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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

14.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 11 de julho de 2012 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

"TAXAS DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE LISBOA 
- ÉPOCA 2012/2013 

 
Inicia-se dentro de poucas semanas mais uma época 
desportiva. Também no nosso concelho os clubes 
desportivos preparam a sua época, não indiferentes ao 
clima de recessão que o país atravessa, com os necessários 
ajustes, nomeadamente na previsão/contenção de 
despesas. 
 
Sabemos hoje, que as dificuldades dos clubes crescem na 
medida em que crescem também as dificuldades das 
famílias portuguesas, cada vez mais chamadas a custear a 
atividade desportiva dos seus filhos. Na realidade, a 
promoção da prática desportiva para as crianças e jovens, 
seria hoje um luxo não fosse o abnegado esforço dos 
inúmeros dirigentes que nos respetivos clubes, com 
extrema dificuldade e apelando cada vez mais à 
compreensão das famílias, continuam a desempenhar um 
insubstituível papel na criação da oferta pública 
desportiva. 
 
Conscientes da importância da prática desportiva no 
desenvolvimento integral do individuo, muitos clubes 
vocacionam a sua atividade prioritariamente para os 
escalões de formação. Também no nosso concelho assim 
é, assumindo os clubes desportivos um papel não só de 
complementaridade ao desporto escolar, mas também 
permitindo a milhares de jovens uma especialização em 
inúmeras modalidades. Veja-se por exemplo que os 
melhores resultados obtidos pelos clubes do nosso 
concelho são precisamente nos escalões de formação. 
Neste domínio, é justo destacar a importância do futebol e 
do futsal dado o elevado número de jovens praticantes 
que movimentam no concelho de Odivelas. 
 

A Associação de Futebol de Lisboa, entidade responsável 
pela organização competitiva da modalidade no distrito, 
anunciou em comunicado na passada sexta-feira uma 
atualização das taxas a cobrar pelos clubes inscritos nas 
diferentes competições. Para além da criação de uma 
“quota de organização”, imposta pela primeira vez aos 
clubes filiados no valor de 300 euros, o mais significativo 
desta nova tabela de taxas é o agravamento que se coloca 
agora aos clubes que apenas desenvolvam a atividade nos 
escalões de formação. No caso de alguns clubes do nosso 
concelho este agravamento pode variar entre os 500 e 
1000 euros, dependendo é claro do número de equipas 
que pretendam inscrever. 
 
Conscientes das dificuldades com que atualmente os 
clubes se batem na dinamização e oferta de uma prática 
federada aos seus jovens atletas e conscientes também que 
tal medida da AFL pode condicionar a participação dos 
mesmos nos campeonatos e provas oficiais organizados 
por essa associação: 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, reunida em 11 de 
Julho de 2012, não pode deixar de discordar da 
aplicação da nova tabela de taxas da Associação de 
Futebol de Lisboa para a época 2012/2013, alertando 
simultaneamente para os reflexos que tal medida 
poderá vir a ter na diminuição do número de atletas 
inscritos já a partir da próxima época desportiva. De 
igual modo, a Câmara Municipal de Odivelas 
solidariza-se com os clubes do nosso concelho que já 
se manifestaram contra esta medida da Associação 
de Futebol de Lisboa. 
 
Odivelas, 11 de Julho de 2012." 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

"TAÇA DE PORTUGAL DE GOALBALL 
 
Os clubes e associações desportivas quer sejam de cariz 
local ou nacional, tem tido ao longo dos últimos anos um 
papel fulcral na integração bio psico social de crianças, 
jovens e adultos. 
 
Com elevado esforço e dedicação, retirando muitas horas 
aos seus tempos livres, profissionais e familiares, os 
atletas, dirigentes e técnicos desportivos do concelho de 
Odivelas, têm ao mesmo tempo que se debatem com 
dificuldades várias, permitido a elevação da prestação dos 
clubes nas mais diversas modalidades. 
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Reflexo disso é a consagração da Equipa de Goalball do 
CAC da Pontinha como vencedor da Taça de Portugal da 
Modalidade. 
 
Associando às dificuldades com que atualmente se 
debatem todos os clubes e modalidades desportivas, o 
desafio de tentar romper barreiras, através do desporto 
para pessoas com deficiência confere a esta vitória uma 
importância muito especial. 
 
A prática da modalidade Goalball proporciona aos 
indivíduos com deficiência visual benefícios que 
contribuem de uma forma muito significativa para a 
melhoria da sua qualidade de vida e a sua inserção social. 
E foi esta a modalidade, que inventada há mais de 50 anos 
e atualmente desenvolvida por técnicos dirigentes e atletas 
do CAC da Pontinha levou mais longe o nome de 
Odivelas. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas congratula-se com esta 
vitória, não podendo por isso deixar de dirigir ao CAC da 
Pontinha em geral e aos praticantes e técnicos de Goalball, 
vencedores da taça, em particular as suas felicitações e o 
desejo de que este seja apenas um dos muitos trofeus que 
o esforço e a perseverança trazem para o concelho de 
Odivelas. 
 
Odivelas, 11 de Julho de 2012" 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

"LUÍS VIEIRA CALDAS - ATLETA, ÁRBITRO E DIRIGENTE 
OLÍMPICO (1926-2012) 

 
Membro fundador da Academia Olímpica de Portugal, 
membro honorário do Comité Olímpico de Portugal e 
vice-presidente da Associação dos Atletas Olímpicos de 
Portugal, morreu no passado sábado, 30 de junho, o atleta 
olímpico Luís Vieira Caldas, vítima de acidente vascular 
cerebral.  
 
Atleta destacado em numerosas modalidades, foi na 
ginástica que se iniciou quando, ainda criança, se inscreveu 
no Ginásio Clube Português para se dedicar à ginástica 
geral e, depois, à de aparelhos. Por essa altura, a prática da 
ginástica foi sendo desenvolvida em paralelo com a do 
remo, no Clube Naval de Lisboa. 
 
Foi aí que conheceu alguns colegas que o levaram a 
experimentar o atletismo e o râguebi no Sport Lisboa e 
Benfica. Na primeira dessas modalidades notabilizou-se 
como corredor de barreiras e lançador de dardo, 

sagrando-se campeão nacional de juniores nesta última 
especialidade. 
 
Era já sénior quando decidiu enveredar pela modalidade 
em que alcançaria maiores sucessos, a luta greco-romana, 
à qual estava já ligado de forma indireta por via de seu pai, 
treinador da modalidade, e do irmão, praticante de luta. 
Em 1960, aos 33 anos, registou a primeira presença em 
Jogos Olímpicos, competindo nos Jogos de Roma, no 
torneio de luta greco-romana, na categoria de –79 kg. 
 
A partir daí, seguiu-se um longo percurso no universo do 
Olimpismo e do Desporto Nacional, que o levou a 
transformar-se no português com participação em maior 
número de funções diferentes em Jogos Olímpicos: além 
de atleta (1960), foi chefe de equipa em 1968 (México) e 
1972 (Munique), chefe de missão em 1976 (Montréal), 
árbitro de luta em 1980 (Moscovo) e 1988 (Seul), tendo 
desempenhado ainda as funções de comentador televisivo 
por ocasião de várias edições dos Jogos Olímpicos. Em 
1980, quando da participação como árbitro nos Jogos de 
Moscovo, foi o primeiro português de todas as 
modalidades a participar nuns Jogos na condição de juiz. 
 
Atleta de várias modalidades, árbitro de luta, juiz de 
ginástica, dirigente do Comité Olímpico de Portugal e das 
federações de ginástica, halterofilismo e luta, Luís Vieira 
Caldas recebeu em 1999, do Governo Português, a 
Medalha de Mérito Desportivo, como reconhecimento 
pela dedicação ao desporto, num exemplo que pode 
ilustrar os elevados valores olímpicos. 
 
Figura de grande simpatia que sempre atraía a atenção e a 
amizade de todos, em especial dos mais jovens, Luís 
Caldas foi presença assídua nas mais diversas iniciativas da 
vida desportiva nacional, demonstrando-se sempre 
desejoso de atividade e disponível para colaborar e 
participar. Um dinamismo a que se referiu em 2004, numa 
entrevista pública: «Só tenho pena de não ter mais tempo 
para fazer mais coisas e continuar com essa dinâmica.». 
 
O desaparecimento de Luís Caldas deixa mais pobre o 
Desporto português, o Movimento Olímpico e todos os 
que de alguma forma tiveram o prazer de o conhecer e 
com ele conviver, dele guardando agora uma memória 
inapagável. 
 
Desta forma e pelo exposto, a Câmara Municipal de 
Odivelas e os seus Vereadores, expressam o seu voto de 
pesar pelo desaparecimento da referência desportiva 
nacional que foi Luis Vieira Caldas, para todo o «país 
desportivo» e sociedade civil. 
 
Odivelas, 11 de julho de 2012" 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

"RESULTADOS DESPORTIVOS DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO DO 
CONCELHO DE ODIVELAS 

 
Os clubes e coletividades, enquanto entidades de 
desenvolvimento social e desportivo, têm assumido no 
tempo um enorme papel de desenvolvimento comunitário 
e de coesão social, devendo-se em muito a estes o 
desenvolvimento da cidadania ativa, que importa cada vez 
mais enaltecer e relevar. 
 
O trabalho e ação do Movimento Associativo de génese 
desportiva justificam por isso a continuidade das diversas 
formas de apoio complementar às suas fontes de 
financiamento e recursos próprios, cumprindo-se assim as 
atribuições e competências da Administração Local, em 
matéria de apoio associativo. 
 
No término de mais uma época desportiva, a Câmara 
Municipal de Odivelas, não obstante as inúmeras 
dificuldades e restrições de natureza económico-
financeira, resultantes de um quadro e conjuntura 
internacional desfavoráveis, congratula-se desta forma 
pelo alcance desportivo, mas sobretudo social, de todos os 
resultados e classificações desportivas alcançadas pelos 
clubes e coletividades do concelho, no decorrer da época 
desportiva de 2011/2012, dos quais se destacam os 
seguintes: 
 
Badminton 
-Associação Recreativa Cultural Indo-Portuguesa 
.Ana Dias – Sub 17 – Campeã Nacional - Pares Femininos 
 
Corfebol 
-Grupo Desportivo dos Bons Dias (Seniores A – Vice-
campeões Nacionais - 2.ª divisão) 
-Núcleo Sportinguista de Caneças (Sub 16 – Vice-
campeões Nacionais) 
 
Futsal 
-Grupo Recreativo do Olival Basto (Infantis – 1.º 
classificado da 2.ª divisão distrital) 
-Grupo Desportivo dos Bons Dias (Infantis – 1.º 
classificado da 1.ª divisão distrital) 
-GRC Presa/Casal do Rato (Juniores – Campeões 
Distritais - 2.ª divisão) 
-Clube Desporto Jardim da Amoreira (Benjamins – 
Campeões Distritais) 
 
Trampolins (Trampolim Sincronizado) 
- Ginásio Clube de Odivelas 
.Ricardo Campos/Gonçalo Estevão – Infantis – 
Campeões Nacionais 
 
Karaté 
-Centro de Karaté-do-Shotokan de Odivelas 

.Hugo Soares – Seniores Kumité – Campeão Nacional 

.Hugo Soares – categoria -84 Kg – Vice-campeão 
Nacional 
.Alexandre Carneiro – Kumité – Campeão Nacional 
 
Futebol 
-Clube Atlético e Cultural (Juniores – 4.º classificado da 2.ª 
divisão nacional) 
-Clube Atlético e Cultural (Juvenis A – 4.º classificado da 
divisão de honra) 
 
Boxe 
-União Desportiva e Recreativa Casal do Privilégio 
.Campeões regionais por equipas (cadetes/juniores) 
.Vice-campeões regionais por equipas (seniores) 
 
Desporto Adaptado (Goalball) 
-Clube Atlético e Cultural 
.Vice-campeão Nacional 
.Vencedor da Taça de Portugal 
 
A Câmara Municipal de Odivelas entende ainda que o 
meritório trabalho, desenvolvido em prol das 
comunidades e sobretudo de crianças e jovens em idade 
escolar, deve continuar a ser alvo de apoio permanente, 
como forma de reconhecimento público do apurado 
trabalho de Homens e Mulheres, que diariamente 
assumem a condição de dirigentes associativos e que assim 
acreditam numa causa maior. 
 
Desta forma, a Câmara Municipal de Odivelas expressa a 
sua satisfação e orgulho por todos os resultados e 
classificações desportivas alcançadas no decorrer da época 
desportiva de 2011/2012. 
 
Odivelas, 11 de julho de 2012" 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ATAS 
 

 
 

ATA DA 2.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2009 
 
Ata da 2.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 14 de dezembro de 2009. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ATA DA 4.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2009 
 
Ata da 4.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 16 de dezembro de 2009. 
 
(Aprovado por maioria) 
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ATA DA 2.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2010 
 
Ata da 2.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 27 de janeiro de 2010. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ATA DA 3.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2010 
 
Ata da 3.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 10 de fevereiro de 2010, com a 
alteração à deliberação do ponto 2 da minuta, que onde 
consta “…com os votos contra dos Senhores Vereadores 
da bancada da CDU…”, passará a constar na ata “…com 
a abstenção dos Senhores Vereadores da bancada da 
CDU…”. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ATA DA 5.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2010 
 
Ata da 5.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 10 de março de 2010. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

9.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE 2012 
10.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
9.ª Alteração Orçamental de 2012, 10.ª Modificação 
Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à informação 
n.º Interno/2012/6877, de 2012.07.06. 
 
"9.ª Alteração Orçamental 
 
A 9.ª Alteração Orçamental de 2012 encontra-se 
devidamente calendarizada e reproduz a necessidade de 
ajustamentos (reforços e anulações) de algumas rubricas 
dos serviços municipais, imprescindíveis ao seu normal 
funcionamento. 
De entre os vários movimentos de reforço, destaque para: 
 
-No Departamento de Gestão Patrimonial e Financeira: 
Uma verba de 10.000,00€ (dez mil euros), para o projeto 
referente aos "Encargos Diversos de Estrutura-Limpeza e 
Higiene". 
 
-No Departamento de Habitação e Saúde: 
O valor de 6.300,00€ (seis mil e trezentos euros), devido a 
reparação urgente a realizar no âmbito do projeto 

"Reparação/Beneficiação de Partes Comuns de Edifícios-
Odivelas e Restantes Freguesias". 
 
-No Departamento de Obras Municipais: 
No projeto "Beneficiação e Requalificação da Rede Viária-
Intervenções diversas em Arruamentos", um valor de 
50.000,00€ (cinquenta mil euros); 
 
Reforço de 10.000,00€ (dez mil euros) no projeto 
"Beneficiação e Recuperação de Áreas Urbanas-Mobiliário 
Urbano. 
 
