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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

13.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 27 de junho de 2012 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

“REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
TERRITORIAL AUTÁRQUICA” 

 
Moção apresentada pelo Vereador Paulo Nuno Barroso 
do Aido, eleito pela Coligação “Em Odivelas Primeiro as 
Pessoas” sobre “Reorganização Administrativa Territorial 
Autárquica”, que será transcrita na ata da reunião. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 

“PELA REABERTURA DO CATUS NAS INSTALAÇÕES DE 
ODIVELAS 

 
Tendo em consideração que: 
 
- O CATUS de Odivelas, único serviço com estas 
características a funcionar no concelho de Odivelas – um 
município que conta já com mais de 140.000 habitantes – 
e que desde sempre funcionou na cidade sede do 
Concelho, foi transferido em Março de 2011 para a 
freguesia da Póvoa de St.º Adrião, com a justificação da 
necessidade de efetuar obras no edifício onde 
originariamente estava instalado e onde funciona 
igualmente a direção do respetivo ACES; 
 
- Desde essa data e não obstante as obras em causa terem 
sido dadas como concluídas há meses, a verdade é que 
aqueles serviços não voltaram para a cidade de Odivelas, 
com evidentes prejuízos quer para os utentes da freguesia 
de Odivelas, quer para os das restantes freguesias, dadas as 
dificuldades acrescidas em termos de acessibilidades e 
reduzida oferta de transportes públicos para a atual 
localização. 
 
- O CATUS localizado em Odivelas registou em 2010 
(ano em que passou a funcionar apenas 4 horas diárias nos 

dias úteis e 10 horas aos sábados, domingos e feriados e 
quando já se encontrava em funcionamento o Serviço de 
Urgência Básica de St.º António dos Cavaleiros), mais de 
32.000 consultas das quais apenas 1.840 foram 
encaminhadas para cuidados hospitalares, o que espelha 
bem a necessidade deste serviço de saúde voltar a 
funcionar nas instalações onde sempre funcionou – na 
sede do Concelho. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, reunida na 13ª Sessão 
Ordinária, realizada em 27 de junho de 2012 delibera: 
 
1. Exigir ao Ministério da Saúde que o CATUS/Odivelas 
volte a funcionar no seu local de origem, na cidade de 
Odivelas; 
 
2. Que seja assegurado o seu funcionamento até às 24 
horas. 
 
Odivelas, 27 de Junho de 2012” 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

REGULAMENTO MUNICIPAL 
 

 
 

PROJETO DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA 
EDIFICAÇÃO E DA URBANIZAÇÃO DE ODIVELAS 

 
Decorrido o respetivo período de discussão pública, do 
Projeto de Alteração do Regulamento Municipal da 
Edificação e da Urbanização (RMEU) de Odivelas, 
deliberado na 22.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 6 de dezembro de 2011, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 23 de 
2011 de 20 de dezembro, página 8), por prazo não inferior 
a 30 dias, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 3.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redação 
em vigor. 
 
De acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/5974, de 2012-06-14, e na sequência dos 
contributos apresentados durante o período de discussão 
Pública, foram efetuadas algumas alterações/retificações, 
conforme projeto constante na informação referida, aos 
artigos 5.º, 7.º, 13.º, 14.º, 14.º-A (novo articulado), 23.º, 
31.º, 50.º, 98.º, Anexo III e Anexo IV, nos seguintes 
termos: 

 
“(…) 

Artigo 5.º, n.º 2 
 

Por lapso, não foram referenciados os equipamentos 
religiosos como exceções à aplicação do artigo 5.º. 
Assim, o n.º 2 do artigo 5.º passa a ter a seguinte redação: 

Artigo 5.º 
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(…) 
 

1 - 
……….........................................................................................
... 
2 - Exceptuam-se da aplicação do presente artigo, as 
edificações destinadas a equipamentos de saúde, escolares, 
religiosos, desportivos e natureza social. 

 
Artigo 7.º 

 
Aperfeiçoamento da redação do n.º 2 do presente 
articulado. 

 
Artigo 7.º 

(…) 
 

1 - ………………………………………………………. 
2 - O período da consulta pública será divulgado através 
de publicitação no site da Câmara Municipal e publicação 
em Jornal Nacional ou Local, com a antecedência de 8 
dias consecutivos. 
3 - ………………………………………………………. 

 
Artigo 13.º 

 
As extensões dos formatos digitais constantes do n.º 3 
estão trocadas pelo que se procede à sua retificação. 

 
Artigo 13.º 

(…) 
 

1 - 
……………..………………………………………… 
2 - 
………………..……………………………………… 
3 - Nas operações de loteamento deverá ser apresentada 
folha de cálculo com os quadros mencionados no Anexo 
VI, em suporte digital editável (XLS) e não editável 
(PDF). 
4 - 
…………..…………………………………………… 
5 - 
…………..…………………………………………… 

 
Artigo 14.º 

 
Considerando que, nesta data, todas as consultas, em 
razão da localização, são efetuadas por via eletrónica 
torna-se desnecessária a apresentação do respetivo suporte 
documental. 

 
Artigo 14.º 

Suporte em papel 
 

1 - Para além dos elementos indicados nos artigos 12.º e 
13.º, com o requerimento de pedido de realização de 
operação urbanística, deverão ser entregues também duas 
cópias do projeto de arquitetura, em suporte de papel, 

acrescidas de cópias adicionais sempre que forem 
necessárias consultas a entidades exteriores ao município e 
desde que essas consultas não sejam solicitadas em razão 
da localização.  
2 - 
……………..………………………………………… 
3 - 
..……………………………………………………… 
4 - Sempre que os projectos de especialidades careçam de 
consulta de entidades externas que não sejam solicitadas 
em função da localização, e independentemente da 
entrada em vigor do sistema informático, a instrução dos 
pedidos deverá ser efectuada de acordo com o disposto 
nos números 1 e 2 até que a entidade a consultar admita 
expressamente a sua aceitação em formato digital.  

 
Artigo 14.º - A 

 
No âmbito do normal funcionamento dos serviços, tem-
se revelado difícil o papel da Câmara Municipal enquanto 
intermediário, na promoção de consultas, entre os 
particulares e as entidades consultadas uma vez que a 
emissão de parecer, autorização ou aprovação pode 
depender do pagamento de taxas, cujo ónus recai 
exclusivamente sob o particular, cabendo ao mesmo fazer 
prova do cumprimento das condições legalmente exigidas 
para que a entidade externa se pronuncie. 
 
Assim, propõe-se um novo articulado que clarifique a 
presente situação, reiterando a responsabilidade do 
interessado instruir o procedimento administrativo com 
todos os elementos necessários à sua apreciação. 

 
Artigo 14.º - A 

Consulta a entidades externas 
 

1 - As entidades externas consultadas nos termos do 
artigo 13.º do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação (RJUE) devem pronunciar-se no prazo de 20 
dias a contar da data de disponibilização do processo e do 
cumprimento das condições necessárias à sua pronúncia, 
nomeadamente o pagamento de taxa legalmente prevista, 
se for o caso, cabendo ao interessado fazer prova junto à 
Câmara Municipal de Odivelas do pagamento da taxa 
devida ou do cumprimento das condições impostas pela 
entidade consultada para emissão de parecer, autorização 
ou aprovação. 
2 - Sem prejuízo do disposto no n.º 5 do artigo 13.º do 
RJUE, considera-se haver concordância das entidades 
consultadas com a pretensão formulada se os respetivos 
pareceres, autorizações ou aprovações não forem 
recebidos dentro do prazo fixado no número anterior e 
desde que se encontrem cumpridas as condições 
legalmente exigidas pela entidade consultada para emissão 
de decisão. 
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Artigo 23.º 
 

Considerando que o termo de responsabilidade assinado 
pelo diretor de fiscalização de obra e pelo diretor de obra 
e respetivas declarações das ordens/associações 
profissionais também possui prazo de validade, foi 
alterado o ponto 9 no sentido de assegurar a apresentação 
destes elementos devidamente atualizados. 

 
Artigo 23.º 

(…) 
 

A calendarização das operações urbanísticas sujeitas a 
comunicação prévia deverá prever um prazo de execução 
de obra que não ultrapasse os limites referidos no presente 
artigo. 
 
1 - ……………………………………………………… 
2 - ……………………………………………………… 
3 - ……………………………………………………… 
4 - ……………………………………………………… 
5 - ……………………………………………………… 
6 - ……………………………………………………… 
7 - ……………………………………………………… 
8 - …..…………………………………………………... 
9 - A prorrogação do prazo para pagamento das taxas 
devidas pela admissão de comunicação prévia nos termos 
do número anterior obriga à apresentação de apólices de 
seguro, da declaração de titularidade de alvará emitido 
pelo InCI, I. P., termo de responsabilidade assinado pelo 
director de fiscalização de obra e pelo director de obra e 
respectivas declarações das ordens/associações 
profissionais, devidamente actualizados. 

 
Artigo 31.º 

 
Na sequência da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 
163/2006, de 8 de Agosto, foi necessário adequar o valor 
da largura mínima admitida para 1, 50m, no entanto, por 
lapso, essa adaptação não foi transposta para os números 
2, 3 e 4 do citado articulado. 
 
Assim, os n.ºs 2, 3 e 4 do artigo 31.º passam a ter a 
seguinte redação 

 
Artigo 31.º 

(…) 
 

1 - 
……………………………………………………….. 
2 - Se os acessos automóveis a caves de estacionamento 
cruzarem passeios públicos, deverá ser garantida em toda 
a sua extensão, um corredor livre de qualquer barreira 
arquitetónica de largura mínima de 1,50m na continuidade 
do passeio. 
3 - Os passeios arborizados, deverão ter uma largura 
mínima de 2,70m, devendo garantir-se um corredor livre 
de obstáculos, com largura mínima de 1,50m. 

4 - Caso seja necessária a localização de paragem de 
transportes públicos, o passeio deverá ser dimensionado 
de forma a ser garantido um corredor, livre de obstáculos, 
de 1,50m. 
5 - …………………………………………………….. 

 
Artigo 50º 

 
Considerando a revogação do Decreto-Lei n.º 13/86 de 
23 de Janeiro com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 
329-A/2000 de 22 de Dezembro, deverá ser retificada esta 
referência sempre que surja a definição do valor de custo 
por metro quadrado decorrente do preço da construção 
definido por portaria anualmente publicada (V). 

 
Artigo 50.º 

(…) 
 

(…) 
V – Valor do custo por metro quadrado decorrente do 
preço da construção definido por Portaria anualmente 
publicada. 
(…) 
V – Valor do custo por metro quadrado decorrente do 
preço de construção definido por Portaria anualmente 
publicada. 
 
 
Artigo 98º 
No sentido de proceder ao seu aperfeiçoamento o artigo 
98.º passa a ter a seguinte redação: 

 
Artigo 98º 

Normas para pedidos de ligações de ramais de água, 
esgotos e electricidade em AUGI 

 
1 - ……………………………………………………… 
2 - ……………………………………………………… 
3 - ……………………………………………………… 
4 - A concessão de ramal a título precário para 
construções sitas em áreas de génese ilegal fica 
dependente, quando aplicável, do cumprimento dos 
seguintes requisitos: 
 
a) O bairro onde se insere seja considerado recuperável, 
possuindo processo de reconversão em curso ou já possua 
título de reconversão emitido; 
b) Seja apresentada declaração dos representantes do 
bairro no processo de reconversão em como o pagamento 
das comparticipações se encontra efectuado; 
c) Tenha informação favorável prestada pela Junta de 
Freguesia respectiva; 
d) O número de ramais ou contadores solicitados não 
pode exceder o número de fracções permitidas pelo 
projecto de reconversão do Bairro ou do respectivo 
Alvará quando emitido; 
e) Quando inserida em Bairro com Alvará de Loteamento 
emitido, se encontre a decorrer o período de manutenção 
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temporária previsto na Lei e se comprove o pagamento 
das taxas devidas. 
 
5 - A ligação de ramais poderá ser somente concedida a 
edificações destinadas a habitação própria e permanente 
do requerente e, excepcionalmente, a actividades 
económicas, compatíveis com a função habitacional, de 
que dependa o sustento do agregado familiar do 
requerente, não sendo abrangidos anexos ou edificações 
para outros fins. 
6 - A ligação de ramais para atividades económicas, para 
além do mencionado nos números anteriores, depende 
ainda do cumprimento dos seguintes requisitos: 
 
a) Seja provado que a actividade económica não apresenta 
características de poluição ambiental e não produza 
qualquer tipo de inconvenientes urbanísticos ou a 
terceiros; 
b) As águas residuais e industriais recebidas pelos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento apresentem 
características que não deteriorem os colectores nem 
afectem o ambiente. 
 
7 - A Câmara Municipal pode, em casos excepcionais, 
prescindir do cumprimento de algumas das condições 
mencionadas nos pontos anteriores, quando seja 
manifestamente impossível o seu cumprimento. 
8 - A avaliação das condições mínimas de infraestruturas 
para permitir a ligação de ramal solicitado é da 
competência da respectiva entidade concessionária. 
9 - Os custos de ligação de ramais ou ampliações das redes 
serão suportados pelos requerentes. 

 
 

Anexo III 
 

Introdução de asterisco (*) (que indica que se o requerente 
optar por entregar os projetos de especialidades já 
aprovados, apenas será necessária 1 coleção) na linha 
“Projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica”. 

 
Anexo IV 

 
Propõe-se a supressão de “Governo Civil” como entidade 
a consultar, uma vez que esta entidade já foi extinta.  
 
Por outro lado, considerando que algumas consultas são 
atualmente efetuadas via portal eletrónico, é possível 
dispensar a apresentação de cópias adicionais dos projetos 
sujeitos a apreciação das seguintes entidades: ANA, 
ANACOM, DREL, EP, IGESPAR e REN. (…)” 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 

 

PROJETO VIGILANTES/PATRULHEIROS 
 

 
 

CONTINUIDADE PARA O ANO LETIVO 2012/2013 
 

Continuidade do Projeto Vigilantes/Patrulheiros para o 
ano letivo 2012/2013, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/6230, de 2012-06-20. 
Projeto iniciado no ano letivo de 1999/2000, pela Câmara 
Municipal de Odivelas, com a colaboração das Forças de 
Segurança e Juntas de Freguesia do Concelho, 
privilegiando uma metodologia de caráter preventivo. 
 
“(…) 
I. Pagamento aos Vigilantes/ Patrulheiros 
 
Dado que os Vigilantes/ Patrulheiros recebem um valor 
diário pela prestação de serviços a título simbólico, 
propõe-se que o pagamento se mantenha igual ao 
praticado no ano letivo 2011/2012, ou seja, € 11,38 por 
dia letivo a todos os Vigilantes/ Patrulheiros. 
 
Atendendo a que a funcionalidade do processamento do 
pagamento dos Vigilantes/ Patrulheiros através das Juntas 
de Freguesia se tem revelado positiva ao longo destes 
anos, propõe-se a sua continuidade nos mesmos moldes. 
As transferências das respectivas verbas para as Juntas de 
Freguesia serão efetuadas no início de cada período 
escolar, de forma a garantir o pagamento atempado aos 
Vigilantes. Os acertos das faltas serão feitos no período 
escolar seguinte. 
 
O montante global estimado para a transferência de 
verbas para as Juntas de Freguesia perfaz € 63.966,98€ 
(sessenta e três mil, novecentos e sessenta e seis Euros e 
noventa e oito cêntimos). Este valor tem por base o 
pagamento de €11,38 aos Vigilantes/ Patrulheiros por 
uma estimativa de 181 dias letivos para os que estão 
colocados em Escolas do Ensino Básico (30 Patrulheiros) 
e por uma estimativa de 191 dias letivos para os que estão 
colocados no Pré-Escolar (1 Patrulheiro). 
 
Assim, e tendo em vista suportar os encargos financeiros 
decorrentes do funcionamento do Projeto, estimou-se um 
número de 73 dias letivos para o 1º período letivo 
2012/2013, prevendo-se a realização de despesa no valor 
de 25.752,94€ (vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e 
dois Euros e noventa e quatro cêntimos), verba a 
cabimentar no ano económico de 2012. Quanto ao valor 
remanescente, 38.214,04€ (trinta e oito mil, duzentos e 
catorze Euros e quatro cêntimos), propõe-se a sua 
inscrição no Plano de Actividades e Orçamento para 2013. 
 
II. Aquisição de senhas de passe 
 
Propõe-se também, e tendo em conta a localização 
geográfica das escolas do Concelho, a aquisição de senhas 
de transporte a disponibilizar aos Vigilantes/ Patrulheiros 
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que se deslocam da sua Freguesia de residência para as 
outras freguesias onde estão colocados. Estes passes são 
mensalmente requisitados à Rodoviária de Lisboa e, a 
manterem-se os valores atuais, terão um custo mensal de 
466€, discriminados conforme abaixo indicado: 
 
2 senhas L1 3ª idade, com um custo unitário de 36,30€, 
perfazendo um total de 72,60€; 
4 senhas L12 3ª idade, com um custo unitário de 43,75€, 
perfazendo um total de  175€; 
7 senhas 012 adulto, com um custo unitário de 31,20€, 
perfazendo um total de 218,40€ 
 
Isto significa que o custo para o ano letivo 2012/2013 (11 
meses) destas senhas é estimado em 4.696,30€ (quatro mil 
seiscentos e noventa e seis Euros e trinta cêntimos), que 
poderá ser alterado na sequência da necessidade de 
mobilidade geográfica e/ou de colocação de mais 
Vigilantes/Patrulheiros, bem como da alteração do preço 
das senhas de passe. O montante para cabimento e 
compromisso para fazer face à despesa previsível para o 
1º período letivo 2012/2013 (4 meses) é de 1.864€ (mil 
oitocentos e sessenta e quatro Euros). Relativamente ao 
valor remanescente, 2.832,30€ (dois mil oitocentos e trinta 
e dois Euros e trinta cêntimos), propõe-se a sua inscrição 
no Plano de Actividades e Orçamento de 2013. 
 
III. Seguro de Acidentes Pessoais 
 
Propõe-se ainda a renovação da Apólice de Seguro de 
Acidentes Pessoais para os Vigilantes/Patrulheiros, num 
total de 31, que exercem funções nas Escolas do 
Concelho, com a cobertura de tratamento e hospitalização 
no valor de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), e 
com a cobertura por invalidez ou morte no valor de € 
25.000,00 (vinte e cinco mil euros), entre Setembro 2012 e 
Julho 2013. 
 
Existe uma pessoa afeta a cada estabelecimento de ensino 
que, eventualmente, poderá ser substituída em caso de 
indisponibilidade temporária, ou definitiva, da pessoa que 
estava colocada como efetiva. 
 
Assim, propõe-se o cabimento e compromisso desta 
despesa, estimada em 700€ (setecentos euros), verba a 
cabimentar no ano económico de 2012. 
 
Os custos estimados para a execução anual do Projeto 
Vigilantes/ Patrulheiros para o ano letivo 2012/2013 
situam-se, assim, na ordem dos 69.363,28€ (sessenta e 
nove mil, trezentos e sessenta e três Euros e vinte e oito 
cêntimos) entre Setembro de 2012 e Julho de 2013, 
englobando as transferências para as Juntas de Freguesia, 
as senhas de passe e o seguro de acidentes pessoais. (…)” 
Informação n.º Interno/2012/6230, de 2012-06-20 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 

CEDÊNCIA DE ESPAÇO 
 

 
 

SINPROFARM – SINDICATO NACIONAL DOS 
PROFISSIONAIS DE FARMÁCIA 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente, exarado 
no EDOC 2012/32607, de autorização de cedência da 
sala de formação no Centro de Exposições, com o sistema 
datashow, desde o dia 14 até ao dia 28 de junho de 2012, à 
SINPROFARM Sindicato Nacional dos Profissionais de 
Farmácia, para realização de uma ação de formação 
dirigida a técnicos de farmácia do Concelho de Odivelas. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO 
 

 
 

PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E 
O BANCO BPI, S.A., SOCIEDADE ABERTA 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente, de 
autorização na assinatura do Protocolo celebrado entre o 
Município de Odivelas e o Banco BPI, S.A., Sociedade 
Aberta, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/5963, de 2012-06-14, em anexo à 
informação referida. 

 
 

“PROTOCOLO 
 

Entre: 
 
BANCO BPI, S.A., Sociedade Aberta, com sede na Rua 
Tenente Valadim, 284, no Porto, pessoa colectiva nº 
501214534, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial do Porto, sob o nº 501214534, com o capital 
social de € 990.000.000,00, representado pelos seus 
procuradores Paula Maria de Carvalhal Soares Ponce 
Álvares e Carlos Manuel Viçoso Alexandre, adiante 
apenas designado por “Banco BPI”. 
 
e 
 
Município de Odivelas, com sede nos Paços do Concelho 
- Quinta da Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
em Odivelas, pessoa colectiva nº 504293125, representado 
pela Presidente do Órgão Executivo, Drª Susana de 
Carvalho Amador, doravante designado abreviadamente 
por “MO”. 
 
Considerando que: 
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(i) O Banco BPI tem por objecto o exercício da actividade 
bancária, incluindo todas as operações acessórias, conexas 
ou similares, compatíveis com essa actividade e permitidas 
por lei; 
 
(ii) No âmbito da sua actividade comercial, o Banco BPI 
manifestou a sua disponibilidade e interesse em manter 
um relacionamento privilegiado com o MO e os seus 
colaboradores; 
 
(iii) Por sua vez, o MO, empenhado em promover e 
proporcionar aos respectivos colaboradores serviços de 
qualidade em condições vantajosas, reconhece o interesse 
em aprofundar o relacionamento existente com o Banco 
BPI; 
 
é celebrado o presente Protocolo que é constituído pelas 
seguintes cláusulas: 

 
Cláusula Primeira 

(Objecto) 
 

1. Pelo presente Protocolo, o Banco BPI compromete-se 
a assegurar aos respectivos beneficiários o acesso em 
condições preferenciais a um conjunto de produtos e 
serviços por si comercializados. 
 
2. As condições preferenciais referidas no número anterior 
encontram-se especificadas no Anexo 1, que constitui 
parte integrante do presente Protocolo, em função do tipo 
de produto. 

 
Cláusula Segunda 

(Âmbito) 
 

1. Consideram-se beneficiários do presente Protocolo os 
trabalhadores maiores de idade, com contrato de trabalho 
em Funções Públicas (por tempo indeterminado, com 
termo certo ou incerto) com o MO e os profissionais 
liberais que prestem serviços ao MO ao abrigo de um 
contrato de prestação de serviços, desde que aufiram uma 
retribuição regular e mensal como contrapartida da 
referida prestação de serviços, se e enquanto se mantiver a 
referida relação laboral ou contratual e em qualquer dos 
casos desde que o respectivo vencimento ou retribuição 
seja domiciliado numa conta Ordenado Protocolo no 
Banco BPI. 
 
2. Para que possam ter acesso às condições preferenciais 
definidas por este Protocolo os beneficiários deverão 
ainda dispor de declaração ou outro documento 
identificativo emitido pelo MO que comprove a sua 
qualidade de beneficiário junto do Banco BPI, nos termos 
do nº 1. 
 
3. O Banco BPI reserva-se, porém, o direito de apreciar e 
decidir as operações que lhe sejam propostas pelos 
beneficiários no âmbito do presente Protocolo, 
designadamente operações de crédito, de acordo com os 

critérios normalmente utilizados pelo Banco para 
apreciação de operações dessa natureza, bem como alterar 
as condições e produtos constantes deste mesmo 
Protocolo quando influenciados por alterações legislativas 
ou de política interna no Banco. 
 
4. A aplicação das condições definidas neste Protocolo a 
produtos e serviços que os beneficiários detenham junto 
do Banco BPI antes da celebração do mesmo não é 
automática. Cabe aos beneficiários interessados 
identificarem-se perante o Banco BPI e solicitarem o 
acesso a essas condições, sendo aplicáveis os 
procedimentos internos do Banco e preçário em vigor 
para processos de alteração de condições. 

 
Cláusula Terceira 

(Prestações das partes) 
 

1. Para efeitos de apoio e esclarecimento aos beneficiários 
do presente Protocolo, o Banco BPI compromete-se a 
manter o MO regularmente informado das respectivas 
iniciativas comerciais. Do mesmo modo, os beneficiários 
do Protocolo poderão, a todo o tempo, dirigir-se aos 
balcões do Banco BPI, destacando-se a lista de locais 
constante no Anexo 2 que se encontram especialmente 
habilitados para o seu acompanhamento. 
 
2. O MO, em colaboração com o Banco BPI, divulgará o 
presente Protocolo e posteriores alterações que se venham 
a verificar, especialmente quando se verifiquem alterações 
nas condições preferenciais atribuídas, junto dos 
beneficiários do mesmo. 

 
Cláusula Quarta 

(Acompanhamento do Protocolo) 
 

O acompanhamento permanente da boa execução do 
presente Protocolo é especialmente cometido a duas 
pessoas, indicadas por cada uma das partes, designadas no 
Anexo 3. 

 
Cláusula Quinta 

(Vigência) 
 

1. O presente Protocolo é válido pelo período de 1 (um) 
ano, entrando em vigor nos termos referidos na cláusula 
seguinte e considera-se automaticamente renovado por 
iguais períodos de tempo se nenhuma das Partes o 
denunciar através de carta registada com aviso de 
recepção expedida para a morada referida na cláusula 
oitava, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
relativamente ao termo do período em curso. 
 
2. Qualquer das Partes pode, ainda, pôr termo ao presente 
Protocolo, comunicando essa intenção à outra Parte por 
carta registada com aviso de recepção dirigida para a 
morada referida na cláusula oitava, com a antecedência de 
30 (trinta) dias relativamente à data pretendida para a 
extinção dos efeitos daquele decorrentes. 
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Cláusula Sexta 
(Assinatura e entrada em vigor) 

 
1. O presente Protocolo será assinado à distância, pelo 
que a sua entrada em vigor apenas se verificará no dia 
seguinte ao da sua recepção pelo Banco BPI. 
 
2. O envio do Protocolo para o Banco BPI, devidamente 
assinado pelos representantes do MO deverá efectuar-se 
através de carta registada com aviso de recepção, dirigida à 
Direcção referida na cláusula oitava do Protocolo. 

 
Cláusula Sétima 

(Alterações Contratuais) 
 

1. O Banco BPI poderá alterar o clausulado e as condições 
preferenciais estabelecidas no presente Protocolo 
designadamente se tais alterações corresponderem a 
variações ocorridas em idênticas condições oferecidas pelo 
Banco à generalidade dos seus clientes. 
 
2. Para o efeito acima referido, o Banco BPI comunicará 
as alterações ao clausulado à Segunda Outorgante por 
carta registada com aviso de recepção a esta dirigida e 
expedida para a morada referida na cláusula oitava. 
 
3. O Banco BPI comunicará as novas condições 
preferenciais estabelecidas nos Anexos à Segunda 
Outorgante por correio electrónico ou correio postal 
simples a esta dirigida e expedida para a morada referida 
na cláusula oitava. 
 
4. Caso não concorde com as novas condições propostas, 
a Segunda Outorgante poderá resolver de imediato o 
presente Protocolo, desde que o comunique ao Banco 
BPI por carta registada com aviso de recepção expedida 
para a morada indicada na cláusula oitava nos quinze dias 
seguintes à data da recepção da carta a que alude o 
número anterior. 

