de touros ambulantes e barracas de 

tiro............................................................................................................................................33,32 

d) Licenças de funcionamento de recinto improvisado, em armazéns, garagens, ou similares 

utilizadas para realização de bailes ou outros eventos…………...................................……..22,33 

e) Licença acidental de recinto para espetáculos de natureza artística, por cada 

evento…….…..........................................................................................................................22,33 

f) Pela autorização para a utilização de fogo de artifício ou de outros artefactos em todos os 

espaços rurais, durante o período crítico…………………………..................................….......22,06 

 

2 - Ao valor definido no número anterior acresce, por dia……………………………….......................……..2,94 

 

3 - O licenciamento de recintos itinerantes ou improvisados depende de realização de vistoria prévia, bem 

como o licenciamento de recinto para espetáculos de natureza artística, divertimento ou outro, de caráter 

ocasional, em espaço cujo funcionamento não esteja sujeito a licença.  

 

Artigo 73.º 

Venda de bilhetes 

REVOGADO 

 

Artigo 74.º 

Espetáculos desportivos 

1 - Pelo pedido de exercício da atividade de realização de jogos, desportos públicos ou espetáculos de 

natureza desportiva ou provas desportivas…………………………..............................................…………32,91 

 

2 - Ao valor definido no número anterior acresce, por dia……………………....................…………………..2,94 

 

Artigo 75.º 

Atividade de guarda noturno                                    

Pelo pedido de licenciamento da atividade de guarda noturno……………….....................………………..28,91 
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Artigo 76.º 

Outras atividades 

1 - Pelo pedido de exercício das seguintes atividades e, independentemente do local onde sejam exercidas, 

são devidas as seguintes taxas: 

a) Arrumador de automóveis………………………………………....................………………………28,91 

b) Fogueiras e queimadas………………………………………....................…………………………35,09 

c)    Acampamentos ocasionais, por equipamento……………………….....................…………….....35,20 

d)  REVOGADO 

                  

2 - Pelo exercício das atividades previstas no número anterior, com exceção das alíneas a) e b), do número 

anterior, por dia……………………………………………………………………............................................…2,94 

 

Artigo 77.º 

Exercício da atividade de exploração de máquinas de  diversão 

1 - Pelo pedido de exercício da atividade de exploração de máquinas de diversão, por máquina e por ano ou 

fração……………………………………………….........................................……………………………......104,04 

 

2 - São devidas as seguintes taxas pelo: 

a) Registo……………………………………….....................…………………………….………….104,04 

b) Segunda via e documentos……………………………...................…………….………………..34,67 

c) Averbamento por transferência de propriedade………………....................…………………...46,32 

d) Substituição do título de registo emitido pelo Governo Civil……………….....................……..40,54                             

 

SECÇÃO III 

Atividade industrial 

 

Artigo 78.º 

Estabelecimentos Industriais 

Pelo pedido de registo e verificação da sua conformidade, bem como, pelo pedido de regularização de 

estabelecimentos industriais, é aplicável a seguinte taxa………….................................................……..160,78 
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SECÇÃO IV 

Mercados  

 

SUBSECÇÃO I 

Arrendamento mensal 

 

Artigo 79.º 

Arrendamento mensal 

Pela utilização dos espaços existentes nos mercados municipais, quer sejam lojas ou bancas, é devido, 

mensalmente, pelos concessionários, o valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

           V= M x R 

Em que: 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor da área ocupada por m2 ou fração……………………………………….....................………………6,00

       

SUBSECÇÃO II 

Lugares de terrado 

 

Artigo 80.º 

Feiras 

Pela ocupação de lugares de terrado em feiras, é devido, por dia, pelos concessionários, o valor resultante 

da aplicação da seguinte fórmula: 

           V= M x R 

 

Em que: 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor dos lugares de terrado, por m2 ou fração…………………….....................………………………….0,46

     

 

Artigo 81.º 

Mercados 

Pela ocupação de lugares de terrado, em quaisquer mercados municipais, sem utilização de outros bens 

municipais, é devido, mensalmente, pelos concessionários, o valor resultante da aplicação da seguinte 

fórmula: 

           V= M x R  

 

Em que: 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor da área ocupada, por m2 ou fração…………………………….....................………………………15,00 
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Artigo 82.º 

Terrado para venda de animais 

1 - Pela venda a retalho de animal, por m2 ou fração e por dia: 

a) Animal de grande porte………………………....................………………………………………...4,08 

b) Animal de médio e pequeno porte ……………………....................……………………………...3,34 

 

2 - Entende-se por animal de grande porte, bovinos adultos e adolescentes, equídeos e outros. 

 

3 - Entende-se por animal de médio e pequeno porte, asininos, ovinos e caprinos, crias, aquicultura e 

outros. 

 

SUBSECÇÃO III 

Das atividades em mercados e feiras 

 

Artigo 83.º 

Emissão de cartão de concessionários         

A emissão e renovação de cartão de concessionários estão sujeitas ao pagamento das seguintes taxas:                                                 

a) Emissão………………………………………………....................………………………………...22,44 

b) Renovação e segunda via……………………………………………....................………………20,64     

 

Artigo 84.º 

Outras atividades exercidas em mercados e feiras 

O exercício das atividades de vendedor, produtor vendendo diretamente, mandatário, comissário ou agente 

de vendas, preparador de produtos, em mercados ou feiras, está sujeito ao pagamento das taxas previstas 

nos números 1 e 2 do artigo 71º, do presente Regulamento. 

 

SUBSECÇÃO IV 

Mercados e Feiras – Depósitos, armazenagem e simila res 

 

Artigo 85.º 

Depósito e armazém privativo – Guarda de volumes ou  taras 

1 - Pelo depósito e armazenagem de volumes ou taras em local privativo para o efeito, por m2 ou fração e 

por dia………………………………………………………………………….......................................………....2,87 

2 - Pela utilização de local privativo para manutenção, preparação e acondicionamento de produtos, são 

devidas, por m2 ou fração e por dia, as seguintes taxas: 

a) Em recinto fechado……………………………………………………………...................………....4,50 

b) Em terrado……………………………………………………………………...................…………...4,66 
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3 - Pela manutenção e guarda de volumes ou taras deixadas nos lugares de terrado, desde a hora de fecho 

do mercado ou feira, até à sua abertura, por m2 ou fração e por dia……...........................................…….4,66 

 

Artigo 86.º 

Arrecadações 

1 - Pela utilização de arrecadações é devido o valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

a) Utilização por dia:  

Em que:  

P= Por dia de ocupação 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor por m2 de área ocupada……………………………………………....................……………………..0,60 

 

b) Utilização por mês: 

Em que:  

P= Por mês de ocupação 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor por m2 de área ocupada……………………………………………....................………..………….15,00 

 

SUBSECÇÃO V 

Serviços diversos 

 

Artigo 87.º 

Zonas de estacionamento em mercados e feiras 

Pelo estacionamento nos mercados ou feiras de veículos de transporte, quando haja parque ou recinto 

próprio, por dia ou fração e por veículo………………………................................……………………….......8,31 

 

Artigo 88.º 

Utilização de bens municipais 

1 - Pela utilização de balanças, por pesagem…………………………....................…………………………..0,55 

 

2 - Pela utilização de tanques de lavagem, por lavagem……………....................…………………………...1,36 

 

3 - Pela utilização de câmaras frigoríficas é devido o valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

a) Utilização por dia:  

Em que:  
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P= Por dia de ocupação 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor por m2 de área ocupada…………………………………………....................………………………..1,36 

 

b) Utilização por mês: 

Em que:  

P= Por mês de ocupação 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor por m2 de área ocupada…………………………………………....................………………………30,00 

 

4 - Pela utilização de outros bens municipais, por unidade e por dia………....................…………………..1,97 

 

SECÇÃO IV 

Da vistoria e desselagem 

 

Artigo 89.º 

Vistorias e desselagem de estabelecimentos industri ais 

1 - Pelas vistorias a realizar para emissão de licenças previstas no presente capítulo….....................….50,62 

            

2 - As vistorias complementares, na sequência de ações de fiscalização, implicam a cobrança de 20% sobre 

a taxa de licenciamento. 