-No Departamento de Ambiente e Transportes: 
A inscrição de 15.000,00€ (quinze mil euros), para o 
projeto relativo a "Intervenções em Situações de 
Degradação Ambiental-Limpeza e Desobstrução de 
Linhas de Água" 
 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 713.205,04€ (setecentos e treze mil, duzentos e 
cinco euros e quatro cêntimos), verificando-se um 
aumento das despesas de capital no valor de 11.488,19€ 
(onze mil, quatrocentos e oitenta e oito euros e dezanove 
cêntimos) por contrapartida de um decréscimo de igual 
montante ao nível das despesas correntes, conforme 
quadro seguinte: 
 

Modificação Despesa 
Quadro Síntese 

 

 
Inscrições/Reforços Diminuições/Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 692.716,85 704.205,04 

Total de Despesas 
Capital  

20.488,19 9.000,00 

Total Geral  713.205,04 713.205,04 

  (un: euros)” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CEDÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO 
 

 
 

PRORROGAÇÃO DE CEDÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO 
 
Prorrogação de Cedência de Interesse Público de Nuno 
Filipe André Gaudêncio, nos termos propostos nas 
informações n.º Interno/2012/6415, de 2012.06.26 e n.º 
Interno/2012/6186, de 2012.06.19. 
 
(Aprovado por maioria) 
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PROTOCOLO ADICIONAL 
 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE FAMÕES 
 
Protocolo adicional a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Junta de Freguesia de Famões, ao abrigo do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia, para manutenção dos espaços verdes da 
Urbanização Sovilar – Horta Grande e Cochos na Av. das 
Acácias, Arroja, freguesia de Famões, nos termos da 
minuta de protocolo anexa à informação n.º 
Interno/2012/6412, de 2012.06.26. 

 
 

“MINUTA DE PROTOCOLO ADICIONAL DE DELEGAÇÃO 
DE COMPETÊNCIAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

DE ZONAS VERDES E ESPAÇOS AJARDINADOS AO 
ABRIGO DO ARTIGO 4.° DO PDCJF 

 
Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva de direito 
público n.º 504 293 125, com sede nos Paços do 
Concelho, Quinta da Memória, na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, em Odivelas, representada pela Presidente da 
sua Câmara Municipal, Senhora Dra. Susana Carvalho 
Amador, 
 
E 
 
JUNTA DE FREGUESIA DE FAMÕES, com sede na Praceta 
25 de Agosto, 8-B - Quinta das Pretas, em Famões, 
representada pelo seu Presidente, Senhor António dos 
Santos Rodrigues, 
 
é celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo 
adicional de delegação de competências, nos termos do 
estabelecido no artigo 4.° do Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas de Freguesia vigente nesta data e 
da Deliberação da Câmara Municipal de Odivelas tomada 
na sua ………… Reunião Ordinária de (data), que se 
regerá pelas seguintes cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
A Junta de Freguesia de Famões obriga-se a manter 
espaços verdes da urbanização Sovilar - Horta Grande e 
Cochos na Av. das Acácias - Arroja, nos termos do 
estabelecido no Regulamento de Espaços Verdes Parques 
e Jardins da Câmara Municipal de Odivelas, sendo 
expressamente proibido efectuar alterações à zona verde, 
sem a prévia autorização da Divisão de Parques e Jardins. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O Município de Odivelas obriga-se a transferir 
anualmente para a Junta de Freguesia os meios financeiros 
necessários no montante de 5.391,10 € (cinco mil 

trezentos e noventa e um euros e dez cêntimos). No ano 
económico de 2012, o valor a transferir será o 
correspondente a 6 meses, de julho a dezembro de 2012, 
no total de 2.695,50 € (dois mil seiscentos e noventa e 
cinco euros e cinquenta cêntimos). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
A Junta de Freguesia de Famões obriga-se a manter a 
integridade das árvores existentes na referida zona verde, 
mantendo a sua forma e crescimento natural, sendo 
expressamente proibido a poda sem o acompanhamento 
técnico da Divisão de Parques e Jardins. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
A Junta de Freguesia de Famões obriga-se a cumprir todas 
as orientações técnicas fornecidas extraordinariamente 
pelos técnicos municipais com o objectivo de assegurar a 
me1hor manutenção da zona verde em causa. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

 
A Junta de Freguesia de Famões obriga-se a permitir que a 
manutenção dos espaços verdes, seja acompanhada pelos 
técnicos municipais com o objectivo de verificação da sua 
conformidade. 
 
Odivelas, ….. de …………………. de ……… 
 
A Presidente da Câmara Municipal 
 
O Presidente da Junta de Freguesia” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CEDÊNCIAS 
 

 
 

CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE VEÍCULOS DECLARADOS 
ABANDONADOS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANEÇAS 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2012/6533, datado de 2012.7.02, de autorização 
da cedência temporária de 12 veículos declarados 
abandonados aos Bombeiros Voluntários de Caneças para 
formação de salvamento e desencarceramento, de acordo 
com o proposto na referida informação. As viaturas 
cedidas são as seguintes: 
 

MARCA/MODELO MATRÍCULA 
Fiat Brava sem matrícula 

Toyota Corolla MQ-84-23 
Opel Corsa 04-87-ML 
Renault 19 Sem matrícula 
Ford Fiesta Sem matrícula 
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Opel Kadet FD-48-28 
Peugeot 405 RC-82-55 

Renault Express 47-24-AF 
Ford Fiesta 97-04-GM 
Ford Fiesta 14-49-FJ 

Renault Trafic 01-03-GP 
Opel Corsa VC-57-59 

 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

RENOVAÇÃO DE CEDÊNCIA DE LOJA MUNICIPAL À APEE 
 
Renovação de cedência de loja municipal localizada na 
Rua da Fonte dos Castanheiros, em Caneças, à Associação 
de Pais e Encarregados de Educação da escola EB1 de 
Caneças, destinada à implementação do Programa de 
Atividades de Enriquecimento Curricular, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2012/6541, de 
2012.07.04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

RASTREIO À DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 
ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIO 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado no edoc 34828, de 
aceitação dos patrocínios das empresas Boehringer 
Ingelheim, Lda-Portugal, Cuidados Domiciliários 
Vitalaire, S.A e ainda Praxair Portugal Gases, S.A., num 
valor total estimado de €1.000,00 (mil euros), para uma 
ação de Rastreio à Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica, 
ao abrigo do Programa “Odivelas Sem Tabaco”, no 
âmbito do Protocolo de Cooperação com o Centro 
Hospitalar Lisboa Norte, EPE, realizada no dia 27 de 
junho de 2012, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2012/6357, de 2012.06.22., nos termos das 
seguintes Declarações, anexas às referida informação. 

 
"DECLARAÇÃO 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, sita na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, Paços do Concelho, Quinta da Memória, 
2675-372 Odivelas, com o número de contribuinte n.º 504 
293 125, declara, para os efeitos tidos por convenientes, 
que a Boehringer Ingelheim, Lda. - Portugal, sita na Av. 
de Pádua, nº 11, 1800 - 294 Lisboa, com o NIF 500 537 
410, cedeu graciosamente produção de tela para rol-up 
metálico de divulgação, bem como, a produção de 1500 
flyers A5, a cores, com um valor total aproximado de 
€300,00 (trezentos euros), para assegurar a ação de 

Rastreio à Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica ao 
abrigo da atividade desenvolvida no Programa “Odivelas 
Sem Tabaco”, no âmbito do Protocolo de Cooperação 
com o Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE. 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 
(Susana de Carvalho Amador)" 

 
"DECLARAÇÃO 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, sita na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, Paços do Concelho, Quinta da Memória, 
2675-372 Odivelas, com o número de contribuinte n.º 504 
293 125, declara, para os efeitos tidos por convenientes, 
que a Cuidados Domiciliários Vitalaire, S.A, sita na Rua 
Dr. António Loureiro Borges, Nº 4 - 3º - Arquiparque, 
Miraflores, 1495-131 Algés, com o NIF 509681840, cedeu 
graciosamente a dinamização de um posto de 
espirometria, incluindo os recursos humanos necessários 
para efetuar as espirometrias, material informático de 
apoio para impressão dos resultados e respetivo material 
de desgaste necessário, com um valor total aproximado de 
€500,00 (quinhentos euros), para assegurar a ação de 
Rastreio à Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica ao 
abrigo da atividade desenvolvida no Programa “Odivelas 
Sem Tabaco”, no âmbito do Protocolo de Cooperação 
com o Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE. 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 
(Susana de Carvalho Amador)" 

 
"DECLARAÇÃO 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, sita na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, Paços do Concelho, Quinta da Memória, 
2675-372 Odivelas, com o número de contribuinte n.º 504 
293 125, declara, para os efeitos tidos por convenientes, 
que a Praxair Portugal Gases, SA, sita na Estrada Nacional 
nº13, Km 6,4, 4471-909 Maia, PORTO, com o NIF 
501738916, cedeu graciosamente um técnico de 
Cadiopneumologia, um espirómetro e material 
descartável, num valor aproximado de € 200,00 (duzentos 
euros), para assegurar a ação de Rastreio à Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crónica ao abrigo da atividade 
desenvolvida no Programa “Odivelas Sem Tabaco”, no 
âmbito do Protocolo de Cooperação com o Centro 
Hospitalar Lisboa Norte, EPE. 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 
(Susana de Carvalho Amador)" 

 
(Ratificado por unanimidade) 
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INICIATIVA "PORTUGAL A CORRER POR 1 EURO" 
COPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Coparticipação do Município de Odivelas na Iniciativa 
“Portugal a Correr por 1 Euro”, com as seguintes 
responsabilidades do Município de Odivelas, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2012/6722, 
de 2012.07.04:  
-Assegurar o licenciamento da prova; 
-Distribuir os cartazes e panfletos, fornecidos pela 
empresa, pelo circuito frequente do Gabinete de 
Comunicação e Modernização Administrativa da Câmara 
Municipal de Odivelas e colocar os conteúdos no site 
oficial da Câmara Municipal e agenda municipal; 
-Articular com o Gabinete de Coesão e Inovação Social da 
Câmara Municipal de Odivelas as entidades a sortear. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 
DE ODIVELAS - PAADO - MEDIDA 1 

 
Atribuição do apoio financeiro a clubes/coletividades 
desportivas do concelho de Odivelas que apresentaram 
candidatura, no valor total de €20.560,00 (vinte mil 
quinhentos e sessenta euros), com liquidação mediante 
celebração de Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo, de modo individualizado, cuja Minuta já foi 
aprovada pelo executivo na 10.ª Reunião da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 20 de maio de 2008 (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 10/2008, de 3 
de junho, página 12), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2012/6668, de 2012.07.03. Os 
clubes/coletividades são os seguintes, de acordo com a 
referida informação: 
 

"Medida 1 - Apoio Financeiro à Atividade Desportiva 
 
O PAADO contempla a atribuição de uma 
comparticipação financeira anual, através da Medida 1, 
tendo como critério base o seguinte: 
 
a) Modalidades Individuais – 7,50 € (sete euros e 
cinquenta cêntimos) por atleta; 
b) Modalidades Coletivas – 10,00 € (dez euros) por atleta. 
 
Todas as entidades que apresentem candidatura, ainda que 
o número de praticantes seja reduzido, têm direito a uma 
comparticipação global mínima no valor de 250,00 € 
(duzentos e cinquenta euros). No entanto, o valor máximo 
a conceder, terá como limite 2.500,00 € (dois mil e 
quinhentos euros). 
 
Após conclusão do processo de análise das candidaturas 
apresentadas, por parte dos serviços da Divisão de 
Desenvolvimento Desportivo (DDD), e em 
conformidade com os critérios de aplicação desta medida, 
resulta a elaboração de um quadro de apoio financeiro 

(em anexo), correspondendo a cada clube/coletividade 
desportiva o seguinte valor: 
 

CLUBE/COLETIVIDADE DESPORTIVA 
VALOR A 

ATRIBUIR 

Associação Cultural Social Desportiva Arroja 420,00 € 

Associação Hum. Bombeiros Voluntários Caneças 562,50 € 

Assoc. Lusa Artes Marciais Coreanas & 
Disciplinas Associadas (ALAMC) 

375,00 € 
 

Associação Recreativa Cultural Indo-Portuguesa 
(ARCIP) 

360,00 € 
 

Atlético Clube Odivelas 470,00 € 

Centro Escolar Republicano Tenente Valdez 2.500,00 € 

Centro Karaté-do Shotokan Odivelas 2.500,00 € 

Clube Atlético e Cultural 2.317,50 € 

Clube Atlético das Patameiras 1.365,00 € 

Clube BTT Chapim & Companhia 300,00 € 

Clube Desportivo Jardim Amoreira 510,00 € 

Ginásio Clube de Odivelas 1.962,50 € 

Grupo Desportivo Bons Dias 1.155,00 € 

Grupo Desportivo Quinta do Pinheiro 250,00 € 

Grupo Recreativo Cultural Presa Casal do Rato 1.020,00 € 

Judo Clube Odivelas 525,00 € 

Núcleo Sportinguista Caneças 480,00 € 

Póvoa Santo Adrião Atlético Clube 330,00 € 

Sociedade Musical Desportiva Caneças 2.460,00 € 

Ténis Clube Póvoa Santo Adrião 697,50 € 

Total 20.560,00 €" 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA DO URBANO AO RURAL 
 
Continuidade do Programa do Urbano ao Rural (PUR), 
cujo objetivo consiste em disponibilizar à população 
escolar (alunos do Pré-Escolar e Ensino Básico) um 
serviço gratuito de visitas de estudo às instalações da 
Escola Profissional Agrícola D. Dinis da Paiã, que resulta 
de uma parceria, em vigor desde 2000, entre a referida 
Escola e a Câmara Municipal de Odivelas, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2012/6700, de 
2012.07.04. programa que compreende, designadamente o 
seguinte, nos termos da referida informação: 
 
1. Projetos: “A Escola vai à Quinta”, “Uma Dia na 
Quinta” e "Exposição Rural'art. 
 
2. Recursos Materiais e Financeiros: 
a) Transporte municipal entre os estabelecimentos 
educativos da rede pública do Concelho e a Escola 
Profissional Agrícola D. Dinis - Paiã; 
b) Atribuição de subsídio no valor de € 3.901,89 (Três mil 
novecentos e um euros e oitenta e nove cêntimos) à 
Escola Profissional Agrícola D. Dinis – Paiã; 
c) Contratualização de um seguro de acidentes pessoais, 
para os visitantes, no âmbito da iniciativa “Um Dia na 
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Quinta”, de duração anual, no valor de € 390,00 
(Trezentos e noventa euros);  
d) Investimento de cerca de € 500,00 (Quinhentos euros) 
para aquisição de consumíveis e, produção de materiais de 
divulgação e de apoio às visitas. 
 