 
Cláusula Oitava 
(Comunicações) 

 
1. Quaisquer comunicações no âmbito das cláusulas 
quinta e sétima, ter-se-ão por realizadas na data da sua 
recepção. 
 
2. Para o efeito das comunicações referidas no nº 1 do 
presente artigo e salvo indicação escrita em contrário, são 
as seguintes as direcções das partes contratantes: 
 
Banco BPI 
Direcção de Parcerias Comerciais - Protocolos 
Rua de S. Julião, 123, 2º 
1100-524 Lisboa 
E-mail: dpc.protocolos@bancobpi.pt 
 
Município de Odivelas 
Paços do Concelho - Quinta da Memória 

Rua Guilherme Gomes Fernandes 
2675-372 Odivelas 
Telefone: 21 932 09 00 
Telefax: 21 934 43 06 
Email: joao.serrano@cm-odivelas:pt 

 
Cláusula Nona 

(Convenção de arbitragem) 
 

1. Todos os diferendos decorrentes do presente Contrato 
serão resolvidos definitivamente de harmonia com o 
Regulamento do Tribunal Arbitral do Centro de 
Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria 
Portuguesa / Associação Comercial de Lisboa e da 
Associação Comercial do Porto / Câmara de Comércio e 
Indústria do Porto, por um ou mais árbitros nomeados 
pelas partes de acordo com esse Regulamento, sem 
prejuízo do disposto no número seguinte. 
 
2. A arbitragem terá lugar em Lisboa. 
 
Feito em Lisboa, 14 de Junho de 2012, em dois 
exemplares. 
 
 
_____________________________ 
Banco BPI 
 
_____________________________ 
MO 

 
ANEXO 1 

 
Condições Preferenciais para Clientes maiores de idade 
com retribuição domiciliada na Rede de Balcões BPI 
 
Conta Ordenado BPI Protocolo 
 
• Isenção da comissão de manutenção; 
• Remuneração do saldo à ordem por tranches, com base 
na melhor grelha de taxas do BPI para Clientes 
Particulares. 
• Com a domiciliação automática do vencimento são 
concedidas ainda as seguintes condições: 
- Isenção da anuidade do cartão electron; 
- Seguro de responsabilidade civil 
 
Crédito Habitação BPI 
 
• Isenção do custo de avaliação, desde que a operação seja 
concretizada. 
 
Crédito Pessoal BPI 
 
• Redução de 3,5 pontos percentuais sobre a taxa de juro 
base em vigor no BPI. 
 
BPI Automóvel 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 13 - 10 de julho de 2012 

14 
 

• Redução de 0,30 pontos percentuais no ALD/Leasing e 
de 0,40 pontos percentuais no CRP (Novos/Usados) 
sobre as taxas em vigor no Banco. 
 
Cartões de Crédito BPI 
 
• BPI Gold: Isenção do pagamento da 1ª anuidade para 
todos os Titulares; 
• Cartão BPI: Isenção do pagamento da 1ª anuidade para 
o 1º Titular; 
• Cartão Universo: Isenção do pagamento da 1ª anuidade 
para o 1º Titular. 
 
Notas Adicionais: 
 
Os beneficiários deste Protocolo que já sejam Clientes 
BPI deverão informar-se no seu Balcão ou Centro de 
Investimento BPI sobre a forma como poderão usufruir 
das condições previstas no mesmo. 
 
As presentes Condições Preferenciais de financiamento 
são aplicáveis apenas aos novos financiamentos 
contratados no âmbito e após a entrada em vigor do 
presente Contrato de Protocolo. 
 
Todas as demais condições financeiras dos produtos em 
causa constam do Preçário Geral presente em toda a rede 
comercial do Banco BPI. 

 
ANEXO 2 

 
Equipas Comerciais especialmente habilitadas para apoio 
ao Protocolo com o MO 
 
BALCÃO BPI – 577 ODIVELAS - BOMBEIROS 
Rua dos Bombeiros Voluntários, 1-D 
2675 - 305 Odivelas 
Telefone: 808 200 510 
Telefax: 219 333 742 
 
BALCÃO BPI – 1936 ODIVELAS - COLINAS DO CRUZEIRO 
Praça Cidade Odivelas, Urbanização Colinas do Cruzeiro - 
Lt. 4 
2675 - 639 Odivelas 
Telefone: 808 200 510 
Telefax: 219 318 302 
 
BALCÃO BPI – 141 ODIVELAS - D. DINIS 
Av. D. Dinis, 43B 
2675 - 333 Odivelas 
Telefone: 808 200 510 
Telefax: 219 313 866 
 
Para além destes pontos de atendimento, os beneficiários 
do Protocolo poderão dirigir-se a qualquer balcão do 
Banco BPI . 

 
ANEXO 3 

 
Responsáveis pelo Acompanhamento do Protocolo 

 
Banco BPI 
Pedro Jorge Oliveira 
Direcção de Parcerias Comerciais - Redes Comerciais 
Rua de São Julião, 123 - 3, Lisboa 
1100-524 Lisboa 
Telefone: 213 213 872 
Telefax: 213 213 988 
E-mail: Pedro.Jorge.Oliveira@bancobpi.pt 
 
Município de Odivelas 
João Serrano 
Divisão dos Recursos Humanos e Formação 
Paços do Concelho - Quinta da Memória 
Rua Guilherme Gomes Fernandes 
2675-372 Odivelas 
Telefone: 21 932 09 00 
Telefax: 21 934 43 06 
Email: joao.serrano@cm-odivelas:pt” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

FÉRIAS DESPORTIVAS 2012 
 

 
 

PROJETO FÉRIAS DESPORTIVAS 2012 
PROPOSTA DE REALIZAÇÃO 

 
Realização do programa de ocupação de tempos livres 
denominado “Férias Desportivas-Verão 2012, destinado 
aos filhos dos funcionários da Câmara Municipal de 
Odivelas, com idades compreendidas entre os 6 e os 15 
anos de idade, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2012/5859, de 2012-06-11, e nos termos do 
regulamento anexo à informação acima referida, com a 
seguinte alteração: 
 
- Onde se lê: “40€ por semana deverá ler-se 35€ por 
semana”, pelo que os restantes valores da informação 
deverão ser adaptados. 
 
“(…) 
1. Organização 
 
Divisão de Desenvolvimento Desportivo (DDD) da 
CMO. 
 
2. Objetivos 
 
- Permitir aos filhos de funcionários da CMO uma 
ocupação adequada dos tempos livres correspondentes às 
férias escolares de verão; 
- Motivar os funcionários da CMO;  
- Possibilitar aos jovens uma vivência variada de atividades 
desportivas, motivando-os e incentivando-os à prática 
regular; 
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- Contribuir, através da prática desportiva organizada, para 
o desenvolvimento multilateral e eclético dos nossos 
jovens; 
- Contribuir para a diminuição dos fatores de risco a que 
os jovens estão sujeitos, nomeadamente durante este 
período de férias. 
 
3. População alvo 
 
Este projeto destina-se a jovens de ambos os sexos, filhos 
dos funcionários da CMO, nascidos entre 1997 e 2006, 
inclusive (dos 6 aos 15 anos), abrangendo um número 
máximo de 100 participantes, aceites por ordem de 
inscrição. 
 
4. Locais de funcionamento 
 
Principal: Pavilhão Multiusos de Odivelas  
(…) 
 
Secundários: 
 
◦ Paiã - Pontinha:  
◦ Praia da Torre (Carcavelos) ou Praia da Costa de 
Caparica (a definir mais próximo da data mediante as 
condições que oferece. Terá que ser praia concessionada 
mediante legislação em vigor). 
◦ Casa da Juventude/Jardim da Música. 
 
5. Recursos necessários: 
 
Material Desportivo: 
- CMO/DDD 
 
Recursos Humanos: 
 
- Coordenador da CMO (Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo); 
- Técnicos da Câmara Municipal de Odivelas; 
- Voluntários (se necessário). Não está previsto uma vez 
que os recursos humanos disponíveis até ao momento são 
suficientes. 
O enquadramento humano teve em atenção os seguintes 
elementos: número de participantes e legislação em vigor 
(Decreto-Lei n.º 32/2011, de 7 de Março, Artigo 16.º). 
Recursos Logísticos: 
- Refeições em articulação com a Divisão de Recursos 
Humanos (Refeitório Municipal); 
- Transportes, em articulação com DAT/DTO. 
 
(…) 
 
10. Desenvolvimento das atividades 
 
As atividades incluídas no programa das Férias 
Desportivas irão decorrer entre 16 de julho e 27 de julho, 
estando previstos os seguintes TURNOS de 
funcionamento: 
 

1º TURNO – 16 a 20 de julho de 2012 
2º TURNO – 23 a 27 de julho de 2012 
 
Tendo em conta que a população alvo deste projeto é 
bastante jovem e heterogénea, a abordagem das várias 
modalidades desportivas previstas será feita de forma 
lúdica e simplificada. 
 
11. Atividades Desportivas 
 
As atividades desportivas previstas revestem-se, 
sobretudo, de um carácter formativo e de recreação. Neste 
contexto, o programa das “Férias Desportivas” prevê que 
sejam integradas as seguintes modalidades: 
 
◦ Andebol 
◦ Matraquilhos 
◦ Futebol 
◦ Jogos Multimédia 
◦ Desportos Aventura 
◦ Jogos Lúdicos 
◦ Boccia 
◦ Atletismo 
◦ Jogos de Praia 
◦ Basquetebol 
◦ Jogos Tradicionais 
◦ Atividade artística e/ou cultural. 
 
12. Atividades Recreativas 
 
As atividades recreativas previstas visam proporcionar aos 
jovens um conjunto de experiências enriquecedoras do 
ponto de vista da sua formação individual e enquanto 
membros de um grupo. Assim, está prevista, durante uma 
manhã a realização de atividades de pintura, e/ou 
expressão dramática e/ou visita cultural (a definir). 
 
13. Horário de Funcionamento 
 
As atividades de cada turno irão desenrolar-se no período 
de uma semana, de 2ª a 6ª feira, das 09h00 às 17h30.  
 
14. Constituição de Grupos 
 
De modo a proporcionar um bom funcionamento das 
atividades programadas, respeitando a qualidade da prática 
desportiva e otimizando as condições de segurança, os 
grupos serão organizados de acordo com os escalões 
etários dos participantes. 
As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. 
 
Organização dos Grupos 
 

 1 Coordenador 

Nº de Monitores 3 Monitores 2 Monitores 2 Monitores 

Grupos 1º Grupo 2º Grupo 3º Grupo 

Idades dos 
participantes 

6 aos 9 anos 10 aos 12 
anos 

13 aos 15 
anos 

Nº de participantes 18 16 16 
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1 Coordenador Geral – Técnico da Divisão de 
Desenvolvimento Desportivo 
7 Monitores – Técnicos do Departamento de Educação, 
Juventude e Cultura  
 
Nota: O número de monitores foi distribuído segundo a legislação em 
vigor, no artigo 21.º do Decreto Lei.º 304/2003 – Campos de 
Férias. 
 
15. Enquadramento Técnico-Pedagógico 
 
Para que os objetivos deste programa possam ser 
atingidos na sua plenitude, os técnicos que o integram 
deverão ter o seguinte perfil: 
 
Coordenador de Turno – Formação Superior em Educação 
Física e/ou Desporto 
Monitores Desportivos – Formação pedagógica, de 
preferência com frequência universitária e ou experiência 
em Campos de Férias, dinamização de atividades para 
jovens e crianças. 
 
16. Inscrições 
 
As inscrições deverão ser efetuadas de 26 a 29 de junho. 
Todos os interessados em participar neste programa 
deverão fazer a sua inscrição em formulário próprio, 
dirigindo-se às instalações da Divisão de 
Desenvolvimento Desportivo: 
 
Pavilhão Multiusos de Odivelas 
Alameda do Porto Pinheiro 
2675-668 Odivelas 
 
17. Pagamentos 
 
Os pagamentos das inscrições deverão ser efetuados de 2 
a 6 de julho de 2012. 
 
Valor: - 35 €/Semana por participante. 
Este valor inclui: seguro, almoço, boné, água, t-shirt (se 
existir em armazém ou se existir patrocínio), transportes 
para participar nas atividades a decorrer fora dos locais de 
concentração. 
 
18. Refeições 
 
Os participantes e monitores farão a refeição de almoço 
no refeitório municipal.  
 
19. Programação 
 
(Atividades ainda por definir uma vez que é necessário 
considerar a experiência dos monitores e o material 
disponível para o efeito). 
 
 
 
 

 2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 6.ª feira 

Manhã 
PAVILHÃO 
e/ou meio 
envolvente 

PRAIA 
PAVILHÃO 
e/ou meio 
envolvente 

PRAIA PAIÃ 
GEOCACHING 

Tarde 
PAVILHÃO 
e/ou meio 
envolvente 

PAVILHÃO 
e/ou meio 
envolvente 

PAIÃ 
ADVENTURE 

PARK 

 
20. Transportes 
 
◦ 1 Autocarro de 50 lugares; 
◦ 1 Carrinha de 9 lugares. 
(…)” 
 
21. Diferença entre a receita e os custos diretos 
 

  Valor Observações 

Receita Inscrições 3.500,00 €  35,00 € cada inscrição x 100. 

Custos 
diretos 

Alimentação 

-893,20 € 5,34 € 
Valor 

de cada 
refeição 

Valor que a CMO comparticipa 
através do protocolo com a empresa 

gestora do refeitório municipal 
(1,54 por participante e monitor). 

-2.204,00 € Valor pago através da inscrição 
(3,80 por participante e monitor). 

Seguro -200,00 €  A estudar possibilidade de 
apoio/patrocínio 

Total 202,80 €   

 
22. Custos indiretos 
 
Transportes Valor Projeto Económica Observações 

1 Autocarro 
de 51 

lugares 
1 Carrinha 
de 9 lugares 

1.094,76 € DAT/DTO (Valor indicado no 
Edoc/2012/13391) 

 
Planeamento de Atividade - CAMPOS DE FÉRIAS - Férias Desportivas Verão 
2012 
 
O regulamento interno e o projeto pedagógico e de animação carecem de 
deliberação em Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 
 

 
 

ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, 
O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SUDOESTE DE ODIVELAS E A 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA EB1/JI VEIGA FERREIRA 
 

�Acordo de Colaboração e Cooperação – Câmara 
Municipal de Odivelas, Agrupamento de Escolas Sudoeste 
de Odivelas e a Associação de Pais da EB1/JI Veiga 
Ferreira a partir do ano letivo 2012/2013. O presente 
acordo tem por objeto estabelecer os termos e as 
condições a observar no fornecimento do serviço de 
refeições na EB1/JI Veiga Ferreira. O serviço de refeições 
inclui o fornecimento do pequeno-almoço, almoço e 
lanche, nos termos do Anexo I do presente Acordo. São 
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beneficiários do serviço de refeição escolar todos os 
alunos que frequentam a escola do 1º Ciclo do ensino 
Básico e pré-escolar EB1/JI Veiga Ferreira 
independentemente da condição sócio-económica dos 
seus agregados familiares, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/3632, de 2012-03-30. 
 
� Proposta de Transferência de Verbas para a Associação 
de Pais da EB1/JI Veiga Ferreira a partir do ano letivo 
2012/2013, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/3632, de 2012-03-30. 
 
“(…) 
Propõe-se atribuir a responsabilidade pela gestão do 
refeitório escolar à Associação de Pais da EB1/JI Veiga 
Ferreira sendo que a monitorização do serviço de 
refeições ficará a cargo da Câmara Municipal de Odivelas 
em conjunto com a Direção do Agrupamento de Escolas 
a Sudoeste de Odivelas, mediante a celebração do acordo 
de colaboração e cooperação que junto se anexa (anexo1), 
que foi alvo de apreciação junto do Agrupamento de 
Escolas Sudoeste de Odivelas e da Associação de Pais da 
EB1/JI Veiga Ferreira, cujo pareceres se anexam 
(anexo2). 
 
No que se refere às comparticipações financeiras, durante 
o ano letivo em curso, foram efetuadas mediante 
transferência trimestral do valor da comparticipação das 

refeições (pequeno-almoço, almoço e lanche) dos alunos 
do jardim de infância e do 1.º ciclo da EB1/JI Veiga 
Ferreira, na diferença entre o valor real da refeição - € 2,50 
(refeição integral) – e o valor pago pelos encarregados de 
educação de acordo com os escalões: 
 
- Escalão 1 – Escalão A - € 2,50 
- Escalão 2 – Escalão B - € 1,67 
- Escalão 3 e seguintes – Escalão C - € 0,84 
 
Para o ano letivo 2012/2013, estima-se que os valores 
atrás expostos se mantenham, podendo variar o montante 
da comparticipação dos pais e/ou encarregados de 
educação dependendo de enquadramento legal no que à 
aplicação das medidas de ação social escolar diz respeito 
(anexo3) e, caso existam alterações, serão novamente 
submetidas ao escrutínio do Executivo Municipal as 
correspondentes comparticipações financeiras decorrentes 
do presente acordo. 
 
Propõe-se, igualmente que a transferência de verbas seja 
efetuada para a Associação de Pais EB1/JI Veiga Ferreira, 
de acordo com o número de refeições servidas na 
unidade, por escalão, nível de ensino e refeição de forma 
trimestral, mediante contra entrega de dados. 
 
O valor estimado da presente proposta é o seguinte: 
 

 
 

Ano Letivo 2012/2013 
 

Entidade 

N.º de Alunos previstos Ano letivo 

Total EB1 JI EB1 JI 

Esc. A Esc. B Esc. C Esc. A Esc. B Esc. C 180 dias 230 dias 

Associação Pais EB1/JI 
Veiga Ferreira 

21 26 83 16 18 37 29.815,20 € 23.262,20 € 53.077,40 € 

 
 

1.º Período ano letivo 2012/2013 
 

Entidade 

N.º de Alunos previstos Ano letivo 

Total EB1 JI EB1 JI 

Esc. A Esc. B Esc. C Esc. A Esc. B Esc. C 70 dias 83 dias 

Associação Pais EB1/JI 
Veiga Ferreira 21 26 83 16 18 37 11.594,80 € 8.394,62 € 19.989,42 € 

 
 
 
Assim, propõe-se o cabimento de € 19.989,42 (dezanove 
mil novecentos e oitenta e nove euros e quarenta e dois 
cêntimos), sendo que esta despesa, para o corrente ano 
económico, tem suporte orçamental na seguinte rubrica: 
Dotação orçamental (anexo 4): € 53.710,09 
COE: 08 02/ 04 07 01 03 
Plano: 2012/A/21 
 

Propõe-se, ainda, a inscrição de € 33.087,98 (trinta e três 
mil e oitenta e sete euros e noventa e oito cêntimos), 
montante correspondente à prestação do serviço para o 
2.º e 3.º período de 2012/2013, nos documentos 
previsionais de 2013.(…)” Informação n.º Interno/2012/3632, de 
2012-03-30 
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“PROPOSTA DE ACORDO DE 
COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 

 
Considerando que: 
 
1. Nos termos da al. b), do n.º 3, do Art.º 19º, da Lei n.º 
159/99, de 14 de setembro, compete aos órgãos 
municipais (...), assegurar a gestão dos refeitórios dos 
estabelecimentos de educação pré-escolar e do ensino 
básico; 
 
2. A aposta nos refeitórios escolares por parte da Câmara 
Municipal tem como objetivo contribuir para uma 
melhoria qualitativa das condições de ensino e 
aprendizagem nas Escolas do Concelho, com vista ao 
combate à exclusão social e à promoção da igualdade de 
oportunidades de acesso e sucesso escolar, para todos os 
alunos; 
 
3. A Câmara Municipal de Odivelas tem vindo a dar 
especial atenção ao aprofundamento das parcerias com os 
diferentes Agentes Educativos, no sentido de responder 
de forma eficaz, às necessidades sócio-educativas dos 
alunos e das famílias; 
 
4. Esta metodologia de trabalho, tem-se revestido de 
especial importância no que diz respeito à gestão dos 
refeitórios escolares, onde algumas Associações de Pais, 
numa economia de gestão de recursos, articulam a 
dinamização de espaços de ATL com a gestão do serviço 
de refeições escolares, celebra-se o presente acordo de 
colaboração e cooperação entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em Odivelas, 
pessoa coletiva com o número 504 293 125, neste ato 
representado pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho Amador 
adiante designado por PRIMEIRO OUTORGANTE; 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS A SUDOESTE DE ODIVELAS, 
com sede na Rua Fernando Namora, Pessoa Coletiva n.º 
600 079 678, neste ato representado pela Senhora Diretora 
do Agrupamento, Odília Iolanda Pereira César adiante 
designado por SEGUNDO OUTORGANTE;  
 
e, 
 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS da EB1/JI Veiga Ferreira, Pessoa 
Coletiva n.º 504 240 986 neste ato representado pelo 
Senhor Presidente da Direção Carlos Alberto Pereira 
Gomes, adiante designado por TERCEIRO OUTORGANTE.  
 
É de livre vontade e de boa fé celebrado o presente 
Acordo Tripartido de Colaboração e Cooperação, que se 
rege pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir. 

 
 
 

Cláusula Primeira 
(Do Objeto) 

 
1. O presente acordo tem por objeto estabelecer os 
termos e as condições a observar no fornecimento do 
serviço de refeições na EB1/JI Veiga Ferreira. 
 
2. O serviço de refeições inclui o fornecimento do 
pequeno-almoço, almoço e lanche, nos termos do Anexo 
I do presente Acordo, do qual faz parte integrante. 

 
Cláusula Segunda 

(Âmbito de Aplicação) 
 

São beneficiários do serviço de refeição escolar todos os 
alunos que frequentam a escola do 1º Ciclo do ensino 
Básico e pré-escolar EB1/JI Veiga Ferreira 
independentemente, da condição sócio-económica dos 
seus agregados familiares. 

 
Cláusula Terceira 

(Das Condições de Acesso e do Pagamento do Preço das 
Refeições) 

 
1. Por Despacho do Ministério da Educação, é 
anualmente fixado o preço a pagar pelos alunos pelas 
refeições fornecidas nos estabelecimentos de educação 
pré-escolar e do ensino básico e secundário da rede 
pública. 
 
2. A Câmara Municipal de Odivelas, enquanto entidade 
responsável pela gestão dos refeitórios dos 
estabelecimentos de educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo 
do Ensino Básico do Concelho de Odivelas, na fixação do 
preço das refeições a pagar pelos alunos toma em 
consideração os valores estabelecidos pelo Ministério da 
Educação; para o serviço de almoço. Quanto aos serviços 
de pequeno-almoço e lanche, os valores são fixados pela 
Câmara Municipal de Odivelas. 
 
3. Para efeitos de fornecimento do serviço de refeições 
são considerados os seguintes escalões: 
 
a) Escalão A – Aluno carenciado – Alunos cujo agregado 
familiar se encontra incluído no 1.º escalão para efeitos de 
atribuição do abono de família. Neste escalão, a Câmara 
Municipal de Odivelas suporta integralmente o custo da 
refeição; 
b) Escalão B – Alunos Carenciados – Alunos cujo 
agregado familiar se encontra incluído no 2.º escalão para 
efeitos de atribuição do abono de família. Neste escalão, a 
Câmara Municipal de Odivelas suporta a diferença entre o 
custo da refeição e 50% do valor a pagar pelo aluno; 
c) Escalão C – Alunos não carenciados – Alunos cujo 
agregado familiar se encontra incluído no 3.º escalão e 
seguintes para efeitos de atribuição do abono de família. 
Neste escalão, a Câmara Municipal de Odivelas suporta a 
diferença de preço entre o custo da refeição e o valor a 
pagar pelo aluno. 
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Cláusula Quarta 
(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 

 
1. O Primeiro Outorgante, na qualidade de entidade 
responsável pela gestão dos refeitórios escolares, 
compromete-se a: 
 
a) Transferir trimestralmente para o Terceiro Outorgante, 
os montantes destinados a suportar os custos das 
refeições dos alunos que beneficiarão do serviço de 
refeições, do respetivo estabelecimento de ensino; 
b) Assumir os encargos com os consumos de água, 
eletricidade, gás e conservação/manutenção dos 
equipamentos de cozinha, bem como outros similares, 
inerentes ao fornecimento do serviço de refeições; 
c) Garantir as condições infraestruturais adequadas ao 
fornecimento do serviço de refeição escolar, 
designadamente ao nível da segurança alimentar e dos 
equipamentos, nos termos da legislação vigente; 
d) Garantir o apetrechamento das unidades de confeção 
com mobiliário, equipamento, ferramentas e utensílios 
necessários para o bom funcionamento do refeitório 
escolar;  
e) Efetuar, inspeções regulares às redes e equipamentos a 
gás, conforme Portaria n.º 361/2000, de 20 de junho, 
recorrendo aos serviços de uma entidade para o efeito 
credenciada;  
f) Efetuar, uma avaliação e verificação periódica das 
condições de higiene, segurança e qualidade alimentar da 
unidade de confeção, recorrendo a parcerias com 
entidades para o efeito credenciadas;  
g) Informar o Segundo Outorgante dos resultados das 
verificações periódicas efetuadas nos termos da alínea 
anterior.  

 
Cláusula Quinta 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

1. O Segundo Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a) Remeter ao Terceiro Outorgante as listagens do ASE, 
homologadas pelo Primeiro Outorgante, para efeitos do 
fornecimento das refeições; 
b) Articular com o Terceiro Outorgante as questões 
logísticas inerentes à prestação do serviço de refeições 
(acompanhamento e vigilância) sem prejuízo do normal 
funcionamento das atividades letivas. 

 
Cláusula Sexta 

(Das Responsabilidades do Terceiro Outorgante) 
 

1. O Terceiro Outorgante responsabiliza-se por: 
 
a) Assumir a gestão do refeitório escolar garantindo em 
particular o fornecimento das refeições aos alunos;  
b) Supervisionar, diariamente, o serviço de refeições, 
aferindo da adequabilidade e da qualidade do serviço 
prestado, com base nas ementas previamente aprovadas 
que deverão ser afixadas semanalmente;  

c) Garantir que são cumpridos os critérios e as condições 
de acesso dos alunos ao serviço de refeições escolares, nos 
termos aprovados pelo Primeiro Outorgante, sem prejuízo 
do normal funcionamento das atividades letivas;  
d) Fornecer ao Primeiro Outorgante, no início de cada 
ano letivo, a listagem com o número de alunos previstos 
por escalão e nível de escolaridade e o preço de custo do 
serviço de refeições com indicação do IVA;  
e) Apresentar, no final de cada período letivo, um 
relatório de contas onde conste o número de refeições 
fornecidas, por escalão e nível de ensino, bem como o 
saldo positivo ou negativo que resulta da diferença entre a 
estimativa de refeições a fornecer e as efetivamente 
fornecidas;  
f) Informar o Primeiro Outorgante, com antecedência 
mínima de 30 dias, de qualquer alteração respeitante ao 
fornecimento do serviço de refeições designadamente, 
mudança da empresa adjudicatária, alteração do preço 
praticado, entre outras;  
g) Zelar pela adequada utilização dos equipamentos e 
instalações cedidos, no âmbito da gestão do refeitório 
escolar, sob pena de responder por perdas e danos; 
h) Realizar um inventário, no final de cada período letivo, 
com indicação das quantidades e estado de conservação 
do mobiliário, equipamentos, utensílios e ferramentas de 
cozinha;  
i) Cumprir o estabelecido na legislação vigente sobre 
segurança e higiene alimentar.  

 
Cláusula Sétima 

(Das Comparticipações Financeiras) 
 

1. O Primeiro Outorgante compromete-se a transferir 
para o Terceiro Outorgante, no início de cada período 
letivo, os montantes referentes à comparticipação do 
preço das refeições dos alunos, de acordo com os critérios 
estabelecidos na cláusula terceira. 
 
2. No final de cada período letivo, verificando-se 
diferenças entre o número de refeições estimadas e as 
efetivamente fornecidas, o Primeiro Outorgante procederá 
aos acertos a que houver lugar nos montantes a transferir, 
no período letivo imediatamente subsequente. 
 
3. Os montantes das comparticipações previstas no 
presente Acordo são automaticamente atualizados, de 
acordo com a Deliberação Camarária que anualmente 
procede à atualização dos preços a pagar pelas refeições 
escolares.  

 
Cláusula Oitava 
(Da Vigência) 

 
1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente acordo entra em vigor na data da 
sua assinatura, vigorando até ao final do ano letivo 
2011/2012.  
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2. O presente acordo considera-se automaticamente 
renovado, se nenhum dos Outorgantes, mediante carta 
registada, manifestar, ao outro, o desejo de dele se 
desvincular, no prazo de 90 (noventa) dias de 
antecedência em relação ao seu termo inicial ou a qualquer 
das suas posteriores renovações.  