 

3 - Pela vistoria higieno-sanitária de equipamentos circulantes para a venda de carne, peixe, pão ou outros 

produtos, por veículo………………………………………………………............................................………30,69 

 

4 - No âmbito do licenciamento dos estabelecimentos industriais, são devidas as seguintes taxas pelas 

vistorias de: 

a) Instalação, alteração, verificação, reexame de recursos…………….....................………….426,24 

b)  Falta de cumprimento de condições………………………………………....................……...317,96 

 

5 - Pela desselagem dos estabelecimentos industriais é aplicável a seguinte taxa……....................….169,30 

 

Artigo 90.º 

Vistorias a espetáculos e divertimentos públicos 

1 - Pelas vistorias a realizar para efeitos do n.º 3, do artigo 72º, do presente Regulamento.....................45,79 

                          

2 - O pagamento a peritos, não funcionários municipais, deverá ser suportado pelo requerente, devendo 

apresentar prova do mesmo. 
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SECÇÃO V 

Licenças específicas 

 

Artigo 91.º 

Licenças de utilização específica  

1 - Pelos alvarás de licenças de utilização para funcionamento de empreendimentos turísticos, de 

estabelecimentos de restauração e/ou de bebidas ou títulos análogos…………..........................………173,54 

 

2 - Pela emissão de licença ou autorização de utilização para estabelecimentos de hipermercados, 

supermercados, mini-mercados, mercearias e depósitos de pão, armazéns de produtos alimentares, 

congelados ou não……………………………………………………........................................................…192,06 

 

3 - Pela emissão de autorização para a instalação e modificação de estabelecimentos de restauração e 

bebidas ou locais onde se realizam, mediante remuneração, serviços de restauração ou bebidas através da 

atividade de catering, oferta de serviços de banquetes, ou outras, desde que regularmente efetuados e até 

10 eventos anuais………………………..................................................................................................…46,62 

 

4 - Pela emissão de licenças de funcionamento de bares, discotecas com música ao vivo, salões de jogos, 

salas de baile e análogos, por três anos ou fração…………………................................................……..204,34 

 

5 - O alvará quando concedido por períodos de tempo limitado, está sujeito ao pagamento da mesma taxa 

que seria aplicada no caso de ser concedido por tempo ilimitado. 

 

6 - A Instalação de recintos de espetáculos e divertimentos públicos que implique obras de edificação, 

construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição, segue previamente o regime 

jurídico da urbanização e edificação vigente. 

 

7 - Se em estabelecimento já licenciado, nos termos da legislação em vigor, for requerido o exercício de 

atividade diversa daquela para a qual foi emitido o licenciamento, haverá lugar a emissão de um novo título.

  

Artigo 92.º 

Licenças de utilização de estabelecimentos para com ércio, armazenamento e prestação de serviços 

que envolvem riscos para a saúde e segurança das pe ssoas 

Pela concessão de licença de utilização de estabelecimentos para comércio, armazenamento e prestação 

de serviços que envolvem riscos para a saúde e segurança das pessoas…….......................................192,78 

 

Artigo 93.º 

Averbamento e segunda via de alvará de utilização e specífica  

1 - Pelo averbamento em alvará…………………………………………....................……………………....163,13 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 6 – 03 de Abril de 2012 - Anexo 

59/90 
 

 

2 - Pela emissão de segunda via de alvará…………………………………....................……………………33,61 

 

CAPÍTULO VI 

AMBIENTE E FISCALIZAÇÃO 

 

SECÇÃO I 

Remoção e depósito de bens 

 

Artigo 94.º 

Bloqueamento, remoção e depósito de veículos 

Pelo bloqueamento, remoção e depósito de veículos, são devidas as taxas legalmente fixadas por Portaria, 

nos termos do Código da Estrada.  

 

Artigo 95.º 

Apreensão, remoção e depósito de bens 

1 - Pela remoção de contentores destinados a atividades comerciais ou de apoio as obras..................115,99 

 

2 - Pelo depósito de bens móveis apreendidos e recolhidos, nos termos da regulamentação municipal em 

vigor, por m3 ou fração e por dia………………………………………...........................................……………0,63 

 

SECÇÃO II 

Poluição sonora 

 

Artigo 96º 

Licença especial de ruído 

1 - Pela emissão de licença para o exercício de atividades ruidosas temporárias………....................…147,89 

 

2 - Ao valor definido no número anterior, acresce, por dia……………………………...................…………..2,94 

 

SECÇÃO III 

Fiscalização económica 

 

Artigo 97.º 

Controlo metrológico 

 As taxas de controlo metrológico são aplicáveis nos termos da legislação em vigor. 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 6 – 03 de Abril de 2012 - Anexo 

60/90 
 

CAPÍTULO VII 

CEMITÉRIOS 

 

Artigo 98.º 

Inumações 

Pela inumação são devidas as seguintes taxas: 

 

1 - Em sepulturas temporárias em covais: 

a) Em urna de madeira……………………………………………....................……………………....63,32 

b) Em urna de madeira com zinco………………………………….....................…………………….66,12 

c) Em urna de madeira em talhão muçulmano……………..... ...............………………………...70,82 

                                                  

2 - Em sepulturas temporárias aeróbias: 

a) Em urna de madeira……………………………………………….....................……………………61,92                                                                          

b) Em urna de madeira com zinco………………………………….....................…………………….63,30 

 

3 - Em gavetões:                                                                                                          

a) Em urna de madeira……………………………………………....................……………………..88,93  

b) Em urna de madeira com zinco…………………………………...................…………………....91,64 

 

Artigo 99.º 

Cremação de restos mortais 

Pela cremação de cadáveres são devidas as seguintes taxas: 

a) Proveniente do Cemitério Municipal de Odivelas……………………....................………….…50,83 

b) Oriundo de outro espaço cemiterial……………………………………....................……………52,54 

 

Artigo 100.º 

Exumação 

Pelo ato de exumação são devidas as seguintes taxas: 

a) Por exumação……………………………………………....................…………………………….22,85 

b) Exumação com limpeza dos ossos…………………………....................……………………….33,45 

c) Marcação e abertura de sepultura………………………………....................…………………..12,81 

d) Reconstrução de campa por reposição do corpo…………….....................……………………72,07 

 

Artigo 101.º 

Depósitos 

Pelo depósito de urnas, por dia ou fração, até ao máximo de 30 dias………………….....................……..11,32 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 6 – 03 de Abril de 2012 - Anexo 

61/90 
 

Artigo 102.º 

Utilização de capela 

Pela utilização da Capela do Cemitério Municipal de Odivelas, pelo período de 24 horas ou fração…....31,60 

 

Artigo 103.º 

Trasladação de cadáveres 

Pela trasladação de cadáveres, ossadas ou cinzas são devidas as seguintes taxas: 

        a) Cadáveres……………………….………....................………………………………………...43,75 

        b) Ossadas ou cinzas……………………....................…………………………………………..35,90 

 

Artigo 104.º 

Gavetões e ossários 

Pela utilização de gavetões e ossários, são devidas as seguintes taxas: 

 

1 - Gavetões: 

a) 1.º e 2.º piso………………………………………………….....................…………………....72,38 

b) 3.º piso…………………………………………………....................…………………………..65,74 

 

2 - Gavetões pelo período de 25 anos renovável: 

a) 1.º e 2.º piso………..…………………………………....................……………………....3.659,53 

b) 3º. Piso…………………………………………………....................……………………....2.945,16 

 

3 - Ossários: 

a) Uma ossada…………………………………………....................…………………………….28,48 

b) Duas ossadas…………………………………………....................…………………………..33,74 

 

4 - Ossários pelo período de 25 anos renovável: 

a) Uma ossada…………………………………………………….....................………………..677,73 

b) Duas ossadas……………………………………………..…….....................……………….735,16 

 

Artigo 105.º 

Utilizações e serviços diversos 

Pela utilização ou colocação de ornamentos e sinais de cariz religioso, ou não, são devidas as seguintes 

taxas: 

1 - Utilização de sinais e outros objetos: 

a) Jarrões grandes…………………………………....................………………………………………25,02 

b) Jarrões pequenos………………………………....................……………………………………….19,82 

c) Floreiras…………………………………………………………………….....................……………...8,59 

d) Vasos………………………………………………………………....................………………………5,93 
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e) Cruzes com Cristo…………………………………………....................……………………………..8,95 

f) Cruzes sem Cristo………………………………………………....................………………………...3,99 

 

2 - Sepulturas aeróbias 

a) Porta fotos………………………………………………………….....................…………………….16,23 

b) Jarra………………………………………………………………………....................………………33,18 

c) Cruz…………………………………………………………………….................………...…………...7,94 

d) Placa com dedicatória………………………………………………………………...........................7,70 

 

3 - Transferência de pedras entre campas, dentro do Cemitério Municipal……………....................……130,61 

 

4 - Abaulamentos, pelo período de um ano………………………………………………...................………59,19 

 

5 - Colocação de esferovite em campas…………………………………....................……………………….23,06 

 

6 - Alteração de responsabilidade sobre sepultura, sepu ltura aeróbia, ossário e gavetão 

......................................................................................................................................................................5,17 

 

Artigo 106.º 

Autorização para a utilização ou colocação de ornam entos ou outros 

1 - Fica sujeito à prévia autorização, a utilização ou colocação de ornamentos ou sinais previstos nos 

números 1 e 2, do artigo anterior, em campas, sepulturas, covais, aeróbias, gavetões e ossários, bem como 

as fechaduras em caixões de madeira, de madeira com zinco, gavetões e ossários e a colocação de portas 

com epitáfio (pedra), em gavetões ou ossários. 