1. Projetos 
 
a) “A Escola vai à Quinta” 
Este projeto, no âmbito do qual se recebem anualmente 
nas instalações do PUR, para realização de visitas de 
estudo, cerca 3200 crianças, tem por objetivo: 
 
Proporcionar o contacto directo com uma realidade rural; 
Facilitar a aquisição de conhecimentos necessários à 
compreensão das relações do Homem com o seu meio; 
Desenvolver nos alunos o interesse pela natureza e 
preservação do meio ambiente. 
 
Para além da visita de estudo propriamente dita, o projeto, 
dispõe ainda de atividades que a complementam, tais 
como, passeios de pónei, oficinas tecnológicas, ateliers 
agrícolas, etc.  
 
Tendo em conta a longevidade do programa e a intensa 
procura que continua a manter por parte dos 
estabelecimentos educativos, pretende-se diversificar a sua 
oferta pedagógica, através da disponibilização de novas 
atividades aos estabelecimentos educativos visitantes, quer 
aos que se situam dentro, quer fora, da área geográfica do 
Concelho. 
 
Assim, considerando a recente abertura da Coleção 
Visitável da EPADD, a proximidade existente entre as 
instalações do PUR e o Centro Oficial de Recolha Animal 
do Concelho de Odivelas (Parque dos Bichos), propõe-se, 
integrar ambos os espaços, nas atividades de 
complemento às visitas de estudo no âmbito do PUR, em 
articulação com os serviços responsáveis, nomeadamente, 
a Divisão de Cultura, Turismo e Património Cultural e o 
Gabinete Veterinário Municipal. Esta nova oferta, para 
além de representar uma rentabilização dos recursos 
internos, enriquecerá o programa, não só pela 
diversificação das atividades, mas também, pelo carácter 
pedagógico das mesmas, atendendo à importância e 
pertinência das temáticas abordadas em cada um dos 
referidos espaços.  
 
b) “Um Dia na Quinta” 
 
Ao longo do tempo de funcionamento do PUR, a 
população em geral, foi solicitando a possibilidade de 
poder usufruir de visitas a este espaço. No momento em 
que se verificaram as condições necessárias para dar 
resposta a este pedido, a Câmara Municipal de Odivelas e 
a Escola Profissional Agrícola D. Dinis, abriram o 
programa à comunidade em geral, através da iniciativa 
denominada “Um Dia na Quinta”. No âmbito desta 
iniciativa, é permitido aos munícipes e comunidade em 

geral, usufruir de um conjunto de atividades de lazer, 
contextualizadas com a sensibilização para temáticas do 
rural e do ambiente em geral. De acordo com o grau de 
satisfação manifestado pelos participantes, aquando a 
realização destas atividades, considera-se, ser de dar 
continuidade ao projeto.  
 
c) Exposição Rural’art 
 
O Rural’art tem como população alvo os alunos dos 
jardins-de-infância e escolas básicas da rede pública, 
solidária e privada que efetuam, por ano letivo, a visita de 
estudo às instalações da Escola Profissional Agrícola D. 
Dinis, no âmbito do PUR. 
 
Este evento, que culmina com a realização de uma 
exposição, tem como principal objetivo que a relação 
entre as escolas e o PUR não se esgote na visita de estudo, 
mas que, a experiência vivida e os conhecimentos 
adquiridos aquando a realização da visita, seja 
transportada para a sala de aula, através da conceção de 
vários objetos ligados ao mundo rural, com recurso a 
materiais reutilizados, fomentando assim a criatividade, o 
gosto pelo saber e o respeito pela natureza e a preservação 
do meio ambiente. Desde a implementação deste projeto, 
se verifica uma forte participação e empenho de grande 
parte dos estabelecimentos educativos visitantes. 
 
2. Recursos Materiais e Financeiros 
A presente proposta de continuidade do PUR pressupõe a 
afetação dos seguintes recursos materiais, logísticos e 
financeiros: 
 
a) Transporte Municipal 
 
Para efeitos de operacionalização das visitas de estudo ao 
PUR, propõe-se a afetação e reserva de transporte 
municipal durante o período de 9 de Outubro de 2012 a 
15 de Junho de 2013, para os dias da semana, em que 
estão previstas visitas, destinadas aos estabelecimentos 
educativos da rede pública do Concelho de Odivelas (5 
visitas por semana) conforme o quadro em baixo. No que 
respeita às visitas de estudo solicitadas por 
estabelecimentos educativos da rede privada do Concelho 
de Odivelas e estabelecimentos educativos da rede pública 
e privada, situados fora da área geográfica do Concelho, o 
transporte ficará a cargo dos respetivos estabelecimentos 
educativos. 
 

Calendário das visitas de estudo 
 

Dia Período Estabelecimento Educativo 

3ª Feira Manhã Rede pública do Concelho de 
Odivelas 

3ª Feira Tarde Rede pública do Concelho de 
Odivelas 

4ª Feira Manhã Rede pública do Concelho de 
Odivelas 

5ª Feira Manhã  Rede pública do Concelho de 
Odivelas 
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5ª Feira Tarde Rede pública do Concelho de 
Odivelas 

6ª Feira Manhã Rede privada do Concelho de 
Odivelas e rede pública e privada 
fora do Concelho de Odivelas  

 
b) Protocolo de Cooperação e Colaboração no âmbito 
do PUR 
 
De acordo com o estipulado na Cláusula Terceira do 
Protocolo de Cooperação e Colaboração, celebrado entre 
o Município de Odivelas e a Escola Profissional Agrícola 
D. Dinis, no âmbito do PUR, está prevista a atribuição de 
uma comparticipação financeira anual, no montante de 
€3.773,95 (três mil setecentos e setenta e três euros e 
noventa e cinco cêntimos), valor que é atualizado, de 
acordo com o Índice de Preços no Consumidor. 
Considerando os dados do Instituto Nacional de 
Estatística para o ano 2012, a taxa de inflação situa-se nos 
3,39%, representando uma atualização do valor do 
subsídio em € 127,94 (cento e vinte e sete euros e noventa 
e quatro cêntimos). 
Assim sendo, o subsídio a atribuir à Escola Profissional 
Agrícola D. Dinis é no valor de €3.901,89 (Três mil 
novecentos e um euros e oitenta e nove cêntimos). 
 
c) Seguro dos visitantes 
Com o objetivo de viabilizar a iniciativa “Um Dia na 
Quinta”, propõe-se a contratualização de um seguro de 
acidentes pessoais para todos os visitantes, com cobertura 
de tratamento e hospitalização no valor de €2.500,00 e, 
com cobertura de morte ou invalidez no valor de 
€15.000,00. Estima-se que o custo deste seguro seja de 
€1,30/ pessoa/visita, o que perfaz um valor global/ano de 
€ 390,00 (trezentos e noventa euros). 
 
d) Divulgação/Consumíveis/Material Didático  
Para o próximo ano letivo propõe-se um investimento de 
cerca de €500,00 (Quinhentos euros) para a aquisição de 
consumíveis e, produção de materiais de apoio às visitas 
de estudo. 
 
Face ao exposto, a proposta do PUR, para o ano letivo 
2012/2013, engloba os três projetos apresentados: “A 
Escola vai à Quinta”, “Exposição Rural’art” e “Um Dia na 
Quinta”. O custo global estimado para a execução anual 
do Programa situa-se na ordem dos €4.791,89 (Quatro mil 
centos e noventa e um euros e oitenta e nove cêntimos). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

MISS ODIVELAS E ODIVELASFASHION 2012 
CEDÊNCIA DE APOIOS 

 
Associação da Câmara Municipal de Odivelas como 
copromotora, na atribuição de apoio logístico, para a 
realização da iniciativa Odivelasfashion 2012, dia 27 de 
julho, e a eleição da Miss Concelho de Odivelas 2012, dia 
28 de julho, com um custo total estimado em €1.655,91 

(custo internos em transportes no valor de €1.463,74, 
cedência de material e horas extraordinárias no valor de 
€192,17), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2012/6731, de 2012.07.04. Apoios que se 
traduzem no seguinte, nos termos da referida informação: 
 
-reserva do Pavilhão Multiusos de 25 a 30 de julho de 
2012; 
-cedência de três carrinhas de nove lugares para 
transportar as finalistas numa visita ao Concelho, das 10h. 
às 17h., nos dias 16 a 20 de julho - custo interno: 
€1.098,30; 
-cedência de camião grua para carregamento dos estrados 
e transporte de material nos dias 25 e 30 de julho, das 
9h15m às 17h. - custo interno: €365,44; 
-divulgação da iniciativa através do site oficial da Câmara 
Municipal de Odivelas e redes sociais; 
-envio de nota à imprensa local e nacional; 
-envio de convites às forças vivas do Concelho, via 
correio eletrónico, para os dois eventos; 
-cedência de aparelhagem de som, dois microfones e leitor 
de cd's, sem técnico de som; 
-de 25 a 30 de julho, com transporte e sem carregadores, 
cedência de três alcatifas e cedência de cinco caixas de 
panos pretos para cobertura do palco; 
-de 25 a 30 de julho, com transporte e sem carregadores, 
cedência de vinte e seis estrados, cedência de uma escada 
de acesso aos estrados, cedências de duzentas cadeiras de 
plástico e cedência de três bases de bandeiras; 
-presença de um técnico municipal a acompanhar o 
evento das 21h. às 2h., nos dias 27 e 28 de julho, com o 
respetivo pagamento em horas extraordinárias, cujo valor 
é de €192,17, num total de 10 horas; 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

REALIZAÇÃO DO FILME SÉNIOR SEGURO 
ACEITAÇÃO DE APOIO 

 
Aceitação do apoio da empresa Belchior Produções, num 
valor estimado de €1.100,00, na realização de um filme de 
curta duração, por parte do Serviço Municipal de Proteção 
Civil de Odivelas, que pretende alertar "...para a 
problemática das vulnerabilidades e a parca capacidade de 
resiliência na 3ª idade. Este recurso pedagógico seria 
devidamente ilustrativo das dificuldades, riscos e 
vulnerabilidades a que todos os idosos estão sujeitos em 
diversos espaços e situações: casa (acidentes domésticos), 
via pública e burlas.", de acordo com o proposto nas 
informações n.º 6770/SMPC/2012, de 2012.07.05, e n.º 
6824/SMPC/2012, de 2012.07.06. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

PROCESSO N.º 28234/OM 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/89 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 5/89, do Bairro 
Casal da Silveira, para o lote 907, em nome de José de 
Almeida Dias, de acordo com o proposto na folha 4491 
do processo n.º 28234/OM, nos termos das informações 
técnicas n.º 220/TR/DRU/DGOU/12 e n.º 
9/IF/DRU/DGOU/12 constantes do referido processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 34362/OM 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 2/2004 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 2/2004, do Bairro 
Novo das Fontainhas, para os lotes 9,10,11 e 12, em nome 
de J. Ferreira e Filhos, Lda, de acordo com o proposto na 
folha 1390 do processo n.º 34362/OM e nos termos da 
informação técnica n.º 221/TR/DRU/DGOU/12, 
constantes do referido processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

8.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 23 de julho de 2012 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

PROCESSO DISCIPLINAR 01/GAIAD/2011 
 
Nos termos da Proposta apresentada pelo Senhor Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, datada de 23 
de julho de 2012: 
 
a)Manter a proposta de arquivamento do processo, 
formulada e fundamentada pelo Sr. Instrutor, 
relativamente aos arguidos Fernando Manuel da Silva 
Neiva, Paulo José Iria Aires Paula e Manuel de Jesus 
Monteiro de Oliveira;  
 
b)Reduzir para 10 e 30 dias, respetivamente, as penas de 
suspensão propostas para os arguidos Manuel Eduardo 
Carvalho Gomes (proposta inicial de 20 dias)* e Hélio 
António de Brito (proposta inicial de 60 dias)*, mantendo-se 
as mesmas suspensas, de acordo com os fundamentos da 
suspensão invocados pelo Sr. Instrutor;  
 
c)Reduzir para metade as penas de suspensão efetiva dos 
seguintes arguidos: Jorge Manuel Rosário (proposta inicial de 
110 dias)*, Fernando Ferreira Rosa (proposta inicial de 140 
dias)*, Alfredo Rosa da Silva Lopes (proposta inicial de 240 
dias)*,  Jaime Miranda Fernandes Ramos (proposta inicial de 
230 dias)* e Paulo António Gonçalves de Almeida(proposta 
inicial de 200 dias)*.  
 
A Proposta foi votada tendo em conta os fundamentos 
expressos no texto integral da mesma. 
 
*propostas do instrutor do processo disciplinar 01/GAIAD/2011 
 
(Aprovado, por escrutínio secreto, com cinco votos a favor, 
um voto contra e duas abstenções) 
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CEDÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO 
 

Cedência de Interesse Público do trabalhador Edgar Luís 
Simões Valles, para a Divisão de Cultura, Turismo e 
Património Cultural, a partir de dia 1 de agosto, de acordo 
com a informação n.º Interno/2012/7227, de 2012.07.18. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

DESPACHO N.º 25/PRES/2012 
 

Assunto: Delegação de competências no Vice-Presidente 
da Câmara Municipal, durante o período de férias 
 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
57º n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e nos termos do artigo 41º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, encontrando-
me ausente por motivo de licença de férias, durante o 
período de 16 a 31 de Julho de 2012, pelo presente 
despacho DESIGNO para me substituir durante o 
referido período, o Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
Sr. Vereador Mário Máximo dos Santos, o qual exercerá as 
minhas competências próprias e as que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal. 
 