 
Cláusula Nona 

(Disposições Finais) 
 

1. No demais, este acordo será regido pela legislação 
aplicável em vigor, devendo ambas as partes respeitar a 
regulamentação específica aplicável, emitida pelo 
Ministério da Educação. 
 
2. Qualquer adequação ou tolerância relativa ao estipulado 
no presente acordo será resolvida por acordo entre as 
Partes, não implicando uma alteração ao clausulado do 
mesmo, a menos que as Partes por acordo assim o 
entendam.  
 
O presente Acordo de Colaboração e Cooperação foi 
feito em três exemplares, que vão ser assinados pelos 
representantes das Partes, destinando-se um exemplar a 
cada uma delas. 
 
Odivelas, ____ de _________ de 2012 
 
 
Pelo Primeiro Outorgante, 
_________________________ 
(Susana de Carvalho Amador) 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
_________________________ 
(Odília Iolanda Pereira César) 
 
Pelo Terceiro Outorgante, 
_________________________ 
(Carlos Alberto Pereira Gomes)” 

 
 

“Anexo I 
 

- Normas de Gestão do 
Fornecimento do Serviço de Refeições 

 
Serviço de refeições: 
 
I – Fornecimento do Serviço 
 
1. Todos os alunos que frequentam o estabelecimento de 
ensino poderão usufruir do serviço de refeições, 
independentemente da condição sócio-económica dos 
agregados familiares; 
 
2. As refeições serão servidas, nos seguintes períodos do 
dia: 
 

a) Pequenos-almoços: antes do início das atividades letivas 
e sem prejuízo das mesmas; 
b) Almoços, entre as 11h.45m e as 14h.00m; 
c) Lanches da Tarde a partir das 15h.30m (de acordo com 
o horário dos intervalos estipulados pelos 
estabelecimentos de ensino). 
 
3. As refeições devem ser confecionadas nos locais 
considerados para o efeito, salvo situações de imprevisto, 
que deverão ser analisadas, correndo por conta e risco do 
Terceiro Outorgante todas as questões inerentes ao 
transporte de refeições, salvaguardando as disposições 
legais existentes para efeitos de transporte de géneros 
alimentícios, refeições confecionadas e água; 
 
4. O fornecimento dos almoços terá de ser executado em 
perfeita conformidade com as condições estabelecidas na 
legislação em vigor, sendo da responsabilidade do  
Terceiro Outorgante a reparação dos danos e prejuízos 
nos casos de infeção ou toxinfecção alimentar; 
 
5. Em caso de inexistência de condições para 
fornecimento da refeição, por motivos não imputáveis ao 
Primeiro Outorgante, como ausência do fornecimento de 
água potável, eletricidade, gás ou outros, deverá o Terceiro 
Outorgante, desencadear todos os procedimentos 
necessários para possibilitar o fornecimento da refeição 
aos alunos incluindo o fornecimento de água potável 
engarrafada, garantindo as normas de segurança relativas à 
confeção e transporte de refeições e de água, enquadradas 
pela legislação em vigor. 
 
II – Géneros Alimentícios, Ementas e Recolha de 
Amostras 
 
1. As refeições (pequeno almoço, almoço e lanche) 
deverão ser confecionadas com alimentos em perfeito 
estado sanitário, de boa qualidade e de acordo com as 
boas técnicas de confeção. 
 
2. As ementas do pequeno-almoço, almoço e lanche 
deverão ser variadas e elaboradas de acordo com 
orientações do Ministério da Educação, Direção Geral do 
Desenvolvimento Curricular e do Documento “Educação 
Alimentar em Meio Escolar – Referencial para uma oferta 
alimentar saudável”.  
 
3. No início de cada ano letivo, as ementa deverão ser 
remetidas à Câmara Municipal de Odivelas para análise e 
avaliação. 
 
4. Composição das refeições 
 
a. Pequeno-almoço: sandes (fiambre de aves, queijo, 

manteiga ou doce); leite simples em pacote tipo 
tetrapack ou iogurte de aromas sólido; 

b. Almoço: sopa, prato de carne ou peixe, 
acompanhamento, legumes/hortaliças ou saladas; pão 
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embalado em doses individuais, sobremesa 
(fruta/iogurte/doce) e água potável. 

c. Lanche: sandes (fiambre de aves, queijo, manteiga, 
marmelada ou doce) ou 1 dose individual de bolacha 
Maria/torrada; leite simples em pacote tipo tetrapack 
ou iogurte de aromas sólido ou peça de fruta ou 
néctar de frutas em pacote tetrapack (este último 
apenas 1 vez por semana); 

 
5. As alterações à ementa do dia, excecionalmente e por 
motivos de força maior, poderão ocorrer de forma 
esporádica e pontual, sem prejuízo do normal 
funcionamento do serviço de refeições, devendo ser 
comunicada aos encarregados de educação e coordenação 
de estabelecimento. 
 

6. Quando devidamente justificado, por motivos de saúde 
e/ou étnicos/religiosos, o Terceiro Outorgante deverá 
fornecer uma ementa de refeição (pequeno-almoço, 
almoço e lanche) diferenciada (ex: alteração da confeção, 
alteração das quantidades, alteração da oferta de 
alimentos…), ajustada às necessidades específicas das 
crianças, mantendo-se, sempre que possível, os géneros 
alimentícios da ementa do dia.  
 
7. Pelo facto das crianças do jardim de infância e do 1.º 
ciclo apresentarem necessidades nutricionais diferentes, 
dever-se-á ser assegurar que seja fornecida, às crianças do 
jardim de infância uma refeição com aproximadamente 
480 a 525kcal e aos alunos do Ensino Básico do 1º Ciclo 
uma refeição com aproximadamente 600 a 650kcal 
 

 
 

Composição Média do Almoço para as crianças da EB1/JI 
 

Jardim de infância 
 

Composição média do almoço 

Géneros Alimentícios 
Peso edível, após 

confeção 
(g) 

Proteínas 
(g) 

Lípidos 
(g) 

H.C 
(g) 

Calorias 
(kcal) 

Sopas de legumes 200 1,2 – 5,8 1,6 – 4,2 5,8 - 15 60 – 110 

Carne 60*1 14 Variável - 70 – 110 

Peixe 75*1 14 Variável - 60 – 100 

Arroz 85*2 2,1 0,3 24 108 

Massa 100*2 3,4 0,6 19,9 101 

Batata 130*2 3,1 0,0 24 110 

Grão 90*2 7,6 1,89 15 110 

Feijão 95*2 8,3 0,7 17 110 

Legumes/hortaliças 50*2 - - Variável 10 

Saladas 20 – 40*3 - - Variável Variável 

Azeite 2,5*4 0 2,5 0 22,5 

Fruta Variável*5 0,5 – 1,6 0,1 – 0,6 15 60 

Pão de mistura 25 2,2 0,3 13,3 67,8 

 
 
*1 – Estas quantidades referem-se à maioria das carnes e peixes, após a confeção, podendo haver algumas variações de acordo com o tipo de confeção, 
peças utilizadas, rendimento das peças e tipo de conservação. As quantidades apresentadas serão inferiores, nas refeições que apresentam como 
acompanhamento, as leguminosas secas.  
*2 – Quantidades após a cozedura, no prato. 
*3 – O limite inferior refere-se à salada de alface e o limite superior às saladas mistas. 
*4 – Azeite a utilizar para a confeção e tempero, de saladas e legumes. 
*5 – O peso da fruta é variável de acordo com as capitações apresentadas neste caderno de encargos. 
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Ensino Básico do 1º Ciclo 

 

Composição média do almoço 

Géneros Alimentícios 
Peso edível, após 

confeção 
(g) 

Proteínas 
(g) 

Lípidos 
(g) 

H.C 
(g) 

Calorias 
(kcal) 

Sopas de legumes 200 1,2 – 5,8 1,6 – 4,2 5,8 - 15 60 - 110 

Carne 90*1 21 Variável - 140 - 260 

Peixe 100*1 21 Variável - 110 - 240 

Arroz 110*2 2,8 0,2 30 140 

Massa 130*2 4,4 0,8 28 131 

Batata 160*2 3,8 - 30 136 

Grão 115*2 11,8 2,9 23,3 140 

Feijão 120*2 10,5 0,89 21,5 140 

Legumes/hortaliças 80*2 - - Variável 13 

Saladas 30 - 50*3 - - Variável Variável 

Azeite 2,5*4 0 2,5 0 22,5 

Fruta Variável*5 0,5 – 1,6 0,1 – 0,6 15 60 

Pão de mistura 25 2,2 0,3 13,3 67,8 

 
*1 – Estas quantidades referem-se à maioria das carnes e peixes, após a confeção, podendo haver algumas variações de acordo com o tipo de confeção, 
peças utilizadas, rendimento das peças e tipo de conservação. As quantidades apresentadas serão inferiores, nas refeições que apresentam como 
acompanhamento, as leguminosas secas.  
*2 – Quantidades após a cozedura, no prato. 
*3 – O limite inferior refere-se à salada de alface e o limite superior às saladas mistas. 
*4 – Azeite a utilizar para a confeção e tempero, de saladas e legumes. 
*5 – O peso da fruta é variável de acordo com as capitações apresentadas neste caderno de encargos. 
 
 
8. Para efeitos de verificação da quantidade de géneros 
alimentícios fornecida no prato em parte edível (após a 
confeção), será utilizada como ferramenta de trabalho a 
composição média do almoço, apresentada no ponto 
anterior. O cálculo do peso edível e da composição 
nutricional foi calculado de acordo com a Nova Tabela da 
Composição de Alimentos. 
 
9. Os géneros alimentícios a fornecer deverão respeitar as 
características organoléticas dos vários alimentos, de 
forma a garantir a sua qualidade nutricional e 
microbiológica, devendo todos os produtos de origem 
animal (carnes e peixes) apresentar-se sob a forma de 
produtos ultracongelados. 
 
10. A gordura a utilizar na confeção dos alimentos deverá 
ser o azeite, à exceção da fritura que será realizada com 
óleos adequados para o efeito. 
 

11. A matéria-prima alimentar fresca (produtos lácteos e 
derivados, legumes, fruta, pão) não pode em caso algum 
ser submetida ao processo de congelação dentro da 
unidade, dado que os equipamentos de frio das unidades 
não se destinam à congelação dos alimentos mas apenas à 
manutenção de produtos já congelados. 
 
12. Em circunstância alguma poderá existir o 
aproveitamento das sobras das refeições ou a congelação 
das mesmas. 
 
13. O Terceiro Outorgante deverá respeitar todas as 
normas de HACCP, nomeadamente no que se refere à 
recolha da amostra testemunha, em sacos esterilizados 
diretamente do prato colocado, devendo esta ser 
catalogada e refrigerada, permanecendo obrigatoriamente 
72 horas na câmara de refrigeração.  
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14. O Primeiro Outorgante poderá, a qualquer momento e 
sempre que o entender, tomar amostras das refeições e 
mandar proceder às análises, ensaios e provas em 
laboratórios acreditados. 
 
15. Em caso de suspeita de surto de toxinfecção alimentar 
num dos refeitórios escolares, o Terceiro Outorgante 
obriga-se a realizar a análise das amostras de testemunha 
das refeições, num laboratório oficial e acreditado, sem 
que exista qualquer diferença na faturação. 
 
16. O Terceiro Outorgante assegurará, nos dias anteriores 
ao início do fornecimento das refeições, a limpeza e a 
arrumação das instalações e do equipamento da cozinha e 
refeitório por forma a que o seu funcionamento arranque 
nas melhores condições, garantindo também a respetiva 
limpeza e arrumação nos dois dias imediatos ao 
encerramento das unidades, no final de cada período 
letivo. 
 
III - Responsabilidades Específicas do Terceiro 
Outorgante: 
 
1. Manter as instalações, o equipamento e o material em 
boas condições de higiene e conservação sem que utilize 
produtos corrosivos; 
 
2. Efetuar a limpeza das fritadeiras e a substituição 
periódica dos óleos, a limpeza periódica do sistema de 
exaustão de fumos e respetivos filtros do exaustor 
(semanalmente); 
 
3. Executar as operações de limpeza de todas as 
superfícies, pavimento, paredes, tetos, portas, janelas, 
vidros interiores e exteriores das instalações específicas e 
redes mosquiteiras. No final de cada período letivo o 
Terceiro Outorgante é responsável pela limpeza geral de 
todas as superfícies das instalações específicas, incluindo 
os tetos; 
 
4. Executar a montagem e desmontagem diária das mesas 
e cadeiras colocadas no espaço para efeitos do 
fornecimento do serviço de refeições; 
 
5. Efetuar a limpeza diária das redes de escoamento de 
água colocadas no pavimento e retirá-las, sempre que as 
mesmas sejam amovíveis, uma vez por semana para 
higienização; 
 
6. Efetuar a limpeza semanal da despensa, com a respetiva 
catalogação dos produtos e respetivos prazos de validade 
(de acordo com HACCP); 
 
7. Aquisição de todos os artigos e produtos (não 
corrosivos) necessários para a correta higienização e 
limpeza das instalações e equipamentos; 
 
8. Fornecimento de toalhetes de papel, sacos de papel 
(para empacotamento dos talheres e guardanapo de 

papel), que são obrigatórios. Os guardanapos deverão ser 
de folha dupla, com a dimensão de 33cmx33cm; 
 
9.Adquirir todos os artigos/produtos necessários à 
limpeza/higienização dos manipuladores de alimentos, 
incluindo sabonete líquido e toalhetes descartáveis para a 
secagem de mãos, para os lavatórios da cozinha e 
instalações sanitárias ao serviço do Terceiro Outorgante; 
 
10. Verificar e registar as temperaturas dos sistemas de 
frio (refrigeração e manutenção de congelados) e dos 
equipamentos de manutenção de temperaturas a quente 
(banho-maria/estufa) de acordo com o estipulado no 
Plano de HACCP da unidade. 
 
11. Em caso de anomalias detetadas nos produtos 
armazenados, o Primeiro Outorgante não se 
responsabiliza pelo pagamento de quaisquer prejuízos que 
eventualmente possam ocorrer. 
 
12. O Terceiro Outorgante fica responsável pela utilização 
de todo o material, equipamento e instalações cedidos, 
correndo por sua conta as perdas e danos (incluindo a 
terceiros) verificados por dolo ou negligência. 
 
IV - Responsabilidades Específicas do Primeiro 
Outorgante: 
 
1. Monitorizar a prestação do serviço efetuando as demais 
diligências, sempre que possível e/ou necessário, 
nomeadamente: 
 
a) Assistir à pesagem dos produtos, ao fornecimento das 
refeições e, de um modo geral, efetuar as diligências 
necessárias ao conhecimento das condições em que é 
efetuado o fornecimento, a confeção, a distribuição e o 
transporte dos alimentos; 
b) Realizar prova e pesagem da refeição fornecida no 
prato para verificação da qualidade e quantidade dos 
alimentos que a compõem; 
c). Verificar as condições de higiene dos alimentos e a 
limpeza das instalações; 
d). Assistir aos inventários; 
e) Ter conhecimento diário do inventário dos géneros 
alimentares utilizados na confeção das refeições; 
f) Analisar as reclamações dos utentes, providenciado 
junto do Terceiro Outorgante para que sejam atendidas, e 
caso julgue procedentes, as reclamações das causas que as 
originaram; 
g) Apresentar às instâncias superiores do Terceiro 
Outorgante as reclamações não resolvidas propondo 
soluções; 
h) Rejeitar os géneros alimentares que estejam não 
conformes; 
i). Solicitar os registos diários obrigatórios dos 
equipamentos, matéria-prima e produto confecionado que 
deverão estar acessíveis na unidade. 
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Sempre que o Primeiro Outorgante considere necessário e 
pertinente e o Segundo Outorgante assim o entenda, 
poderá o primeiro delegar neste a componente de 
fiscalização da prestação do serviço, nomeadamente no 
que se refere à prova da refeição e à realização de 
inventários, não podendo Terceiro Outorgante recusar-se 
a prestar a assistência necessária para o efeito.  
 
Odivelas, ____ de _________ de 2012 
 
 
Pelo Primeiro Outorgante, 
________________________ 
(Susana de Carvalho Amador) 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
________________________ 
(Odília Iolanda Pereira César) 
 
Pelo Terceiro Outorgante, 
_________________________ 
(Carlos Alberto Pereira Gomes)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

POLO CÍVICO E COMUNITÁRIO DO 
VALE DO FORNO 

 

 
 

PROCESSO N.º 2213/OD/DOM 
CONSTRUÇÃO DO POLO CÍVICO E COMUNITÁRIO DO 

VALE DO FORNO – FREGUESIA DE ODIVELAS 
 

Na sequência da abertura de um concurso público para 
construção do Polo Cívico e Comunitário do Vale do 
Forno, nos termos da alínea b) do artigo 19.º do Código 
dos Contratos Públicos, aprovado na 1.ª reunião ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, realizada no dia 10 de 
janeiro de 2012, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 1 de 2012 de 24 de Janeiro, página 12), 
propõem-se de acordo com o constante na informação n.º 
Interno/2012/6280, de 2012-06-21, e nos termos do 
“Relatório Final de Análise de Propostas”: 
 
� A exclusão da proposta da empresa ECOCIAF- 
Construção Civil e Obras Públicas, Lda.; 
 
� A adjudicação da empreitada à Empresa 
CONSTROPE – CONGEVIA, Engenharia e 
Construção, S.A. pelo valor de 763.765,41 (setecentos e 
sessenta e três mil, setecentos e sessenta e cinco euros e 
quarenta e um cêntimos) para a Construção do Polo 
Cívico e Comunitário do Vale do Forno, na Freguesia de 
Odivelas. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO EM TRANSPORTES ESCOLARES PARA O 
ANO LETIVO 2012-2013 

 
Atribuição de Apoio em Transportes Escolares, para o 
ano letivo 2012-2013, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/6189, de 2012-06-19. 
 
“(…) 
1 - Proposta de Atribuição de Apoio em Transportes 
Escolares para o ano letivo 2012-2013 
 
Na sequência da deliberação da 1.ª Reunião Extraordinária 
do Conselho Municipal de Educação de Odivelas, 
realizada a 7 de Maio do corrente ano e da aprovação na 
10.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
de dia 16 de Maio de 2012, foi autorizado o Plano de 
Ação Social e Transportes Escolares, para o ano letivo 
2012-2013 (anexo1),instrumento indispensável para a 
simplificação do processo de implementação das 
modalidades de apoio no âmbito da Ação Social Escolar, 
bem como à promoção da igualdade de oportunidades no 
acesso escolar e sucesso educativo.  
 
Neste sentido propõe-se a atribuição do apoio em 
Transportes Escolares, entre o local de residência e o 
estabelecimento de ensino básico, secundário, 
profissional, oficial ou particular e cooperativo com 
contrato e paralelismo pedagógico, aos alunos que se 
enquadram nas normas dos Transportes Escolares. 
 
Este apoio em transportes abrange os alunos residentes na 
área geográfica do Município de Odivelas, que frequentam 
as escolas dentro e fora do Concelho, de acordo com as 
condições, devidamente identificadas nas normas dos 
transportes escolares. 
 
Escolas dentro do Concelho de Odivelas 
 
Tendo por base os dados relativos aos anos letivos 
2010/2011 e 2011/2012, estima-se que o número de 
referência de beneficiários a frequentarem, os 
Agrupamentos de Escolas, as Escolas Secundárias e 
Profissionais, seja aproximadamente de 680 alunos.  
 
Assim, o montante global estimado para a aquisição do 
serviço de fornecimento de senhas de passe, pela 
Rodoviária de Lisboa, S.A., aos alunos que frequentam os 
estabelecimentos de ensino dentro do Concelho de 
Odivelas, para o ano letivo 2012/2013 é de 117.000,00€ 
(cento e dezassete mil euros), sendo que para o 1.º 
Período (de setembro a dezembro de 2012), estima-se um 
custo no valor de 37.000,00 € (trinta e sete mil euros), 
com suporte orçamental no projeto 2012/A/28, COE 
0802/020210.  
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Quanto ao valor remanescente, referente ao 2.º e 3.º 
Períodos, de 80.000,00€ (oitenta e oito mil euros), propõe-
se que a referida verba seja inscrita no Plano de Atividades 
e Orçamento para o ano de 2013. 
 
Escolas fora do Concelho de Odivelas 
 
Com base nos dados relativos aos anos letivos 2010/2011 
e 2011/2012, estima-se que o número de referência de 
beneficiários a frequentarem os estabelecimentos de 
ensino fora do concelho, seja aproximadamente de 300 
alunos.  
 
Neste sentido, o montante global estimado, para a 
transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, 
destinadas a comparticipar o custo com os Transportes 
Escolares, para o ano letivo 2012/2013, é de 35.000,00 € 
(trinta e cinco mil euros), sendo que para o 1.º Período (de 
setembro a dezembro de 2012) estima-se um custo no 
valor de 13.000,00€ (treze mil euros), com suporte 
orçamental no projeto 2012/A/28, COE 
0802/045010202. 
 
Quanto ao valor remanescente, relativo ao 2.º e 3.º 
Períodos, de 22.000,00€ (vinte e dois mil euros), propõe-
se que, esta verba seja inscrita no Plano de Atividades e 
Orçamento para 2013. (…)” Informação n.º Interno/2012/6189, de 
2012-06-19 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUSPENSÃO DA ATRIBUIÇÃO DO SUBSÍDIO DE MATERIAL 
DIDÁTICO ÀS EB1/JI NO ANO LETIVO 2012/2013 

 
Considerando que os Estabelecimentos de Ensino se 
encontram, na presente data, devidamente apetrechados, 
aliado ao facto de o Ministério da Educação e Ciência 
atribuir, anualmente, apoios financeiros aos 
estabelecimentos de ensino pré-escolar da rede pública, 
para aquisição de material didático (ao abrigo do 
Despacho nº 13909/2011, de 17 de outubro, para o 
corrente ano letivo), suspende-se a Atribuição do Subsidio 
de Material Didático às escolas básicas do primeiro ciclo e 
aos jardins de infância no ano letivo 2012/2013, na 
condição de se fazer a monitorização ao longo do ano 
letivo e caso se verifique a necessidade de 
reapetrechamento ou reforço de material didático em 
algum estabelecimento de ensino, a Câmara Municipal vir 
a deliberar a atribuição do subsídio caso a caso, 
acautelando desta forma a qualidade de ensino e as 
necessidades didáticas/pedagógicas dos alunos, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2012/6176, 
de 2012-06-14. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE FUNDO DE MANEIO AOS 
JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1º CICLO DA 
REDE PÚBLICA PARA O ANO LETIVO 2012/2013 

 
Atribuição de Fundo de Maneio aos Jardins de Infância e 
Escolas do 1º Ciclo da Rede Publica para o Ano letivo 
2012/2013. Trata-se de um subsídio que tem como 
objetivo fazer face às despesas com a aquisição de 
materiais de apoio e de desgaste rápido, utilizado em 
contexto de sala de aula, na ação pedagógica direta 
(papéis, colas, tecidos, tintas, fotocópias, tinteiros de 
impressora, entre outros), assim como fazer face às 
despesas do uso e conservação de equipamentos 
audiovisuais e informáticos existentes nos 
Estabelecimentos de Ensino, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2012/6176, de 2012-06-14. 

 
“(…) 
Subsídio de Fundo de Maneio para Jardins de Infância 
 
Para o apoio aos Jardins de Infância foi considerado um 
valor de € 365,14 por sala de atividade. 
 

Nº. de Jardins de 
Infância 

Total de salas de 
Atividade nos Jardins 

de Infância 

Verba total a 
disponibilizar em 

função do nº. de salas 
de Atividade e do nº. de 

Jardins de Infância 
existentes 

24 61 € 22.273,54 

 
Subsídio de Fundo de Maneio para Escolas do 1º Ciclo do 
Ensino Básico 
 
Para as Escolas do 1º Ciclo foi considerado um valor 
inicial por Escola para aquisição de bens de utilização 
comum, acrescido de um valor determinado em função do 
número de turmas que as frequentam, obedecendo à 
seguinte fórmula € 213.27 + (€ 87.79 x Nº de turmas). 
 

Nº. de Escolas do 
1º Ciclo do 

Ensino Básico 

Total de turmas nas 
Escolas do 1º Ciclo 
do Ensino Básico 

Verba total a 
disponibilizar em função 
do nº. de turmas e das 

Escolas do 1º Ciclo 
existentes 

30 242 € 27.643,28 

 
Tendo presente que a atribuição do Subsídio Fundo de 
Maneio aos Jardins de Infância e Escolas do 1º Ciclo da 
Rede Pública para o ano letivo 2012/2013 (Anexo 1), tem 
por base um nº estimado de turmas para o próximo ano 
letivo, solicita-se o cabimento de € 50.000,00 (cinquenta 
mil euros). Este valor está previsto no Plano e Orçamento 
de 2012. 
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Subsídio de Fundo de Maneio 
 
Escolas do 1º Ciclo do 
Ensino Básico 

€ 27.643,28 Verba a cabimentar 

Jardins de Infância € 22.273,54  

TOTAL € 49.916,82 € 50.000,00 

(…) 
 

ANEXO 1 
 

Listagem do Subsídio de Fundo de Maneio aos 
Agrupamentos de Escolas, Jardins-de-Infância e Escolas 

do 1º Ciclo para o Ano Letivo 2012/2013 
 

Atribuição de Subsídio de Fundo de Maneio - Ano Letivo 
2012/13 

 

Agrupamento Nome do EE 
Nº 

Salas 
(JI) 

Fundo Maneio 
(JI) 

Agrupamento de 
Escolas a 
Sudoeste de Odivelas 

EB1/JI Quinta das Dálias (JI) 1 € 365,14 

EB1/JI Veiga Ferreira (JI) 3 € 1.095,42 

EB1/JI Famões (JI) 3 € 1.095,42 

TOTAL  7 € 2.555,98 

Agrupamento de 
Escolas 
Avelar Brotero 

EB1/JI D. Dinis (JI) 2 € 730,28 

JI Álvaro de Campos 4 € 1.460,56 

JI Roque Gameiro 4 € 1.460,56 

TOTAL  10 € 3.651,40 

Agrupamento de 
Escolas D. Dinis 

EB1/JI Maria Lamas (JI) 2 € 730,28 

TOTAL  2 € 730,28 

Agrupamento de 
Escolas da Pontinha 

EB1/JI Vale Grande (JI) 2 € 730,28 

EB1/JI Quinta da Condessa (JI) 2 € 730,28 

EB1/JI Casal da Serra (JI) 2 € 730,28 

EB1/JI Quinta da Paiã (JI) 4 € 1.460,56 

JI Gil Eanes 2 € 730,28 

TOTAL  12 € 4.381,68 

Agrupamento de 
Escolas da Póvoa de 
Santo Adrião 

EB1/JI Barbosa du Bocage (JI) 3 € 1.095,42 

EB1/JI Quinta S. José (JI) 1 € 365,14 

EB1/JI do Olival Basto (JI) 3 € 1.095,42 

TOTAL  7 € 2.555,98 

Agrupamento de 
Escolas de Caneças 

EB1/JI Caneças N.º 1 (JI) 3 € 1.095,42 

EB1/JI Cesário Verde (JI) 2 € 730,28 

TOTAL  5 € 1.825,70 

Agrupamento de 
Escolas Moinhos da 
Arroja 

EB1/JI Nº 7 Odivelas (JI) 3 € 1.095,42 

EB1/JI Porto Pinheiro (JI) 3 € 1.095,42 

JI da Arroja 3 € 1.095,42 

TOTAL  9 € 3.286,26 

Agrupamento de 
Escolas Vasco Santana  

EB1/JI Eça de Queiroz (JI) 2 € 730,28 

EB1/JI João Villaret (JI) 2 € 730,28 
EB1/JI Casal dos Apréstimos 
(JI) 3 € 1.095,42 

JI da Azenha 2 € 730,28 

TOTAL 9 € 3.286,26 

Total Anual   61 € 22.273,54 

 

Agrupamento Nome do EE 
Turmas 
(EB1) 

Fundo Maneio 
(EB1) 

Agrupamento de 
Escolas a Sudoeste de 
Odivelas  

EB1/JI Quinta das Dálias 2 € 388,85 

EB1 N.º 4 Famões 4 € 564,43 

EB1/JI Veiga Ferreira 6 € 740,01 

EB1/JI Famões 6 € 740,01 

TOTAL  18 € 2.433,30 

Agrupamento de 
Escolas Avelar Brotero 

EB1/JI de D. Dinis 13 € 1.354,54 

EB1 Nº 5 de Odivelas 7 € 827,80 

EB1 Maria Máxima Vaz 12 € 1.266,75 

EB1 António Maria Bravo 8 € 915,59 

TOTAL  40 € 4.364,68 

Agrupamento de 
Escolas D. Dinis 

EB1/JI Maria Lamas 12 € 1.266,75 

EB1 Rainha Santa 12 € 1.266,75 

TOTAL  24 € 2.533,50 

Agrupamento de 
Escolas da Pontinha 

EB1 Serra da Luz 4 € 564,43 

EB1 Dr. Mário Madeira 8 € 915,59 

EB1/JI Vale Grande 4 € 564,43 

EB1/JI Quinta da Condessa 9 € 1.003,38 

EB1 Mello Falcão 8 € 915,59 

EB1/JI Casal da Serra 8 € 915,59 

EB1/JI Quinta da Paiã 7 € 827,80 

TOTAL  48 € 5.706,81 

Agrupamento de 
Escolas da Póvoa de 
Santo Adrião 

EB1/JI Barbosa du Bocage 11 € 1.178,96 

EB1/JI Quinta S. José 10 € 1.091,17 

EB1/JI do Olival Basto 8 € 915,59 

TOTAL  29 € 3.185,72 

Agrupamento de 
Escolas de Caneças 

EB1 Caneças 10 € 1.091,17 

EB1/JI Caneças N.º 1 6 € 740,01 

EB1/JI Cesário Verde 8 € 915,59 

TOTAL  24 € 2.746,77 

Agrupamento de 
Escolas Moinhos da 
Arroja 

EB1/JI Nº 7 Odivelas 12 € 1.266,75 

EB1/JI Porto Pinheiro 14 € 1.442,33 

TOTAL 26 € 2.709,08 

Agrupamento de 
Escolas Vasco Santana 

EB1 Amoreira 8 € 915,59 

EB1/JI Eça de Queiroz 3 € 476,64 

EB1 Professora Maria Costa 4 € 564,43 

EB1/JI João Villaret 7 € 827,80 

EB1/JI Casal dos Apréstimos 11 € 1.178,96 

TOTAL  33 € 3.963,42 

Total Anual 242 € 27.643,28 

(…)” Informação n.º Interno/2012/6176, de 2012-06-14 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE TELEFONE AOS JARDINS DE 
INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA 

REDE PÚBLICA PARA O ANO 2012 
 

Atribuição de subsídio de Telefone, aos Jardins de 
Infância e Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico da Rede 
Pública para o ano de 2012, com o objetivo de apoiar o 
funcionamento dos estabelecimentos de ensino e 
assegurar maior eficiência e eficácia ao nível das 
comunicações. Este subsídio processa-se duas vezes por 
ano, no início de cada semestre e destina-se à 
comparticipação dos encargos com o pagamento da taxa 
fixa de equipamento, uma linha telefónica simples, um 
telefone simples, uma campainha exterior e um 
fiscalizador de chamadas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/5695, de 2012-06-05. 
 