 

2 - Para efeitos do número anterior, é devida uma taxa no valor de………………....................…………..19,15 

 

Artigo 107.º 

Cartões de identificação 

Pela emissão ou renovação de cartão de identificação, são devidas as seguintes taxas: 

a) Identificação de construtor e funcionários……………………....................……………............12,02 

b) Para circulação de veículos de entidades e particulares…………….....................……….........4,46 
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CAPÍTULO VIII 

OUTRAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS EM REGULAMENTOS OU PRO GRAMAS MUNICIPAIS  

 

SECÇÃO I 

Pavilhões, parques desportivos e similares 

 

Artigo 108.º 

Taxas de Utilização 

1 - São devidos, por hora ou fração, os seguintes v alores pela utilização dos recintos desportivos 

municipais ou sob gestão municipal: 

   

TREINO 2.ª a 6.ª feira  Sáb. Dom. e Feriados  

Pessoas coletivas desportivas do concelho  € 7,00  € 8,00 

Outras pessoas coletiva s e munícipes do concelho  € 23,00 € 28,00 

Pessoas coletivas e munícipes de outro concelho  € 52,00 € 57,00 

   

COMPETIÇÃO 2.ª a 6.ª feira  Sáb. Dom. e Feriados  

Pessoas coletivas desportivas do concelho  € 9,00 € 10,00 

Outras pessoas coletivas e munícipes d o concelho  € 27,00 € 32,00 

Pessoas coletivas e munícipes de outro concelho  € 56,00 € 62,00 

 

2 - São devidos, por hora ou fração, os seguintes v alores, por pessoa, pela utilização do ginásio dos 

recintos desportivos municipais ou sob gestão munic ipal: 

  

Munícipes do concelho  € 3,50 

Munícipes de outro concelho  €7,00 

  

3 - Quando da utilização dos pavilhões, parques desportivos ou equiparados, resultarem benefícios 

económicos e financeiros de ações de cobrança de bilhetes, vendas de serviços e publicidade, entre outros, 

o Município tem direito a 20% da receita bruta sobre os mesmos. 

 

4 - A utilização das instalações com transmissão televisiva ou filmagens com caráter comercial, depende de 

prévia autorização do Município, tendo este direito a 20% da receita bruta dos direitos de transmissão. 
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SECÇÃO II 

Candidaturas aos Programas de Apoio ao Empreendedor ismo e à Criação do Próprio Emprego – 

Registos de Cidadãos da União Europeia 

 

Artigo 109.º 

Criação do Próprio Emprego 

Pela elaboração de dossiers de candidatura à CPE por beneficiários de prestações de desemprego, no 

âmbito das candidaturas ao PAECPE…………………................................................……………………360,51 

 

Artigo 110.º 

Candidaturas às Linhas de Créditos MICROINVEST e IN VEST+  

Pela elaboração de dossiers de candidatura às Linhas de Créditos MICROINVEST e INVEST+, no âmbito 

das candidaturas ao PAECPE……………………………………….....................................…………….....443,00 

 

Artigo 111.º 

Registo de Cidadãos da União Europeia 

Pelo certificado de registo, emissão de documentos e cartão de residência, bem como, pelos demais atos 

administrativos, são devidas as taxas fixadas pelas Portarias definidas no quadro da Lei que Regula o 

Exercício do Direito de Livre Circulação e Residência dos Cidadãos da União Europeia. 

 

SECÇÃO III 

Comissão Arbitral Municipal no âmbito do Regime do arrendamento urbano 

 

Artigo 112.º 

Taxas devidas à Comissão Arbitral Municipal no âmbi to do regime do arrendamento urbano 

1 - Nos termos da legislação em vigor, são devidas taxas pela determinação do coeficiente de conservação, 

pela definição das obras necessárias à obtenção de nível de conservação superior e pela submissão de 

litígios à decisão da CAM, no âmbito da respetiva competência. 

 

2 - As taxas previstas no número anterior são definidas em UC, legalmente definidas, e são devidas: 

a) Pela determinação do coeficiente de conservação, 1 UC; 

b) Pela definição das obras necessárias para a obtenção de nível de conservação superior, 0,5 

UC; 

c) Pela submissão de um litígio à decisão da CAM, 1 UC. 
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CAPÍTULO IX 

UTILIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS MUNICIPAIS  

 

Artigo 113.º 

Ocupação de imóveis de domínio privado municipal nã o destinados a habitação 

 

Pela ocupação de imóveis do domínio privado do Município, não destinados a habitação, é aplicável o 

regime da hasta pública previsto nos artigos 17º e 18º, do presente Regulamento. 

 

Artigo 114.º 

Cedência de instalações – Sem equipamento audiovisu al 

 

Por cada hora de utilização são devidas as seguintes taxas: 

a) Pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos, nomeadamente, associações políticas e 

sindicais com sede no Concelho……………..........................................................…………….2,27 

b) Pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos, nomeadamente, associações políticas e 

sindicais com sede em outro Concelho…….............................................................…………..9,09 

c) Pessoas coletivas de direito público, nomeadamente, escolas do Concelho…....................…2,27 

d) Pessoas coletivas de direito público, nomeadamente, escolas de outro Concelho..................9,09 

e) Pessoas coletivas de direito privado com fins lucrativos ou outros agentes económicos e 

munícipes do Concelho………………………………...........................................…………......13,64 

f) Pessoas coletivas de direito privado com fins lucrativos ou outros agentes económicos e 

munícipes de outro Concelho……………………............................................………………....18,18 

 

Artigo 115.º 

Cedência de instalações – Com equipamento audiovisu al 

Por cada hora de utilização são devidas as seguintes taxas: 

a) Pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos, nomeadamente, associações políticas e 

sindicais com sede no Concelho……………...........................................................……………5,94 

b) Pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos, nomeadamente, associações políticas e 

sindicais com sede em outro Concelho……………….............................................................23,77 

c) Pessoas coletivas de direito público, nomeadamente, escolas do Concelho…...................…5,94 

d) Pessoas coletivas de direito público, nomeadamente, escolas de outro Concelho................23,77 

e) Pessoas coletivas de direito privado com fins lucrativos ou outros agentes económicos e 

munícipes do Concelho……………………………………………..............................................35,67 

f) Pessoas coletivas de direito privado com fins lucrativos ou outros agentes económicos e 

munícipes de outro Concelho…………………………………............................................…....47,55 
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Artigo 116.º 

Utilização da Quinta das Águas Férreas 

Pela utilização da Quinta das Águas Férreas, são devidas as seguintes taxas: 

1 - Pessoas coletivas de direito público ou privado, sem fins lucrativos, do Concelho de Odivelas: 

a) Pousada…………………………………………………..................………..………………….4,75 

b) Palácio……………………………………………………………....................…………………6,34

                      

2 - Pessoas coletivas de direito público ou privado, com fins lucrativos, do Concelho de Odivelas: 

a) Pousada…………………………………………………………….....................…..………....11,12 

b) Palácio………………………………………………………………………....................……..14,30

                       

3 - Pessoas coletivas de direito público ou privado, sem fins lucrativos, de outro Concelho: 

a) Pousada………………………………………………………………………....................…...14,31 

b) Palácio……………..……………………………………………………….....................……...31,76

     

4 - Pessoas coletivas de direito público ou privado, com fins lucrativos, de outro Concelho: 

a)  Pousada……………………………………………………..…………….....................……...14,31 

b)  Palácio………………………………………………………………….....................…………39,71 

 

5 - Pessoas singulares: 

a) Pousada….………………………………………....................………………………………..14,31 

b) Palácio………………………………….....................………………………………………….42,56 

 

6 - As taxas previstas no presente artigo, são liquidadas de acordo com a aplicação da seguinte fórmula: 

V = T x P x D  

 

Em que: 

V= Valor a liquidar 

T= Taxa 

P= Número de utentes  

D= Número de dias 
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Artigo 116.º-A 

Utilização ocasional do Parque de Estacionamento su bterrâneo –  

Rua Prof. Dr. Egas Moniz 

Pela utilização ocasional do parque de estacionamen to, são devidas as seguintes taxas: 

1 – Utilização ocasional: 

a) 1ª fração de 15 minutos …………………………………………………….……… …………...………0,30  

b) 2ª fração de 15 minutos……………………………………………………….……… ……….…..…….0,20  

c) 3ª fração de 15 minutos ………………………………………..………………… ………..…….0,20  

d) 4ª fração e seguintes de 15 minutos………………………………… …………..……………………0,10  

 

2 – Taxa máxima diária ………………………………..…………………………………… …………………….5,00 

  

3 – O extravio do bilhete está sujeito ao pagamento  da taxa prevista no número anterior. 