Odivelas, 12 de julho de 2012 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 26/PRES/2012 
 
Assunto: Despacho de Delegação de Competências da 
Presidente da Câmara Municipal na Chefe da Divisão de 
Construção e Reabilitação de Habitação do Departamento 
de Habitação e Saúde, Arq. Ana Feronha Martins 
 
Atendendo ao período de férias, de 16 de Julho a 08 de 
Agosto da Sra. Chefe da Divisão de Gestão da Habitação 

Social – Dra. Carla Maria Rodrigues Barra da Silva, e nos 
termos do artigo 70º, n.º 1, alínea v), nº 2, alíneas a), b), c), 
f) e nº 3, alíneas g) e n) da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01, 
conjugados com os artigos 35º, 36º e 37º do Código de 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15/11, na redação conferida pelo Decreto-
Lei nº 6/96, de 31/01, delego na Senhora Chefe da 
Divisão de Construção e Reabilitação de Habitação, 
Arq. Ana Feronha Martins, as competências abaixo 
discriminadas, que serão exercidas no âmbito da Divisão 
de Gestão e Habitação Social e Apoio Técnico e 
Administrativo da Direção do Departamento de 
Habitação e Saúde, nomeadamente para: 
 
1)Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 
 
2)Autorizar férias dos trabalhadores da unidade orgânica 
em conformidade com os respetivos mapas e 
requerimentos apresentados pelos trabalhadores; 
 
3)Autorizar ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
4)Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço à 
exceção da situação prevista no artigo 40.º, n.ºs 3 e 4 do 
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 
09/09; 
 
5)Autorizar termos de abertura e de encerramento de 
livros sujeitos a esta formalidade; 
 
6)Propor a realização de trabalho extraordinário, dentro 
das condições e limites previstos nos artigos 160.º e 161.º 
e artigo 163.º da Lei n.º 59/2008, de 11/09, que aprova o 
Regime do Contrato de Trabalho em funções Públicas; 
 
7)Propor ao Departamento de Administração Jurídica e 
Geral/Divisão de Recursos Humanos e Formação, a 
autorização do abono de vencimento de exercício perdido 
por motivo de doença bem como o exercício de funções 
que dê lugar à reversão de vencimento de exercício; 
 
8)Promover a publicação das decisões ou deliberações 
previstas no artigo 91º da Lei nº 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro; 
 
9)Competências genéricas de gestão e instrução de 
processos e procedimentos administrativos a cargo dos 
respectivos serviços, devendo tomar todas as medidas que 
visem acelerar a respectiva conclusão e a execução das 
suas decisões, nelas se incluindo, entre outras, as 
notificações, mandados e pedidos de parecer a organismos 
exteriores e a publicação em edital dos Atos 
Administrativos, quando obrigatórios; 
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10)Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivos e que 
careçam de despacho ou deliberação   dos eleitos locais, 
com respeitos pelas salvaguardas estabelecidas por Lei 
bem como a restituição de documentos aos interessados; 
 
11)Propor a verificação domiciliária de doença nos termos 
do artigo 190º da Lei nº 59/2008, de 11-09, que aprova o 
Regime do Contrato de Trabalho em funções Públicas 
constante do Anexo I e artigos 116.º e 117.º, do Anexo II 
que o Regulamenta e artigo nº 33 do Decreto-Lei nº 
100/99, de 31 de Março; 
 
12)Praticar outros atos e formalidades de caráter 
instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória da delegante; 
 
13)O estudo, preparação, execução e avaliação das 
decisões a tomar pelos órgãos competentes do Município 
no âmbito da politica municipal de habitação, e em 
especial promover a elaboração de programas de 
construção de habitação social e definir os papeis e 
incidência das iniciativas pública e privada, bem como 
apoiar o movimento cooperativo de habitação segundo as 
orientações dos órgãos autárquicos; 
 
As competências ora delegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo, ao abrigo das disposições conjugadas dos 
artigos 65.º, n.º 5 “ex vi” artigo 70.º, n.º 6, da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11/01 e 142.º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo aprovado pela Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15/11, na redacção conferida pelo 
Decreto-Lei nº 6/96, de 31/01, e bem assim como 
quaisquer atos praticados pela delegada no exercício da 
presente delegação. 
 
Poderá ainda, a delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a delegada 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Sem prejuízo do disposto no artigo 71º da Lei nº 169/99, 
de 18 de setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 
11/01, deverá a delegada no exercício das competências 
delegadas prestar à delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 13 de Julho de 2012. 
 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 

DESPACHO N.º 01/SMPC/2012 
 
Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito do Serviço Municipal de Protecção 
Civil 
 
1. Nos termos do disposto do n.º 3 do artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 
7 de junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro, diplomas que aplicam à Administração Local a 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação em vigor, 
conjugado com os artigos 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de novembro, com a redação que lhe foi 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 4/96, de 31 de janeiro, 
subdelego, na Técnica Superior, Dr.ª Susana Alexandra 
Santos Silva Gonçalves da Costa, durante o período 
compreendido entre os dias 1 e 8 de Agosto, por ausência 
(férias) da Coordenadora, a assinatura da correspondência 
e expediente necessários à instrução de processos no 
âmbito do Serviço Municipal de Protecção Civil. 
 
Odivelas, 09 de julho de 2012 
 
A Coordenadora do Serviço Municipal de Protecção Civil 
Por subdelegação de competências do Sr. Vereador Paulo César Teixeira, 

Através do Despacho n.º 3/VPCT/2011, de 13/1/2011 
(Cláudia Beiró) 

 
 
 

DESPACHO N.º 5/DGOU/2012 
 

Assunto: Subdelegação de competências do Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Arq.º António Henrique Moreira de Sousa, na Chefe da 
Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, Arq.ª 
Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro 
 
Nos termos do artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo e demais legislação 
habilitante, e ao abrigo do Despacho de Subdelegação de 
Competências n.º 4/VPCT/2011, de 13 de Janeiro, 
subdelego, na Chefe da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares, Arq.ª Ana Paula Figueiredo Viegas 
Murgeiro, de 13 a 31 de Julho de 2012, as competências 
que me foram subdelegadas e que constam do supra 
citado Despacho, que serão exercidas no âmbito do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
durante o meu período de férias. 
 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo subdelegado nos termos legalmente 
previstos. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
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competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se 
da prática de quaisquer actos ou iniciativas susceptíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 11 de Julho de 2012 

 
O Diretor do Departamento de 

Gestão e Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. Vereador 

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

(António de Sousa, Arq.º) 
 
 
 

DESPACHO N.º 6/DGOU/2012 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Planeamento 
Urbanístico e Projetos Estruturantes 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
diplomas que aplicam à Administração Local a Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações da Lei n.º 
51/2005, de 30 de Agosto, da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 
Dezembro, e Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, conjugado 
com o artigos 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção que lhe 
foi dada pelo Decreto-Lei n.º 4/96, de 31 de Janeiro, 
subdelego no Técnico Superior, Arq. Mário José César 
Cantinho, durante o período compreendido entre os dias 
16 a 31 de Julho de 2012, por ausência por motivo de 
férias, da respetiva Chefe de Divisão, a assinatura da 
correspondência e expediente necessários à instrução dos 
processos no âmbito da Divisão de Planeamento 
Urbanístico e Projetos Estruturantes. 
 
Odivelas, 11 de Julho de 2012 

 
O Diretor do Departamento de Gestão e 

Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada pelo 

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

 
(António de Sousa, Arq.º) 

 
 
 
 

DESPACHO N.º 01/DAJG/DJ/2012 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito dos procedimentos da Divisão 
Jurídica na Técnica Superior – Drª Paula Cristina da Silva 
Tavares 
 
Nos termos das disposições conjugadas do Artigo 5º, nº 3 
do Decreto-Lei nº 93/2004, de 20 de Abril, diploma que 
aplica à Administração Local a Lei nº 2/2004, de 15 de 
Janeiro (Estatuto do Pessoal Dirigente) e dos Artigos 35º 
a 40º do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 442/91 de 15 de 
Novembro, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-
Lei nº 4/96 de 31 de Janeiro subdelego, na Técnica 
Superior, Dr.ª Paula Cristina da Silva Tavares, entre os 
dias 16 da 31 de julho de 2012, período em que me 
encontro em gozo de férias, a assinatura da 
correspondência e expediente necessários à instrução dos 
processos no âmbito da Divisão Jurídica. 
 
Odivelas, 13 de julho de 2012 

 
Por subdelegação de competências 

O Chefe da Divisão Jurídica 
 

(David Viegas Martins) 
 
 
 
 

AVISOS 
 

 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

Alvará de Loteamento N.º 8/1992 – 
B.º Casal do Bispo – 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 nas deliberações 
tomadas em sede da 20.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas de 8 de Novembro de 2011 e em 
sede da 2.ª Reunião da 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal de Odivelas de 29 de Novembro de 2011, que 
mereceram aprovação por unanimidade, determina a 
emissão do presente aditamento ao Alvará de Loteamento 
identificado em epígrafe, em nome da Associação de 
Proprietários e de Moradores do Bairro Casal do Bispo, 
considerando a alteração aos parâmetros urbanísticos 
previstos para os lotes 10, 39, 76, 117, 138, 208, 255, 256, 
286 e 420.  
Mais se determina que as taxas devidas pela emissão do 
aditamento ao alvará de loteamento, TMU e 
Compensação pela área de cedência para equipamento de 
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utilização coletiva em falta, imputáveis a cada lote, podem 
ser pagas, individualmente, pelos respetivos proprietários, 
no ato de admissão da comunicação prévia de construção 
ou legalização, num período de um ano a contar da data 
de emissão do presente aditamento, sem prejuízo da sua 

exigência a qualquer momento pela Câmara Municipal de 
Odivelas. 
As alterações às especificações do mencionado alvará que 
constam na Planta de Síntese em anexo são as seguintes: 

 
1. Parâmetros urbanísticos alterados 

1.1. Aos parâmetros Urbanísticos dos lotes 
 

 Alvará n.º 8/92 Alteração ao Alvará n.º 8/92 

Lote 
Área Lote 

(m²) 
Área Impl. 

(m²) 

Área 
Const. 
(m²) 

Usos Nº Pisos 
Área 
Lote 
(m²) 

Área 
Impl. 
(m²) 

Área 
Const. 
(m²) 

Usos 
Nº 

Pisos 

10 367 120 240 1H 2 367 120 240 2H 2 

39 214 93 186 1H 2 260 93 186 1H 2 

76 268 106 212 1H 2 268 106 212 2H 2 

117 294 145 290 1H 2 294 145 290 2H 2 

138 911 560 1000 1H+1A 2 303 110 220 1H 2 

138A  304 110 220 1H 2 

138B  304 110 220 1H 2 

208 304 129 258 1H 2 304 129 258 1H 3 

255 291 119 238 1H 2 300 119 238 1H 2 

256 291 100 200 1H 2 295 100 200 1H 2 

286 304 110 220 1H 2 304 110 220 2H 2 

420 346 127,5 255 1H 2 332 127,5 255 1H 2 

 
1.2 Ao Quadro dos Índices Urbanísticos Totais 

 

 Alvará n.º 8/92 Alteração ao Alvará n.º 8/92 

ÁREA DE INTERVENÇÃO 201 460 m² 201 460 m² 

NÚMERO DE LOTES 428 430 

NÚMERO DE FOGOS 440 446 

ÁREA TOTAL DE LOTES 141 763 m² 141 808 m² 

ÁREA MÁXIMA DE IMPLANTAÇÃO 51 997,75 m² 51 767,75 m² 

ÁREA MÁXIMA ED CONSTRUÇÃO 103 983,50 m² 103 643,50 m² 

ÁREA DE DOMINIO PUBLICO 42 420 m² 42 375 m² 

DENSIDADE HABITACIONAL 21,84 f/ha 22,14 f/ha 

INDICE MÁXIMO DE CONSTRUÇÃO 0,52 0,51 

 
Os valores alterados foram representados a negrito. 

 
 
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) 
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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 5/89 
Bairro Casal da Silveira – Famões, para o lote 571, 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, 3 de Julho de 2012. 
 
 

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

 
 
 

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 5/89 
Bairro Casal da Silveira – Famões, para o lote 115, 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, 3 de Julho de 2012. 
 
 

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

 
 
 
 

 

DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

GESTÃO E ORDENAMENTO URBANÍSTICO 
 

 
 
Listagem dos despachos efetuados pelo Vereador Paulo César 
Teixeira, no uso da competência delegada/subdelegada pela 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, através do 
despacho n.º 45/PRES/2011, de 3 de Janeiro, nos termos da 
Informação n.º Interno/2012/6932, de 2012.07.09, referente aos 
meses de abril e maio de 2012: 
 
Mês de abril 
 
Processo n.º Edoc/2012/6001 
Nome: E.D.P. Distribuição 
Assunto: Outras Operações Urbanísticas 
Local: B.º Casal Novo, Lt. 410 
Data de despacho: 02.04.2012 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º 44673/RC 
Nome: Ass. De Moradores do Bairro Alto de Famões 
Assunto: Retificação ao alvará de loteamento n.º 5/2011 - B.º 
Alto de Famões 
Local: B.º Alto de Famões 
Data de despacho: 04.04.2012 
Teor do Despacho: Aprovar a retificação do texto do Alvará 
  
Processo n.º 12029/CP/OP/GI 
Nome: João Martinho Rosa 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Bairro Novo das Queimadas – lote 92 - Famões 
Data de despacho: 05.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 11447/CP/OP/GI 
Nome: Agribranco, Lda 
Assunto: Caducidade da Admissão da Comunicação Prévia 
Local: Quinta do Abadesso, lote 1 - Famões 
Data de despacho: 05.04.2012 
Teor do Despacho: Declarar a Caducidade. Notificar 
  
Processo n.º 112529/CP/OP/GI 
Nome: José João Almeida Fernandes 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: R. Cidade de Leiria, Lote 497 – Bairro Vale Grande 
Data de despacho: 05.04.2012 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º 12899/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Alberto Gonçalves Ribeiro 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo – lote 24 - Caneças 
Data de despacho: 09.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12799/CP/OP/GI 
Nome: Rogério Amílcar Pita Pinto 
Assunto: Comunicação Prévia 
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Local: Rua Cidade de Estremoz, lote 301 – Bairro Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 09.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12670/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Martins Silva 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Rafael Bordalo Pinheiro, lote 57 – B.º Trigache Norte 
– Augi 1 - Famões 
Data de despacho: 09.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12807/CP/OP/GI 
Nome: Arlindo do Espírito Santo 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua José Malhoa, lote 75, - B.º Casal dos Apréstimos - 
Ramada 
Data de despacho: 09.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 5960/OP/GI 
Nome: Manuel Belo de Matos 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Torres Vedras, lote 4333 – B.º Casal S. 
Sebastião - Famões 
Data de despacho: 09.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 7357/OP/GI 
Nome: António Rodrigues Ferreira 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Adelino Amado da Costa, lote 113 – B.º Casal da 
Silveira - Famões 
Data de despacho: 09.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 4822/RC 
Nome: Filipe Cipriano Domingos Rosa 
Assunto: Pedido de Alteração a Licença de Loteamento 
Local: Bairro Quinta das Pretas (lote 42) 
Data de despacho: 09.04.2012 
Teor do Despacho: Rejeitar Liminarmente 
  
Processo n.º 13093/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Manuel Pina Baptista 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo – lote 228 - Caneças 
Data de despacho: 09.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12091/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Manuel dos Reis José 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua do Ribeirinho, lote 27 – B.º Quinta das Canoas - 
Pontinha 
Data de despacho: 09.04.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12836/CP/OP/GI 
Nome: Leonel Dias Esteves 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua da Paz, lote 639, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 09.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  

Processo n.º 2857/OP/GI 
Nome: José António de Freitas Malheiro 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua de S. João, lote 186 – Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 09.04.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12854/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Cabral da Cruz 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Professora Maria Lamas, lote 98, Bairro Sete Quintas 
II - Caneças 
Data de despacho: 09.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
 
Processo n.º 12550/CP/OP/GI 
Nome: Maria da Conceição Pereira Carvalho Mateus 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Abrantes, lote 406, Bairro Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 09.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
 
Processo n.º 9789/OP/GI 
Nome: António Augusto Silva Santos 
Assunto: Extensão do Prazo de Execução da Obra 
Local: Bairro Casalinho da Azenha, lote 121 - Pontinha 
Data de despacho: 09.04.2012 
Teor do Despacho: Autorizar a Extensão do Prazo 
  
Processo n.º 10628/CP/OP/GI 
Nome: Maria do Rosário Nunes Pires 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Gaia, lote 1106, Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 09.04.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
 
Processo n.º 2305/OCP 
Nome: Fernando Branco Gonçalves Correia 
Assunto: Obras Isentas 
Local: Rua Professor Dr. Egas Moniz, Loja 27 C - Odivelas 
Data de despacho: 09.04.2012 
Teor do Despacho: Declarar extinto o procedimento. Notificar. 
 