“(…) 
Assim, e para este ano de 2012 a atribuição do subsídio de 
telefone aos Jardins de Infância e Escolas do 1º Ciclo do 
Ensino Básico da Rede Pública do Concelho de Odivelas, 
perfaz o valor mensal de € 29,27, conforme o quadro 
seguinte: 
 
 

Equipamento Custo Atual com IVA 
(anexo 1) 

Linha Telefónica 19,11 € 

Telefone Simples de posto principal 2,18 € 

Campainha exterior 1,87 € 

Fiscalizador de Chamadas 6,11 € 

TOTAL  29,27 € 

 
O montante global a despender para a atribuição do 
subsídio de telefone às 30 EB1’s e 20 JI’s (anexo 2), é de € 
8.781,00 (oito mil, setecentos e oitenta e um euros) no 1º 
semestre e valor igual no 2º semestre do ano 2012, o que 
perfaz um valor global de € 17.562,00 (dezassete mil, 
quinhentos e sessenta e dois euros). 
(…) 

 
 

ANEXO 2 
Listagem dos Estabelecimentos de Ensino 

 
Listagem dos Estabelecimentos de Ensino 

 
Agrupamentos 

Valor a atribuir por 
Semestre Agrupamento de Escolas a Sudoeste de 

Odivelas 

EB1/JI Quinta das Dálias 175,62 € 

EB1/JI Veiga Ferreira 175,62 € 

EB1/JI Veiga Ferreira (JI) 175,62 € 

EB1/JI Famões 175,62 € 

EB1/JI Famões (JI) 175,62 € 

EB1 nº 4 Famões 175,62 € 

 1.053,72 € 

Agrupamento de Escolas de Caneças   

EB1 Caneças 175,62 € 

EB1/JI Cesário Verde * 175,62 € 

EB1/JI Caneças nº 1 175,62 € 

EB1/JI Caneças nº 1 (JI) 175,62 € 

 702,48 € 

Agrupamento de Escolas Avelar Brotero   

EB1 nº 5 Odivelas 175,62 € 

EB1 Maria Máxima Vaz 175,62 € 

EB1 António Maria Bravo 175,62 € 

EB1/JI D. Dinis 175,62 € 

EB1/JI D. Dinis (JI) 175,62 € 

JI Álvaro Campos 175,62 € 

JI Roque Gameiro 175,62 € 

 1.229,34 € 

Agrupamento de Escolas D. Dinis   

EB1 Rainha Santa 175,62 € 

EB1/JI Maria Lamas 175,62 € 

EB1/JI Maria Lamas (JI) 175,62 € 

 526,86 € 

Agrupamento de Escolas da Pontinha   

EB1 Mello Falcão 175,62 € 

EB1 Dr. Mário Madeira 175,62 € 

EB1 Serra da Luz 175,62 € 

EB1/JI Vale Grande 175,62 € 

EB1/JI Vale Grande (JI) 175,62 € 

EB1/JI Quinta da Condessa 175,62 € 

EB1/JI Quinta da Condessa (JI) 175,62 € 

EB1/JI Casal da Serra 175,62 € 

EB1/JI Casal da Serra (JI) 175,62 € 

EB1/JI Quinta da Paiã 175,62 € 

EB1/JI Quinta da Paiã (JI) 175,62 € 

JI Gil Eanes 175,62 € 

 2.107,44 € 

 
 
Agrupamento de Escolas Carlos Paredes   

EB/JI Barbosa do Bocage 175,62 € 

EB/JI Barbosa do Bocage (JI) 175,62 € 

EB1/JI Quinta de S. José * 175,62 € 

EB1/JI Olival Basto  175,62 € 

EB1/JI Olival Basto (JI) 175,62 € 

 878,10 € 

Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja   

EB1/JI Porto Pinheiro  175,62 € 

EB1/JI Porto Pinheiro (JI) 175,62 € 

EB1/JI nº 7 Odivelas * 175,62 € 

JI Arroja 175,62 € 

 702,48 € 
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Agrupamento de Escolas Vasco Santana   

EB1 Amoreira 175,62 € 

JI Azenha 175,62 € 

EB1/JI Eça de Queiroz  175,62 € 

EB1/JI Eça de Queiroz (JI) 175,62 € 

EB1 Professora Maria Costa 175,62 € 

EB1/JI João Villaret 175,62 € 

EB1/JI João Villaret (JI) 175,62 € 

EB1/JI Casal dos Apréstimos  175,62 € 

EB1/JI Casal dos Apréstimos (JI) 175,62 € 

 1.580,58 € 

TOTAL 8.781,00 € 

  

* Estes estabelecimentos de ensino (EB1 e JI) partilham o mesmo número de 

telefone” 
Informação n.º Interno/2012/5695, de 2012-06-05 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA DE APOIO ÀS VISITAS DE ESTUDO PARA OS 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE PÚBLICA 

PARA O ANO LETIVO 2012/2013 
 

Programa de Apoio às Visitas de Estudo para os 
Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública, para o ano 
letivo 2012/2013. Este apoio que visa colaborar no 
desenvolvimento de uma dimensão da escola em interação 
com o exterior, que propicie a ligação entre a teoria e a 
prática. Neste contexto, torna-se importante contribuir 
para que as escolas estabeleçam contactos com locais e 
equipamentos relevantes para a formação dos alunos 
(como monumentos nacionais, museus e exposições 
temáticas), com o objetivo de facilitar a prática educativa e 
a identificação com aspetos históricos e culturais, 
promovendo-se a ligação entre a escola e o meio 
envolvente, já que as visitas de estudo são dos meios mais 
usados pelos docentes para atingir esta meta, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2012/6211, 
de 2012-06-19. 
 
“(…) 
Critérios de Apoio 
 
Assim, e para que a Câmara Municipal de Odivelas possa 
dar continuidade ao Programa de Apoio às Visitas de 
Estudo para os alunos que frequentam as escolas da rede 
pública do Concelho no ano letivo 2012/2013, e tendo 
presente que só é possível garantir o serviço com recurso 
ao transporte municipal, propõe-se a prossecução da 
disponibilização de viaturas municipais, de acordo com os 
critérios abaixo enunciados, sendo que se pretende que 
sejam retomados os critérios implementados no ano letivo 
2011/2012 para os Jardins-de-infância e Escolas de 1º 
Ciclo do Ensino Básico, ou seja, o número de visitas de 
estudo será de duas por aluno.  
 

Para as escolas de 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico, 
Secundárias e Profissional, o número de autocarros a 
conceder será em função do número de alunos 
matriculados, ou seja, apenas, 10% dos alunos de cada 
estabelecimento de ensino: 
 
1) Aos Jardins-de-infância e Escolas de 1º Ciclo do 
Ensino Básico da rede pública do Concelho. Propõe-se a 
cedência de autocarros municipais para duas visitas de 
estudo por aluno durante o ano letivo 2012/2013, tendo 
em conta que: 
 
a. O universo de alunos estimado é de 1325 nos Jardins-
de-infância, e de 5547 nas EB1; 
 
b. De acordo com o Despacho nº 28/ME/91, de 28 de 
Março, que aprova o regulamento dos programas de 
geminação, de intercâmbio escolar e de visitas de estudo 
ao estrangeiro, aplicável às visitas de estudo em território 
nacional pelo Ofício Circular nº 2 da DREL, de 4 de 
Janeiro de 2005, ponto 3 (anexo 2), não deve o número de 
professores acompanhantes exceder, no 1.º e 2.º Ciclos do 
Ensino Básico, 1 por cada 10 alunos, e no 3.º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário 1 por cada 15 
alunos. Aplica-se, por analogia, a regra do 1.º e 2.º Ciclos 
do Ensino Básico ao Pré-Escolar, e a regra do 3.º Ciclo do 
Ensino Básico e do Ensino Secundário ao Profissional.  
 

Nome da Escola 
Nº de Alunos 

(2 visita/aluno) 

Nº de 
Acompanhantes 

(1 por cada 10 
alunos) 

 

EB1 Quinta das Dálias 49 (x2) 5 (x2) 

JI Quinta das Dálias 25 (x2) 2 (x2) 

EB1 Veiga Ferreira 149 (x2) 15 (x2) 

JI Veiga Ferreira 75 (x2) 7 (x2) 

EB1 de Famões 151 (x2) 15(x2) 

JI de Famões 75 (x2) 7 (x2) 

EB1 nº 4 de Famões 66 (x2) 7 (x2) 

EB1 de Caneças 192 (x2) 19 (x2) 

EB1 Cesário Verde 179 (x2) 18 (x2) 

JI Cesário Verde 50 (x2) 5 (x2) 

EB1 de Caneças nº 1 123 (x2) 12 (x2) 

JI de Caneças nº 1 75 (x2) 7 (x2) 

EB1 nº 5 de Odivelas 158 (x2) 16 (x2) 

EB1 António Maria Bravo 179 (x2) 18 (x2) 

EB1 D. Dinis 285 (x2) 28 (x2) 
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JI D. Dinis 50 (x2) 5 (x2) 

EB1 Olival Basto 175 (x2) 17 (x2) 

JI Olival Basto 75 (x2) 7 (x2) 

JI Álvaro de Campos 100 (x2) 10 (x2) 

JI Roque Gameiro 100 (x2) 10 (x2) 

EB1 Maria Máxima Vaz 255 (x2) 25 (x2) 

EB1 Rainha Santa 282 (x2) 28 (x2) 

EB1 Maria Lamas 299 (x2) 30 (x2) 

JI Maria Lamas 50 (x2) 5 (x2) 

EB1 Mello Falcão 199 (x2) 20 (x2) 

EB1 Dr. Mário Madeira 147 (x2) 15 (x2) 

EB1 Serra da Luz 80 (x2) 8 (x2) 

EB1 do Vale Grande 98 (x2) 10 (x2) 

JI Vale Grande 50 (x2) 5 (x2) 

EB1 Quinta da Condessa 208 (x2) 21 (x2) 

JI Quinta da Condessa 50 (x2) 5 (x2) 

EB1 Casal da Serra 147 (x2) 15 (x2) 

JI Casal da Serra 50 (x2) 5 (x2) 

EB1Quinta da Paiã 179 (x2) 18 (x2) 

JI Quinta da Paiã 100 (x2) 10 (x2) 

JI Gil Eanes 50 (x2) 5 (x2) 

EB1 Barbosa Du Bocage 280 (x2) 28 (x2) 

JI Barbosa du Bocage 75 (x2) 7 (x2) 

EB1 Quinta de São José 202 (x2) 20 (x2) 

JI Quinta de São José 25 (x2) 2 (x2) 

EB1 nº 7 de Odivelas 247 (x2) 25 (x2) 

JI nº 7 de Odivelas 75 (x2) 7 (x2) 

JI da Arroja 75 (x2) 7 (x2) 

EB1 da Amoreira 181 (x2) 18 (x2) 

 JI da Azenha 50 (x2) 5 (x2) 

EB1 Eça de Queirós 35 (x2) 3 (x2) 

JI Eça de Queirós 50 (x2) 5 (x2) 

EB1 Professora Maria Costa 108 (x2) 11 (x2) 

EB1 João Villaret 173 (x2) 17 (x2) 

JI João Villaret 50 (x2) 5 (x2) 

EB1 Porto Pinheiro 255 (x2) 25 (x2) 

JI Porto Pinheiro 75 (x2) 7 (x2) 

EB1 Apréstimos 266 (x2) 27 (x2) 

JI Apréstimos 75 (x2) 7 (x2) 

Total 6872 (x2) 681 (x2) 

 
2) Às Escolas dos 2º e 3º Ciclos dos Ensino Básico, 
Secundário e Profissional da rede pública do Concelho, o 
número de autocarros a conceder irá variar em função do 
número de alunos matriculados. A Câmara Municipal de 
Odivelas assegurará que 10% dos alunos de cada 
estabelecimento de ensino possa beneficiar do Programa 
de Apoio às Visitas de Estudo, tendo em conta que: 
 
a. O universo de alunos estimado é de 5651 para as EB 
2,3, e de 6094 para as Secundárias e Profissional;  
 
b. O rácio de acompanhantes (professor/ aluno) 
considerado adequado pela DRELVT para estes níveis de 
ensino, é de 1 docente por cada 15 alunos (Ofício Circular 
n.º 2 da DREL, de 4 de Janeiro de 2005, ponto 3 – 
Organização da Visita – que remete para o ponto 5 dos 
Despacho nº 28/ME/91, de 28 de Março; 
 

Nome da Escola Nº de Alunos 
Alunos 

Abrangidos/Lugares 

E.B. 2, 3 António Gedeão 752 75 

E.B. 2,3 Avelar Brotero 585 58 

E.B. 2,3 da Pontinha 727 73 

E.B. 2,3 Carlos Paredes 650 65 

E.B. 2,3 Vasco Santana 917 92 

E.B. 2,3 dos Castanheiros 762 76 

E.B. 2,3 dos Pombais 656 66 

E.B. 2,3 Moinhos da Arroja 602 60 

Escola Secundária de Caneças 1035 103 

Escola Secundária Braamcamp 
Freire 

954 95 

Escola Secundária Pedro 
Alexandrino 

1040 104 

Escola Secundária da Ramada 1443 144 

Escola Secundária de Odivelas 1247 125 

Escola Profissional Agrícola D. 
Dinis - Paiã 

375 37 

Total* 11 745 1 173 
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*Nesta tabela não é incluída a coluna com o número de 
acompanhantes, em virtude dos critérios serem diferentes em 
relação ao 2º e 3º ciclos e só haver certeza dos anos de 
escolaridade inscritos no dia 21 de Setembro de 2012. 
 
3) À semelhança dos anos anteriores, propõe-se que a área 
de abrangência das visitas de estudo se confine aos 
Concelhos situados num perímetro de 75 quilómetros ao 
redor do Concelho de Odivelas, dada a existência de 
diversos equipamentos relevantes, cuja função pode ser 
utilizada para objetivos educativos e pedagógicos; 
 
4) Para o ano letivo 2012/2013, e com vista a ajustar o 
Programa à capacidade da frota municipal, serão 
consideradas apenas visitas de estudo de meio-dia, ou seja, 
entre as 09h15 e as 12h00, ou as 14h15 e as 17h00, uma 
vez que, nos termos do Despacho n.º 5106-A/2012, de 12 
de Abril, o número de alunos por turma varia conforme o 
grau de ensino (no Pré-Escolar os grupos variam entre os 
20 e os 25 alunos, no 1º Ciclo as turmas constituem-se de 
um máximo de 26 alunos e nos 2º, 3º Ciclos do Ensino 
Básico e Ensino Secundário as turmas variam entre os 26 
e os 30 alunos) – anexo 3. Em consequência, a capacidade 
dos autocarros municipais já não permitirá que 
transportem 2 turmas por autocarro; 
 
5) Ainda à semelhança do que aconteceu no ano letivo 
2011/2012, e devido à dimensão da frota municipal, 
propõe-se que as visitas de estudo apoiadas pela Câmara 
Municipal de Odivelas se circunscrevam apenas a visitas 
com caráter de enriquecimento curricular e pedagógico, de 
acordo com o Projeto Educativo de Agrupamento e o 
Plano Anual de Atividades; 
 
6) Com vista à viabilidade do Programa de Apoio às 
Visitas de Estudo, que deverá circunscrever-se aos 
recursos internos, a calendarização e a inscrição do 
número de participantes da visita de estudo é 
condicionada à disponibilidade e à lotação máxima da 
frota municipal; 
 
7) Propõe-se ainda, que o período considerado válido para 
a realização das visitas de estudo seja de 22 de Outubro de 
2012 até ao final do ano letivo, conforme orientações do 
calendário escolar para 2012/2013; 
 
8) Sempre que as viaturas municipais comparecerem num 
estabelecimento educativo para uma visita e, por motivo 
que lhe seja inimputável, a visita não se realize, esta será 
descontada, igualmente, na atribuição do número de 
visitas no ano letivo subsequente. 
 
Metodologia de Trabalho 
 
Tendo presente que a dimensão da frota municipal é 
reduzida, que existem diversos projetos e programas 
municipais que dependem deste recurso e que as visitas de 
estudo se farão exclusivamente em transporte municipal, 
propõe-se, enquanto metodologia de trabalho e 
articulação entre os diferentes intervenientes: 

 
1) Os estabelecimentos de ensino, após marcação das 
visitas, enviam um mapa à Divisão de Desenvolvimento 
Socioeducativo (DDS), com o destino, horário e número 
de passageiros por visita, para o ano letivo 2012/2013, até 
21 de Setembro de 2012; 
 
2) A DDS, em articulação com a DTO, programa 
definitivamente as visitas e efetua a gestão e o controlo do 
programa ao longo do ano letivo; 
 
3) Será concedida uma tolerância de 15 minutos na partida 
e na chegada, após o horário marcado pelo 
estabelecimento de ensino. Se esta tolerância não for 
respeitada, os autocarros regressam à Garagem Municipal; 
 
4) A DDS contactará por escrito os estabelecimentos de 
ensino para confirmação do serviço de transporte da visita 
de estudo, com um período mínimo de 10 dias úteis de 
antecedência em relação à data da sua realização; 
 
5) Por seu lado, os estabelecimentos de ensino deverão 
confirmar, por escrito, a realização da visita de estudo, 
com um período mínimo de 5 dias úteis de antecedência à 
data da sua realização; 
(…)” Informação n.º Interno/2012/6211, de 2012-06-19 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SOCIEDADE MUSICAL ODIVELENSE 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio sob a forma de transporte à 
Sociedade Musical Odivelense, no dia 21 de julho de 2012, 
para deslocação a Peniche, com um custo total estimado 
em €184,22 (cento e oitenta e quatro euros e vinte e dois 
cêntimos), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/5489, de 2012-06-01. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

RETIFICAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2011 
BAIRRO ALTO DE FAMÕES 

PROCESSO N.º 44673/RC/GI 
 

Retificação ao alvará de loteamento nº 5/2011, do Bairro 
Alto de Famões, na Freguesia de Famões, em nome da 
Comissão de Administração Conjunta da AUGI Bairro 
Alto de Famões. Alteração que tem por base a 
necessidade de se proceder a uma alteração de descrições 
prediais de alguns prédios que integram a AUGI e o alvará 
de loteamento bem como ao nível das áreas dos lotes, nos 
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termos e condições das informações técnicas, constantes 
do processo mencionado e de acordo com o proposto na 
informação 051/IF/DRU/DGOU/2012, de 2012-06-18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2000 
PARA O LOTE 145, BAIRRO DAS GRANJAS NOVAS, RAMADA 

PROCESSO N.º 14102/LO/GI 
 

Alteração ao alvará de loteamento nº 1/2000, para o lote 
145, do Bairro das Granjas Novas, Freguesia da Ramada. 
Visa a alteração dos parâmetros urbanísticos previstos 
para o lote 145 com a finalidade de se vir a legalizar a 
construção que nele se implanta, nas condições em que se 
encontra, nos termos e condições das informações 
técnicas, constantes do processo n.º 14102/LO/GI e de 
acordo com o proposto na informação constante a folhas 
2655 do processo de 19-06-2012. 
 
Os parâmetros globais propostos para o lote são: - Área 
de construção (superfície de pavimento) = 62 138,31 + 
100,72 = 62284,03 m2. Todos os demais parâmetros 
globais do loteamento mantêm-se inalterados, incluindo o 
índice de construção (0,34). 
 
Os parâmetros urbanísticos parciais propostos para os 
lotes objeto da alteração são: 
 
N.º Lote Área do Lote Índice de Utilização (construção) 

 Existente proposto Existente proposto 

145 437 437 0,46 0,69 
     

Diferença 0  0,23  

 

N.º Lote Área de construção (superfície 
de pavimento) 

N.º máximo de pisos 

 Existente proposto Existente proposto 

145 201,2 301,92 2 2 
     

Diferença 100,72  0  

 
N.º Lote N.º de Fogos Utilização (Uso)) 

 Existente proposto Existente proposto 

145 1 1 habitação habitação 
     

Diferença 0    

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

7.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 5 de julho de 2012 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

8.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL (EXTRAORDINÁRIA) 
9.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
8.ª Alteração Orçamental de 2012 (extraordinária), 9.ª 
Modificação Orçamental, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/6567, de 2012.06.29 e nos 
termos dos Mapas anexos à informação acima referida e 
que farão parte integrante da ata da presente reunião. 

 
“8.ª Alteração Orçamental 

 
A 8.ª Alteração Orçamental de 2012 reveste-se de carácter 
extraordinário e tem como intuito o reforço do projeto 
Ação Social Escolar - Manuais Escolares, para fazer face a 
necessidade de aquisição de manuais escolares e outros 
recursos pedagógicos a todos as alunos do 1° Ciclo de 
Ensino Básico, para o próximo ano letivo 2012/13. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 145.000,00 € (cento e quarenta e cinco mil euros), 
verificando-se uma manutenção do total das despesas 
correntes e de capital, conforme quadro seguinte:  

 
Modificação Despesa 

Quadro Síntese 
 

 
Inscrições/ 
Reforços 

Diminuições/ 
Anulações 

Total de Despesas Correntes 145.000,00 145.000,00 

Total de Despesas Capital 0,00 0,00 

Total Geral 145.000,00 145.000,00 

(un: euros)” 
 
(Aprovado por maioria) 
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RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

PROCESSO DISCIPLINAR 01/GAIAD/2011 
 

Proposto no âmbito do processo disciplinar 
01/GAIAD/2011 solicitar a emissão do parecer referido 
no nº 2 do artigo 55º do Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores Que Exercem Funções Públicas, e 
suspender a deliberação do ponto até que o mesmo volte 
a ser submetido após inclusão do referido parecer. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO DISCIPLINAR 01/DIEM/2012 
 

Aplicação da pena de demissão, prevista na alínea d) do 
n.º 1 do artigo 9º e artigo 18º do Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores Que Exercem Funções Públicas, ao 
trabalhador José Fernandes Dias, Assistente Operacional, 
conforme o proposto no relatório final, datado de 26 de 
junho de 2012, constante do processo disciplinar 
01/DIEM/2012, instaurado ao referido trabalhador. 
 
(Aprovado por unanimidade por escrutínio secreto, com oito 
votos a favor) 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

MANUAIS ESCOLARES E OUTROS RECURSOS PEDAGÓGICOS 
ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA 

ANO LETIVO 2012/2013 
 

Atribuição dos Manuais Escolares e outros recursos 
pedagógicos, aos alunos que frequentam as Escolas do 1º 
Ciclo do Ensino Básico, da rede pública do Concelho de 

Odivelas, para o ano letivo de 2012/2013, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2012/5996, de 
2012-06-20 e nos termos constantes da informação 
referida: 
 
“(….) 
II - PROPOSTA 
 
Aquisição de Manuais Escolares e Outros Recursos 
Pedagógicos - Ano Letivo 2012/2013 
 
Tendo por base o exposto anteriormente propõe-se que, 
para o próximo ano letivo de 2012/2013 a Câmara 
Municipal de Odivelas proceda à aquisição de todos 
Manuais Escolares e Outros Recursos Pedagógicos para a 
totalidade dos alunos a frequentar o 1.º CEB da rede 
pública do Concelho, estimados em 5.366.  
 
À semelhança dos anos anteriores propõe-se que seja 
desencadeado um procedimento de aquisição e 
fornecimento dos manuais escolares e outros recursos 
pedagógicos a um fornecedor, que possua capacidade de 
distribuição dos mesmos nos agrupamentos de escolas. 
Mais se propõe que o processo de aquisição, caso se 
justifique seja faseado em função quer do número de 
alunos previsto para frequência no início do ano letivo 
2012/2013, quer de eventuais entradas tardias e 
mobilidades de alunos havidas no sistema educativo 
durante o 1º período letivo. 
 