 

Artigo 116.º-B 

Contratos de avença do Parque de Estacionamento sub terrâneo –  

Rua Prof. Dr. Egas Moniz 

1 – Emissão de cartão de acesso: 

a) Emissão…………………..….…………………………………….…………………………7,50 

b) Segunda via……………….…...………….………………………….……………………15 ,00 

 

2 – Avenças mensais de utentes sem reserva de lugar : 

2.1 – Veículos automóveis: 

a) Total – 24 Horas…………………………………..………………………....………… ……70,00 

b) Nocturna…………………………………………………………………………..………….40,00  

c) Diurna …………………………..……………………….………………………...………….40 ,00 

 

2.2 – Motociclos: 

a) Total – 24 Horas…………………………………..…………..……………….………… …30,00 

b) Nocturna…………………………………………………………………………..………….20,00  

c) Diurna …………………………..……………………….……………………...…………….20 ,00 

 

2.3 – Bicicletas - Avença mensal total – 24 Horas: 

a) Uma bicicleta…………………………………..…………..……………………...……… …15,00 

b) Duas bicicletas………………………………..…………..……………………..……… .…25,00 

 

3 – Avenças trimestrais de utentes sem reserva de l ugar: 

3.1 – Veículos automóveis: 

a) Total – 24 Horas…………………………………..…………………………..…………… 190,00 
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b) Nocturna……………………………………………………………………………………100,00 

c) Diurna …………………………..……………….……….…………………………………100,0 0 

 

3.2 – Motociclos: 

a) Total – 24 Horas…………………………………..…………………….…..…………… …80,00 

b) Nocturna……………………………………………………………………..……………….50,00  

c) Diurna …………………………..……………………….…………………...……………….50 ,00 

 

4 – Avenças semestrais de utentes em regime Total –  24 Horas, sem reserva de lugar: 

4.1 – Veículos automóveis ………………………………….……………………..… ………..….…370,00 

 

4.2 – Motociclos …………………………...……………………………………………..…… ………150,00 

 

5 – Avenças anuais de utentes em regime Total – 24 Horas, sem reserva de lugar: 

5.1 – Veículos automóveis ………………………………….………..……………… ………..….…650,00 

 

5.2 – Motociclos …………………………...……………………………………………..…… ………250,00 
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CAPÍTULO I 

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO  

 

Artigo 117.º 

Regra Geral 

1 - Aos valores previstos no presente Livro, acresce o IVA à taxa legal em vigor.  

 

2 - Excetuam-se do número anterior, por não estarem sujeitos àquele imposto, os valores previstos no 

número 6 do artigo 118º, e nos artigos 121º, 122º, 125º, do presente regulamento. 

 

3 - Excetuam-se do número um, do presente artigo, o valor previsto no artigo 129º e 130.º, por já incluir o 

IVA à taxa legal. 

 

CAPÍTULO II 

PRESTAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

 

Artigo 118.º 

Atos de administração geral 

Pela prática dos atos de administração geral previstos no presente artigo são devidos os seguintes valores: 

   

1 - Afixação de editais relativo a pretensões que não seja de interesse público………….......................8,90

                          

2 - Certidões diversas…………………………………………………….........................................................12,50 

              

3 - Fotocópias simples, por unidade……………………………………...........................................................0,10 

 

4 - Fotocópias autenticadas e outros documentos:  

a) Não excedendo oito páginas……………….......................................................................15,00                     

b) Por cada página a mais, além das oito………………..……...............................................0,56

                                                      

5 - Autenticação de documentos, exceto os previstos no artigo 119º, do presente regulamento, por 

documento……………………………………………………….........................................................................1,50    

 

6 - Termos de abertura e encerramento em livros sujeitos a esta formalidade, por livro….....................….4,73            

 

7 - Termos de entrega de documentos juntos a processos cuja restituição haja sido autorizada……….....4,73             

 

8 - Pela celebração de contrato de empreitada de obras públicas……………………….....................…....32,02 
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9 - Pela celebração de contrato de aquisição de bens e serviços…………………..................…………..16,03

    

10 - Apreciação de pedidos de distrate de hipoteca legal, por lote………………....................…………....75,00         

   

11 - Fornecimento, mediante requerimento, de registos sonoros das reuniões dos órgãos autárquicos, por 

cada período de uma hora ou fração………………………………………................................................…36,28 

 

12 - Pelo serviço de envio postal de documentação r equerida….....................…………..……………5,00 

 

Artigo 119.º 

Serviços diversos relativos a edificações 

Pela emissão de: 

a) Certidão de construção anterior a 1951………...................……………..…………………17,00 

b) Certidão de destaque……………………………...................……………………………….29,66                                                

 

Artigo 120.º 

Fornecimento de peças processuais no âmbito da cont ratação pública 

1 – Pelo fornecimento de peças processuais no âmbito da contratação de aquisição de bens e 

serviços.......................................................................................................................................................72,38 

 

2 – Pelo fornecimento de peças processuais no âmbito da contratação de empreitadas de obras públicas: 

a) Anúncio de concurso / Folha rosto…………….....................…………………………………...5,18 

b) Programa de concurso, mapa “programa de trabalho”, mapa “descrição de 

atividades”…………………………………………....................……………………………………..10,88 

c) Caderno de encargos (clausulas gerais)……....................…………………………………...26,96 

d) Manual de estaleiro……………………………………....................………………………….….9,85 

e) Plano de segurança e saúde / Placa de obra………....................…………………………...51,85 

f) Elementos escritos e desenhados do projeto de execução: 

f.1 - Preto e branco, por folha: 

          A0 ……………………………………………………………....................…………........2,33 

          A1 ……………………………………………………………….....................……….......1,50 

          A2 ………………………………………………………………....................………........0,93 

          A3 ………………………………………………………………....................………........0,82 

          A4 .............................................................................................................................0,46 

          Mts……………………………………………………………....................………….......2,07 

f.2 - Cores, por folha 

          A0 ……………………………………………………………….....................…...…......21,51 

          A1 ……………………………………………………………………....................…......10,78 

          A2………………………………………………………………….......................……......5,49 
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          A3 ………………………………………………………………....................…….….......2,79 

          A4……………………………………………………………….....................……..…......1,45 

          mts……………………………………………………………....................……..….......18,35 

 

3 - Sempre que um procedimento adjudicatório de aquisição de bens e serviços implique o fornecimento de 

alguns dos elementos previstos no número anterior, haverá lugar ao pagamento dos valores aí previstos. 

 

Artigo 121.º 

Reprodução de documentos relativos a edificações 

Pelo fornecimento de documentos reproduzidos, são devidos os seguintes valores: 

 

1 - Cópias de plantas a preto e branco  

a) A2……………………………………………………………………………………..…………..15,99 

b) A1……………………………………………………………………………………..…………..16,31 

c) A0……...………………………………………………………………………………..………..16,83 

d) Outros formatos por metro linear……………………………………………...……..……….16,96 

 

2 - Cópias de plantas a cores: 

a) A4…………………………………..……………………………………………………..………15,66 

b) A3………………………………………………………………………………………..………..16,08 

c) A2………………………………………………………………………………………..………..18,36 

d) A1………………………………………………………………………………………..………..18,60 

e) A0………………………………………………………………………………………..………..18,60 

 

3 - Cópias de planta a cores, por metro linear: 

a) Líneas………………………………………………………………………………………...…..23,03 

b) Até 50% de mancha………………………………………………………………………….....25,62 

c) Mais de 50% de mancha…………………………………………………………………….....30,80 

d) Área preenchida……………………………………………………………………………….41,17

            

4 - Fornecimento de cartografia para instrução de processos para a realização de operações urbanísticas, 

incluindo plantas de localização 1/1000, PDM, RAN, REN, servidões………..……………………………15,02 

  

5 – A autenticação das cópias das plantas previstas  no presente artigo acrescem os valores 

constantes no nº 4 do artigo 118º. 