Processo n.º 9428/OP 
Nome: PALF – Construções Civis, Lda 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira, Lote 2 – Amoreira - 
Ramada 
Data de despacho: 09.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
 
Processo n.º 2615/OP 
Nome: Industrial de Construções J. Gomes 
Assunto: Prorrogação do Alvará de Autorização de Construção 
(1ª Prorrogação) 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro Zona 4, Lote 5 – Quinta do 
Porto Pinheiro - Odivelas 
Data de despacho: 09.04.2012 
Teor do Despacho: Autorizar a prorrogação 
 
Processo n.º 8835/OP 
Nome: Carlos Alberto dos Reis Laureano 
Assunto: Caducidade 
Local: Hortos – Vale Côvo, Lote 21 - Caneças 
Data de despacho: 09.04.2012 
Teor do Despacho: Declarar a Caducidade 
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Processo n.º 5827/OP 
Nome: Construções Sebastião Ramalhinho, Lda 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Urbanização Quinta da Paiã – Lote 4 
Data de despacho: 09.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
 
Processo n.º 20413/Ant 
Nome: Gomes e Pereira, Lda 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Av. Dom Dinis, n.º 52 A 
Data de despacho: 09.04.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
 
Processo n.º 9007/OP/GI 
Nome: Filipe Dias Rosa 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Abel Manta, L. 200, B.º Encosta do Mourigo - 
Famões 
Data de despacho: 09.04.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
 
Processo n.º 11971/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Alberto da Conceição Pereira 
Assunto: Prorrogação do prazo da admissão da Comunicação 
Prévia 
Local: Rua Francisco Lazaro, L52 – Bairro Novo das Queimadas 
- Famões 
Data de despacho: 10.04.2012 
Teor do Despacho: Autorizar a prorrogação 
 
Processo n.º 2983/OP 
Nome: António Gamas Mendonça 
Assunto: Declaração de extinção de procedimento por 
caducidade 
Local: Rua Marechal Gomes da Costa - Famões 
Data de despacho: 10.04.2012 
Teor do Despacho: Declarar a extinção do procedimento 
 
Processo n.º 12675/OCP/OC 
Nome: Francisco Marques 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Av. João António Carvalho, lote 34 - Famões 
Data de despacho: 10.03.2012 
Teor do Despacho: Admitir a comunicação prévia 
 
Processo n.º 13262/OCP/OC 
Nome: Miniauto, Simões e Martins, Lda 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Estrada da Paiã – Quinta das Lamas – Armazém D - 
Pontinha 
Data de despacho: 10.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
 
Processo n.º 8034/Ant 
Nome: Garagem Central de Queluz, Lda 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Estrada da Paiã, n.º 1 – Casal da Troca- Pontinha 
Data de despacho: 10.04.2012 
Teor do Despacho: Aprovar 
 
Processo n.º 12960/CP/OP/GI 
Nome: José Mestre dos Santos Ramos 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo – Lote 838 - Famões 
Data de despacho: 10.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 

 Processo n.º 9953/OP/GI 
Nome: Rui Manuel Antunes Amaro 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Eng.º Adelino Amaro da Costa, lote 123 – B.º Casal 
da Silveira - Famões 
Data de despacho: 10.04.2012 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º 9050/OP 
Nome: Bruno Miguel Bento Figueiredo 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua Ilha de São Tomé, n.º 5 – Campo de Caneças - 
Caneças 
Data de despacho: 10.03.2012 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º 28334/OCP/RC/OC 
Nome: Maria Arminda Duarte Ferreira Rodrigues 
Assunto: Caducidade da Admissão da Comunicação Prévia 
Local: B.º Trigache Norte, Lote 227 - Famões 
Data de despacho: 10.04.2012 
Teor do Despacho: Declarar a Caducidade 
  
Processo n.º 11971/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Alberto da Conceição Pereira 
Assunto: Prorrogação do prazo da admissão da comunicação 
prévia 
Local: Rua Francisco Lázaro, L52 – Bairro Novo das Queimadas 
- Famões 
Data de despacho: 10.04.2012 
Teor do Despacho: Autorizar a prorrogação 
  
Processo n.º 35865/OCP 
Nome: Bruno Alexandre Augusto Lopes 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Paz, n.º 250A, B.º Pedernais - Ramada 
Data de despacho: 10.04.2012 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º 10160/OP 
Nome: Decio Sousa Muñoz 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua da Fonte, N.º 2 - Odivelas 
Data de despacho: 13.04.2012 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º 12176/CP/OP/GI 
Nome: António dos Santos Rodrigues Rua 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Camilo Castelo Branco, Lote 58, Bairro Casal das 
Queimadas à Quinta das Dálias - Famões 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 9147/OP/GI 
Nome: Macário Luís Ferreira 
Assunto: Caducidade do deferimento da autorização 
administrativa 
Local: B.º Milharada, lote 55 - Pontinha 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade do deferimento 
  
Processo n.º 9006/OP/GI 
Nome: José Pereira Ferreira 
Assunto: Caducidade do deferimento da autorização 
administrativa 
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Local: B.º Novo das Fontainha, lote 11 - Ramada 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade do deferimento 
  
Processo n.º 11472/OP/GI 
Nome: Joaquim Ribeiro Nunes 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua do Pomarinho, lote 27, B.º do Pomarinho - Odivelas 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Aprovar 
  
Processo n.º 11969/OP 
Nome: Rafael Cardoso Simões 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua de São João, N.º 4, Pombais - Odivelas 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12247/CP/OP/GI 
Nome: Ricardo Pombinho Silva 
Assunto: Prorrogação do Prazo de Admissão da Comunicação 
Prévia 
Local: Rua Cidade de Odivelas, lote 357 – Bairro Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 24.09.2012 
Teor do Despacho: Autorizar a prorrogação do prazo 
  
Processo n.º 7946/OP/GI 
Nome: Paulo Alexandre Alves Carrilho 
Assunto: Comunicação prévia 
Local: Rua Amadeu Sousa Cardoso, Lote 98 – B.º Casal dos 
Apréstimos - Ramada 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 11812/CP/OP/GI 
Nome: Estevão Inácio Maçarico 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Laura Alves, lote 72 – B.º Quinta da Condessa - 
Pontinha 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13148/CP/OP/GI 
Nome: Luís Francisco dos Santos 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua do Brasil, lote 403 – B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 10686/CP/OP/GI 
Nome: Hugo Ricardo Duarte Pinto Sousa 
Assunto: Caducidade da Admissão da Comunicação Prévia 
Local: B.º  Milharada, lote 39 - Pontinha 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade da Admissão da 
Comunicação 
  
Processo n.º 12365/CP/OP/GI 
Nome: Álvaro Catrina da Silva 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua D. Dinis, lote 84, B.º Casal das Queimadas à Quinta 
das Dálias - Famões 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  

Processo n.º 7818/OP 
Nome: Zélia Beatriz Faria Gameiro Baio 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: B.º da Carochia - Ramada 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Aprovar 
  
Processo n.º 2383/OP 
Nome: Sociedade de Construções do Barosa, Lda 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro, zona 8 – Lote 13 - Odivelas 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir a Comunicação Prévia 
  
Processo n.º 11142/CP/OP/GI 
Nome: Albino Rodrigues Gonçalves e António de Jesus e Silva 
Assunto: Caducidade da Admissão da Comunicação Prévia 
Local: B. Casal Novo, Lote 814 - Famões 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade da Admissão da 
Comunicação 
  
Processo n.º 12567/CP/OP/GI 
Nome: Fernanda Lurdes Cardoso 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua de Sto. António, Lote 43 – B.º Novo das Queimadas 
- Famões 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir a Comunicação Prévia 
  
Processo n.º 12427/CP/OP/GI 
Nome: João Rosa Alves 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Sete Quintas, lote 3 (AIGI 2) - Caneças 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Rejeitar 
  
Processo n.º 8441/OP 
Nome: João M. Fernandes e Filhos, Lda 
Assunto: Comunicação prévia 
Local: Quinta das Piçarras, lote 19 - Caneças 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 11410/OP 
Nome: Pontipredio – Construção Civil, SA 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua Florbela Espanca – Casal da serra - Pontinha 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 40000/OCP 
Nome: António Simão Lino 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Almirante Gago Coutinho, n.º 84ª – Ponte da Bica - 
Ramada 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 2409/OCP/OC 
Nome: Maria de Jesus Vitorino Borba da Cunha Monteiro 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Almirante Gago Coutinho, 129 - Póvoa de Santo 
Adrião  
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
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Processo n.º 11237/CP/OP/GI 
Nome: Florentino Manuel dos Santos Serranheiro & Outro 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Avenida da Liberdade, lote 120 – Bairro do Trigache 
Norte - Famões 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12674/CP/OP/GI 
Nome: César Alves 
Assunto: Comunicação prévia 
Local: B.º Monte Verde, lote 94 (N.º Polícia 3) - Caneças 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12498/CP/OP/GI 
Nome: Adérito Gonçalves Ribeiro 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Santa Rita Pintor, lote 220, B.º Trigache Norte 
(AUGI 1) – Famões 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 7018/CP/GI 
Nome: Álvaro Marques Galvão 
Assunto: Comunicação prévia 
Local: B.º Tomada Amoreira, lote 38 - Ramada 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12583/CP/OP/GI 
Nome: Idalina Farinha Dias Lopes 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Trigache Norte (AUGI 1) – lote 59 - Famões 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12944/CP/OP/GI 
Nome: José Modesto de Oliveira Carneiro 
Assunto: Comunicação prévia 
Local: Rua dos Artistas, lote 17 E – Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12905/CP/OP/GI 
Nome: Mário de Jesus Lopes 
Assunto: Comunicação prévia 
Local: Rua Elina Guimarães, lote 121 – B.º da Milharada - 
Pontinha 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12989/CP/OP/GI 
Nome: Graciosa de Jesus Domingues 
Assunto: Comunicação prévia 
Local: Rua de São José, lote 104, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12926/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Soares Rodrigues 
Assunto: Comunicação prévia 
Local: Rua da Alegria, lote 418, Bairro Casal da Silveira - Famões 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  

Processo n.º 12709/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Valente Lopes 
Assunto: Comunicação prévia 
Local: Rua do choupal lote 63 – Bairro do Casal das Queimadas 
– Quinta das Dálias - Famões 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12828/CP/OP/GI 
Nome: Virtuoso Alves Côdea 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Av. Luís de Camões, lote 34 – Bairro Quinta das Pretas - 
Famões 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 7754/CP/OP/GI 
Nome: João Manuel Reigones Abade 
Assunto: Comunicação prévia 
Local: B.º Vale Pequeno lote 23 - Pontinha 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 9858/OP/GI 
Nome: Somargo – Construções Civis, Lda 
Assunto: Caducidade de deferimento da Autorização 
Administrativa 
Local: B.º Casal Novo, lote 471 - Caneças 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade do deferimento. 
Notificar. 
  
Processo n.º 10884/CP/OP/GI 
Nome: Paulo Daniel Vermelhudo Vaz e Joana Filipa S. R. 
Martins 
Assunto: Caducidade da Admissão da Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal S. Sebastião lote 298 - Famões 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade da admissão da 
comunicação prévia 
  
Processo n.º 11572/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Carlos Manuel Ferreira 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Vendas Novas, lote 242 – B.º Casal Novo, 
Caneças 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12824/CP/OP/GI 
Nome: Alzira de Frias Pinheiro 
Assunto: Comunicação prévia 
Local: Rua 25 de Abril, lote 164, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Rejeitar 
  
Processo n.º 12175/CP/OP/GI 
Nome: António dos Santos Rodrigues Rua 
Assunto: Comunicação prévia 
Local: Rua D. Dinis, lote 91, Bairro Casal das Queimadas à 
Quinta das Dálias - Famões 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
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Processo n.º 12513/CP/OP/GI 
Nome: João Manuel Galveias Vidigal 
Assunto: Comunicação prévia 
Local: Rua da Urze, lote 41, Bairro Pinhal Verde - Caneças 
Data de despacho: 24.4.2012 
Teor do Despacho:  
 
Processo n.º 12765/CP/OP/GI 
Nome: Armindo Lopes Mateus 
Assunto: Comunicação prévia 
Local: B.º Casal Novo, lote 429 - Caneças 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
 
Processo n.º 9360/OP/GI 
Nome: Macário da Silva Gonçalves 
Assunto: Caducidade da Admissão da Comunicação prévia 
Local: B.º Casal Novo, lote 364 - Caneças 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade da admissão da 
comunicação prévia. Notificar 
 
Processo n.º 10094/OCP/OC 
Nome: Delmar Joaquim de Matos Ferreira 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Alfredo Marceneiro, lote 251, B.º Vale Pequeno - 
Pontinha 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
 
Processo n.º 18350/OCP/OC 
Nome: Albino de Carvalho 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: R. do Ribeirinho, lote 118, B.º Casal do Rato - Pontinha 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
 
Processo n.º 33742/OCP/RC/OC 
Nome: Maria Manuela Prata de Almeida Geraldes 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua António Aleixo, lote 329, Bairro Casal da Silveira - 
Famões 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12018/CP/OP/GI 
Nome: Avelino Mano de Vilas Boas 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Soares dos Reis, lote 95 – B.º Trigache Norte - 
Famões 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
 