Assim, estima-se que a verba para aquisição de Manuais 
Escolares (ME) e Outros Recursos Pedagógicos (ORP) 
para o ano letivo 2012/2013 seja de € 244.153,00 
(duzentos e quarenta e quatro mil cento e cinquenta e três 
euros). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N.º Alunos Custo/Manual 
Escolar (ME) 

Custo 
Final * 

Custo/ 
ORP 

Custo Final 
ORP ** 

Custo 
Global 
(ME+ORP) 

5366 9,50 € 152.931,00 € 8,50 € 91.222,00 € 244.153,00 
€ 

 
* 3 manuais escolares (Língua Portuguesa, Matemática e Estudo do Meio) por aluno; 
** 2 cadernos/livros de fichas (ORP) por aluno 
(…)” Informação n.º Interno/2012/5996, de 2012-06-20 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REFEIÇÕES NOS REFEITÓRIOS 
ESCOLARES DAS EB1’S E JARDINS DE INFÂNCIA 

ANOS LETIVOS 2012/2013, 2013/2014 E 2014/2015 
 

Aquisição do Fornecimento do serviço de refeições 
(pequeno-almoço, almoço e lanche) nos refeitórios 
escolares das escolas básicas do primeiro ciclo (EB1’s) e 
Jardins de Infância (JI´s) do Concelho de Odivelas, para 
os anos letivos 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, com 
início em setembro de 2012, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2012/6219, de 2012-06-20. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO DO OLIVAL DE BASTO 
 

Renovação do Protocolo de Colaboração com a 
Associação de Pais e Encarregados de Educação do Olival 
Basto e o Município de Odivelas, para o ano letivo de 
2012/2013, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 19 de 2011, página 9), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2012/6189, de 2012-
06-19. 
 
“(…) 
No âmbito do Plano de Ação Social e Transportes 
Escolares, no seu anexo IV, parte II “Modalidades de 
Apoio e Destinatários”, número 3, prevê-se que a CMO a 
título excecional conceda outros apoios em transporte a 
alunos que frequentem estabelecimentos de Jardim de 
Infância e ensino básico que não sejam acessíveis a pé, a 
partir do lugar de residência, e que não permitam 
utilização de transportes públicos coletivos para o efeito 
da deslocação entre a residência e o estabelecimento de 
ensino. 
 
Neste sentido, na 9.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada no dia 10 de maio de 
2011, foi deliberado estabelecer um protocolo com a 
APEEOB (Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Olival Basto), para o transporte de 35 
crianças, oriundas da Quinta da Serra, da Quinta da 
Várzea e do Bairro da Cassapia, pertencentes à Freguesia 
do Olival Basto.* 
 
Este transporte tem sido efetuado ao longo dos anos 
letivos 2010/2011 e 2011/2012, servindo o universo de 
alunos descrito no seguinte quadro: 
 
 
Número 
de alunos 

Estabelecimento de Ensino Ano Escolaridades 

13 EB1/JI Olival Basto 1.º Ciclo do Ensino Básico 

3 EB1/JI Olival Basto Pré- escolar 

2 EB1/JI Quinta de São José 1.º Ciclo do Ensino Básico 

4 EB1/ JI Barbosa du Bocage 1.º Ciclo do Ensino Básico 

12 EB 2,3 Carlos Paredes 2.º e 3.º Ciclos do Ensino 
Básico 

1 
Escola Secundária Pedro 

Alexandrino 3º Ciclo do Ensino Básico 

 
 
Face ao atrás exposto, propõe-se a renovação do 
Protocolo de Colaboração com a  Associação de Pais e 
Encarregados de Educação do Olival Basto para o ano 
letivo de 2012/2013 (anexo), estimando-se para o efeito 
um valor global de 7.875,00€ (sete mil oitocentos e setenta 
e cinco euros), dos quais 3.150,00€ (três mil cento e 
cinquenta euros), serão para fazer face ao pagamento do 
1.º Período (de setembro a dezembro de 2012), com 
suporte na rubrica orçamental no projeto 2012/A/28, 
COE 0802/04070103. 
 
Quanto ao valor remanescente de 4.725,00€ (quatro mil 
setecentos e vinte e cinco euros), relativo ao 2.º e 3.º 
Períodos, propõe-se que a referida verba seja inscrita no 
Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2013. 
(…)” Informação n.º Interno/2012/6189, de 2012-06-19 
* Nota nossa: (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 9 de 2011, página 12). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

 
 

SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA DE CANEÇAS 
 

Atribuição de um apoio, sob forma de cedência de 
transporte municipal, à Sociedade Musical e Desportiva de 
Caneças, para deslocação a Sacavém, no dia 8 de julho de 
2012, com um custo estimado de €146,34 (cento e 
quarenta e seis euros e trinta e quatro cêntimos), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/6568, de 2012-06-29 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

AVISOS 
 

 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

Abertura de Período para Discussão Pública 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, torna público nos termos e para 
efeitos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei nº 
555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual, que 
terá início no 8.º dia útil após a publicação deste Aviso em 
Jornal Nacional, o período de discussão pública sobre a 
proposta de alteração ao alvará de loteamento n.º 3/2004 
Bairro Tomada da Amoreira – Ramada, para o lote 15, 
pelo prazo de 15 dias. Todos os interessados poderão, 
durante o período de discussão pública, consultar e/ou 
apresentar por escrito, quaisquer reclamações à proposta 
de alteração ao referido alvará. O processo estará 
disponível para consulta no Departamento de Gestão 
Urbanística, sito na Av.ª Amália Rodrigues n.º 20 – 
Urbanização da Ribeirada 2675 Odivelas. 
 
Paços do Município, 19 de Maio de 2012. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, torna público nos termos e para 
efeitos do disposto no artigo 68.º da Lei 169/99 de 18 de 
Setembro, que se procedeu à Redelimitação das AUGI 
denominadas pelos Bairros Encosta da Eira, Borrageiro – 
Rua da Boa Vontade, Borrageiro – Rua da Boa Esperança 
e Carvalheiro e Casal da Azenha com processos de 
reconversão urbanística em curso na modalidade de 
loteamento da iniciativa dos particulares ao abrigo da Lei 
91/95, de 2 de Setembro, na sua redação atual. As 
propostas de Redelimitação fundamentaram-se na 

discrepância entre os limites geográficos da área 
delimitada como AUGI pela Câmara Municipal e as áreas 
de intervenção propostas nos referidos projetos. As 
deliberações foram tomadas em sede da 9.ª e 10.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas de 2 e 16 de 
Maio de 2012, tendo merecido aprovação por 
unanimidade de acordo com o proposto nas informações 
técnicas n.º 47/MS/DRU/DGOU/2012 e 
56/MS/DRU/DGOU/2012. Todos os interessados 
poderão consultar as plantas que refletem a redelimitação 
de cada uma das AUGI. Os processos estarão disponíveis 
para consulta no Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, sito na Av.ª Amália Rodrigues 
n.º 20 – Urbanização da Ribeirada 2675 Odivelas. 
 
Paços do Concelho, 11 de Junho de 2012 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Alvará de Loteamento n.º 5/89 – B.º Casal da Silveira – 
Famões  
 

2.º Aditamento 
 
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 9.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas de 2 de Maio de 2012 – Proposta 
de aprovação de alteração ao Alvará de Loteamento 5/89 
que consiste na alteração dos parâmetros urbanísticos 
previstos para os lotes 96 e 97, tendo merecido aprovação 
por unanimidade, de acordo com o proposto nas 
informações técnicas n.º 108/IF/DRU/DGOU/2011 e 
131/MS/DGOU/DRU/2011, determina que se emita o 
presente aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento 
identificado em epígrafe, em nome de Irene dos Santos 
Ferreira Matias.  
As alterações às especificações do mencionado alvará 
constam na Planta de Síntese em anexo e são as seguintes: 
 

1. Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1. Aos parâmetros Urbanísticos dos lotes 

 

Lote 
 

N.º 
alvará 

Aprovado Proposto 

Área lote situação pisos fogos Área lote situação pisos fogos 

96 n.º 5/89 313 Exist. 2 2 232,5 Exist. 2 2 

97 n.º 5/89 282 Exist. 2 2 368,85 Exist. 2 2 

Total  595    601,35    
Os valores alterados foram representados a negrito 
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1.2. Confrontações: 
 

Lote 96 Lote 97 
  
Norte: Rua General Humberto Delgado Norte: Lote 96 Rua General Humberto Delgado 
Sul: Lote 97 Sul: Lote 110 e Lote 111 
Nascente: Lote 97 Nascente: Lote 98 
Poente: Rua 1.º de Maio Poente: Rua 1.º de Maio 

 
 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
 
Paços do Concelho, 22 de Junho de 2012 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

Alvará de Loteamento n.º 5/2011 – B.º Alto de Famões – 
Famões 

 
1.º Aditamento 
 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 
sua redação atual, fundamentando-se na deliberação 
tomada por unanimidade na 13.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas de 27 de Junho – Ponto 
5.1. que consiste na alteração de algumas descrições 
prediais dos prédios inseridos na operação de loteamento, 
determina que se emita o presente aditamento ao Alvará 
de Licença de Loteamento identificado em epígrafe, em 
nome da Comissão de Administração Conjunta do B.º 
Alto de Famões. 
As alterações às especificações do mencionado alvará são 
as seguintes: 
 
1. Na página 1/25, na linha 12 e seguintes, onde consta: 
“Prédio descrito sob o nº 4106, do Livro B-13, da Conservatória de 
Registo Predial de Odivelas, com a área de 10.194,00 m2, sendo 
que dele serão desanexados os lotes 77 (158,00 m2), 90 (166,00 
m2), 100 (153,00 m2), 106 (177,00 m2), 119 (134,00 m2), 
120 (172,00 m2), 123 (148,00 m2), 125 (140,00 m2), 144 
(268,00 m2), 153 (330,00 m2), 158 (225,00 m2), e 171 
(152,00 m2), e parte do lote 3 (293,00 m2), e ainda as parcelas a 
integrar no domínio público designadas por PD (305,00 m2), PF 
(1.094,00 m2) e PI (3.181,00 m), somando, no total, a área de 
7.096,00 m2, e ainda a área de 1.070,20 m2 para acrescer aos 
lotes 15 (24,00 m2), 16 (6,00 m2), 18 (54,00 m2), 22 (1,00 
m2), 27 (17,00 m2), 35 (2,00 m2), 46 (69,00 m2), 47 (214,00 
m2), 48 (6,00 m2), 49 5,00 m2), 50 (1,20 m2), 56 (4,00 m2), 
57 (3,00 m2), 58 (7,00 m2), 59 (6,00 m2), 63 (1,00 m2), 67 

(2,00 m2), 69 (3,00 m2), 71 (20,00), 74 (45,00 m2), 82 (74,00 
m2), 83 (74,00 m2), 93 (85,00 m2) 96 (6,00 m2), 97 (52,00 
m2), 98 (13,00 m2), 105 (1,00 m2), 106 (12,00 m2), 108 
(14,00 m2), 145 (10,00 m2), 147 (2,00 m2), 148 (12,00 m2), 
149 (90,00 m2), 150 (5,00 m2), 151 (10,00 m2), 161 (10,00 
m2), 178 (110,00 m2) remanescendo 2.027,80 m2 destinado a 
arruamentos.” 
 
Deve constar: “Prédio descrito sob o nº 4106, do 
Livro B-13, da Conservatória de Registo Predial de 
Odivelas, com a área de 10.194,00 m2, sendo que dele 
serão desanexados os lotes 77 (158,00 m2), 90 (166,00 
m2), 100 (153,00 m2), 106 (177,00 m2), 118 (154,00 m2), 
119 (134,00 m2), 120 (172,00 m2), 123 (148,00 m2), 125 
(140,00 m2), 144 (168,00 m2), 152 (170,00 m2), 153 
(330,00 m2), 158 (225,00 m2), e 171 (152,00 m2), e 
parte do lote 3 (293,00 m2), e ainda as parcelas a 
integrar no domínio público designadas por PD 
(305,00 m2), PF (1.094,00 m2) e PI (3.181,00 m), 
somando, no total, a área de 7.320,00 m2, e ainda a 
área de 994,20 m2 para acrescer aos lotes 15 (24,00 
m2), 16 (6,00 m2), 18 (54,00 m2), 22 (1,00 m2), 27 
(17,00 m2), 35 (2,00 m2), 46 (69,00 m2), 47 (214,00 
m2), 48 (6,00 m2), 49 (5,00 m2), 50 (1,20 m2), 56 (4,00 
m2), 57 (3,00 m2), 58 (7,00 m2), 59 (6,00 m2), 63 (1,00 
m2), 67 (2,00 m2), 69 (3,00 m2), 71 (20,00), 82 (74,00 
m2), 83 (74,00 m2), 93 (85,00 m2) 96 (6,00 m2), 97 
(52,00 m2), 98 (13,00 m2), 102 (3,00m2), 105 (1,00 m2), 
108 (14,00 m2), 145 (10,00 m2), 147 (2,00 m2), 149 
(90,00 m2), 150 (5,00 m2), 161 (10,00 m2), 178 (110,00 
m2) remanescendo 1.879,80 m2 destinado a 
arruamentos.” 
 
2. Na página 1/25, na linha 38 e seguintes, onde consta: 
“Prédio descrito sob o nº 7271, do Livro B-21, da Conservatória de 
Registo Predial de Odivelas, com a área de 165,00 m2, sendo que 
dele será desanexados os lotes 151 (110,00 m2) e parte do lote 166 
(55,00 m2), o lote 151 ficará com a área total de 120,00 m2, 
autorizada que seja a desanexação de 10,00 m2 da Descrição nº 
4106, Livro B-13 de Loures.” 
 
Deve constar: “Prédio descrito sob o nº 7271, do 
Livro B-21, da Conservatória de Registo Predial de 
Odivelas, com a área de 165,00 m2, sendo que dele 
serão desanexados o lote 151 (120,00 m2) e parte do 
lote 166 (41,00 m2), cujas áreas somam 161,00 m2, 
remanescendo 4,00 m2 destinados a arruamentos.” 
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3. Na página 3/25, na linha 3 e seguintes, onde consta: 
“Prédio descrito sob a ficha nº 1899, de Famões, da Conservatória 
de Registo Predial de Odivelas, com a área de 6.874,20 m2, sendo 
que dele serão desanexados os lotes nº 170 (154,00 m2), 185 
(181,00 m2), 186 (207,00 m2), 187 (397,00 m2), 188 (347,00 
m2), 189 (193,00 m2), 190 (173,00 m2), 191 (200,00 m2), 
192 (155,00 m2), 193 (200,00 m2) e 194 (130,00 m2), e ainda 
as parcelas a integrar no domínio público designadas PJ (550,00 
m2) e PK (206,00 m2) cujas áreas somam 3.093,00 m2, 
remanescendo 3.781,20 m2 destinado a arruamentos.” 
 
Deve constar: “Prédio descrito sob a ficha nº 1484, de 
Odivelas, da Conservatória de Registo Predial de 
Odivelas, com a área de 6.874,20 m2, sendo que dele 
serão desanexados os lotes nº 170 (154,00 m2), 185 
(181,00 m2), 186 (207,00 m2), 187 (397,00 m2), 188 
(347,00 m2), 189 (193,00 m2), 190 (173,00 m2), 191 
(200,00 m2), 192 (155,00 m2), 193 (200,00 m2) e 194 
(130,00 m2), e ainda as parcelas a integrar no domínio 
público designadas PJ (550,00 m2) e PK (206,00 m2) 
cujas áreas somam 3.093,00 m2, remanescendo 
3.781,20 m2 destinado a arruamentos.” 
 
4. Na página 3/25, na linha 16 e seguintes, onde consta: 
“Prédio descrito sob a ficha nº 1720, de Odivelas, da Conservatória 
de Registo Predial de Odivelas, com a área de 1187,00 m2, sendo 
que dele serão desanexados os lotes nº 10 (187,00 m2), 14 (211,00 
m2) e 36 (202,00 m2) e ainda a parcela a integrar no domínio 
público designada PB (253,00 m2) cujas áreas somam 853,00 m2, 
e ainda a área de 249,00 m2 para acrescer aos lotes 3 (150,00 

m2), 4 (46,00 m2), 9 (19,00 m2), 11 (20,00), 13 (6,00 m2), 42 
(8,00 m2) remanescendo 85,00 m2 destinado a arruamentos.” 
 
Deve constar: “Prédio descrito sob a ficha nº 1720, de 
Odivelas, da Conservatória de Registo Predial de 
Odivelas, com a área de 1187,00 m2, sendo que dele 
serão desanexados os lotes nº 10 (187,00 m2), 14 
(211,00 m2) e 36 (202,00 m2) e ainda a parcela a 
integrar no domínio público designada PB (253,00 
m2) cujas áreas somam 853,00 m2, e ainda a área de 
229,00 m2 para acrescer aos lotes 3 (150,00 m2), 4 
(46,00 m2), 9 (19,00 m2), 13 (6,00 m2), 42 (8,00 m2) 
remanescendo 105,00 m2 destinado a arruamentos.” 
 
5. Na página 3/25, na linha 21 e seguintes, onde consta: 
“Prédio descrito sob o nº 6813, de Famões, da 
Conservatória de Registo Predial de Odivelas, com a área 
de 495,00 m2, sendo que dele serão desanexados os lotes 
nº 130 (155,00 m2), 131 (155,00 m2) e 132 (157,00 m2) 
cujas áreas somam 467,00 m2, remanescendo 28,00 m2 
destinado a arruamentos.” 
 
Deve constar: “Prédio descrito sob a ficha nº 1945, de 
Odivelas, da Conservatória de Registo Predial de 
Odivelas, com a área de 495,00 m2, sendo que dele 
serão desanexados os lotes nº 130 (155,00 m2), 131 
(155,00 m2) e 132 (157,00 m2) cujas áreas somam 
467,00 m2, remanescendo 28,00 m2 destinado a 
arruamentos.” 
 

 
 
6. Na página nº 4/25, no quadro onde consta: 
 
Lote 11 Descrição nº 27068 do Livro B-76 com 

350,00 m2 
350,00 m2 – a área do 
lote será de 370,00 m2, 
autorizada que seja a 
anexação de 20,00 m2 a 
destacar da ficha nº 1720 
de Odivelas 

-------- 

 
Deve constar: 
 
Lote 11 Descrição nº 27068 do Livro B-76 

com 382,00 m2 
370,00 m2 12,00 m2 

 
 
6.Na página nº 5/25 e 6/25, no quadro onde consta: 
 
Lote 22 Descrição nº 26294 do Livro B-74 com 

206,00 m2 
206,00 m2 - - a área do 
lote será de 207,00 m2, 
autorizada que seja a 
anexação de 15,00 m2 a 
destacar da descrição nº 
4106 do Livro B-13 

--------- 
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Deve constar: 
 
Lote 22 Descrição nº 26294 do Livro B-74 

com 206,00 m2 
206,00 m2 - - a área 
do lote será de 
207,00 m2, 
autorizada que seja 
a anexação de 1,00 
m2 a destacar da 
descrição nº 4106 do 
Livro B-13 

--------- 

 
 
7. Na página nº 6/25, no quadro onde consta: 
Lote 25 Descrição nº 26678 de Famões com 201,00 

m2 
184,00 m2, e para 
adicionar ao lote 24 
(15,00 m2) 

2,00 m2 

 
Deve constar: 
 
Lote 25 Ficha nº 1640 de Famões com 201,00 

m2 
184,00 m2, e para 
adicionar ao lote 24 
(15,00 m2) 

2,00 m2 

 
 
8.Nas páginas 9/25 e 10/25, no quadro onde consta: 
 
Lote 72 Descrição nº 27227 de Odivelas com 247,50 

m2 
145,00 m2  102,50 m2 

Lote 73 Descrição nº 5408 do Livro B-16 com 247,50 
m2 

145,00 m2  102,50 m2 

Lote 74 Descrição nº 27679 do Livro B-78 com 
165,00 m2 

210,00 m2 - a área do 
lote será de 210,00 m2, 
autorizada que seja a 
anexação de 45,00 m2 a 
destacar da descrição nº 
4106 do Livro B-13  

--------- 

Lote 75 Descrição nº 27776 do Livro B-79 com 
165,00 m2 

138,00 m2 27,00 m2 

 
Deve constar: 
 
Lote 73 Descrição nº 5408 do Livro B-16 com 

247,50 m2 
167,00 m2 e 2,00 m2 
para acrescer ao lote 
74  

78,50 m2 

Lote 74 Descrição nº 27679 do Livro B-78 
com 165,00 m2 

165,00 m2 - a área do 
lote será de 167,00 
m2, autorizada que 
seja a anexação de 
2,00 m2 a destacar 
da descrição nº 5408 
do Livro B-16  

--------- 

Lote 75 Descrição nº 27227 de Odivelas com 
247,50 m2 e Descrição nº 27776 do 
Livro B-79 com 165,00 m2 

304,00 m2  108,50 
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9. Na página nº 10/25, no quadro onde consta: 
 
Lote 94 Descrição nº 6870 do Livro B-20 com 216,00 

m2 
165,00 m2 51,00 m2 

 
Deve constar: 
 
Lote 94 Descrição nº 25302 do Livro B-71 com 

165,00 m2 
165,00 m2 -------- 

 
 
10. Na página 14/25, no quadro onde consta: 
 
Lote 179 Descrição nº 27140 do Livro B-76 com 

306,00 m2 
193,00 m2 113,00 m2 

 
Deve constar: 
 
Lote 179 Descrição nº 27140 do Livro B-76 com 

306,00 m2 
193,00 m2 113,00 m2 

 Ficha nº 2453 de Famões a destacar 
2.099,00 m2 

  2.099,00 m2 

 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 29 de Junho de 2012 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

VEREADOR MÁRIO MÁXIMO 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Mário 
Máximo, ao abrigo das competências delegadas e subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através do 
despacho n.º. 42/PRES/2011, nos termos do Edoc com o n.º 
36121, e informação de 2012.06.29, referente ao período de 21 a 
22 de junho de 2012: 
 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Delegação de Competências 
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
 
EDOC/2012/26372 
Assunto: Proposta de aquisição de aquisição de documentação 
relativa a sondagens à empresa, Estradas de Portugal, S.A: 
Despacho: 
Ao DGFP/DA, 
Com autorização de pagamento. 
21-06-2012 
 
EDOC/2012/10172 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Proc. 48149/OCP 
Pedido de Horário de Funcionamento 9.30h às 19h. Encerra 
almoço 13h às 15h Descanso Domingo 
Despacho: 
Ao DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento proposto. 
22-06-2012 
 
EDOC/2012/16139 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de horário 
de funcionamento Segunda a Sábado: das 9h às 23h. Dia 
descanso semanal: Domingo 
Despacho: 
Ao DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento proposto. 
22-06-2012 
 
EDOC/2011/36693 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de horário 
de funcionamento 
Despacho: 
Ao DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento proposto. 
22-06-2012 
 
EDOC/2012/32220 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de HF 8h 
ás 19h/sem período almoço/sem descanso semanal Junho a 
Setembro encerrar ás 22.30hPedido de esclarecimentos sobre o 
exercício da atividade de bebidas em quiosques 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Concordo com o proposto pelos serviços; 

Ofício n.º Saída/2012/13201 segue assinado. 
22-06-2012 
 
EDOC/2012/5836 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário 
de Funcionamento 
Despacho: 
Ao DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento proposto. 
22-06-2012 
 
EDOC/2012/11442 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de horário 
de funcionamento 
Despacho: 
Ao DDAJG, 
Concordo com o horário de funcionamento proposto. 
22-06-2012 
 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Subdelegação de Competências 
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
 
EDOC/2012/29650 
Assunto: 
Despacho: e-atendimento de Licenciamentos / JFPóvoa Stº 
Adrião - pedido de LER e AESRB 
Ao DDAJG, Defere-se a emissão da Licença Especial de Ruído 
nos termos e condições constantes do Termo de Condicionantes 
remetido pelo DFM/STR, cujo teor se determina que faça parte 
integrante do respetivo alvará; Alvará n.º 27/LER/2012 segue 
aprovado e assinado; Reconhece-se a Isenção "ope legis" de 
pagamento de taxas; Logo que o procedimento se mostre 
concluído e extinto arquive-se. 
22-06-2012 
 
EDOC/2012/26878 
Assunto: Associação pescadores unidos da ramada quer realizar 
os santos populares na freguesia da ramada Festas da ramada 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Indefere-se nos termos propostos pelos serviços; 
Arquive-se. 
22-06-2012 
 
EDOC/2012/30168 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Licença 
de Ruído - Festa de Final de Ano - 30 de Junho 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a emissão da Licença Especial de Ruído nos termos e 
condições constantes do Termo de Condicionantes remetido 
pelo DAJG/DFM/STR, cujo teor se determina que faça parte 
integrante do respetivo alvará; 
Alvará n.º 28/LER/2012 segue aprovado e assinado; 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se. 
22-06-2012 
 
EDOC/2012/31870 
Assunto: II Jornadas Sociais dias 26, 27 e 28 de Junho - convite 
Pedido de licença de ruído para as 3 noites das Jornadas 26, 27 e 
28 
Despacho: 
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Ao Sr. DDAJG, 
O deferimento da emissão da Licença Especial de Ruído nos 
termos e condições constantes do Termo de Condicionantes 
remetido pelo DAJG/DFM/STR, cujo teor se determina que 
faça parte integrante do respetivo alvará; 
Alvará n.º 26/LER/2012 segue aprovado e assinado;  
Determina-se que a entrega do título ao requerente fique 
condicionada ao pagamento da taxa devida;  
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se 
22-06-2012 
 
EDOC/2012/28746 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Licença 
Ruido/Obras 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a emissão da Licença Especial de Ruído nos termos e 
condições constantes do Termo de Condicionantes remetido 
pelo DAJG/DFM/STR, cujo teor se determina que faça parte 
integrante do respetivo alvará; 
Alvará n.º 24/LER/2012 segue aprovado e assinado; 
Determina-se que a entrega do título à requerente fique 
condicionada ao pagamento da taxa devida; 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se. 
22-06-2012 
 
EDOC/2012/29308 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de licença 
especial de ruído 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a emissão da Licença Especial de Ruído nos termos e 
condições constantes do Termo de Condicionantes remetido 
pelo DAJG/DFM/STR, cujo teor se determina que faça parte 
integrante do respetivo alvará; 
Alvará n.º 25/LER/2012 segue aprovado e assinado;  
Determina-se que a entrega do título à requerente fique 
condicionada ao pagamento da taxa devida;  
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se. 
22-06-2012 
 
EDOC/2012/28742 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido Licença de 
Ruído Obras 
Despacho: 
Ao DDAJG, 
Defere-se emissão da Licença Especial de Ruído nos termos e 
condições constantes do Termo de Condicionantes remetido 
pelo DAJG/DFM/STR, cujo teor se determina que faça parte 
integrante do respetivo alvará; 
Alvará n.º 23/LER/2012 segue aprovado e assinado; 
Determina-se que a entrega do título á requerente fique 
condicionada ao pagamento da taxa devida; 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
arquive-se. 
22-06-2012 
 
EDOC/2012/24290 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Licença 
para Venda Ambulante - Procº AMB/38 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 

Defere-se a emissão do cartão de vendedor ambulante, 
condicionado ao pagamento da taxa devida. 
22-06-2012 
 
EDOC/2012/30950 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Cartão Vendedor 
Ambulante 35Renovação 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a emissão de cartão de vendedor ambulante, 
condicionada ao pagamento da taxa devida. 
22-06-2012 
 
EDOC/2012/29380 
Assunto: Processo de licenciamento n.º 2000/93: 
Estabelecimento de bebidas sito na Rua Capitão Renato Batista, 
Lote 509, freguesia de Famões, em nome de Manuel Pereira & 
Caetano, Lda. 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Determina-se a extinção do procedimento de substituição do 
título por inutilidade superveniente, com a consequente 
manutenção da plena validade do título original; 
Dispensa-se a audiência prévia de interessados no que se refere à 
decisão de extinção do procedimento de substituição do título, 
nos termos propostos pelos serviços; 
Uma vez notificada a decisão final de extinção do procedimento, 
arquive-se. 
22-06-2012 
 
EDOC/2011/71456 
Assunto: Pedido de licença de habitação para estabelecimento de 
restauração e bebidas (snack-bar e café) 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de emissão de autorização de utilização para 
a atividade de restauração e bebidas, condicionada ao pagamento 
da taxa devida; 
Determina-se que do título a emitir conste a advertência 
constante em informação / parecer técnico da DFM/STR; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido. 
22-06-2012 
 
EDOC/2012/29705 
Assunto: Processo 2003/93 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Determina-se a extinção do procedimento, com a consequente 
manutenção da plena validade do título original; 
Dispensa-se a realização de audiência prévia, nos termos 
propostos pelos serviços; 
Notificada a decisão de extinção, arquive-se. 
22-06-2012 
 
EDOC/2012/31229 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 
ODV/300665Renovaçao de Lic de Ciclomotor 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de renovação da licença de condução de 
ciclomotor, condicionada ao pagamento da taxa devida. 
22-06-2012 
 
EDOC/2012/33442 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / ODV300698 - 
pedido de revalidação de licença de condução 
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Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de renovação da licença de condução de 
ciclomotor, condicionado ao pagamento da taxa devida. 
22-06-2012 
 
 
 

 

HABITAÇÃO E SAÚDE 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pela Sra. Presidente da 
Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 68º da Lei 169/99 de 18 
de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002 
de 11 de janeiro e ao abrigo das competências delegadas pela 
Câmara Municipal, através de deliberação proferida na 1ª reunião 
extraordinária da Câmara Municipal (quadriénio 2009/2013) de 
06/11/2009, nos termos do artigo 65º do diploma legal atrás 
citado e de acordo com a Proposta nº 1/PRES/2009 de 
03/11/2009, no âmbito do Departamento de Habitação e Saúde, 
durante o mês de junho de 2012, no âmbito do Departamento 
de Habitação e Saúde, durante o mês de junho de 2012, nos 
termos da informação com o n.º Interno/2012/6651 de 2012-
06-29. 
 