 

6 – (Revogado ) 
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Artigo 122.º 

Fornecimento de informação geográfica 

1 - Pelo fornecimento de Informação geográfica, incluindo o suporte, são devidos, por unidade, os seguintes 

valores: 

 

1.1 Plantas de localização em formato A4:  

a) Cartografia topográfica………………………………………………………………….….....…4,14 

b) PDM - Planta de ordenamento à escala 1/10.000……………………………………..……..4,14 

c) PDM - Planta de condicionantes à escala 1/10.000…………………………………..……...4,14 

d) Planta para fins de IMI (planimetria simplificada)…………………… ……………….………4,14 

e) Planta para os SMAS (planimetria simplificada)…………………… ………………….…….4,14 

 

1. 2 Planta de localização sobre planimetria  em formato A4…………………………………..…......4,66 

 

1.3 Outras plantas - Custo por formato incluindo a base cartográfica: 

a) A4……………………………………………………………………………………………..…..15,55 

b) A3………………………………………………………………………………………………....20,74 

c) A2……………………………………………………………………………………………..…..41,48 

d) A1…..…………………………………………………………………………………………..…62,22 

e) A0……………………………………………………………………………………………..…..82,96 

 

1.4 Ao custo por formato acresce, por cada tema de informação adicionado ………………….…..2,07 

 

2 - Informação geográfica em formato digital, à escala 1:10.000: 

2.1 Por hectare, até 300ha:  

a) Cartografia vetorial com planimetria…………………………..……………………………....1,03 

b) Cartografia vetorial com planimetria e altimetria……………………………………….….…1,34 

c) Ortofotomapas……………………………………………………………………………….…..0,82 

 

2.2 Para áreas superiores a 300ha:  

a) Cartografia vetorial com planimetria………………………….. …………………………...500,00 

b) Cartografia vetorial com planimetria e altimetri a……..……………………………….…600,00 

c) Ortofotomapas………………………………………………………………………………….400 ,00 

 

3 - Por cada registo de tema georreferenciados em SIG……………………………………………………....2,07 

 

4 - O fornecimento de informação geográfica fica sujeito a termo de compromisso de exclusiva aplicação 

para os efeitos declarados. 
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Artigo 123.º 

Emissão de pareceres 

A emissão de parecer para efeitos de constituição de fundações com sede no território do Município de 

Odivelas ou sobre o pedido de reconhecimento de utilidade pública administrativa de pessoas coletivas 

constituídas e com sede no Município, bem como a emissão de outros pareceres, requeridos ao abrigo de 

legislação específica, estão sujeitos ao pagamento do seguinte valor……………………..………..….….276,20 

 

Artigo 124.º 

Pedidos de caráter genérico 

Pelo pedido de apreciação de declaração prévia relativa a estabelecimentos de comércio de produtos 

alimentares ou não alimentares, de estabelecimentos de restauração ou de bebidas e para 

estabelecimentos industriais, e os demais legalmente previstos…………………………………………......67,01 

 

Artigo 125.º 

Formação profissional 

Pela frequência, por ação e por formando ou participante, não trabalhador do Município de Odivelas: 

1 - Curso de formação de Nível I a III…………………………………………………………………….……..66,66 

 

2 - Curso de formação de Nível IV a V………………………………………………………………………..…95,65 

 

3 - Seminário ou workshop………………………………………………………………………………….…......4,73 

 

Artigo 126.º 

Inspeções de ascensores, monta-cargas e outros equi pamentos similares 

Pela inspeção das condições técnicas de funcionamento de ascensores, monta-cargas e outros 

equipamentos similares, são devidos os seguintes valores: 

a) Inspeções periódicas, reinspeções requeridas fora do prazo legal, a ascensores, monta-

cargas, escadas rolantes e tapetes rolantes, por unidade inspecionada…….……..........95,06 

b) Reinspecções a ascensores, monta-cargas, escadas rolantes e tapetes rolantes, por 

unidade reinspeccionada, quando requeridas dentro do prazo legal……........................73,45 

c) Inspeções extraordinárias a ascensores, monta-cargas, escadas rolantes e tapetes rolantes, 

por unidade inspecionada…………………………………………………………………......95,06

            

Artigo 127.º 

Sinalização vertical para espaços de estacionamento  

Pelo fornecimento e colocação de sinais, são devidos os seguintes valores: 

a) Sinais triangulares……………………………………………………………………………....24,46 

b) Sinais circulares, octogonais, quadrangulares e retangulares………………………..…...32,40 

c) Fornecimento e colocação de prumos galvanizados e tamponados…………………..….30,91 
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d) Fornecimento e colocação de painéis adicionais, por m2 ou fração………………………12,44 

 

CAPÍTULO III  

LABORATORIO DE ACÚSTICA – SERVIÇOS TÉCNICOS 

 

Artigo 128.º 

Avaliação de critério de incomodidade  

A avaliação de critério de incomodidade gerado por atividades permanentes, fica sujeita ao pagamento dos 

seguintes valores: 

a) Medição acústica com análise do ruído ambiente e do ruído residual……………..……399,24 

b) Por local extra de medição……………………………………………………………..………98,51 

c) Distancia percorrida, ida e volta, desde o LACMO até ao local de medição, por Km........1,21 

 

CAPÍTULO IV 

BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS E NÚCLEO DA PONTINHA 

 

Artigo 129.º 

Fornecimento de bens diversos 

1 - Pelo fornecimento, e por unidade, são devidos os seguintes valores: 

a) Segunda via de “Cartão de Leitor”…………………… …………………………………….….1,01                                                                                                         

b) Cartão de fotocópias sem carregamento……………………………………………..………..0,67 

c) Carregamento de cartão com 25 fotocópias………………………………………..…….……2,10 

d) Carregamento de cartão com 50 fotocópias………………………………………..…….……3,41 

e) Carregamento de cartão com 100 fotocópias………………………………………………….6,74

               

2 - A utilização do serviço de fotocópias a cores implica, por cada impressão, o abatimento de três unidades 

ao cartão. 

 

3 - Pela utilização do serviço de impressão é devido, por unidade, os seguintes valores: 

a) Impressão a preto e branco……………………………………………………………..………0,08 

b) Impressão a cores……………………………………………………………....................……0,12 

 

Artigo 130.º 

Publicações Municipais 

São devidos, por unidade, os seguintes valores: 

a) Odivelas: O Monumento ao Senhor Roubado (Coleção  Patrimónios)….....................7,48 

b) Odivelas em Banda Desenhada (Coleção Patrimónios )……………....................……..5,99 

c) Odivelas: Um Mosteiro Cistersiense (Coleção Patr imónios)……......................………7,48            

d) Diálogo de Gerações (Coleção Patrimónios)………………… ……......................………7,48 
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e) António Lino (1914-1996): Catálogo de exposição… ……….................………………9,98

                

CAPÍTULO V 

CONSULTÓRIO VETERINÁRIO MUNICIPAL E 

MÉDICO-VETERINÁRIO MUNICIPAL 

 

SECÇÃO I 

Serviços de consulta e outros serviços e atos técni cos 

 

Artigo 131.º 

Consulta a animais de companhia 

Pela consulta de animais de companhia são devidos os seguintes valores: 

a) Consulta base (20 minutos)………………… …………….…………………………………..17,41 

b) Consulta sumária ou segundo animal………………………………………….......................8,74 

c) Tratamento sem exame clínico……………………………………………….....................…..8,74 

 

Artigo 132.º 

Outros atos técnicos para além de consultas 

Pelos atos técnicos, para além da consulta, são devidos os seguintes valores: 

a) Colheita de sangue e envio ao laboratório………………....................……………….……..6,94 

b) Colheita de urina + análise com fita……………………………………...................….…..….6,08 

c) Colheita de urina + análise com fita + exame sedimento………………......................…..11,33 

d) Observação microscópica de esfregaço ou raspagem………………….....................……..6,94 

e) Observação de matérias fecais coprol. Parasitária…………………….....................………6,94 

f) Rastreio leucose / leishma. / dirofilária……………………………....................…………...15,70 

g) Administração de soros………………………………………....................…………………...6,08 

h) E.C.G……………………………………………………………....................…………………26,45 

 