Processo n.º 12834/CP/OP/GI 
Nome: Abílio do Carmo Rodrigues 
Assunto: Comunicação prévia 
Local: Rua 1.º de Agosto, lote 21, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
 
Processo n.º 13076/CP/OP/GI 
Nome: Isabel Maria Gomes da Silva André 
Assunto: Comunicação prévia 
Local: Rua do Vale Pequeno, lote 102, B.º Vale Pequeno - 
Pontinha 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 

 Processo n.º 11449/CP/OP 
Nome: Motafra – Construções Civis e Obras Públicas, SA 
Assunto: Caducidade da Admissão da Comunicação prévia 
Local: Quinta do Abadesso lote 7 - Famões 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade da admissão da 
Comunicação Prévia. Notificar 
  
Processo n.º 12400/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Maria Pereira e outros 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua 25 de Abril, lote 342, Bairro Vale Pequeno - Pontinha 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º 12990/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Ribeiro Lourenço 
Assunto: Comunicação prévia 
Local: Rua de São José, lote 103, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de despacho: 24.04.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
 
 
Mês de maio  
 
Processo n.º 12331/CP/OP/GI 
Nome: Fernando da Encarnação dos Santos Simões 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua das Palmeiras, lote 34 – Bairro Quinta da Barroca - 
Famões 
Data de despacho: 02.05.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12951/OP/GI 
Nome: António das Neves Ferreira 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua Almirante Gago Coutinho, lote 7 - Ramada 
Data de despacho: 02.05.2012 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º 8017/OP/GI 
Nome: José Manuel Nunes Henriques 
Assunto: Caducidade do Deferimento da Autorização 
Administrativa 
Local: B.º Granjas Novas, lote 59, - Ramada 
Data de despacho: 02.05.2012 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade do deferimento. 
Notificar 
  
Processo n.º 13065/CP/OP/GI 
Nome: Aníbal Pinto Correia Desidério 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Vale Grande, lote 570 - Pontinha 
Data de despacho: 02.05.2012 
Teor do Despacho: Rejeitar 
  
Processo n.º 12916/CP/OP/GI 
Nome: António Miguel Ferreira 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Ramalho Ortigão, lote 72, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 02.05.2012 
Teor do Despacho: Rejeitar 
  
Processo n.º 8380/OP/GI 
Nome: Augusto Dias Ferreira 
Assunto: Comunicação Prévia 
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Local: Rua 2 de Abril, lote 924 B, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de despacho: 02.05.2012 
Teor do Despacho: Rejeitar 
  
Processo n.º 13135/CP/OP/GI 
Nome: Virgínia Maria Simões Marques 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Lamego, lote 506, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 02.05.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13147/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Marques Ferreira 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo, lote 1 - Caneças 
Data de despacho: 03.05.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12584/CP/OP/GI 
Nome: Manuel de Jesus Alves 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua D. José, lote A158, Bairro Pedrenais - Ramada 
Data de despacho: 03.05.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12133/CP/OP/GI 
Nome: Beatriz da Conceição Oliveira Morgado 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua D. José, lote A 180-A – Bairro dos Pedernais - 
Ramada 
Data de despacho: 03.05.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12959/CP/OP/GI 
Nome: João Oliveira Simões 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua 11 de Março, lote 456, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 03.05.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 11878/OP 
Nome: Manuel Moreira Henriques Serrano 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua General Humberto Delgado, lote B - Pontinha 
Data de despacho: 03.05.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 10368/CP/OP 
Nome: António Manuel Rodrigues Ventura Tosco 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Olivença, n.º 43 - Pontinha 
Data de despacho: 03.05.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 5999/OP 
Nome: Pontiprédio – Construção Civil, Lda 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Estrada da Paiã, lote 16 (Rua M lotes 9 e 10) – Estrada da 
Paiã - Pontinha 
Data de despacho: 04.05.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13033/CP/OP/GI 
Nome: José da Conceição Manquito 
Assunto: Comunicação Prévia 

Local: Rua Craveiro Lopes, lote 773, B.º Casal Novo - Famões 
Data de despacho: 08.05.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13166/CP/OP/GI 
Nome: Casimiro Antunes Joaquim 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Josefa de Óbidos, lote 63, B.º Casal dos Apréstimos - 
Ramada 
Data de despacho: 08.05.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12643/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Colaço Salgueiro 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Luís Manuel Ribeiro, lote 806 A - B.º Casal da 
Silveira - Famões 
Data de despacho: 08.05.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 11219/CP/OP/GI 
Nome: António Cardoso da Fonte 
Assunto: Caducidade da Admissão da Comunicação Prévia 
Local: B.º Pinhal Verde, lote 35 - Caneças 
Data de despacho: 08.05.2012 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade da admissão da 
comunicação prévia. Notificar 
  
Processo n.º 12749/CP/OP/GI 
Nome: Basílio Antunes Mendes 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Casal do Abadesso, lote 745 – B.º Casal Novo - 
Famões 
Data de despacho: 09.05.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12919/CP/OP/GI 
Nome: Carlos António Machado Tavares 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua José Malhoa, lote 1011, B.º Casal Novo - Famões 
Data de despacho: 09.05.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12605/D/V 
Nome: Maria Helena de Freitas Martins 
Assunto: Determinação de execução de obras de conservação 
Local: Av. D. Dinis n.º 4 C/V Dta. - Odivelas 
Data de despacho: 09.05.2012 
Teor do Despacho: Notificar para execução de obras 
  
Processo n.º 13250/IP/ED 
Nome: Alfredo José Batista Neves Nunes 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Rua Sidónio Pais, n.º 44 - Odivelas 
Data de despacho: 15.05.2012 
Teor do Despacho: Parecer favorável 
  
Processo n.º 13040/D 
Nome: Zon TV Cabo 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Av. Ary dos Santos - Famões 
Data de despacho: 15.05.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
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Processo n.º 13112/IP/ED 
Nome: António da Silva 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Rua Augusto Amaral, lote 99, B.º Sol Nascente - Famões 
Data de despacho: 15.05.2012 
Teor do Despacho: Parecer favorável 
  
Processo n.º 13100/P/ED 
Nome: Vitor Manuel César Pimenta 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Rua da Liberdade, lote 532 – B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 15.05.2012 
Teor do Despacho: Parecer favorável 
  
Processo n.º 11747/D/PUB 
Nome: InfraSecur – Sistemas de Segurança, S.A. 
Assunto: Licenciamento de Publicidade 
Local: Rua Vasco Santana, n.º 12, Esq. – Dto. - Odivelas 
Data de despacho: 15.05.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 11724/D/PUB 
Nome: Infrasys – Sistemas Integrados, S.A. 
Assunto: Licenciamento de Publicidade 
Local: Rua Vasco Santana, n.º 12, Esq. E Dto. – Urb. Colinas do 
Cruzeiro 
Data de despacho: 15.05.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12860/CP/OP/GI 
Nome: Marçal Antunes Rodrigues 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Av. do Vale Grande, lote 19, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de despacho: 16.05.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 11619/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Manuel da Silva Martins 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal do Bispo, lote 316 - Famões 
Data de despacho: 16.05.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 8677/OP/GI 
Nome: Maria da Conceição Antunes 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Mário Viegas, lote 91, B.º Vale Pequeno - Pontinha 
Data de despacho: 16.05.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 3171/LO/GI 
Nome: António dos Santos Marques 
Assunto: Prorrogação para emissão de alvará 
Local: Borralhais – Terra Nova - Pontinha 
Data de despacho: 16.05.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 11793/CP/OP 
Nome: O Bolinha – Jardim Infância, Lda 
Assunto: Caducidade da Admissão da Comunicação Prévia 
Local: B.º Granjas Novas , lote 126 - Ramada 
Data de despacho: 16.05.2012 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade da admissão da 
comunicação prévia. Notificar 
  
 

Processo n.º 10980/CP/OP 
Nome: Ernesto Rodrigues Marques Rosa 
Assunto: Caducidade da Admissão da Comunicação Prévia 
Local: B.º Novo St.º Eloy, lote 73 - Pontinha 
Data de despacho: 16.05.2012 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade da Admissão Prévia. 
Notificar 
  
Processo n.º 5201/OP/GI 
Nome: Pedro Miguel Salvador Ribeiro 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Padre Cruz, lote 121, B.º Casal do Bispo - Famões 
Data de despacho: 16.05.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 11149/CP/OP/GI 
Nome: João de Almeida Dias 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua S. Sebastião, lote 823, Bairro Casal da Silveira - 
Famões 
Data de despacho: 16.05.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12886/OP/GI 
Nome: Maria de Fátima Marçal dos Santos 
Assunto: Licenciamento Condicionado 
Local: Rua Almada Negreiros, lote 294, B.º do Girassol - 
Ramada 
Data de despacho: 16.05.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 9251/OP/GI 
Nome: Rogério dos Reis Castanheira 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua A, lote 20, B.º Quinta do Porto Pinheiro 
Data de despacho: 16.05.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 10073/OP/GI 
Nome: Manuel Jorge Frade 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Lagos, lote 64, B.º Casal S. Sebastião - 
Famões 
Data de despacho: 16.05.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 10894/CP/OP/GI 
Nome: Nuno Manuel Lopes Pereira 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Alfredo Keil, lote 6 – B.º Casal dos Apréstimos - 
Ramada 
Data de despacho: 16.05.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 7310/OP/GI 
Nome: Marcos Antero Cabaço 
Assunto: Comunicação prévia 
Local: Rua Casal Novo, lote 366, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 18.05.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 5997/OP 
Nome: Pontiprédio – Construção Civil, Lda 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Estrada da Paiã, lote 15 (Rua M lotes 8) – Estrada da Paiã 
- Pontinha 
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Data de despacho: 16.05.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 10331/OP 
Nome: Miguel Angelo Soares Lage 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua Alfredo Ruas, n.º 64 - Ramada 
Data de despacho: 16.05.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13021/CP/OP/Gi 
Nome: Joaquim dos Santos Costa 
Assunto: Comunicação prévia 
Local: B.º Casal Novo, lote 343, Caneças 
Data de despacho: 16.05.2012 
Teor do Despacho:  
  
Processo n.º 10021/OP/GI 
Nome: Telma Alda Monteiro do Carmo 
Assunto: Caducidade do deferimento da autorização 
administrativa 
Local: B.º Monte Verde, lote 49 - Caneças 
Data de despacho: 16.05.2012 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade do deferimento da 
Autorização Administrativa 
  
Processo n.º 11873/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim António Lourenço Patrício 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua 1.º de Agosto, lote 11 – Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 16.05.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 7577/OP/GI 
Nome: Domingos de Oliveira Ferreira 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Coimbra, lote 91 – Bairro Casalinho da 
Azenha - Pontinha 
Data de despacho: 16.05.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 10930/OCP/OC 
Nome: Manuel Ribeiro 
Assunto: Comunicação prévia 
Local: Rua Ivone Silva, lote 61 – B.º Vale Pequeno - Pontinha 
Data de despacho: 16.05.2012 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 3043/OCP/OC 
Nome: Mansur Ibrahim 
Assunto: Autorização de utilização 
Local: Av. Professor Dr. Augusto Abreu Lopes, lote 190 – 
Quinta do Mendes - Odivelas 
Data de despacho: 16.05.2012 
Teor do Despacho: Deferir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listagem dos Alvarás de Construção, Utilização, 
Prorrogações e Rejeições Liminares, emitidos pelo Diretor 
do Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
no uso da competência subdelegada pelo Vereador Paulo 
César Teixeira, através do despacho 4/VPCT/11, de 13 de 
Janeiro, nos termos da Informação n.º Interno/2012/6934, 
de 2012.07.09, referente aos meses de abril e maio de 2012:  
 
 
Mês de abril 
 
Alvarás de Construção 
 
Processo n.º 11913/OP 
Nome: Associação de Jardins-Escolas João de Deus 
Assunto: Concessão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Largo Artur Semedo, Urbanização da Ribeirada - 
Odivelas 
Data de despacho: 07.02.2012 
Alvará n.º 12/2012 
  
Processo n.º 10892/OCP 
Nome: Move 4 Fitness – Health e Fitness Unipessoal Club, Lda 
Assunto: Alvará de Obras de Alterações 
Local: Rua Heróis de Chaimite n.º 16 - Odivelas 
Data de despacho: 28.07.2010 
Alvará n.º 13/2012 
 
 
 
Alvarás de Utilização 
 
Processo n.º 8440/OP 
Nome: Lumilar – Sociedade de Construções, Lda 
Assunto:  Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Quinta das Piçarras, Lt. 18 - Caneças 
Data de despacho: 22.03.2012 
Alvará n.º  105/2012 
  
Processo n.º 12226/CP/OP/GI 
Nome: Custódia Joaquim de Figueiredo 
Assunto:  Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua do Vale Pequeno, lote 104, Bairro do Vale Pequeno - 
Pontinha 
Data de despacho: 09.03.2012 
Alvará n.º  106/2012 
  
Processo n.º 11718/CP/OP/GI 
Nome: Maria do Carmo Silvestre Pinto Gaspar 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua das Fontaínhas, lote 53, Bairro das Fontaínhas - 
Famões 
Data de despacho: 27.02.2012 
Alvará n.º 107/2012 
  
Processo n.º 8672/OP 
Nome: Flor do Sol – Construções, Lda 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Major Caldas Xavier, n.º 51 - Odivelas  
Data de despacho: 10.08.2011 
Alvará n.º 108/2012 
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Processo n.º 12525/CP/OP/GI 
Nome: Álvaro Soares Pereira 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Raul Proença, Lt 42 – Bairro Quinta das Dálias - 
Famões  
Data de despacho: 09.03.2012 
Alvará n.º 108 - A/2012 
  
Processo n.º 33483/OCP/OC 
Nome: Joaquim Ribeiro Nunes e Filhos, Lda 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Palmira Bastos, n.º 2, Urb. Codivel, Quinta da 
Barrosa - Odivelas 
Data de despacho: 26.03.2012 
Alvará n.º 109/2012 
  
Processo n.º 2610/OP 
Nome: António Manuel de Jesus Martins 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua dos Lilases, lote 4, Urbanização Solares da Amoreira - 
Ramada 
Data de despacho: 09.03.2012 
Alvará n.º 110/2012 
  
Processo n.º 5060/OP/GI 
Nome: Amarino Rodrigues Luis 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade da Figueira da Foz, lote 512, Bairro Vale 
Grande - Pontinha  
Data de despacho: 26.03.2012 
Alvará n.º 111/2012 
  