 
Departamento de Habitação e Saúde 
 
EDOC/2012/28784 
Interno/2012/5423 de 2012/05/29 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Requerimento para atualização 
de rendas – João Gorjão Clara – Rua Jaime Martins Barata, 21, 
5ºDto. – Odivelas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo face ao 
informado. Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e 
efeitos." 
Data da decisão: 2012-06-06 
 
EDOC/2012/28385 
Interno/2012/5310 de 2012/05/25 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Requerimento para atualização 
de rendas – Akil Ibrahimo Valy Ossman – Rua Laura Aires, 8,10 
B – Arroja. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo face ao 
informado. Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e 
efeitos." 
Data da decisão: 2012-06-06 
 
EDOC/2012/23187 
Interno/2012/5750 de 2012/06/06 
Assunto: Exclusão do PER do agregado familiar de Vitorino 
Lopes Gonçalves Varela e desocupação de habitação de 
realojamento provisório. (Matricula PER 020.00079.1). 
Audiência de interessados. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Ao DHS. T.C. e, face a 
informado, dou o meu acordo ao que é proposto. Proceda-se em 
conformidade. Segue, assinado, para os efeitos competentes, o 
ofício em anexo ”. 
Data da decisão: 2012-06-08  
 
EDOC/2012/31511 
Interno/2012/5728 de 2012/06/06 

Assunto: Prohabita Acordo 328 – Requerimento para atualização 
de rendas – Rua Combatente do Ultramar, 1, 1º Dt. – Odivelas – 
Abdul Gafar Dawod. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo face ao 
informado. Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e 
efeitos ”. 
Data da decisão:2012-06-15 
 
EDOC/2012/32968 
Interno/2012/6072 de 2012/06/18 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Requerimento para atualização 
de rendas – António Alves e Angela Loureiro – Av. 25 Abril 17 
– 10º Dt. - Pontinha. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo face ao 
informado. Ao DGFP, para os devidos procedimentos e efeitos, 
garantindo que esteja o cumprimento do enquadramento legal 
aplicável." 
Data da decisão: 2012-06-21 
 
 
DGHS - Divisão de Gestão e Habitação Social 
 
EDOC/2012/8640 
Interno/2012/4990 de 2012/05/16         
Assunto: Condomínio do Edifício nº 12, Rua Vasco Santana – 
Ramada. Pagamento de quotas 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo face ao 
informado. Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e 
efeitos."  
Data da decisão: 2012-06-06 
 
EDOC/2012/29092 
Interno/2012/5337 de 2012/05/25         
Assunto: Condomínio do Edifício nº 10, Rua Bordalo Pinheiro – 
Odivelas. Pagamento de quotas 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e 
efeitos.” 
Data da decisão: 2012-06-18 
 
EDOC/2012/29100 
Interno/2012/5355 de 2012/05/25         
Assunto: Condomínio do Edifício nº 3, Rua Carlos Reis – 
Odivelas. Pagamento de quotas 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo face ao 
informado. Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e 
efeitos.”  
Data da decisão: 2012-06-06 
 
EDOC/2012/8489 
Interno/2012/4983 de 2012/05/16         
Assunto: Condomínio do Edifício nº 9, Rua Eugénio de Castro 
– Odivelas. Pagamento de quotas 2012. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo face ao 
informado. Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e 
efeitos”  
Data da decisão: 2012-06-06 
 
EDOC/2012/22295 
Interno/2012/4228 de 2012/04/19       
Assunto: Proposta de regularização de dívida – Praceta Alice 
Pestana, n.º 4 – 1º C – Arroja, em Odivelas 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: "Ao DHS, T.C. e, face ao 
informado, dou o meu acordo ao que é proposto. Proceda-se em 
conformidade.”. 
Data da decisão: 2012-06-02 
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EDOC/2012/29994 
Interno/2012/5508 de 2012/05/30       
Assunto: Condomínio do Edifício nº 2, Rua S. Jorge – Famões. 
Pagamento de quotas 2012. Decisão da Sra. Presidente da 
Câmara: “Autorizo, face ao informado. 
Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e efeitos”  
Data da decisão: 2012-06-20 
 
EDOC/2012/7490 
Entrada/2012/3952 de 2012/02/03       
Assunto: “Ofc. 08SECODV12 – PSP 71ª Esquadra-Odivelas: 
Pagamento de remunerados, no valor de €67,55, referentes a 
serviços de segurança efetuada aos funcionários do DHS – Rua 
Frei João Turiano, n.º 12 – Odivelas, no dia 23 de Janeiro de 
2012, pela PSP de Odivelas.” 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Ratifico e Autorizo, face 
ao informado. 
Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e efeitos, após 
confirmação da existência de fundos disponíveis para o 
compromisso da despesa.”  
Data da decisão: 2012-06-18 
 
EDOC/2012/11451 
Entrada/2012/6000 de 2012/02/23       
Assunto: “Ofc. 16SECODV12 – PSP 71ª Esquadra-Odivelas: 
Pagamento de remunerados, no valor de €28,68, referentes a 
serviços de segurança efetuada aos funcionários do DHS – Rua 
Frei João Turiano, n.º 12 – Odivelas, no dia 10 de Fevereiro de 
2012, pela PSP de Odivelas.” 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Ratifico e Autorizo, face 
ao informado. 
Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e efeitos, após 
confirmação da existência de fundos disponíveis para o 
compromisso da despesa”  
Data da decisão: 2012-06-18 
 
EDOC/2012/29930 
Interno/2012/5895 de 2012/06/12          
Assunto: Acordo de Cooperação com as Cooperativas, “O Lar 
Ferroviário” e “NHC” Social- Pagamento da comparticipação - 
junho. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo conforme 
proposto. Ao DGFP, para os devidos procedimentos e efeitos, 
garantindo que esteja o cumprimento do enquadramento legal 
aplicável" 
Data da decisão: 2012-06-21 
 
EDOC/2012/13267 
Interno/2012/6203 de 2012/06/19       
Assunto: Condomínio do Edifício nº 27, Rua Serpa Pinto – 
Odivelas. Pagamento de quotas do ano de 2012.  
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. 
Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e efeitos, 
garantido que esteja o cumprimento do enquadramento legal 
aplicável, e após verificação da existência de fundos disponíveis 
para se efetuar o compromisso da despesa, dado tratar-se de uma 
obrigação legal.”  
Data da decisão: 2012-06-26 
 
EDOC/2012/33969 
Interno/2012/6210 de 2012/06/19       
Assunto: Condomínio do Edifício nº 4, Praceta Grão Vasco – 
Odivelas. Pagamento de quotas do ano de 2012.  
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. 

Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e efeitos, 
garantido que esteja o cumprimento do enquadramento legal 
aplicável, e após verificação da existência de fundos disponíveis 
para se efetuar o compromisso da despesa, dado tratar-se de uma 
obrigação legal.”  
Data da decisão: 2012-06-26 
 
EDOC/2012/33982 
Interno/2012/6212 de 2012/06/19       
Assunto: Condomínio do Edifício nº 1, Praceta 25 de Agosto – 
Famões. Pagamento de quotas 2012.  
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, face ao 
informado. 
Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e efeitos, 
garantido que esteja o cumprimento do enquadramento legal 
aplicável, e após verificação da existência de fundos disponíveis 
para se efetuar o compromisso da despesa, dado tratar-se de uma 
obrigação legal.”  
Data da decisão: 2012-06-27 
 
 
DCRH – Divisão de Construção e Reabilitação de 
Habitação 
 
EDOC/2011/2809 
Interno/2012/2227 de 2012/02/20 
Processo nº 12.03/002-2011 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para a 
realização de empreitada referente a Reparação de emergência no 
fogo municipal sito na Rua Ferreira de Castro, nº1, 1º Dto., 
Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, conforme 
proposto, e face ao informado. 
Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e efeitos, pós 
verificação e confirmação da existência de fundos disponíveis 
para o compromisso da despesa.” 
Data da decisão: 2012-06-21 
 
EDOC/2012/9833 
Interno/2012/3156 de 2012/04/10 
Processo nº 12.03/11-2006 
Assunto: Proposta de homologação do Auto de Receção 
Definitiva referente à Reparação no fogo municipal sito na Rua 
Carlos Reis, nº 4, 1º Dto., Odivelas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Ao DHS: Segue 
devidamente homologado o Auto em anexo, face à informação 
dos serviços.” 
Data da decisão: 2012-06-01 
 
EDOC/2012/9861 
Interno/2012/3162 de 2012/04/10 
Assunto: Proposta de homologação do Auto de Receção 
Definitiva referente à Reparação de emergência no fogo 
municipal sito na Rua José Régio, nº 11, 3ºEsq., Odivelas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V: Ao DHS: Segue 
devidamente homologado o Auto em anexo, face à informação 
dos serviços.” 
Data da decisão: 2012-06-01 
 
EDOC/2012/7018 
Interno/2012/5292 de 2012/05/23 
Processo nº 12.03/157-2006 
Assunto: Proposta de homologação do Auto de Receção 
Definitiva referente à Reparação de emergência na prumada de 
esgotos do prédio sito na Rua Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes, 
nº 56 – R/C Esq. e R/C Dt., Odivelas. 
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Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Ao DHS: Segue 
devidamente homologado o Auto em anexo, face à informação 
dos serviços.” 
Data da decisão: 2012-06-01 
 
EDOC/2011/69986 
Interno/2012/5409 de 2012/05/28 
Processo nº 12.03/001-2010 
Assunto: Proposta de pagamento da fatura 1342/2012 à empresa 
TGS – Teixeira, Gomes & Sobral, Lda no valor de €624,00 
acrescido de IVA referente ao 2º Auto de Medição da 
Reabilitação do fogo municipal sito na Casa 28, Bairro Olival do 
Pancas, Pontinha 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “1) Aprovo o Auto de 
medição, face ao informado pelos Serviços; 2) Ao DGFP/DF 
para pagamento da fatura.” 
Data da decisão: 2012-06-08 
 
EDOC/2012/6593 
Interno/2012/5646 de 2012/06/04 
Processo nº 12.03/133-2006 
Assunto: Proposta de restituição de caução no valor de €288,90 
à empresa Manuel Esteves Moreira, Lda referente à Reparação 
no fogo municipal sito na Rua José Régio, nº 7, R/C Dto., 
Odivelas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, conforme 
proposto. Ao DGAF/DF, para os devidos procedimentos e 
efeitos."  
Data da decisão: 2012-06-13 
 
EDOC/2010/26002 
Interno/2012/5762 de 2012/06/06 
Processo nº 12.03/38-2010 
Assunto: Proposta de homologação do Auto de Receção 
Provisória referente à Reabilitação do fogo municipal sito no 
Lote 52, 2º C, Bairro Olival do Pancas, Pontinha. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Ao DHS: Segue 
devidamente homologado o Auto em anexo, face à informação 
dos serviços." 
Data da decisão: 2012-06-11 
 
EDOC/2012/7018 
Interno/2012/5766 de 2012/06/06 
Processo nº 12.03/157-2006 
Assunto: Proposta de restituição de caução no valor de €145,00 
à empresa Armando Ferreira & Filhos, Lda. referente à 
Reparação de emergência na prumada de esgotos do prédio sito 
na Rua Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes, nº 56 – R/C Esq. e 
R/C Dt., Odivelas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, conforme 
proposto. Ao DGAF/DF, para os devidos procedimentos e 
efeitos."  
Data da decisão: 2012-06-11 
 
EDOC/2012/9833 
Interno/2012/5881 de 2012/06/12 
Processo nº 12.03/11-2006 
Assunto: Proposta de restituição de caução no valor de €22,75 à 
empresa Armando Ferreira & Filhos, Lda. referente à Reparação 
no fogo municipal sito na Rua Carlos Reis, nº 4, 1º Dto., 
Odivelas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, conforme 
proposto. Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e 
efeitos."  
Data da decisão: 2012-06-13 
 

EDOC/2012/9861 
Interno/2012/5882 de 2012/06/12 
Assunto: Proposta de restituição de caução no valor de €51,00 à 
empresa Armando Ferreira & Filhos, Lda. referente à Reparação 
de emergência no fogo municipal sito na Rua José Régio, nº 11, 
3ºEsq., Odivelas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “Autorizo, conforme 
proposto. Ao DGFP/DF, para os devidos procedimentos e 
efeitos.” 
Data da decisão: 2012-06-13 
 
EDOC/2009/12147 
Interno/2012/6331 de 2012/06/22 
Assunto: Proposta de homologação do Auto de Receção 
Definitiva referente à Reparação no fogo municipal sito na Rua 
Vitorino Nemésio, nº 5, 1º Esq., Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Ao DHS: Segue 
devidamente homologado o Auto em anexo, face à informação 
dos serviços.” 
Data da decisão: 2012-06-22 
 
EDOC/2009/12181 
Interno/2012/6333 de 2012/06/22 
Assunto: Proposta de homologação do Auto de Receção 
Definitiva referente à Reparação no fogo municipal sito na 
Travessa Alves Cardoso, nº 6, C/V Esq., Odivelas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Ao DHS: Segue 
devidamente homologado o Auto em anexo, face à informação 
dos serviços.” 
Data da decisão: 2012-06-22 
 
EDOC/2009/12186 
Interno/2012/6337 de 2012/06/22 
Assunto: Proposta de homologação do Auto de Receção 
Definitiva referente à Reparação no fogo municipal sito na Rua 
Combatentes 9 de Abril, Lote I, 3º Dto., Odivelas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Ao DHS: Segue 
devidamente homologado o Auto em anexo, face à informação 
dos serviços.” 
Data da decisão: 2012-06-22 
 
EDOC/2009/12173 
Interno/2012/6339 de 2012/06/22 
Assunto: Proposta de homologação do Auto de Receção 
Definitiva referente à Reparação no fogo municipal sito na Rua 
Júlio Dinis, nº6, C/V Dta., Odivelas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Ao DHS: Segue 
devidamente homologado o Auto em anexo, face à informação 
dos serviços.” 
Data da decisão: 2012-06-22 
 
EDOC/2009/12178 
Interno/2012/6342 de 2012/06/22 
Assunto: Proposta de homologação do Auto de Receção 
Definitiva referente à Reparação no fogo municipal sito na Rua 
Aura Abranches, nº13, 3º Esq., Ramada. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Ao DHS: Segue 
devidamente homologado o Auto em anexo, face à informação 
dos serviços.” 
Data da decisão: 2012-06-22 
 
EDOC/2009/12166 
Interno/2012/6344 de 2012/06/22 
Assunto: Proposta de homologação do Auto de Receção 
Definitiva referente à Reparação no fogo municipal sito na Rua 
Ary dos Santos, nº2, Famões. 
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Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Ao DHS: Segue 
devidamente homologado o Auto em anexo, face à informação 
dos serviços.” 
Data da decisão: 2012-06-22 
 
EDOC/2009/12166 
Interno/2012/6397 de 2012/06/25 
Assunto: Proposta de restituição de caução no valor de €46,79 à 
Massa Insolvente da empresa Adlis – Projetos & Construções, 
Lda. referente à Reparação no fogo municipal sito na Rua Ary 
dos Santos, nº2, Famões. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Autorizo, conforme 
proposto, e face ao informado. Ao DGFP, para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2012-06-26 
 
EDOC/2009/12147 
Interno/2012/6398 de 2012/06/25 
Assunto: Proposta de restituição de caução no valor de €12,07 à 
Massa Insolvente da empresa Adlis – Projetos & Construções, 
Lda. referente à Reparação no fogo municipal sito na Rua 
Vitorino Nemésio, nº 5, 1º Esq., Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Autorizo, conforme 
proposto, e face ao informado. Ao DGFP, para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2012-06-26 
 
EDOC/2009/12181 
Interno/2012/6402 de 2012/06/25 
Assunto: Proposta de restituição de caução no valor de €498,72 
à Massa Insolvente da empresa Adlis – Projetos & Construções, 
Lda. referente à Reparação no fogo municipal sito na Travessa 
Alves Cardoso, nº 6, C/V Esq., Odivelas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Autorizo, conforme 
proposto, e face ao informado. Ao DGFP, para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2012-06-26 
 
EDOC/2009/12186 
Interno/2012/6404 de 2012/06/25 
Assunto: Proposta de restituição de caução no valor de €366,35 
à Massa Insolvente da empresa Adlis – Projetos & Construções, 
Lda. referente à Reparação no fogo municipal sito na Rua 
Combatentes 9 de Abril, Lote I, 3º Dto., Odivelas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Autorizo, conforme 
proposto, e face ao informado. Ao DGFP, para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2012-06-26 
 
EDOC/2009/12173 
Interno/2012/6405 de 2012/06/25 
Assunto: Proposta de restituição de caução no valor de €397,40 
à Massa Insolvente da empresa Adlis – Projetos & Construções, 
Lda. referente à Reparação no fogo municipal sito na Rua Júlio 
Dinis, nº6, C/V Dta., Odivelas. 
Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Autorizo, conforme 
proposto, e face ao informado. Ao DGFP, para os devidos 
procedimentos e efeitos." 
Data da decisão: 2012-06-26 
 
EDOC/2009/12178 
Interno/2012/6406 de 2012/06/25 
Assunto: Proposta de restituição de caução no valor de €50,38 à 
Massa Insolvente da empresa Adlis – Projetos & Construções, 
Lda. referente à Reparação no fogo municipal sito na Rua Aura 
Abranches, nº13, 3º Esq., Ramada. 

Decisão da Sra. Presidente da Câmara: “V. Autorizo, conforme 
proposto, e face ao informado. Ao DGFP, para os devidos 
procedimentos e efeitos.” 
Data da decisão: 2012-06-26 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

33..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2288  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22001122  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

“EM DEFESA DE UMA POLÍTICA CULTURAL DIGNA E 

PROMOTORA DO EMPREGO E DESENVOLVIMENTO” 
 

O setor da Cultura tem sido, historicamente, um dos mais 
secundarizados na orientação das políticas públicas e nas 
grandes opções orçamentais. Contudo, o agravamento 
brutal desta situação é notório desde que o XIX Governo 
Constitucional tomou posse: a situação que hoje se vive 
no meio cultural justifica uma tomada de posição clara de 
todos os protagonistas do setor e de todos os 
intervenientes políticos com responsabilidade nesta área. 
 
A escolha de acabar com o Ministério da Cultura é um 
espelho da falta de investimento na política cultural, e 
mereceu críticas de vários setores da sociedade 
portuguesa. Para além disso, o orçamento da Secretaria de 
Estado da Cultura não passa hoje de uns míseros 0,1% do 
Orçamento Geral do Estado (OGE). A cultura pesa hoje 
muito menos no OGE. Esta escolha reflete-se não só em 
termos de valores absolutos, mas também tem um 
impacto enorme nas várias instituições culturais que vêem 
hoje ameaçada a sua existência, sendo obrigadas a 
trabalhar em condições de extrema precariedade. 
 
O apoio ao cinema feito em Portugal, uma área que mais 
se tem destacado publicamente nos últimos meses, está a 
sofrer um corte inimaginável e incomparável com 
qualquer outro setor da economia: neste momento, estão 
paralisados todos os mecanismos de financiamento para o 
corrente ano, assim como os pagamentos referentes a 
concursos de financiamento de anos anteriores. Nem 
sequer os concursos que o governo está legalmente 
obrigado a lançar foram ainda abertos. Isto representa um 
corte de 100% no apoio ao cinema português, 
configurando uma situação inaceitável a todos os níveis. 
Numa altura em que o Cinema Português é premiado e 
reconhecido em todo o mundo, o governo escolhe 
paralisar todo o setor. Esta escolha é profundamente 
errada e terá consequências inimagináveis num futuro 
próximo. 
 

É certo que muito do que se vai fazendo na área cultural 
em Portugal depende das autarquias. Mas é certo também 
que, nas próprias autarquias, os problemas se avolumam. 
Sem nunca ter existido uma relação clara entre as 
responsabilidades centrais e locais, não se construiu 
também nunca a autonomia dos equipamentos culturais 
locais ou a transparência e continuidade das políticas 
locais. E agora, sobre toda a fragilidade, agudizam-se os 
cortes ao nível local e central. 
 
A tudo isto, somam-se as medidas gerais previstos no 
OGE, as quais afetam com especial incidência as 
coletividades amadoras (um bom exemplo disso será o 
aumento da eletricidade de 13% para 23%). A política 
cultural seguida por este governo não só está a garantir a 
desprofissionalização completa do setor cultural, como o 
encerramento de um número muito significativo de 
coletividades amadoras surge hoje como uma 
possibilidade muito mais real. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
plenário a 28 de junho de 2012: 
 
1) Não aceita os princípios gerais da política cultural 

deste Governo, os quais têm limitado o direito de 
populações inteiras a terem acesso ao direito 
constitucional de “criação e fruição cultural”; 

 
2) Exige do Governo da República Portuguesa, bem 

como de todos os agentes políticos com 
responsabilidade sobre esta área, a garantia de 
condições dignas de apoio e financiamento da 
Cultura; 

 
3) Propõe a afetação de fundos comunitários do Quadro 

de Referência Estratégico Nacional (QREN) ao 
financiamento às atividades culturais, para dar 
resposta excecional a uma situação também ela 
excecional. Enquanto se aguarda que uma nova lei 
entre em vigor, o financiamento à criação e produção 
de cinema português através do QREN pode evitar o 
descalabro no setor. Acresce que esta é uma opção 
que não pesa nas contas públicas. A contrapartida 
nacional exigida neste momento é apenas de 15% e, 
sendo o cinema uma área de emprego intensivo de 
mão-de-obra e gerador de muitas cadeias produtivas, 
é certo que o Estado arrecadará bem mais em 
contribuições à segurança social e em IVA do que 
terá de despender para assegurar a execução das 
verbas comunitárias que dedique a esta área. 

 
4) Exige que seja acautelada a dinâmica municipal da 

cultura, assegurada pelo centro cultural da malaposta 
e preservando os postos de trabalho afetos ao setor 
no âmbito da revisão do Setor e Empresarial Local 
(SEL) 

 
Odivelas, 28 de Junho de 2012 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva, Dr.) 
 

(Aprovada por maioria) 
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“PARA QUE AS CONDIÇÕES DA DETENÇÃO DE NABIL AL-RAEE 
SEJAM DIVULGADOS” 

 
O cidadão palestiniano Nabil Al-Raee, diretor artístico do 
Freedom Theatre, trabalha no Campo de Refugiados de 
Jenin, na Cisjordânia. Desde 2006, desenvolve um projeto, 
o Freedom Theatre, que tem como objetivo ajudar as 
crianças e jovens dos campos de refugiados a ter "a 
esperança de que há vida para além do muro de betão". 
Nabil Al-Raee é casado com a atriz portuguesa Micaela 
Miranda. 
 
Na madrugada de 6 de junho, Nabil Al-Raee foi 
sequestrado por soldados israelitas, de rosto coberto, sem 
qualquer explicação. Esta situação representa uma 
flagrante violação dos direitos humanos mais elementares, 
tendo sido já condenada por diversas organizações 
internacionais. 
 
Neste momento, são escassas as informações sobre as 
condições e motivos da detenção de Nabil Al-Raee. 
Segundo se sabe, este estará detido numa prisão no Norte 
de Israel, ainda sem qualquer acusação formada, nem tão-
pouco data para a sua libertação. Os seus advogados 
foram autorizados a contactá-lo apenas durante meia-
hora, no dia 20 de junho (duas semanas após o sequestro). 
 
Face ao exposto, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em 28 de junho de 2012, apela ao governo 
israelita, através do Senhor Embaixador de Israel em 
Portugal, para que os motivos e condições da detenção de 
Nabil Al-Raee sejam divulgados e os seus direitos sejam 
respeitados. 
 
Odivelas, 28 de Junho de 2012 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva, Dr.) 
 

(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 

ATIVIDADE E SITUAÇÃO 
FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 

 

 
 

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

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 
 

Presente para apreciação, a Informação da Presidente da 
Câmara Municipal, sobre a atividade e situação financeira 
do Município, à 3.ª Sessão Ordinária de 2012 da 
Assembleia Municipal, nos termos estipulados na alínea e) 
do n.º 1 do Artigo 53° da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
Informação sobre a situação financeira do Município, em 
maio de 2012, que inclui a informação relativa ao grau de 
endividamento do Município para o corrente ano, 
encontra-se espelhada nos Anexos A e B. 

 
A Informação sobre a Atividade Municipal corresponde 
ao período compreendido entre 16 de março e 15 de 
maio. 
 
Documento arquivado na pasta da presente reunião com a 
seguinte estrutura: 
 
Informação Financeira:  

  

Informação Financeira do Município; 3 

  

Informação Sobre a Atividade Municipal:  

  

Gabinete da Presidência; 5 

Gabinete de Comunicação e Modernização 
Administrativa 8 

Gabinete Veterinário Municipal 16 

Gabinete de Tecnologia, Informação e 
Conhecimento 19 

Serviço Municipal de Proteção Civil 20 

Gabinete para a Igualdade e Minorias 22 

Gabinete Coesão e Inovação Social 24 

Gabinete Planeamento Estratégico 29 

Departamento Gestão Financeira e Patrimonial 31 

Departamento Gestão e Ordenamento 
Urbanístico 39 

Departamento de Obras Municipais 45 

Departamento Ambiente e Transportes 50 

Departamento Educação, Juventude e Cultura 55 

Departamento de Habitação e Saúde 78 

Departamento Administração Jurídica e Geral 83 
 
 
 
 

PROJETO DE DELIBERAÇÃO 
 

 
 

PROJETO DE DELIBERAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE 
REFERENDO LOCAL 

 
Projeto de Deliberação para a Realização de Referendo 
Local relativamente à pronúncia da Assembleia Municipal 
de Odivelas sobre a Reorganização Autárquica a efetuar 
nos termos do artigo 11º, n.º 1 e n.º 3 da Lei n.º 22/2012 
de 30 de Maio, datado de 13 de Junho, apresentado pela 
bancada do Bloco de Esquerda, que será transcrito em ata. 
 
(Rejeitado por maioria) 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

1100..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  44  ddee  jjuullhhoo  ddee  22001122  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR  
ANO LETIVO 2012/2013 

 
Programa de Implementação das Atividades de 
Enriquecimento Curricular nas escolas do 1º Ciclo do 
Ensino Básico para o ano Letivo 2012/2013, conforme o 
deliberado na 11.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 30 de maio de 2012, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 11/2012, de 12 
de junho, página 8), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/5010, de 20121-05-16. 

 
 

“I - Fundamentos do Programa 
 
O Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular 
(AEC) traduz-se numa oferta educativa extracurricular 
gratuita, a desenvolver ao longo do ano letivo, em regime 
de complemento educativo, de frequência facultativa, 
destinando-se aos alunos dos 4 anos de escolaridade das 
escolas do 1º ciclo do ensino básico da rede pública do 
concelho, tendo como base de enquadramento, o 
Despacho n.º 14460/2008, de 26 de Maio alterado e 
republicado no Despacho n.º 8683/2011, de 28 de Junho. 
 