Artigo 133.º 

Outros serviços 

1 - Pela prestação de serviços sem consulta, são devidos os seguintes valores: 

a) Identificação com transponder e registo da informação………………….....................…..43,54 

b) Eutanásia (incluindo produto)…………………………………………..................…..……...26,16 

c) Necrópsia com ou sem colheita de material………………………...................…….…......38,96 

 

2 - Pela prestação do serviço de vacinação de canídeos,  felinos e leporídeos, é devido o montante 

que resulta do somatório da consulta base e dos val ores legalmente estabelecidos para a vacina 

ministrada. Se aplicável, acresce a este valor o cu sto do boletim de vacinas . 
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3 - Pela prestação de serviço de vacinação em segundo animal ou reforço do programa inicial ou anual de 

vacinação de canídeos, felinos e leporídeos, é devido o montante que resulta do somatório do valor da 

consulta sumária ou segundo animal e do valor da vacina ministrada. 

 

4 - Pela administração de progestativo é devido o montante que resulta do somatório do valor da consulta 

base e do seguinte valor……………………………………………………………............................................8,74 

 

5 -  Pré-anestesia, tranquilização e anestesia local ou regional………………....................………….……...8,74 

 

6 - Pela indução barbitúrica e anestesia simples…………………………………....................…………......17,41 

 

7 - Pela prestação de serviço de cirurgia geral 

a) Por hora…………………………………………………………….............…………………...87,04 

b) Por fração de 15 minutos……………………………………………....................………..…26,15 

 

SECÇÃO II 

Atos cirúrgicos com anestesia não gasosa incluída 

 

Artigo 134.º 

Aparelho genital 

Atos cirúrgicos (anestesia não gasosa compreendida) 

a) Castração de gato………………………………………………………………......................52,23 

b) Castração de cão………………………………………………………....................…………69,64 

c) Ovário-histerectomia até 10 Kg………………………………………….....................…….139,28 

d) Ovário-histerectomia de 10 a 25 Kg……………………………………....................……..156,69 

e) Ovário-histerectomia mais de 25 Kg……………………………....................…………….191,50 

f) Cesariana na cadela………………………………………………....................……………203,68 

g) Criptorquidia no cão……………………………………………….....................……………156,69 

h) Ovariectomia na gata…………………………………………….....................………………87,04 

i) Ovário-histerectomia da gata………………………………….....................……………….121,76 

j) Cesariana na gata…………………………………………………….....................………...130,61 

 

Artigo 135.º 

Aparelho digestivo 

Pelo tratamento de: 

a) Limpeza tártaro-cão (com anestesia)………………………… ...................……………..…60,96 

b) Limpeza tártaro-gato (com anestesia)……………………… ....................…………………43,55 

c) Extração dentária – cão……………………………………….....................…………………95,77 

d) Extração dentária – gato…………………………………….....................…………………..60,96 
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e) Gastrotomia………………………………………………….....................…………………..174,09 

f) Enterotomia………………………………………………….....................…………………..174,09 

g) Laparotomia………………………………………………….....................……………..……121,85 

h) Ablação das glândulas anais……………………....................……………………………..139,28 

 

Artigo 136.º 

Aparelho Urinário 

Cateterização urinária do gato com anestesia……………………….....................………………………….38,30 

 

SECÇÃO III 

Ortopedia 

 

Artigo 137.º 

Ortopedia 

Colocação de gesso de membros, incluindo imobilização………….....................…………………………..78,37 

 

SECÇÃO IV 

Oftalmologia 

 

Artigo 138.º 

Oftalmologia 

São devidos os seguintes valores pela prática de: 

a) Enucleação do globo ocular………………....................…………………………………...139,28 

b) Entropio – Ectropio………………………....................……….……………………………..104,45 

c) Ablação da 3.ª pálpebra……………….....................…………………………………………78,37 

d) Catarata………………………………….....................……………………………….………217,65 

e) Pano conjuntival………………………....................……………………………………...…104,45 

 

SECÇÃO V  

Outros atos cirúrgicos 

 

Artigo 139.º 

Outros atos cirúrgicos 

São devidos os seguintes valores pela prática de: 

a) Redução de hérnia umbilical………………….....................…………………………………78,37 

b) Redução de hérnia inguinal……………………....................………………………...…….156,69 

c) Redução de hérnia perineal………………….....................……………………….………..217,74 

d) Redução de hérnia diafragmática………………....................……………………..………179,89 

e) Tumores mamários e cutâneos………………….....................……………………………...69,64 
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f) Extração cadeia mamária (1 lado)……………… ...................…………………………….217,74 

g) Limpeza do canal auditivo com tranquilização……………....................…………………..26,15 

h) Drenagem de hematoma auricular…………………………....................…………………..43,55 

 

SECÇÃO VI 

Remoção, recolha e eliminação de animais mortos ou abandonados 

 

Artigo 140.º 

Remoção, recolha e eliminação de animais mortos ou abandonados 

1 - Remoção de cadáveres de animais, por unidade, a pedido de: 

a) Clínicas veterinárias……………………………………....................……………….…..…....10,00 

b) Outras pessoas coletivas ou singulares ………....................…………..…………………5,00 

 

2 - Eliminação de cadáveres de animais, por kg.,  a  pedido de: 

a) Clínicas veterinárias……………………………………............. .......….……...……...…..….4,00 

b) Outras pessoas coletivas ou singulares ……….....................……………....……….……2,00 

 

3 - Taxa de alojamento, por dia ………………………...…………………..........…………………...…………13,80 

 

4 - Transporte de animais de companhia, …...………………… ……………………………..…………….10,00 
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LIQUIDAÇÃO E 

COBRANÇA
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÃO GERAL  
 

Artigo 141.º 

Âmbito de aplicação 

As normas do presente Livro apenas são aplicáveis às disposições previstas no Livro II, exceto as normas quanto 

ao modo de pagamento e do pagamento em prestações, que também são aplicáveis às disposições do Livro III. 

 

CAPÍTULO II 

GARANTIAS FISCAIS  
 

Artigo 142.º 

Garantias fiscais 

1 - Os sujeitos passivos das taxas para as autarquias locais podem reclamar ou impugnar a respetiva liquidação. 

 

 2 - À reclamação graciosa ou impugnação judicial da liquidação e cobrança de taxas, encargos de mais-valias e 

demais receitas de natureza fiscal, aplicam-se as normas da Lei Geral Tributária e as do Código de Procedimento 

e de Processo Tributário, com as necessárias adaptações. 

 

3 - Compete ao órgão executivo a cobrança coerciva das dívidas ao Município provenientes de taxas e outras 

receitas municipais, aplicando-se, com as necessárias adaptações, o regime estabelecido no Código de 

Procedimento e de Processo Tributário. 

 

4 - A reclamação é deduzida perante o órgão que efetuou a liquidação da taxa no prazo de 30 dias a contar da 

notificação da liquidação. 

 

5 - A reclamação presume-se indeferida para efeitos de impugnação judicial se não for decidida no prazo de 60 

dias. 

 

6 - Do indeferimento tácito ou expresso cabe impugnação judicial para o tribunal administrativo e fiscal da área do 

município, no prazo de 60 dias a contar do indeferimento. 

 

7 - A impugnação judicial depende da prévia dedução da reclamação prevista no número 2, do presente artigo. 

 

Artigo 143.º 

Princípio da participação 

1 – A participação dos contribuintes na formação das decisões que lhes digam respeito pode efetuar-se sempre 

que a lei não prescrever em sentido diverso, por qualquer das seguintes formas:  

a) Direito de audição antes da liquidação; 
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b) Direito de audição antes do indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações, recursos ou 

petições;  

c) Direito de audição antes da revogação de qualquer benefício ou ato administrativo em matéria 

fiscal;  

d) Direito de audição antes da decisão de aplicação de métodos indiretos;  

e) Direito de audição antes da conclusão do relatório do serviço de Execução Fiscal.  

 

2 – É dispensada a audição no caso de a liquidação se efetuar com base na declaração do contribuinte ou a 

decisão do pedido, reclamação, recurso ou petição lhe for favorável. 