Processo n.º 12015/CP/OP/GI 
Nome: Maria Isabel das Neves Francisco da Mata 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Sítio da Várzea, lote 8, Bairro Sítio da Várzea - 
Ramada 
Data de despacho: 27.03.2012 
Alvará n.º 112/2012 
  
Processo n.º 11327/OP 
Nome: Rui Miguel Sousa dos Santos 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Fontaínha das Pias - Caneças 
Data de despacho: 26.03.2012 
Alvará n.º 113/2012 
  
Processo n.º 6773/OP 
Nome: Tomarobra Edificações Urbanas, Lda 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Urbanização Casal da Paradela, lote 3 – Póvoa de Santo 
Adrião 
Data de despacho: 09.03.2012 
Alvará n.º 114/2012 
  
Processo n.º 11920/CP/OP/GI 
Nome: Jorge Ferreira Rodrigues 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua D. António Ferreira Gomes, lote 125, Bairro das 
Granjas Novas 
 - Ramada 
Data de despacho: 01.02.2012 
Alvará n.º 115/2012 
 
 
 

Processo n.º 10017/OP/GI 
Nome: João Passos Mateus 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Paz, lote 611, Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 09.03.2012 
Alvará n.º 116/2012 
  
Processo n.º 11304/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Gregório Sequeira 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Gago Coutinho, lote 64, Bairro Novo de Santo Eloy - 
Pontinha 
Data de despacho: 26.03.2012 
Alvará n.º 117/2012 
  
Processo n.º 11986/CP/OP/GI 
Nome: Júlio Roque de Frias Fino e Outro 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Vendas Novas, lote 326, Bairro Vale 
Grande - Pontinha 
Data de despacho: 26.03.2012 
Alvará n.º 119/2012 
  
Processo n.º 9328/OP 
Nome: NHC – Nova Habitação Cooperativa, CRL 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Praceta Grão Vasco, n.º 5 – A, Bairro Calouste 
Gulbenkian - Odivelas 
Data de despacho: 26.03.2012 
Alvará n.º 121/2012 
  
Processo n.º 9328/OP 
Nome: NHC – Nova Habitação Cooperativa, CRL 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Praceta Grão Vasco, n.º 5 – C, Bairro Calouste 
Gulbenkian - Odivelas 
Data de despacho: 22.03.2012 
Alvará n.º 122/2012 
  
Processo n.º 6777/OP 
Nome: Ambifuturo – Valorização e Gestão de Resíduos, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Urb. Quinta do Segulim lote AE 19 - Famões 
Data de despacho: 09.03.2012 
Alvará n.º 123/2012 
  
Processo n.º 9953/OP/GI 
Nome: Rui Manuel Antunes Amaro 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Eng.º Adelino Amaro da Costa, lote 123, Bairro Casal 
da Silveira –  
Famões 
Data de despacho: 10.04.2012 
Alvará n.º 124/2012 
  
Processo n.º 11602/CP/OP/GI 
Nome: Ermelinda da Silva Sequeira 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Maria da Fonte, lote 152, Bairro da Milharada - 
Pontinha 
Data de despacho: 26.03.2012 
Alvará n.º 125/2012 
  
Processo n.º 12051/CP/OP/GI 
Nome: Amélia Mariana Filipe Rodrigues 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
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Local: Rua da Urze, lote 39, Bairro Pinhal Verde - Caneças 
Data de despacho: 26.03.2012 
Alvará n.º 126/2012 
 
Processo n.º 36083/OCP/OC 
Nome: Manuel Artur Geiroto Oliveira 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Estremoz, lote 153, Bairro Casal de São 
Sebastião 
 - Famões 
Data de despacho: 26.03.2012 
Alvará n.º 127/2012 
 
Processo n.º 11899/CP/OP/GI 
Nome: António Manuel Gaspar Sampaio 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Irene Lisboa, lote 24, Bairro Granjas Novas - 
Ramada 
Data de despacho: 27.03.2012 
Alvará n.º 128/2012 
 
Processo n.º 12445/CO/OP/GI 
Nome: António Matias Coelho 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Estremoz, lote 299, Bairro Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 27.01.2012 
Alvará n.º 129/2012 
 
Processo n.º 12653/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Cardoso Nunes Rego 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Sousa de Carvalho lote 117, Bairro Encosta do 
Mourigo - Famões 
Data de despacho: 26.03.2012 
Alvará n.º 130/2012 
 
Processo n.º 9133/OP/GI 
Nome: José da Silva Martins 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Pedreira, lote 242, Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 26.03.2012 
Alvará n.º 131/2012 
 
Processo n.º 7498/OP/GI 
Nome: Paulo Avelino Faria Martins 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Beco do Progresso, lote 25, Bairro das Fontainhas - 
Ramada 
Data de despacho: 26.03.2012 
Alvará n.º 132/2012 
 
Processo n.º 11833/CP/OP/GI 
Nome: Associação de Melhoramentos Sócio Culturais do Vale 
Grande 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua São Martinho, lote 205, Bairro do Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 23.02.2012 
Alvará n.º 133/2012 
 
Processo n.º 12296/CP/OP/GI 
Nome: Lúcia de Jesus Dias 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua do Norte, lote 33, Bairro das Sete Quintas - Caneças 
Data de despacho: 26.03.2012 
Alvará n.º 134/2012 

 Processo n.º 9337/OP/GI 
Nome: Armindo Pires Fernandes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Ferreira de Castro, lote 8, Bairro das Setes Quintas - 
Caneças 
Data de despacho: 02.04.2012 
Alvará n.º 135/2012 
  
Processo n.º 10628/CP/OP/GI 
Nome: Maria do Rosário Nunes Pires 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Gaia, lote 1106, Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 09.04.2012 
Alvará n.º 136/2012 
  
Processo n.º 9754/OP 
Nome: Maria dos Anjos Delgado Lopes Martins Canhoto 
Assunto: Concessão de Aditamento ao Alvará de Habitação e 
Alvará de Ocupação 
Local: Rua da República, n.º 8 e 8ª - Caneças 
Data de despacho: 26.03.2012 
Alvará n.º 195/49 e 196/49 
  
Processo n.º 11086/OP 
Nome: António Monteiro de Azevedo 
Assunto: Concessão de Aditamento ao Alvará de Habitação 
Local: Rua Dr. Sidónio Pais, n.º 25 - Odivelas 
Data de despacho: 27.02.2012 
Alvará n.º 354/63 
 
 
 
Rejeições Liminares 
 
Nº Processo : 7466/OP/GI 
Nome : Paula Sofia Magalhães 
Assunto : Rejeição Liminar – renovação de licenciamento 
Local : Rua Ruben A – lote 264 – Trigache Norte 
Data do Despacho : 03.05.2012 
Teor do Despacho : Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo : 12910/CP/OP/GI 
Nome : António Dinis de Barros 
Assunto : Rejeição Liminar – comunicação prévia de legalização 
Local : Rua 8 de Março, Lote C 15 – Pedernais - Ramada 
Data do Despacho : 19.04.2012 
Teor do Despacho : Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo : 12489/CP/OP/GI 
Nome : Aurélio Fernandes Gomes 
Assunto : Rejeição  Liminar – comunicação prévia de legalização 
Local : Av. Luís de Camões – Lote 26 A – Qta das Pretas - 
Famões 
Data do Despacho : 24.04.2012 
Teor do Despacho : Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo : 10441/OP 
Nome : Rui Miguel Sintrão de Carvalho 
Assunto : Rejeição Liminar – Pedido de Autorização de 
Utilização 
Local : Rua Marechal Gomes da Costa – Casal do Alvito - 
Famões 
Data do Despacho : 19.04.2012 
Teor do Despacho : Rejeitar Liminarmente 
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Mês de maio 
 
Alvarás de Utilização 
 
Processo n.º 12018/CP/OP/GI 
Nome: Avelino Mano de Vilas Boas 
Assunto:  Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Soares dos Reis, Lt 95, B.º Trigache Norte - Famões 
Data de despacho: 24.04.2012 
Alvará n.º  137/2012 
  
Processo n.º 40000/OCP 
Nome: António Simão Lino 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Almirante Gago Coutinho, n.º 84 A – Ponte da Bica - 
Ramada 
Data de despacho: 24.04.2012 
Alvará n.º 138/2012 
  
Processo n.º 12184/CP/OP/GI 
Nome: Etelvina Maria Pires 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Maria da Fonte, lote 181, Bairro da Milharada - 
Pontinha 
Data de despacho: 26.03.2012 
Alvará n.º 139/2012 
  
Processo n.º 2857/OP/GI 
Nome: José António de Vreitas Malheiro 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: R. S. João, lote 186, Bairro do Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 09.04.2012 
Alvará n.º 140/2012 
  
Processo n.º 12526/CP/OP/GI 
Nome: José Joaquim Freixeda Ginja 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 16 de Abril, lote 140, Bairro do Sol Nascente - 
Famões 
Data de despacho: 26.03.2012 
Alvará n.º 141/2012 
  
Processo n.º 12091/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Manuel dos Reis José 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua do Ribeirinho, Lt. 27, - Bairro das Canoas - Pontinha 
Data de despacho: 09.04.2012 
Alvará n.º 142/2012 
  
Processo n.º 9007/OP/GI 
Nome: Filipe Dias Rosa 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Abel Manta, lote 200, Bairro Encosta do Mourigo - 
Famões 
Data de despacho: 09.04.2012 
Alvará n.º 143/2012 
  
Processo n.º 11572/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Manuel Carlos Ferreira 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Vendas Novas, lote 336, Bairro Vale 
Grande, Pontinha 
Data de despacho: 24.04.2012 
Alvará n.º 144/2012 
  
 

Processo n.º 12828/CP/OP/GI 
Nome: Virtuoso Alves Côdea 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Av. Luís de Camões, Lt 34, B.º Quinta das Pretas - 
Famões 
Data de despacho: 24.04.2012 
Alvará n.º 145/2012 
  
Processo n.º 10248/CP/OP/GI 
Nome: Soicifide – Sociedade de Construções Torre, S.A. 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Soeiro Pereira Gomes, lote 874, B.º Casal Novo - 
Famões 
Data de despacho: 26.05.2012 
Alvará n.º 146/2012 
  
Processo n.º 147/2012 
Nome: Florentino Manuel dos Santos Serranheiro e Outro 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Av. Da Liberdade, Lt 120, B.º Trigache Norte - Famões 
Data de despacho: 24.04.2012 
Alvará n.º 147/2012 
  
Processo n.º 11812/CP/OP/GI 
Nome: Estevão Inácio Maçarico 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Laura Alves, lote 72, B.º Quinta da Condessa - 
Pontinha 
Data de despacho: 24.04.2012 
Alvará n.º 148/2012 
  
Processo n.º 11994/CP/OP/GI 
Nome: Manuel da Silva 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Laura, Lt 79, B.º Quinta da Condessa - Pontinha 
Data de despacho: 11.05.2012 
Alvará n.º 149/2012 
  
Processo n.º 10094/OCP/OC 
Nome: Delmar Joaquim de Matos Ferreira 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Alfredo Marceneiro, Lt. 251, B.º Vale Pequeno - 
Pontinha 
Data de despacho: 24.05.2012 
Alvará n.º 150/2012 
  
Processo n.º 10894/CP/OP/GI 
Nome: Nuno Manuel Lopes Pereira 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Alfredo Keil, Lt 6, B.º Casal dos Apréstimos - 
Ramada 
Data de despacho: 16.05.2012 
Alvará n.º 151/2012 
  
Processo n.º 11149/CP/OP/GI 
Nome: João de Almeida Dias 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua São Sebastião, lote 823, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de despacho: 16.05.2012 
Alvará n.º 152/2012 
  
Processo n.º 12331/CP/OP/GI 
Nome: Fernando da Encarnação Santos Simões 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua das Palmeiras, Lt. 34, B.º Quinta da Barroca - 
Famões 
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Data de despacho: 02.05.2012 
Alvará n.º 153/2012 
   
Processo n.º 3043/OCP/OC 
Nome: Mansur Ibrahim 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Av. Professor Dr. Augusto Abreu Lopes, Lt 190, Quinta 
do Mendes –  
Odivelas 
Data de despacho: 16.05.2012 
Alvará n.º 154/2012 
  
Processo n.º 5201/OP/GI 
Nome: Pedro Miguel Salvado Ribeiro 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Padre Cruz, lote 121, B.º Casal do Bispo - Famões 
Data de despacho: 16.05.2012 
Alvará n.º 155/2012 
  
Processo n.º 12749/CP/OP/GI 
Nome: Basílio Antunes Mendes 
Assunto: Concessão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Casal do Abadesso, Lt 745, B.º Casal Novo - Famões 
Data de despacho: 09.05.2012 
Alvará n.º 156/2012 
 
 
 
Rejeições Liminares 
 
Nº Processo: 13153/CP/OP/GI 
Nome : Beijamim da Silva Martins 
Assunto : Rejeição Liminar – Comunicação Prévia de 
Legalização 
Local : Rua Humberto Delgado – lote 5 – B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data do Despacho : 31.05.2012 
Teor do Despacho : Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo : 13171/CP/OP/GI 
Nome : Ercilia do Carmo Musqueira Pombal 
Assunto : Rejeição Liminar – Comunicação de Obras de 
Legalização 
Local : Rua Marquês de Pombal – Lote 288 – B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data do Despacho : 31.05.2012 
Teor do Despacho : Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo : 3021/OP/GI 
Nome : Faustino Souto Gomes 
Assunto : Rejeição Liminar – Autorização de Utilização 
Local : Rua Almeida Garret – lote 767 – B.º Casal Novo - 
Famões 
Data do Despacho : 31.05.2012 
Teor do Despacho : Rejeitar Liminarmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listagem dos comprovativos de admissibilidades de 
comunicação prévia emitidos pelo Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, no 
uso da competência subdelegada pelo Vereador Paulo 
César Teixeira, através do despacho 4/VPCT/11, de 13 de 
Janeiro, nos termos da Informação n.º Interno/2012/6933, 
de 2012.07.09, referente aos meses de abril e maio de 2012:  
 
 
Mês de abril 
 
Processo n.º 12977/CP/OP/GI 
Nome: Libório Pereira Soares 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Teófilo Braga, lote 480, Bairro Casal Novo - Famões 
Data de despacho: 27.02.2012 
Comprovativo n.º 107/2012 
 
Processo n.º 6282/OP/GI 
Nome: José Augusto Sequeira Mateus 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Afonso Lopes Viera, lote 101, Bairro Novo das 
Queimadas - Famões 
Data de despacho: 07.07.2010 
Comprovativo n.º 108/2012 
 
Processo n.º 13054/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Gomes Vilarinho 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua de S. José, lote 124, Bairro Vale Grande - Pontinha 
Data de despacho: 09.03.2012 
Comprovativo n.º 109/2012 
 