O Programa das AEC tem um duplo objetivo na sua 
implementação, por um lado proporcionar um conjunto 
de atividades enriquecedoras do currículo e, por outro 
lado, “articular a atividade da escola e a organização de 
respostas sociais no domínio do apoio as famílias” (in 
Estado da Educação 2011. A qualificação dos 
portugueses, CNE, 2011), contribuindo para a qualidade 
da ocupação dos tempos da Escola a Tempo Inteiro”, 
permitindo que a criança beneficie de segurança e bem-
estar, privilegiando os aspetos lúdicos das atividades, mas 
conferindo-lhe intencionalidade pedagógica. 
 

As atividades de enriquecimento curricular devem ser 
selecionadas de acordo com os objetivos definidos no 
Projeto Educativo dos Agrupamentos de Escolas e 
integrar o Plano Anual de Atividades, e incidir nos 
domínios desportivo, artístico, científico, tecnológico e 
das tecnologias da informação e comunicação, da ligação 
da escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e 
da dimensão europeia da educação, conforme definido no 
artigo 9° do Decreto-Lei n.º 6/2001 de 18 de Janeiro e 
explicitado no ponto 9 do Despacho n.º 8683/2011 de 28 
de Junho. 
 
Podem ser promotoras das atividades de enriquecimento 
curricular: Autarquias Locais; Associações de Pais e de 
Encarregados de Educação (APEE); instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS); Agrupamentos 
de Escolas. 
 
II – Fundamentação da Proposta do Programa das 
Atividades de Enriquecimento Curricular a implementar 
no Ano Letivo 2012/2013 
 
A proposta para a implementação do Programa das AEC 
para o Ano Letivo 2012/2013 nas escolas do 1º ciclo do 
ensino básico do concelho resulta da avaliação realizada 
em conjunto com as direções dos Agrupamentos de 
Escolas, com as Coordenações das Escolas do 1º Ciclo do 
Ensino Básico, e com as Entidades Gestoras Parceiras 
(Associações de Pais e/ou IPSS), e teve em consideração, 
no âmbito do funcionamento do Programa durante o ano 
letivo 2011/2012: 
 
• a qualidade do serviço prestado; 
• a eficácia das parcerias estabelecidas; 
• os constrangimentos identificados, em particular, os 
espaços escolares e não escolares disponíveis 
(características e funcionalidade);  
• a frequência dos alunos; 
• os regimes de funcionamento das escolas e a integração 
das AEC nas mesmas. 
 
A partir deste processo de reflexão e avaliação conjunta 
definiu-se a programação das atividades para o próximo 
ano letivo, tendo como principais preocupações: 
 
► Aprofundar o processo de envolvimento e co-
responsabilização de toda a Comunidade Educativa na 
oferta do serviço das AEC;  
 
► Reforçar a participação dos pais e encarregados de 
educação na condução do processo educativo dos seus 
educandos, valorizando igualmente o papel 
desempenhado por estes enquanto membros ativos de 
estruturas associativas e cidadãos disponíveis para assumir 
funções e responsabilidades na dinamização de projetos 
que envolvem toda a escola; 
 
► Dar continuidade ao processo de criação de condições 
para a estabilidade dos professores das AEC, 
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proporcionando-lhes maiores oportunidades para a 
permanência nas mesmas escolas, permitindo o 
aprofundamento do trabalho, o maior conhecimento dos 
alunos, a identificação com o Projeto Educativo de cada 
Agrupamento e o consequente aumento da motivação e 
da responsabilização, reduzindo-se o absentismo e a 
rotatividade; 
 
► Contribuir para o cumprimento das orientações da CAP 
(Comissão de Acompanhamento do Programa), que 
aconselha um acompanhamento próximo do Programa 
por parte dos Agrupamentos de Escolas, nomeadamente 
na integração e gestão dos professores na cultura da 
escola, e numa atempada organização pedagógica e 
logística, com a criação de um ambiente de colaboração 
entre os diferentes intervenientes no processo; 
 
► Aprofundar o trabalho de articulação dos professores 
das AEC com outros professores dos Agrupamentos de 
Escolas, nomeadamente a articulação horizontal com os 
professores titulares de turma, e a articulação vertical com 
os Coordenadores dos Departamentos Curriculares do 2º 
Ciclo; 

 
► Reforçar o processo iniciado em anos anteriores de 
rentabilização do pessoal já afeto aos ATL (Atividades de 
Tempos Livres) e às CAF (Componente de Apoio à 
Família/Prolongamento de Horário) geridos pelas 
Associações de Pais e/ou IPSS, salvaguardando a 
vigilância e promovendo medidas de maior segurança das 
crianças nos recreios escolares, nesses mesmos períodos 
de tempo. 
 
 
III – Programação das Atividades  
 
O Programa de oferta das AEC em cada escola, foi 
planificado pelos Agrupamentos de Escolas em parceria 
com a Câmara Municipal, tendo por base o regime de 
funcionamento dos estabelecimentos de ensino, os 
espaços disponíveis para o funcionamento das atividades, 
e o número estimado de alunos para o Ano Lectivo 
2012/2013 (tendo em conta o processo de matrículas que 
se encontra a decorrer).  

 
 

 
 

Programa AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular 
 

Ano Letivo 2012/2013 
 
 

ESTABELECIMENTOS 
DE EDUCAÇÃO E 

ENSINO 

PREVISÃO 
DE 

ALUNOS 

REGIME DE 
FUNCIONAMENTO 

OFERTA AEC 
PREVISÃO 
CUSTOS 

ALUNO/AEC 

TOTAL CUSTOS 
ANO LECTIVO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS A SUDOESTE DE ODIVELAS 

EB1 Quinta das Dálias 42 Normal Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x42 €11.025,00 

EB1/JI Veiga Ferreira 140 Normal Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x140 €36.750,00 

EB1 nº 4 de Famões 84 Normal Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x84 €22.050,00 

EB1/JI de Famões 147 Normal Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x147 €38.587,50 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AVELAR BROTERO 

EB1/JI D. Dinis 268 Normal Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x268 €70.350,00 

EB1 Maria Máxima Vaz 227 Duplo Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x227 €59.587,50 

EB1 nº 5 de Odivelas 126 Duplo Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x126 €33075,00 

EB1 Maria Bravo 179 Misto Inglês 
Música 

Expressão 
Plástica 

€262,50x179 €46.987,50 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANEÇAS 

EB1 de Caneças 192 Duplo Inglês 
Música 
ALE 

€262,50x192 €50.400,00 

EB1/JI Caneças Nº 1 124 Duplo Inglês 
Música 
ALE 

€262,50x124 €32.550,00 

EB1/JI Cesário Verde 173 Duplo Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x173 €45.412,50 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

EB1/JI Barbosa du 
Bocage 

246 Normal Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x246 €64.575,00 

EB1/JI Quinta S. José 232 Misto Inglês 
Música 
AFD 

€262,5x232 €60.900,00 

EB1/JI Olival Basto 185 Normal Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x185 €48.562,50 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA PONTINHA 

EB1/JI Casal da Serra 165 Misto Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x165 €43.312,50 

EB1 Dr. Mário Madeira 149 Duplo Inglês 
ALE 

 

€135,00x149 €20.115,00 

EB1 Serra da Luz 84 Normal Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x84 €22.050,00 

EB1 Vale Grande 94 Normal Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x94 €24.675,00 

EB1/JI Quinta da Paiã 178 Normal Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x178 €46.725,00 

EB1/JI Quinta da 
Condessa 

210 Misto Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x210 €55.125,00 

EB1 Mello Falcão 194 Normal Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x194 €50.925,00 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. DINIS 

EB1 Rainha Santa 283 Duplo Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x283 €74.287,50 

EB1/JI Maria Lamas 300 Normal Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x300 €78.750,00 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MOINHOS DA ARROJA 

EB1/JI nº 7 de Odivelas 300 Normal Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x300 €78.750,00 

EB1 de Porto Pinheiro 265 Normal Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x265 €69.562,50 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VASCO SANTANA 

EB1 Maria Costa 108 Normal Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x108 €28.350,00 

EB1 Amoreira 180 Normal Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x180 €47.250,00 

EB1 Eça de Queirós 61 Normal Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x61 €16.012,50 

EB1/JI João Villaret 160 Normal Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x160 €42.000,00 

EB1/JI Casal dos 
Apréstimos 

270 Normal Inglês 
Música 
AFD 

€262,50x270 €70.875,00 

TOTAL 5366  €1.389.578,00 

 
 
O processo de gestão operacional do programa decorre 
em colaboração com os Agrupamentos de Escolas e as 
Entidades Gestoras Parceiras (APEE e IPSS), a partir da 
assunção de responsabilidades distintas conforme os 
termos do acordo celebrado entre as partes e as 
orientações estabelecidas no ponto 18 do Despacho n.º 
8683/2011 de 28 de Junho, cabendo exclusivamente aos 
Agrupamentos de Escolas a coordenação e supervisão 
pedagógicas (ponto 31.1 do mesmo despacho). 
 
 

IV – Parcerias 
 
No âmbito da Cláusula 3ª, do Contrato de Execução n.º 
366/2009, respeitante à Transferência de Atribuições na 
área da Educação para o Município de Odivelas, 
publicado no Diário da República n.º 208, 2ª Série, de 27 
de Outubro de 2009, propõe-se que o Município se 
assuma como Entidade Promotora do Programa das AEC 
para o Ano Letivo 2012/2013 em todas as Escolas do 1º 
Ciclo do Ensino Básico do Concelho, em parceria com os 
8 (oito) Agrupamentos de Escolas. 
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Tendo em conta que a avaliação conjunta, da forma como 
decorreu o processo de parceria no presente Ano Lectivo, 
realizada pelos serviços da Câmara, Agrupamentos de 
Escolas e Entidades Gestoras Parceiras, é muito positiva, 
propõe-se que para o Ano Lectivo 2012/2013 continue a 
manter-se a opção metodológica de gestão em Parceria em 
todos os Estabelecimentos de Educação e Ensino do 
Concelho, sendo que essas parcerias serão sempre 
constituídas com entidades previstas e identificadas no 
ponto 14, do Despacho n.º 8683/2011 de 28 de Junho 
(Associações de Pais e de Encarregados de Educação; 
Instituições Particulares de Solidariedade Social; 
Agrupamentos de Escolas). 
 
A identificação dos parceiros, escola a escola, e os termos 
destas parcerias, constarão de Acordo de Colaboração e 
de Cooperação a celebrar entre a Câmara Municipal de 
Odivelas (Entidade Promotora), os Agrupamentos de 
Escolas e as Entidades Gestoras Parceiras, após aprovação 
prévia em sede de reunião de Câmara.  
 
 
V – Modalidades de Pagamento 
 
O cálculo dos custos para a implementação do Programa 
de AEC para 2012/2013, resultante dos montantes a 
transferir para as Entidades Gestoras Parceiras, baseia-se 
no valor do financiamento previsto no ponto 3, artigo 3º, 
do Regulamento de Acesso ao Financiamento do 
Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular 
no 1.º Ciclo do Ensino Básico, anexo ao Despacho n.º 
8683/2011 de 28 de Junho, a saber: 
 
 

Ensino do Inglês, ensino da Música ou 
Atividade Física e Desportiva (AFD) e 
Atividades Lúdico-Expressivas (ALE) 

262,50 € 

Ensino do Inglês e mais uma atividade de 
enriquecimento curricular 

135,00 € 

 
 
De realçar que o número de alunos apresentado resulta da 
previsão dos Agrupamentos de Escolas para o próximo 
ano letivo, e que por esse motivo poderão ocorrer 
oscilações (o processo de matrículas ainda se encontra a 
decorrer) com consequentes flutuações no valor das 
transferências a efetuar para as diferentes Entidades 
Gestoras Parceiras. 
 
O Município transferirá as verbas correspondentes ao 
financiamento por parte do Ministério da Educação para 
as Entidades envolvidas na gestão das AEC, em três 
tranches, que, no caso das parcerias tripartidas, deverão 
ocorrer em Setembro de 2012 (relativa ao primeiro 
período), Dezembro de 2012 (relativa ao segundo 
período), e Abril de 2013 (relativa ao terceiro período). 
 

No caso em que a Entidade Gestora seja o Agrupamento 
de Escolas, a transferência das verbas também será 
efetuada em três tranches mas, por imperativos de gestão 
orçamental, a que as Escolas estão sujeitas, os valores 
terão que ser transferidos um mês antes relativamente às 
outras Entidades, devendo ocorrer em Agosto de 2012, 
Novembro de 2012 e Março de 2013. 
 
 
VI – Orçamento Previsto 
 
A estimativa do montante global referente às 
transferências para as Entidades Gestoras do Programa, 
tem por base o número de alunos previsto para a 
frequência das AEC, e o custo aluno/ano definido no 
Despacho n.º 8683/2011 de 28 de Junho dependendo da 
oferta de atividades em cada escola.  
 
O valor global previsto destinado à transferência das 
verbas para as Entidades Gestoras para fazerem face às 
despesas com a implementação do Programa no Ano 
Letivo 2012/2013, perfaz um total de €1.389.578,00 (um 
milhão, trezentos e oitenta e nove mil, quinhentos e 
setenta e oito euro).  
 
O valor a cabimentar no presente ano económico é de 
€926.385,34 (novecentos e vinte e seis mil, trezentos e 
oitenta e cinco euro, e trinta e quatro cêntimos), 
correspondendo às tranches a transferir para as Entidades 
Gestoras fazerem face às despesas com a gestão do 
Programa no 1º e 2º períodos letivos, no valor de 
€463.192,67 (quatrocentos e sessenta e três mil, cento e 
noventa e dois euro e sessenta e sete cêntimos), cada.  
 
Propõe-se ainda, que o valor remanescente de €463.192,66 
(quatrocentos e sessenta e três mil, cento e noventa e dois 
euro, e sessenta e seis cêntimos), correspondente à tranche 
do 3º período letivo, seja inscrito no Plano de Atividades e 
Orçamento para 2013. 
 
O valor previsto para fazer face aos encargos com as 
transferências do 1º e 2 períodos do Ano Letivo 
2012/2013 tem dotação no Plano e Orçamento de 2012:” 
Informação n.º Interno/2012/5010, de 20121-05-16 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF) NA EDUCAÇÃO PRÉ-
ESCOLAR - ANO LETIVO 2012/2013 

 
Proposta da Componente de Apoio à Família (CAF) na 
Educação Pré-Escolar, na vertente Prolongamento de 
Horário - Ano Letivo 2012/2013, conforme o deliberado 
na 12.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 13 de junho de 2012, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 12/2012, de 26 
de junho, página 11), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/5611, de 2012.06.21. 
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“(…) 
A Câmara Municipal de Odivelas, tendo em conta as 
prioridades definidas pela Comissão Europeia, consciente 
da importância da implementação da vertente 
Prolongamento de Horário (CAF), pretende continuar a 
promover as atividades de animação e de apoio à família, 
criando condições para que todas as crianças possam 
beneficiar de uma oferta de atividades pedagogicamente 
ricas, complementares e ajustadas às necessidades das 
famílias, que tem sido assumida, desde o ano letivo 
2008/2009, de uma forma eficaz, pelas Associações de 
Pais, IPSS´s e Agrupamentos de Escolas, uma vez que a 
educação pré-escolar pressupõe a partilha de 
responsabilidades, entre a Câmara Municipal, os 
agrupamentos de escolas e as famílias. 
 
Resultando da capacidade organizativa e empreendedora 
dos referidos agentes educativos, que geriram a CAF a 
funcionar em 100% dos 24 estabelecimentos de educação 
pré-escolar da rede pública do Concelho de Odivelas, 
existentes no ano letivo 2011/2012, verificou-se neste 
último ano letivo que 65% das crianças a frequentar esses 
estabelecimentos de educação se inscreveram na CAF, 
tendo sido possível, por isso, dar resposta a um número 
significativo de famílias, principalmente as que se 
encontram em situação de precariedade económica, 
contribuindo para isso para a igualdade de oportunidades 
de acesso e sucesso educativo.  
 
Em termos de enquadramento das condições de acesso, 
funcionamento e comparticipação financeira da CAF, 
aplica-se o previsto nas Normas de Funcionamento do 
Prolongamento de Horário Componente de Apoio à 
Família (CAF) – Educação Pré-escolar constantes no 
Plano de Ação Social e Transportes Escolares (Anexo1), 
para implementação a partir do ano letivo 2012/2013, que 
foi submetido à apreciação na 1.ª Reunião Extra do 
Conselho Municipal de Educação, realizada a 7 de maio 
do corrente ano e aprovado na 10.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 16 de maio de 2012. 
 
Para efeitos de exequibilidade financeira desta proposta, 
propõe-se a formalização do Acordo de Cooperação, 
tripartido, na vertente prolongamento de horários, à 
semelhança do que já aconteceu no ano letivo 2010/2011 
(último acordo assinado na presente data, o acordo de 
2011/2012 está em tramitação para assinatura das três 
entidades - Anexo2) e nos anos letivos anteriores. O 
Acordo de Cooperação na Educação Pré-Escolar a 
celebrar entre a Câmara Municipal de Odivelas, a Direção 
Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo e o 
Instituto de Segurança Social, I.P. - Centro Distrital de 
Lisboa, estabelece as condições de financiamento e 
participação da Câmara Municipal no programa e que tem 
por base o Programa de Expansão e Desenvolvimento na 
Educação Pré-Escolar, os princípios consagrados no 
protocolo de cooperação de 28 de julho de 1998, 
celebrado entre o Ministério da Educação, o Ministério do 

Trabalho e Solidariedade e a Associação Nacional de 
Municípios Portugueses. 
 
Nos termos do referido acordo, o financiamento do 
programa tem por base um custo sala/mês no valor de € 
706,21, sendo que a cada sala corresponde um número 
mínimo de 15 crianças e máximo de 25. Assim, para um 
universo estimado de 1500 crianças, distribuídas por 60 
salas de atividades, prevê-se uma receita anual global (10 
meses) no valor de € 423.726,00. 
O montante anual global previsto, para a implementação 
do Programa CAF é de € 1.237.500,00, sendo que deste 
valor se prevê que € 686.812,50 correspondam à 
comparticipação das famílias. Quanto ao diferencial no 
montante de € 550.687,50 corresponde à comparticipação 
da Câmara Municipal, encargo a suportar parcialmente 
pelo Acordo de Colaboração tripartido, cuja receita 
estimada, é de € 423.726,00. 
De referir que estamos a trabalhar com números 
estimativos, prevendo-se deste modo, ajustamentos ao 
número de alunos e número de grupos a frequentar a 
CAF, situação que poderá resultar em flutuações da 
despesa e receita prevista.  
 
Estima-se que o valor mensal global da comparticipação 
da CMO seja de € 50.062,50, pelo que se propõe o 
cabimento de € 200.250,00, correspondente a 4 meses, 
conforme previsto nas Normas de Funcionamento do 
Prolongamento de Horário Componente de Apoio à 
Família (CAF) – Educação Pré-escolar, no n.º 5 do 
capítulo VII, constantes no Plano de Ação Social e 
Transportes Escolares, valor a transferir para as entidades, 
destinado a comparticipar os encargos com a CAF, 
referente à 1ª tranche em 2012. Propõe-se ainda que o 
valor remanescente de € 350.437,50, referente ao valor 
estimado a transferir para as entidades gestoras nas 
restantes tranches, no ano letivo 2012/2013, seja inscrito 
em Plano de Atividades e Orçamento Municipal de 2013. 
(…)” Informação n.º Interno/2012/5611, de 2012.06.21 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

FÉRIAS DESPORTIVAS 2012 
 

 
 

PROJETO FÉRIAS DESPORTIVAS 2012 
PROPOSTA DE REALIZAÇÃO 

 
Realização do programa de ocupação de tempos livres 
denominado “Férias Desportivas-Verão 2012”, destinado 
aos filhos dos funcionários da Câmara Municipal de 
Odivelas, com idades compreendidas entre os 6 e os 15 
anos de idade, conforme o deliberado na 13.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
27 de junho de 2012, (presente Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 13/2012, de 10 de julho, 
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página 14), nomeadamente o Regulamento Interno e o 
Projeto Pedagógico e de Animação, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2012/5859, de 2012-
06-11. 
 
(Regulamento Interno e Projeto Pedagógico e de 
Animação publicados em anexo.) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REGULAMENTOS 
 

 
 

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 n.º interno/2012/3401 de 2012-03-23, 
conforme o deliberado na 2.ª reunião extraordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 28 de março 
de 2012, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 6/2012, de 3 de abril, página 12). Na sequência do 
período de discussão pública da proposta de alteração ao 
referido regulamento não foram apresentadas quaisquer 
sugestões sobre a mesma, nos termos da Informação n.º 
2012/Interno/5563 de 2012-06-11. 
 
(documento publicado em anexo). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS MUNICIPAIS 
 

Alteração ao Regulamento para Atribuição de Medalhas 
Municipais, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/8644, de 2011.09.07, conforme o 
deliberado na 16.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 13 de Setembro de 2011, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
17/2011, de 27 de setembro, página 8). Na sequência do 
período de discussão pública da proposta de alteração ao 
referido regulamento não foram apresentadas quaisquer 
sugestões sobre a mesma, nos termos da Informação n.º 
2012/Interno/5725 de 2012-06-05. 
 
(documento publicado em anexo). 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ANEXOS 
 
 
 
 

- CAMPOS DE FÉRIAS - 
REGULAMENTO INTERNO 

PROJETO PEDAGÓGICO E DE ANIMAÇÃO 
 
 

-------------- ∗ -------------- 
 

REGULAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS 
REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA 

 
 

-------------- ∗ -------------- 
 

REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO 
DE 

MEDALHAS MUNICIPAIS 
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Preâmbulo  
 
 
 
 
Considerando que, nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e 21.º Lei n.º 159/99, de 14 de 

setembro, os municípios dispõem de atribuições no domínio dos tempos livres e do desporto; 

 
Considerando que o desporto é um fator relevante na formação e desenvolvimento das crianças e 

jovens; 

 
Considerando que a prática desportiva em período de férias escolares contribui para a ocupação dos 

tempos livres das crianças e jovens, minimizando fatores de risco; 

 
Considerando que possibilitar às crianças e jovens uma variedade de atividades lúdicas e desportivas, 

estimula o sentido de grupo, a solidariedade e o sentido de responsabilidade dos mesmos; 

 
Considerando que o Município de Odivelas pretende incentivar a atividade desportiva de crianças e 

jovens por meio da promoção de campos de férias; 

 
Considerando que, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-lei n.º 32/2011, de 7 de 

março, importa regulamentar os direitos, deveres e regras a observar por todos os elementos que 

integrem campos de férias e as suas atividades; 

 
Ao abrigo do disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, da alínea f) do n.º 1 do 

artigo 13.º e 21.º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, e alínea a) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, na sua versão atual e cumprindo-se o disposto no já referido n.º 1, do artigo 

13.º do Decreto-Lei n.º 32/2001, de 7 de março, é aprovado o presente “Regulamento Interno dos 

Campos de Férias”, na … reunião da Câmara Municipal de … de … de 2012 e pela Assembleia 

Municipal, na reunião de … de … de 2012. 
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Artigo 1º  
 

(Objeto)  
 

O presente regulamento fixa as regras gerais a observar nos campos de férias organizados 

pelo Município de Odivelas. 

 
Artigo 2º  

 
(Destinatários)  

 

1.    Os campos de férias destinam-se a crianças e jovens residentes no Concelho de Odivelas e/ou 

filhos de funcionários da Câmara Municipal de Odivelas, com idades compreendidas entre os 6 

e os 18 anos, sendo que em cada edição a entidade organizadora reserva-se o direito de 

limitar o acesso para um intervalo de idades menor. 
 

2. Tendo em vista garantir um bom funcionamento das atividades e salvaguardar as melhores 

condições de segurança, os participantes serão divididos em grupos, tendo em conta o escalão 

etário, caso a atividade assim o exija.  
 

3. Os candidatos serão admitidos segundo a ordem de inscrição, tendo em conta o n.º de vagas 

por idade.  

 
Artigo 3º  

 
(Locais de Funcionamento)  

 
Os locais de funcionamento e as atividades a desenvolver, no âmbito dos campos de férias, 

serão designadas, em cada ano, pela entidade organizadora. 

 
 

Artigo 4º  
 

(Inscrições)  
 

1. Os Encarregados de Educação dos participantes devem fazer a inscrição dos seus educandos 

através de ficha própria disponibilizada pela unidade orgânica responsável, facultando 

documentação e informação relevante relativamente a necessidades de alimentação específica 

ou cuidados especiais de saúde a observar.  
 

2. Neste ato, os Encarregados de Educação recebem, por escrito, informação detalhada acerca 

da organização dos campos de férias, nomeadamente:  
 

- A identificação da entidade organizadora e meios de contacto;  
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- O projeto pedagógico e de animação;  
 

- O regulamento interno;  
 

- O cronograma das atividades do campo de férias;  
 

- O seguro;  
 

- O local de realização do campo de férias.  
 
 

Artigo 5º  
 

(Cronograma de Atividades)  
 

1. As atividades desenvolvem-se com uma duração igual ou superior a 5 dias consecutivos.  

2. O horário de funcionamento será o considerado adequado e definido em cada edição de campo 

de férias sendo sempre superior a cinco horas por dia. 

3. Excecionalmente, poderão ocorrer alterações no horário e na quantidade de dias por semana, 

as quais serão comunicadas com a conveniente antecedência aos participantes e respetivos 

Encarregados de Educação.  

4. As atividades a realizar dependem das condições disponibilizadas pelo local da sua realização, 

podendo desenvolver-se em diferentes contextos, nomeadamente:  

 
Pavilhão – Modalidades desportivas individuais ou coletivas;  

 
Espaços Desportivos Exteriores - Modalidades desportivas individuais ou coletivas; 

Ginásio - Atividades gímnicas;  
 

Praia – Atividades Lúdico-Recreativas, desportos náuticos;  

Parque Florestal – Desportos Aventura;  
 

Locais históricos – Visitas;  

Outros.  

 
Artigo 6º  

 
(Deveres e Direitos da Entidade Organizadora – Câma ra Municipal de Odivelas)  

 
1. Constituem deveres da entidade organizadora:  

 
a. Comunicar ao Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e este à Autoridade 

de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), a data de abertura de cada campo de 

férias com a antecedência mínima de 20 dias úteis relativamente ao início das 

respetivas atividades;  
 

b. Indicar a denominação e número de registo, em todos os locais de atendimento;  
 

c. Elaborar um regulamento interno de funcionamento e plano pedagógico e de animação;  
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d. Assegurar o acompanhamento permanente dos participantes sendo obrigatório, no 

mínimo a presença de:  

- 1 Monitor por cada grupo de 6 participantes com idades entre os 6 e os 9 anos.  
 