 

3 – Tendo o contribuinte sido anteriormente ouvido em qualquer das fases do procedimento a que se referem as 

alíneas b) a e) do n.º 1, do presente artigo, é dispensada a sua audição antes da liquidação, salvo em caso de 

invocação de factos novos sobre os quais ainda se não tenha pronunciado. 

 

4 – O direito de audição deve ser exercido no prazo de 10 dias, a contar da data do seu conhecimento.  

 

5 – Em qualquer das circunstâncias referidas no n.º 1, do presente artigo, para efeitos do exercício do direito de 

audição, deve comunicar-se ao sujeito passivo o projeto de decisão e sua fundamentação, nos termos do artigo 

152º, do presente Regulamento. 

 

Artigo 144.º 

Decisões sujeitas a audiência prévia 

Deverão ser objeto de audiência dos contribuintes, as decisões: 

a) Que se fundamentam em factos não revelados nos pedidos, petições, reclamações ou recursos 

hierárquicos apresentados pelos contribuintes; 

b) Que se fundamentam em elementos que já deveriam ter sido submetidos a audiência prévia, mas 

em que esta formalidade não foi cumprida; 

c) Em que o órgão com competência para decidir altera o sentido do projeto de decisão e respetiva 

fundamentação, anteriormente submetido a audiência prévia; 

d) Em que o órgão com competência para decidir altera o projeto de decisão favorável ao 

contribuinte. 

 

Artigo 145.º 

Momento em que é feita a audiência prévia 

1 - A audiência prévia é feita após a conclusão do procedimento e antes de ser proferida a decisão ou antes do 

relatório final ou nos casos de procedimento de inspeção tributária. 
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2 - Compete a quem elabora a proposta de decisão final ou relatório final, consoante o caso, propor a audiência 

prévia, oral ou escrita e o prazo do seu exercício, bem como informar das situações em que esta não deve ocorrer, 

nos termos dos artigos 148º e 149º, do presente Regulamento.  

 

Artigo 146.º 

Forma e conteúdo da comunicação 

1 - A audiência prévia concretiza-se pelo conhecimento presencial ou pelo envio ao destinatário, mediante carta 

registada, do resumo das conclusões da informação ou relatório que contenha os elementos que fundamentam o 

projeto de decisão ou fotocópia da própria informação ou relatório, de modo a que o destinatário tenha 

conhecimento de todos os pressupostos de facto e de direito suscetíveis de influenciar a decisão.  

 

2 - Da notificação deverá ainda constar, de acordo com o n.º 2 do artigo 101.º, do CPA, a indicação das horas e o 

local onde o processo poderá ser consultado.  

 

Artigo 147.º 

Efeitos da audição prévia no procedimento 

 – Caso o direito de audição prévia não seja exercido dentro do prazo fixado ou a resposta não forneça elementos 

novos, a decisão será tomada de acordo com a proposta e os elementos constantes do processo.  

  

2 – Caso sejam fornecidos novos elementos, estes são obrigatoriamente analisados, devendo a sua não aceitação 

ser fundamentada, ainda que de forma sucinta.  

 

Artigo 148.º 

Decisões excluídas de audiência 

1 – Nos termos do n.º 2, do artigo 60.º, da LGT, exclui-se, expressamente, a obrigatoriedade de audiência prévia 

dos contribuintes, quando:  

a) A liquidação do tributo se efetuar com base na declaração do contribuinte; 

b) A decisão do pedido, reclamação, recurso ou petição for totalmente favorável ao contribuinte.  

 

2 – Nos termos do n.º 2, do artigo 56.º, da LGT, não haverá direito de participação, por não haver dever de 

decisão, quando:  

a) A administração tributária se tenha pronunciado há menos de dois anos sobre pedido do mesmo 

autor com idêntico objetivo e fundamento;  

b) Tiver sido ultrapassado o prazo legal de revisão do ato tributário.  

 

3 – Nos termos da alínea c), do artigo 2.º, da LGT, não há lugar à audiência dos interessados, nas situações 

previstas no n.º 1, do artigo 103.º, do CPA.  
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Artigo 149.º  

Decisões em que poderá ser dispensada a audiência d os interessados 

  A audiência dos interessados poderá ser dispensada, sem prejuízo da necessária ponderação do caso concreto e 

de adequada fundamentação, nomeadamente, quando:  

a) A administração tributária, apenas, aprecie os factos que lhe foram dados pelo contribuinte, 

limitando-se na sua decisão a fazer a interpretação das normas legais aplicáveis ao caso, 

encontrando-se nesta situação todas as decisões sobre petições, requerimentos, reclamações e 

recursos em que a administração se limita a concluir, face aos factos e argumentos invocados pelo 

contribuinte e a lei aplicável, pela improcedência da sua pretensão;  

b) A administração tributária atue, exclusivamente, no âmbito de poderes vinculados como nas 

liquidações que a administração tributária efetua, por imposição legal, com base na totalidade da 

matéria coletável do exercício mais próximo que se encontrar determinada; 

c) A administração tributária pratique um ato com base em factos já submetidos, noutra fase do 

procedimento, a audiência dos contribuintes. 

 

CAPÍTULO III 

LIQUIDAÇÃO 

 

Artigo 150.º 

Liquidação 

A liquidação das taxas e outras receitas municipais consiste na determinação do montante a pagar e resulta da 

aplicação dos indicadores definidos no presente regulamento e dos elementos fornecidos pelos interessados, 

considerando os procedimentos previstos na Secção I, do Capitulo IV, do presente livro. 

 

Artigo 151.º 

Taxas resultantes de deferimento tácito 

As taxas a aplicar em todas as situações em que ocorram deferimentos tácitos são de igual valor às dos respetivos 

atos expressos. 

 

Artigo 152.º 

Notificação 

A liquidação é notificada ao interessado pelas formas legalmente admitidas e nela deverá constar a decisão, os 

fundamentos de facto e de direito, os meios de defesa contra o ato de liquidação, o autor do ato e a menção da 

respetiva delegação ou subdelegação de competências, bem como o prazo de pagamento voluntário, estipulado 

no artigo 23º, do presente Regulamento. 
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Artigo 153.º 

Procedimento na liquidação 

1 - A liquidação das taxas e outras receitas municipais constará de documento próprio no qual se deverá fazer 

referência aos seguintes elementos: 

a) Enquadramento no Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais; 

b) Discriminação do ato ou facto sujeito a liquidação; 

c) Identificação do sujeito passivo; 

d) Cálculo do montante a pagar. 

 

2 - O documento mencionado, no número anterior, designa-se Nota de Liquidação, ou outra expressão 

equivalente, e fará parte integrante do respetivo processo administrativo. 

 

Artigo 154.º 

Revisão do ato de liquidação 

Poderá haver lugar à revisão do ato de liquidação oficiosamente ou por iniciativa do sujeito passivo, nos prazos 

estabelecidos na Lei Geral Tributária e com fundamento em erro de facto ou de direito. 

 

Artigo 155.º 

Revisão oficiosa do ato de liquidação 

1 - Quando por erro imputável aos serviços tenha sido liquidada quantia superior à devida ou se verifique ter 

havido prejuízo para o Município, o serviço liquidador deve promover, de imediato, desde que não haja decorrido o 

prazo previsto na Lei Geral Tributária sobre o pagamento, e independentemente de reclamação ou impugnação do 

interessado, a sua restituição ou liquidação adicional. 

 

2 - O devedor é notificado, por carta registada com aviso de receção. 

 

3 - Da notificação devem constar os fundamentos da liquidação adicional, o montante em dívida ou a ser 

ressarcido, o prazo de pagamento, e a advertência de que o não pagamento, no prazo fixado, implica a cobrança 

coerciva. 

 

4 - Não haverá lugar a liquidação adicional ou a restituição oficiosa de quantias iguais ou inferiores a 2,50 €. 

 

Artigo 156.º 

Revisão do ato de liquidação por iniciativa do suje ito passivo 

1 - Requerimento de revisão do ato de liquidação por iniciativa do sujeito passivo deverá ser instruído com os 

elementos necessários que fundamentam o erro de facto ou de direito invocado, no prazo de 30 dias a contar da 

notificação da liquidação. 
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2 - Quando o erro do ato de liquidação advier e for da responsabilidade do próprio sujeito passivo, nomeadamente 

por falta ou inexatidão de declaração a cuja apresentação estivesse obrigado, nos termos das normas legais e 

regulamentares aplicáveis, este será responsável pelas despesas que a sua conduta tenha causado, sem prejuízo 

de outras sanções aplicáveis por lei ou regulamento. 

 

3 - A reclamação presume-se indeferida para efeitos de impugnação judicial se não for decidida no prazo de 60 

dias. 

 

4 - Do indeferimento tácito ou expresso cabe impugnação judicial para o tribunal administrativo e fiscal da área do 

município, no prazo de 60 dias a contar do indeferimento. 

 

5 - A impugnação judicial depende da prévia dedução da reclamação. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PAGAMENTO E DO NÃO PAGAMENTO  
 

SECÇÃO I 

Do pagamento 

 

Artigo 157.º 

Pagamento 

1 - As taxas das autarquias locais extinguem-se através do seu pagamento ou de outras formas de extinção, nos 

termos da Lei Geral Tributária. 

 

2 - As taxas das autarquias locais podem ser pagas por dação em cumprimento ou por compensação, quando tal 

seja compatível com o interesse público. 

 

3 - Não pode ser praticado nenhum ato ou facto sem prévio pagamento das taxas e outras receitas municipais 

previstas no presente Regulamento. 

 

4 - Os sujeitos passivos que façam uso regular de um bem municipal, podem efetuar os pagamentos devidos por 

essa utilização, mensalmente, desde que o pagamento ocorra até ao dia 8 de cada mês. 

 

5 - Os pagamentos devidos anualmente devem ser efetuados até ao dia 31 de janeiro do ano a que correspondem.  

 

6 - Salvo regime especial, as taxas e outras receitas previstas no presente Regulamento, devem ser pagas na 

Tesouraria Municipal, ou nos seus postos de cobrança. 
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Artigo 158.º 

Pagamento em prestações 

1 - Compete à Câmara Municipal autorizar o pagamento em prestações, podendo esta delegar no seu Presidente, 

com a faculdade de subdelegação, nos termos do Código de Procedimento e de Processo Tributário e da Lei Geral 

Tributária, desde que se encontrem reunidas as condições para o efeito, designadamente a comprovação da 

situação económica do requerente que não lhe permite o pagamento integral de uma só vez, no prazo estabelecido 

para o pagamento voluntário, sem prejuízo do que especificamente se encontra estabelecido no presente 

Regulamento e no artigo 117.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. 

 

2 - O pagamento em prestações poderá ser efetuado até um máximo de seis prestações mensais, sempre que o 

valor apurado para cada prestação não seja inferior a 1 UC, salvo disposição legal em contrário.  

 

3 - No caso de deferimento do pedido, o valor de cada prestação mensal corresponderá ao total da dívida dividido 

pelo número de prestações autorizado, no máximo de 6, acrescendo ao valor de cada prestação os juros de mora 

contados sobre o respetivo montante, desde o termo do prazo para pagamento voluntário até à data do pagamento 

efetivo de cada uma das prestações. 

 

4 - O pagamento de cada prestação deverá ocorrer até ao dia 08 do mês a que esta corresponder. 

 

5 - A falta de pagamento de qualquer prestação implica o vencimento imediato das seguintes, assegurando-se a 

execução fiscal da dívida remanescente mediante a extração da respetiva certidão de dívida. 

 

6 - A autorização do pagamento de taxas, em prestações, está condicionada à prestação de caução, salvo 

disposição legal em contrário. 

 

7 - Nas taxas a que refere o n.º 2, do artigo 51.º, do presente regulamento, com um valor superior a €1.000,00, o 

Município de Odivelas poderá aceitar o pagamento em prestações, por prazo não superior a 3 anos, mediante 

requerimento fundamentado dos interessados e sempre que o valor apurado para cada prestação não seja inferior 

a 2 UC, salvo disposição legal em contrário.  

 

8 - As taxas devidas nos termos do n.º 2, do artigo 51.º, do presente regulamento, podem ser, em casos 

devidamente fundamentados, por deliberação da Câmara Municipal, dispensadas da prestação da caução prevista 

no n.º 6, do presente artigo. 

 

Artigo 159.º 

Áreas urbanas de génese ilegal e bairros de origem ilegal 

1 - As taxas previstas no n.º 2, do artigo 51º, do presente Regulamento, devem ser pagas pela CAC ou pelos 

proprietários de cada lote, antes da emissão do título de reconversão, para usufruírem da redução prevista no n.º 

1, do artigo 4.º, do presente Regulamento. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 6 – 03 de Abril de 2012 - Anexo 

88/90 
 

 

2 - As taxas previstas no artigo 42º, do presente Regulamento, devem ser pagas pelos proprietários de cada lote, 

com a emissão do alvará de autorização da construção do lote ou admissão da comunicação prévia, desde que o 

pedido para a legalização ou para a construção do lote tenha dado entrada nos serviços do Município no prazo de 

um ano contado a partir da data de emissão do alvará de loteamento e desde que cumprido o n.º 1, do presente 

artigo. 

 

3 - As alterações aos alvarás de loteamento emitidos para os bairros de génese ilegal poderão ter condições de 

pagamentos especiais, equiparadas às decorrentes de operação de reconversão, desde que aprovadas pela 

Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal.  

 

4 - O pagamento das taxas previstas no n.º 2, do artigo 51º, do presente Regulamento, pode também ocorrer a 

qualquer momento ou por notificação da CMO.  

 

SECÇÃO II 

Do não pagamento 

 

Artigo 160.º 

Incumprimento 

1 - São devidos juros de mora pelo cumprimento extemporâneo da obrigação de pagamento de taxas das 

autarquias locais. 

 

2 - As dívidas que não forem pagas voluntariamente são objeto de cobrança coerciva através de processo de 

execução fiscal, nos termos do Código de Procedimento e de Processo Tributário. 

 

3 - Não pode ser negado a prestação de serviços, a emissão de autorizações ou a continuação da utilização de 

bens do domínio público e privado autárquico em razão do não pagamento de taxas, quando o sujeito passivo 

deduzir reclamação ou impugnação e for prestada, nos termos da lei, garantia idónea. 

 

Artigo 161.º 

Cobrança coerciva 

1 - Findo o prazo de pagamento voluntário das taxas e outras receitas municipais liquidadas que não impliquem a 

execução imediata do direito requerido e cujos procedimentos administrativos não tenham caducado, constituem 

débitos ao Município, vencendo-se juros de mora à taxa legal. 

 

2 - Consideram-se em débito todas as taxas e outras receitas municipais, relativamente às quais o contribuinte 

obteve o gozo, o serviço ou um benefício, sem o respetivo pagamento. 

 

3 - O não pagamento das taxas e de outras receitas municipais implica a extração das respetivas certidões de 

dívida e o seu envio aos serviços competentes, para efeitos de execução fiscal. 
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4 - Para além da execução fiscal, o não pagamento das licenças ou autorizações renováveis implica também a sua 

não renovação, para o período imediatamente seguinte. 

 

SECÇÃO III 

Caducidade e prescrição 

 

Artigo 162.º 

Caducidade 

O direito de liquidar a taxa caduca se não for validamente notificada ao sujeito passivo, no prazo de quatro anos, a 

contar da data em que o facto tributário ocorreu. 

 

Artigo 163.º 

Prescrição 

1 - As dívidas por taxas às autarquias locais prescrevem no prazo de oito anos, a contar da data em que o facto 

tributário ocorreu. 

 

2 - A citação, a reclamação e a impugnação interrompem a prescrição. 

 

3 - A paragem dos processos de reclamação, impugnação e execução fiscal por prazo superior a um ano, por facto 

não imputável ao sujeito passivo, faz cessar a interrupção da prescrição, somando-se, neste caso, o tempo que 

decorreu após aquele período ao que tiver decorrido até à data da autuação. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  
 

Artigo 164.º  

Revisão do presente Regulamento 

 

(REVOGADO) 

 

Artigo 165.º 

Revogação 

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

Liquidação e Cobrança, aprovado na 3.ª reunião ordinária da CMO, realizada no dia 13 de fevereiro de 2008 e pela 

Assembleia Municipal de Odivelas, na 2.ª reunião da 1.ª Sessão Ordinária, realizada a 28 de fevereiro de 2008 e 

publicado no Boletim Municipal, Edição especial n.º 1, de 04 de março de 2008. 
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Artigo 166.º 

Vigência 

 

O Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, bem como as disposições respeitantes à sua liquidação e 

cobrança, entra em vigor no dia útil, imediatamente seguinte à sua publicação. 