- 1 Monitor por cada grupo de 10 participantes com idades entre os 10 e os 18 anos.  
 

e. Fazer cumprir pontualmente o programa delineado e aprovado, salvo por razões de 

ordem técnica, meteorológica ou de força maior;  

f. Dar prévio conhecimento das alterações a efetuar ao programa inicial da atividade, às 

entidades competentes e aos participantes;  
 

g. Informar o Delegado de Saúde, as entidades policiais e o corpo de bombeiros da área 

onde o campo de férias vai decorrer, da realização do mesmo, com uma antecedência 

mínima de quarenta e oito horas face ao início das respetivas atividades, devendo 

ainda fornecer-lhes indicação clara da respetiva localização e calendarização;  
 

h. Celebrar um contrato de seguro que cubra acidentes pessoais dos participantes, nos 

termos da lei;  

i. Assegurar a existência de espaço e meios adequados ao desenvolvimento das 

atividades previstas;  
 

j. Garantir que caso as atividades se realizem nas praias, que estas sejam devidamente 

concessionadas ou em condições de segurança garantida por uma pessoa coletiva de 

direito público;  
 

k. Ter um livro de reclamações, nos termos da legislação em vigor;  
 

l. Manter disponível um ficheiro atualizado no qual constem os seguintes elementos:  
 

- Cronograma de atividades;  
 

- Projeto pedagógico e de animação;  
 

- Regulamento interno;  
 

- Lista identificativa dos participantes e respetiva idade;  
 

- Contactos e declaração de autorização dos pais ou representantes legais dos jovens 

menores;  
 

- Apólices dos seguros obrigatórios;  
 

- Contactos dos centros de saúde, hospitais, autoridades policiais e corporações de 

bombeiros mais próximos dos locais onde se realizam as atividades;  
 

- Ficha sanitária individual;  
 

- Identificação do pessoal técnico, documentos comprovativos das respetivas 

qualificações e declaração que conforme a aptidão física e psíquica para o 

desempenho das funções;  
 

- Autos de vistoria.  
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                                                      Artigo 7º  
 
                        (Deveres e Direitos da Enti dade Promotora) 
 

1. Constituem deveres da entidade promotora:  
 

a. Selecionar o pessoal técnico, nomeadamente o coordenador e os monitores;  
 

b. Definir as atividades a desenvolver, a respetiva calendarização e localização, bem 
como a divulgação junto dos representantes legais;  

 
c. Receber uma taxa de inscrição por cada participante, caso exista; 

 
2. A entidade promotora não é responsável pelo extravio ou deterioração de vestuário e artigos de 

valor levados pelos participantes; 
 

3. O cumprimento do presente Regulamento com vista ao bom funcionamento do campo de férias 
é da competência da entidade promotora. 

 
Artigo 8º  

 
(Coordenação)  

 
1. Cabe às unidades orgânicas competentes, a organização e coordenação de todo o programa 

dos campos de férias individualmente ou em colaboração com outras unidades orgânicas, quer 
do ponto de vista administrativo-financeiro, quer relativamente a outras necessidades logísticas, 
desde os transportes à alimentação dos participantes. 

2. Cada unidade orgânica é competente para elaborar o cronograma de atividades do seu 
programa de campos de férias. 

 
Artigo 9º  

 
(Deveres e Direitos Enquadramento Técnico e Pedagóg ico)  

 
1. Funções: 

a. Coordenador: 
- É o responsável pelo funcionamento do campo de férias, cabendo-lhe a 
superintendência técnica, pedagógica e administrativa das atividades de campo; 
- Elabora o cronograma de atividades e acompanha a sua execução;  

 
- Coordena a ação do corpo técnico;  

 
- Assegura a realização do campo de férias no estrito cumprimento da legislação 
aplicável, regulamento interno e projeto pedagógico e de animação;  

 
- Zela pela prudente utilização dos equipamentos e pela boa conservação das 
instalações;  
- Mantem-se permanentemente disponível e garante o acesso da ASAE à informação 
referida no artigo 5.º, ponto 3 do presente regulamento; 

 
- Zela pelo cumprimento das normas de saúde, higiene e segurança.  
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b. Monitores:  

 
- Acompanham os participantes durante a execução das atividades do campo de férias, 
de acordo com o cronograma de atividades e prestam todo o apoio e auxílio;  
- Colaboram com o coordenador na organização das atividades e executam as suas 
instruções;  
- Cumprem e asseguram o cumprimento, pelos participantes, das normas de saúde, 
higiene e segurança; 
- Verificam a adequação e as condições de conservação e de segurança dos materiais 
a utilizar pelos participantes, bem como zelam pela manutenção dessas condições. 
 
c.  

2. Constituem direitos da Equipa Técnica: 
 

a. Alimentação; 
b. Seguro – monitores em regime de voluntariado ou técnicos do mapa de pessoal da 
Câmara Municipal de Odivelas;  
c. Remuneração, excetuando monitores em situação de voluntariado ou técnicos do mapa 
de pessoal da Câmara Municipal de Odivelas.  

 
Artigo 10º  

 
         (Deveres e Direitos dos Participantes)  

 
1. Todos os participantes devem cumprir as instruções que lhes sejam dadas pelos Monitores e 

respetivo Coordenador do campo de férias, de acordo com o estabelecido no presente 
Regulamento Interno.  

2. São direitos dos participantes:  
 

a. Aceder aos diversos serviços que o programa do Campo de Férias proporciona;  
 

b. Ter acompanhamento e enquadramento nas atividades por técnicos devidamente 
habilitados;  

3.  
a. Usufruir de material necessário à prática das atividades previstas no programa;  

4.  
a. Ter alimentação variada e adequada em qualidade e quantidade à idade dos 

participantes e à natureza e duração das atividades;  
b. Beneficiar de seguro de acidentes pessoais;  

5.  
a. Usufruir do ambiente e do programa do Campo de Férias que proporcionem as 

condições para o seu pleno desenvolvimento físico, moral e cívico, e para a formação 
da sua personalidade;  

6.  
a. Ser tratado com respeito e correção por qualquer elemento da equipa técnica e pelos 

outros participantes;  
7.  

a. Ver salvaguardada a sua segurança no Campo de Férias e respeitada a sua 
integridade física e moral;  

8.  
a. Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita, 

ocorrido ou manifestada no decorrer das atividades do Campo de Férias;  
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j. Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes da sua ficha 

de inscrição;  

k. Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento do Campo de Férias e ser 

ouvido pelos Monitores e pelo Coordenador em todos os assuntos que justificadamente 

forem do seu interesse.  
 

Artigo 11º  
 

(Regras Gerais)  
 

1. O controlo do número de participantes deve ser feito nas situações que o exijam 

(designadamente à saída e entrada dos espaços onde vão decorrer as atividades e à entrada nos 

transportes). 

2. Os monitores têm a obrigação de conhecer o seu grupo, controlando permanentemente o 

número de participantes desse grupo e a sua segurança.  

3. Durante o programa e com o objetivo de evitar incidentes, aplicam-se ao pessoal da equipa 

técnica, as seguintes normas de segurança, sendo as mesmas imperativas: 

 

- Vigiar constantemente (evitando a interferência na liberdade individual e do grupo) evitando 

acidentes; 

- Conhecer a localização dos extintores, das portas de emergência e da planta dos edifícios;  
- Conhecer a localização da caixa de Primeiros Socorros do Campo de Férias, que deve 

acompanhar o grupo em todas as suas deslocações;  

- Não dar aos participantes medicamento que não tenham sido prescritos por um médico ou 

sob a responsabilidade do Encarregado de Educação; 

- Conhecer a lista de contactos de emergência afixado na respetiva sala de monitores, junto ao 

telefone; 

- Os participantes não podem sair das instalações onde estão a decorrer as atividades sem o 

acompanhamento dos monitores, exceto quando recebem uma visita dos Encarregados de 

Educação ou de familiares ou ainda quando autorizado por escrito através de declaração 

própria; 

- Na via pública/visitas os participantes deverão de estar sempre acompanhados pelos 

monitores; 
- Quando existir a necessidade de atravessar uma via, sem passadeira para peões, os 

monitores dever-se‐ão organizar para que o grupo cruze a via em segurança; 

- Garantir a utilização de todo o material de segurança (capacetes e outras proteções) no 

decorrer das atividades;  

- Os participantes devem fazer-se acompanhar de equipamento adequado ao programa, 

nomeadamente, ténis, calção, t-shirt, toalha de praia, fato de treino e ainda uma muda de 

roupa, identificada com o nome do participante e o seu contacto telefónico, ou outro;  

- É proibido o consumo de bebidas alcoólicas ou estupefacientes;  
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- É proibido fumar;  

- É proibido o uso de qualquer tipo de arma, facas ou qualquer outro instrumento que se revele, 

à partida, perigoso ou suscetível de pôr em causa a segurança de outros participantes, dos 

responsáveis ou das instalações;  

- É proibido o uso de artigos de valor, bem como de dinheiro, não se responsabilizando a 

Câmara Municipal de Odivelas por qualquer desaparecimento ou deterioração dos mesmos; 

- A Câmara Municipal de Odivelas reserva-se o direito de dar destino à roupa e objetos 

esquecidos que não sejam reclamados no prazo de um mês após o termo dos Campos de 

Férias; 

- À unidade orgânica promotora do campo de férias, reserva-se o direito de, após contacto com 

os Encarregados de Educação, fazer regressar a casa, qualquer participante que pelo seu 

comportamento incorreto prejudique de forma significativa o funcionamento da atividade, o que 

implicará o cancelamento imediato da inscrição. 
 

Artigo 12º  
 

(Preço)  
 

1. A participação nos campos de férias organizados pelo Município de Odivelas, fica condicionada 
ao pagamento correspondente ao preço fixado, anualmente, pela Câmara Municipal, 
atendendo à especificidade do campo. 

 
2. Estão excluídas deste pagamento as crianças e jovens que se encontrem institucionalizados 

em IPSS’s do Concelho.  
 

3. O pagamento do preço devido deve ser feito em numerário ou cheque, emitido à ordem do 
Município de Odivelas, nas instalações da Divisão Financeira – Tesouraria, da Câmara 
Municipal de Odivelas.  

 
4. a) Em caso de desistência através do representante legal, mediante exposição por escrito 

devidamente fundamentada, emitirá a Unidade Orgânica responsável pelo campo de férias a 
sua decisão após análise do pedido.  
 
b) Em caso de parecer favorável e consoante a data em que a exposição tiver sido formulada, 
haverá direito à restituição nos seguintes termos:  
 

- Antes do início do projeto: o valor total do pagamento efetuado;  
- No decurso do programa: ao valor diário (valor de inscrição a dividir pelo n.º de dias do projeto), 

desde o dia útil seguinte ao dia da decisão até ao final da(s) semana(s) em que o pagamento 
foi efetuado. 

 
Artigo 13º  

 
(Casos Omissos)  

 
Nos casos omissos do presente Regulamento Interno, aplicar-se-á a legislação em vigor 
nomeadamente o Decreto-lei n.º 32/2011, de 7 de março e respetivas Portarias de regulamentação. 
 

Odivelas, junho de 2012
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PPrroojjeettoo  PPeeddaaggóóggiiccoo  ee  ddee  AAnniimmaaççããoo  

 

 
Câmara Municipal de Odivelas 

 

O projeto de Férias Desportivas, enquadrando-se num modelo de gestão municipal que defende a 

promoção da prática desportiva como fator essencial para um desenvolvimento integral, de acordo 

com valores e normas educativas/formativas, apresenta-se como um evento fundamental para a 

ocupação dos tempos livres de crianças de jovens, permitindo igualmente o fomento de valores 

importantes para a formação das futuras gerações, tais como, a solidariedade, responsabilidade e 

amizade. 

 

Natureza : Desportiva, educativa e cultural. 

 

1. Objetivos gerais:  

- Constituir uma medida de apoio à família, mediante uma oferta qualitativa de ocupação dos tempos 

livres para os jovens, nas interrupções escolares; 

- Promover e diversificar as atividades de âmbito desportivo, educativo e cultural; 

- Impulsionar a sociabilização de crianças e jovens em idade escolar e favorecer uma evolução 

intelectual, emocional e social; 

- Proporcionar oportunidades para a descoberta e desenvolvimento dos interesses e aptidões dos 

participantes;  

- Garantir um forte envolvimento de todos os participantes no processo de aprendizagem não formal, 

em contexto de férias escolares e ocupação de tempos livres; 

- Promover o contato com a natureza; 

- Ajudar as crianças e jovens a desenvolverem competências que os tornem mais completos e 

autónomos; 

- Ocupar as crianças e jovens, de forma dinâmica e educativa, onde em simultâneo possam 

desenvolver a capacidade de interagir com o outro. 

 

2. Objetivos específicos:   

- Promover a atividade física, enquanto instrumento essencial para a melhoria da condição física, da 

qualidade de vida e saúde das crianças e jovens. 

- Proporcionar aos jovens a prática de novas modalidades desportivas num ambiente diferente; 

- Promover a sociabilidade através da prática de atividade física; 

- Fomentar e incentivar a prática desportiva., de forma lúdica, como fator de ocupação dos tempos 

livres; 
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- Proporcionar oportunidades aos jovens para usufruírem de visitas a locais fora do Concelho; 

- Estimular nas crianças e jovens o conhecimento dos diferentes desportos, assim como, da cultura 

local e património histórico de Odivelas; 

- Proporcionar às crianças e jovens a sua participação em ateliers temáticos; 

- Incentivar e estimular a criatividade, como forma de educar para as artes. 

 

3. Duração das atividades:  

As atividades desenvolvem-se com uma duração igual ou superior a 5 dias consecutivos.  

 

4. Avaliação : 

Como qualquer programa ou projeto, o controlo e avaliação do processo são fundamentais.  

Desta forma, a coordenação do projeto, terá em consideração o processo de acompanhamento das 

atividades no local, introduzindo alterações e reajustamentos no seu funcionamento caso se 

justifique, bem como, validar o modelo com vista ao futuro.  

Consideram-se os seguintes instrumentos de avaliação: 

 

- Fichas de controlo e avaliação; 

- Inquérito a aplicar aos participantes; 

- Inquérito a aplicar aos encarregados de educação; 

- Relatório.  

 

5. Estratégias educativas e pedagógicas:  

Realizar ações lúdicas, desportivas e culturais em que se fomente: 

- Relações interpessoais:  crescimento pessoal e social dos participantes. (Ex: jogos de grupo, 

estafetas, entre outros). 

- Valores:  solidariedade, cooperação, respeito, justiça, lealdade, igualdade, liberdade e autonomia 

(Ex: Introdução do PNED através da criação de um cartão de fairplay – respeitar as regras; respeitar 

os outros; amizade);  

- Questões ambientais:  atitudes em relação à proteção do meio ambiente. (Ex: jogos lúdicos na 

Mata da Paiã, praia, entre outros). 

- Incentivar a autoestima, criatividade e imaginação,  exposição de sentimentos, ideias e 

emoções.  (Ex: ateliers de velas artesanais, sabonetes, pintura em diversos materiais, entre outros. 

- Conhecimento do património histórico : tradição e costumes da região (Ex: visitas ao Mosteiro S. 

Dinis). 

- Momentos de lazer e entretenimento : proporcionar momentos de pura adrenalina e prazer. (Ex: 

percurso de pontes suspensas). 
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6. Recrutamento, seleção e formação complementar da  equipa técnica  

 

- Pessoal técnico: funcionários do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Odivelas e/ou monitores 

contratados e/ou voluntários;   

- O pessoal técnico deverá ser recrutado em função das suas habilitações académicas, formação 

complementar, experiência profissional e perfil para desenvolver orientar e ou acompanhar crianças e 

jovens; 

- No caso de ser necessário recrutar monitores ou voluntários (recursos humanos externos à Câmara 

Municipal de Odivelas), a seleção será feita pelo método de avaliação curricular e entrevista. 

Antes do início do Campo de Férias, existirá formação específica para todos os Monitores a ser 

ministrada pelo serviço competente (unidade orgânica), a qual contempla: 

- Legislação sobre os Campos de Férias; 

- Dinâmicas de grupo e atividades; 

- Relação pedagógica e gestão de conflitos; 

- Socorros básicos para Campos de Férias; 

- Planificação das atividades; 

- Regras de funcionamento; 

- Procedimentos de segurança; 

- Metodologia e funcionamento do Campo de Férias. 

 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 13 – 10 de julho de 2012 - Anexo 

1/90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 13 – 10 de julho de 2012 - Anexo 

2/90 
 

 

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 aprova 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 06, de 03 de 

abril de 2012. 

 

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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LIVRO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS  
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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 que 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 portal 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. 
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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 atividades, 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 de dados comunicados, é devida a taxa de 

.......................................................................................................................................................………. 25,00 

 

3 – No caso do agente económico solicitar outra forma de notificação, diferente da prevista na plataforma do 

Balcão do Empreendedor, acresce ao montante da taxa prevista para a submissão processual constante 

dos números anteriores as seguintes taxas: 

a) Notificação via SMS ………………..……………………………………………………….……………. 0,05 

b) Notificação via correio postal ………….……………………………………….…………………………5,00 

 

4 – Aos valores previstos nos números anteriores acrescem 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 outras 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 constituição 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 
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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 substituição 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 taxa 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 
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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. 
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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 
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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, sepultura 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 valores 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 coletivas 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 do 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 valores, por pessoa, pela utilização do ginásio dos 

recintos desportivos municipais ou sob gestão municipal: 

  

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 estacionamento, 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 lugar: 

3.1 – Veículos automóveis: 

a) Total – 24 Horas…………………………………..…………………………..……………190,00 
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b) Nocturna……………………………………………………………………………………100,00 

c) Diurna …………………………..……………….……….…………………………………100,00 

 

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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LIVRO III 

PREÇOS 
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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 requerida…..............................…………..……………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 altimetria……..……….………………………….…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. 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 13 – 10 de julho de 2012 - Anexo 

74/90 
 

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 Patrimónios)……...........................………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 valores legalmente estabelecidos para a vacina ministrada. Se 

aplicável, acresce a este valor o custo 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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LIVRO IV 

NORMAS DE 

LIQUIDAÇÃ O 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; 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 13 – 10 de julho de 2012 - Anexo 

82/90 
 

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. 
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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. 
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REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS MUNICIPAIS 

 

Preâmbulo 

 

As Condecorações Municipais têm por finalidade distinguir as pessoas singulares ou colectivas 

que se notabilizem por méritos pessoais, por feitos cívicos ou que hajam patenteado exemplar 

dedicação à causa pública por assinaláveis serviços prestados e merecedores de público 

testemunho de reconhecimento e com os quais tenham dado o seu contributo, para o 

engrandecimento e dignificação do Concelho de Odivelas. 

 

Capítulo I 

DAS CONDECORAÇÕES MUNICIPAIS 

 

Artigo 1º 

O Município de Odivelas institui as seguintes condecorações: 

 

a) – Medalha de Honra do Município; 

b) – Medalha Municipal de Mérito; 

c) – Medalha Municipal de Bons Serviços; 

d) – Medalha Municipal de Dedicação Pública;  

e) – Medalha Municipal de Serviço Público. 

 

Capítulo II 

DA MEDALHA DE HONRA DO MUNICÍPIO 

 

Artigo 2º 

A Medalha de Honra do Município destina-se a homenagear as pessoas singulares ou 

colectivas que, por serviços excepcionais, contributos para com a comunidade ou actos 

praticados, alcancem mérito extraordinário. 

 

Artigo 3º 

A Medalha de Honra do Município compreende apenas o grau ouro. 

 

Artigo 4º 

A concessão da Medalha de Honra do Município é atribuída por deliberação da Assembleia 

Municipal, aprovada por maioria absoluta dos seus membros em efectividade, sob proposta da 

Câmara Municipal. 
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Artigo 5º 

A Medalha de Honra do Município será entregue em cerimónia solene, a realizar 

preferencialmente no Salão Nobre dos Paços do Concelho ou noutro local de prestígio. 

 

Artigo 6º 

A Medalha de Honra do Município pode ser atribuída a título póstumo. 

 

Capítulo III 

DA MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO 

 

Artigo 7º 

A Medalha Municipal de Mérito destina-se a distinguir as pessoas singulares ou colectivas que 

se distingam pelo seu significativo contributo no campo social, cultural, económico, humanitário, 

desportivo ou outros de notável importância que justifiquem este reconhecimento. 

 

Artigo 8º 

A Medalha Municipal de Mérito compreende os graus ouro, prata e bronze, dependendo a 

concessão de cada um deles, do valor e projecção do acto praticado. 

 

Artigo 9º 

A concessão da Medalha Municipal de Mérito depende de deliberação tomada em reunião de 

Câmara, aprovada por maioria absoluta dos seus membros em efectividade. 

 

Artigo 10º 

A Medalha Municipal de Mérito será entregue em cerimónia solene a realizar preferencialmente 

no Salão Nobre dos Paços do Concelho ou noutro local de prestígio. 

 

Artigo 11º 

A Medalha Municipal de Mérito, no Grau Ouro, pode ser atribuída a título póstumo. 

 

Capítulo IV 

DA MEDALHA MUNICIPAL DE BONS SERVIÇOS 

 

Artigo 12º 

A Medalha Municipal de Bons Serviços destina-se a galardoar os funcionários e agentes do 

Município e os membros das associações e de outras organizações reconhecidamente 

humanitárias, que se tenham distinguido exemplar e notoriamente, pelos serviços prestados ao 

Município ou à comunidade. 
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Artigo 13º 

A concessão da Medalha Municipal de Bons Serviços compreende os graus ouro, prata e 

bronze, dependendo a concessão de cada um deles das qualidades demonstradas e da 

relevância dos serviços prestados. 

 

Artigo 14º 

A concessão da Medalha Municipal de Bons Serviços depende de deliberação tomada em 

reunião de Câmara, aprovada por maioria absoluta dos seus membros em efectividade. 

 

Artigo 15º 

A Medalha Municipal de Bons Serviços será entregue em cerimónia solene a realizar 

preferencialmente no Salão Nobre dos Paços do Concelho ou noutro local de prestígio. 

 

Artigo 16º 

A Medalha Municipal de Bons Serviços, no Grau Ouro, pode ser atribuída a título póstumo. 

 

Capítulo V 

DA MEDALHA MUNICIPAL DE DEDICAÇÃO PÚBLICA 

 

Artigo 17º 

A Medalha Municipal de Dedicação Pública destina-se a galardoar os membros das 

associações e de outras organizações reconhecidamente humanitárias, que se tenham 

distinguido pelo zelo e dedicação no exercício das suas funções, cumulativamente com o 

número de anos de serviço prestado e que atinjam 30, 20 e 10 anos de serviço no Concelho, 

aos quais corresponderão, respectivamente, as medalhas de grau ouro, prata e bronze. 

 

Artigo 18º 

A concessão da Medalha Municipal de Dedicação Pública é da competência do Presidente da 

Câmara, mediante proposta fundamentada e instruída pelo responsável da associação ou da 

organização de que o elemento que se pretende agraciar fizer parte. 

 

Artigo 19º 

1 – A Medalha Municipal de Dedicação Pública será entregue em cerimónia solene a realizar 

preferencialmente no Salão Nobre dos Paços do Concelho ou noutro local de prestígio. 

 

2 – No caso do agraciado pertencer a um Corpo de Bombeiros, o acto poderá decorrer em 

cerimónia solene a realizar pela respectiva corporação. 
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Capítulo VI 

DA MEDALHA MUNICIPAL DE SERVIÇO PÚBLICO 

 

Artigo 20º 

A Medalha Municipal de Serviço Público destina-se a galardoar os trabalhadores que atinjam 

35, 25 e 15 anos de serviço, os quais corresponderão, respectivamente, as medalhas de grau 

ouro, prata e bronze. 

 

Artigo 21º 

A contagem dos anos de serviço no Município mencionados no artigo anterior é feita de acordo 

com as regras próprias aplicáveis no âmbito da Administração Pública. 

 

Artigo 22º 

A concessão da Medalha Municipal de Serviço Público é da competência do Presidente da 

Câmara no seguimento de proposta devidamente instruída pelos serviços. 

 

Artigo 23º 

A Medalha Municipal de Serviço Público será entregue em cerimónia solene a realizar 

preferencialmente no Salão Nobre dos Paços do Concelho ou noutro local de prestígio. 

 

Capítulo VII 

DO CONSELHO DAS CONDECORAÇÕES E DAS CANDIDATURAS 

 

Artigo 24º 

1 – O Conselho das Condecorações Municipais é um órgão consultivo da Câmara Municipal, 

presidido pelo Presidente da Câmara Municipal e constituído por quatro personalidades de 

reconhecido mérito intelectual e cívico, designadas pela Câmara Municipal por deliberação da 

maioria absoluta dos seus membros em efectividade, sob proposta do Presidente da Câmara 

Municipal, e por um membro de cada partido representado na Assembleia Municipal. 

 

2 – O Conselho reúne por convocatória do Presidente da Câmara e o seu funcionamento é 

assegurado pelos serviços da Câmara Municipal. 

 

Artigo 25º 

Ao Conselho compete dar parecer, não vinculativo, sobre as propostas de agraciamento, com 

as respectivas classes e graus, preferencialmente até ao dia 31 de Julho de cada ano. 

 

Artigo 26º 

1 – As propostas de agraciamento podem ser apresentadas preferencialmente até 30 de Junho 

de cada ano ao Presidente da Câmara, por quaisquer cidadãos ou entidades, residentes ou 
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localizadas no Concelho, que as remeterá num prazo de cinco dias úteis ao Conselho das 

Condecorações Municipais, para efeitos do disposto no artigo 23º. 

 

2 – Os proponentes das candidaturas devem apresentar nas suas propostas a identificação 

completa dos candidatos, acompanhada de dados biográficos relevantes e da necessária 

fundamentação para o agraciamento. 

 

3 – No caso de discordância sobre qualquer candidatura apresentada, o Presidente da Câmara 

comunicará o facto ao seu proponente, com a devida fundamentação. 

 

Capítulo VIII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 27º 

1 – De todas as Medalhas serão passados diplomas individuais, assinados pelo Presidente da 

Câmara e autenticados com o selo branco deste Município. 

 

2 – Os modelos e dimensões de cada uma das Medalhas Municipais serão anexados ao 

presente regulamento, após aprovação pela Câmara Municipal, sob parecer do Conselho das 

Condecorações Municipais. 

Artigo 28º 

O registo dos agraciados com as Medalhas Municipais constará em livro próprio, consoante a 

respectiva categoria da Medalha atribuída. 

 

Artigo 29º 

Se a Medalha atribuída pressupuser a titularidade de cargo de funcionário ou agente do 

Município (Medalha Municipal de Bons Serviços e Medalha Municipal de Serviço Público) e se 

o agraciado vier a ser demitido ou aposentado compulsivamente, perderá o direito ao seu uso. 

 

Artigo 30º 

1 – A Medalha de Honra do Município e a Medalha Municipal de Mérito serão atribuídas, 

sempre que possível em simultâneo, em cerimónia solene a realizar preferencialmente no dia 

do Município. 

 

2 – As Medalhas Municipais de Bons Serviços, de Dedicação Pública e de Serviço Público 

poderão ser atribuídas em simultâneo, em cerimónia solene a realizar no âmbito das 

comemorações do dia do Município. 
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Artigo 31º 

1 – As Medalhas Municipais constantes do presente regulamento serão usadas, de acordo com 

as classes instituídas, nos termos seguintes: 

 

a) A Medalha de Honra do Município será usada pendente de faixa, sobre o laço, cruzada no 

peito; 

b) A Medalha Municipal de Mérito será usada pendente de colar de fita; 

c) A Medalha Municipal de Bons Serviços, a Medalha Municipal de Dedicação Pública e a 

Medalha Municipal de Serviço Público serão usadas pendentes de fita simples no lado 

esquerdo do peito, à esquerda das Condecorações Nacionais, quando as haja, e pela ordem 

por que se encontram descritas no presente regulamento e à direita das estrangeiras que 

sejam usadas do mesmo lado. 

 

2 – Os agraciados poderão fazer uso das Medalhas em todas as cerimónias e solenidades em 

que participem. 

 

Artigo 32º 

As pessoas colectivas que possuam estandarte oficial usarão como distintivo a fita da Medalha, 

em singelo ou em laço, no comprimento conveniente, armada junto à lança, verificando-se esta 

situação apenas para os agraciados com as Medalhas de Honra do Município e a Medalha 

Municipal de Mérito. 

 

Artigo 33º 

1 – As Medalhas Municipais serão usadas com faixa, colar de fita ou fita simples bicolores, com 

as cores do Município de Odivelas – Branco e Azul. 

 

2 – As Medalhas terão sempre gravado no verso a atribuição a que respeita e o ano da 

respectiva atribuição. 

 

Artigo 34º 

As Medalhas previstas no presente regulamento só são susceptíveis de ser atribuídas ao 

mesmo agraciado uma única vez, salvo se em graus diversos. 

 

Capítulo IX 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 35º 

O presente regulamento entra em vigor após publicação em Boletim Municipal. 

 