Processo n.º 12752/CP/OP/GI 
Nome: Carla Sofia da Silva Barbosa Fernandes e Silva 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Padre António Vieira, lote 632, Bairro do Saramagal - 
Famões 
Data de despacho: 09.03.2012 
Comprovativo n.º 110/2012 
 
Processo n.º 13086/OP/CP/GI 
Nome: Joaquim Silva Simões 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Estrada Municipal lote 309, Bairro do Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 20.03.2012 
Comprovativo n.º 111/2012 
 
Processo n.º 7017/OP/GI 
Nome: Laureano Galvão Pereira 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Rodrigues Migueis, lote 39, Bairro Tomada da 
Amoreira - Ramada 
Data de despacho: 27.02.2012 
Comprovativo n.º 112/2012 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIII - N.º 14 - 24 de julho de 2012 

34 
 

Processo n.º 13000/CP/OP/GI 
Nome: Aníbal Jorge Campos Paçó 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Benformoso lote 273, Bairro Casal do Bispo - 
Famões 
Data de despacho: 22.03.2012 
Comprovativo n.º 113/2012 
 
Processo n.º 12978/CP/OP/GI 
Nome: José Maria 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Marquês de Pombal, lote 292, Bairro Casal Novo - 
Caneças 
Data de despacho: 26.03.2012 
Comprovativo n.º 114/2012 
 
Processo n.º 12639/CP/OP/GI 
Nome: Francisco Manuel Gil de lemos 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua José Rodrigues Miguéis, lote 72, Bairro Tomada da 
Amoreira - Ramada 
Data de despacho: 09.03.2012 
Comprovativo n.º 115/2012 
 
Processo n.º 12739/CP/OP/GI 
Nome: José da Ascenção Pinheiro 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Chafariz, lote 166, Bairro Casal da Silveira - 
Famões 
Data de despacho: 27.02.2012 
Comprovativo n.º 116/2012 
 
Processo n.º 12676/CP/OP/GI 
Nome: José Antunes Évora 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Liberdade, lote 189, Bairro Casal da Silveira - 
Famões 
Data de despacho: 26.03.2012 
Comprovativo n.º 117/2012 
 
Processo n.º 12381/OP 
Nome: Imorretalho – Gestão de Imóveis, Lda. 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Estrada da Paiã, Centro Comercial Odivelas Parque - 
Odivelas 
Data de despacho: 09.03.2012 
Comprovativo n.º 118/2012 
 
Processo n.º  
Nome:  
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local:  
Data de despacho:  
Comprovativo n.º 119/2012 
 
Processo n.º 12706/CP/OP/GI 
Nome: Ana Maria Mendonça Santos de Paiva Boléo 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 

Local: Rua de São José, n.º 10, Caneças 
Data de despacho: 26.03.2012 
Comprovativo n.º 120/2012 
 
Processo n.º 12802/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Farinha Rodrigues e Outro 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Engenheiro Adelino Amaro da Costa, lote 131, 
Bairro Casal da Silveira - Famões 
Data de despacho: 10.02.2012 
Comprovativo n.º 121/2012 
 
Processo n.º  
Nome:  
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local:  
Data de despacho:  
Comprovativo n.º 122/2012 
 
Processo n.º 12848/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Jesus Marçal Fonte 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua S. Martinho, lote 112, Bairro do Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 03.01.2012 
Comprovativo n.º 123/2012 
 
Processo n.º 13034/CP/OP/GI 
Nome: Manuel António Alves Martins 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Gaia, lote 1080, Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 26.03.2012 
Comprovativo n.º 124/2012 
 
Processo n.º 34160/OCP/OC 
Nome: Jorge Alexandre Joaquim 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua das Tílias, lote 107, Bairro Vale Pequeno - Pontinha 
Data de despacho: 26.03.2012 
Comprovativo n.º 125/2012 
 
Processo n.º 12870/CP/OP/GI 
Nome: Maria Adília Guerreiro Pacheco 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Amadeu Sousa Cardoso, lote 83, Bairro Casal dos 
Apréstimos – Ramada 
Data de despacho: 27.03.2012 
Comprovativo n.º 126/2012 
 
Processo n.º 12405/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Maria Marques do Santos 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Francisco da Holanda, lote 103, Bairro Casal das 
Queimadas - Famões 
Data de despacho: 26.02.2012 
Comprovativo n.º 127/2012 
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Processo n.º 9649/OP/GI 
Nome: Manuel Jesus Faria 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 19 de Junho, lote 79, Bairro Sol Nascente - Famões 
Data de despacho: 26.03.2012 
Comprovativo n.º 128/2012 
 
Processo n.º 12675/OCP/OC 
Nome: Francisco Marques 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Av. João António Carvalho, lote 34 - Famões 
Data de despacho: 10.03.2012 
Comprovativo n.º 129/2012 
 
Processo n.º 12744/CP/OP/GI 
Nome: Camilo Lopes 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Braga, lote 568, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 04.11.11 
Comprovativo n.º 130/2012 
 
Processo n.º  
Nome:  
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local:  
Data de despacho:  
Comprovativo n.º 131/2012 
 
Processo n.º 12807/CP/OP/GI 
Nome: Arlindo do Espírito Santo 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua José Malhoa, lote 75, Bairro Casal dos Apréstimos 
Data de despacho: 09.04.2012 
Comprovativo n.º 132/2012 
 
Processo n.º 11829/CP/OP/GI 
Nome: Arselino da Costa Marques 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Vitória, lote 45, Bairro Casal do Rato - Pontinha 
Data de despacho: 15.06.2011 
Comprovativo n.º 133/2012 
 
Processo n.º 5960/OP/GI 
Nome: Manuel Belo de Matos 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Torres Vedras, lote 433, Bairro Casal de 
São Sebastião - Famões 
Data de despacho: 09.04.12 
Comprovativo n.º 134/2012 
 
Processo n.º 13051/CP/OP/GI 
Nome: Nuno Ferreira Francisco 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Paz, lote 608, Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 09.13.2012 
Comprovativo n.º 135/2012 
 

Processo n.º 13045/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Manuel Tavares 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Gaia, lote 1100, Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 16.03.12 
Comprovativo n.º 136/2012 
 
Processo n.º 12304/CP/OP/GI 
Nome: Rosalina de Jesus 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua das Beiras, lote 275, Bairro Vale Pequeno - Pontinha 
Data de despacho: 09.03.12 
Comprovativo n.º 137/2012 
 
 
Mês de maio 
 
Processo n.º 12941/CP/OP/GI 
Nome: Arminda dos Santos Pinto 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Paulo Renato, lote 990 – Bairro Casal Novo -  
Famões 
Data de despacho: 27.02.2012 
Comprovativo n.º 138/2012 
 
Processo n.º 12836/CP/OP/GI 
Nome: Leonel Dias Esteves 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Paz, lote 639, Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 09.04.2012 
Comprovativo n.º 139/2012 
 
Processo n.º 2383/OP 
Nome: Sociedade de Construções do Barosa, Lda 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro, zona 8, lote 13 - Odivelas 
Data de despacho: 24.04.2012 
Comprovativo n.º 140/2012 
 
Processo n.º 8441/OP 
Nome: João M. Fernandes & Filhos, Lda 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Quinta das Piçarras, lote 19 - Caneças 
Data de despacho: 24.04.2012 
Comprovativo n.º 141/2012 
 
Processo n.º 7803/OCP/OC 
Nome: Maurílio dos Santos Afonso 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Faro, lote 85, Bairro Casalinho da Azenha 
- Pontinha 
Data de despacho: 24.11.2011 
Comprovativo n.º 142/2012 
 
Processo n.º 4837/OCP/OC 
Nome: Bortex – Comércio e reparação de escapes e acessórios, 
Lda 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
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Local: Rua Cidade de Faro, lote 85, Bairro Casalinho da Azenha 
- Pontinha 
Data de despacho: 10.02.2012 
Comprovativo n.º 143/2012 
 
Processo n.º 12957/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Alberto Carneiro 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Lagos, Lt. 62, B.º Casal de São Sebastião - 
Famões 
Data de despacho: 26.03.2012 
Comprovativo n.º 144/2012 
 
Processo n.º 12031/CP/OP/GI 
Nome: Fausto José da Conceição Nobre Queiróz 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Jaime Cortesão, Lt. 52, B.º Encosta do Mourigo - 
Famões 
Data de despacho: 20.04.2012 
Comprovativo n.º 145/2012 
 
Processo n.º 12567/CP/OP/GI 
Nome: Fernanda Lurdes Cardoso 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua de Santo António, lote 43, Bairro Novo das 
Queimadas - Famões 
Data de despacho: 24.04.2012 
Comprovativo n.º 146/2012 
 
Processo n.º 7018/OP/GI 
Nome: Álvaro Marques Galvão 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua José Rodrigues Migueis, Lt. 38, B.º Tomada da 
Amoreira - Ramada 
Data de despacho: 24.04.2012 
Comprovativo n.º 147/2012 
 
Processo n.º 12709/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Valente Lopes 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Choupal, lote 63, Bairro do Casal das Queimadas 
à Quinta das Dálias - Famões 
Data de despacho: 24.04.2012 
Comprovativo n.º 148/2012 
 
Processo n.º 12674/CP/OP/GI 
Nome: César Alves 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Fernão Lopes, lote 94, Bairro Monte Verde - Caneças 
Data de despacho: 24.04.2012 
Comprovativo n.º 149/2012 
 
Processo n.º 11598/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Simões Tomé 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Chafariz, lote 180, Bairro Casal da Silveira - 
Famões 
Data de despacho: 10.05.2011 
Comprovativo n.º 150/2012 

Processo n.º 7754/OP/GI 
Nome: João Manuel Reigones Abade 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Liberdade, Lt. 23, Bairro do Vale Pequeno - 
Pontinha 
Data de despacho: 24.04.2012 
Comprovativo n.º 151/2012 
 
Processo n.º 12989/CP/OP/GI 
Nome: Graciosa de Jesus Domingues 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua de S. José, Lt 104, B.º do Vale Grande - Pontinha 
Data de despacho: 24.04.2012 
Comprovativo n.º 152/2012 
 
Processo n.º 12834/CP/OP/GI 
Nome: Abílio do Carmo Rodrigues 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 1º de Agosto, Lt 21, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 24.04.2012 
Comprovativo n.º 153/2012 
 
Processo n.º 12990/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Ribeiro Lourenço 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua de São José, lote 103, Bairro Vale Grande - Pontinha 
Data de despacho: 24.04.2012 
Comprovativo n.º 154/2012 
 
Processo n.º 12176/CP/OP/GI 
Nome: António dos Santos Rodrigues Rua 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Camilo Castelo Branco, Lt. 58, B.º Casal das 
Queimadas á Quinta das Dálias - Famões 
Data de despacho: 24.04.2012 
Comprovativo n.º 155/2012 
 
Processo n.º 12513/CP/OP/GI 
Nome: João Manuel Galveias Vidigal 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Urze, Lt 11, B.º Pinhal Verde - Caneças 
Data de despacho: 24.04.2012 
Comprovativo n.º 156/2012 
 
Processo n.º 12175/CP/OP/GI 
Nome: António dos Santos Rodrigues Rua 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Dom Dinis, lote 91, Bairro Casal das Queimadas à 
Quinta das Dálias - Famões 
Data de despacho: 24.04.2012 
Comprovativo n.º 157/2012 
 
Processo n.º 13148/CP/OP/GI 
Nome: Luís Francisco dos Santos 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Brasil, lote 403, Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 24.04.2012 
Comprovativo n.º 158/2012 
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Processo n.º 12917/CP/OP/GI 
Nome: José Augusto Nabais Paiva 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua de Santo Estevão, lote 196, Bairro Casal da Silveira - 
Famões 
Data de despacho: 26.03.2012 
Comprovativo n.º 159/2012 
 
Processo n.º 12854/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Cabral da Cruz 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Professora Maria Lamas, lote 98, Bairro Sete Quintas 
- Caneças 
Data de despacho: 09.04.2012 
Comprovativo n.º 160/2012 
 
Processo n.º 13095/CP/OP/GI 
Nome: Daniel Coelho Tavares 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Avenida Vale Grande, lote 76 - Pontinha 
Data de despacho: 28.03.2012 
Comprovativo n.º 161/2012 
 
Processo n.º 12876/CP/OP/GI 
Nome: Sandra Cristina Pratas Nunes Ribeiro 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Amélia Rey Colaço, Lt. 86, B.º Quinta da Condessa 
Data de despacho: 09.03.2012 
Comprovativo n.º 162/2012 
 
Processo n.º 11368/CP/OP/GI 
Nome: Célia Maria Martins Correia Charepe e Outro 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Ourém, lote 378, Bairro Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 09.03.2012 
Comprovativo n.º 163/2012 
 
Processo n.º 11353/CP/OP/GI 
Nome: Valdemar Henriques dos Santos 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 25 de Abril, lote 13, B.º Tomada da Amoreira - 
Ramada 
Data de despacho: 08.06.2010 
Comprovativo n.º 164/2012 
 
Processo n.º 12287/CP/OP/GI 
Nome: António Carlos da Silva Tiago 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 25 de Dezembro, lote B 41, Bairro dos Pedrenais - 
Ramada 
Data de despacho: 20.04.2011 
Comprovativo n.º 165/2012 
 
Processo n.º 12335/CP/OP/GI 
Nome: António Pinheiro Rodrigues – Construções Unipessoal, 
Lda 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 

Local: Rua Cidade de Rio Maior, lote 246, Casal de São Sebastião 
- Famões 
Data de despacho: 20.04.2011 
Comprovativo n.º 166/2012 
 
Processo n.º 7946/OP/GI 
Nome: Paulo Alexandre Alves Carrilho 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Amadeu Sousa Cardoso, lote 98, B.º Casal dos 
Apréstimos - Ramada 
Data de despacho: 24.04.2012 
Comprovativo n.º 167/2012 
 
Processo n.º 13076/CP/OP/GI 
Nome: Isabel Maria Gomes da Silva André 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Vale Pequeno, lote 102 - Pontinha 
Data de despacho: 24.04.2012 
Comprovativo n.º 168/2012 
 
Processo n.º 12433/CP/OP/GI 
Nome: Guilherme Alves Cerdeira 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: R. D. Dinis, lote 80, B.º Casal das Queimadas à Quinta 
das Dálias 
Data de despacho: 28.03.2012 
Comprovativo n.º 169/2012 
 
Processo n.º 12418/CP/OP/GI 
Nome: Mário Jorge de Carvalho Fernandes 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Aquilino Ribeiro, Lt 279, B.º do Vale Pequeno - 
Pontinha 
Data de despacho: 20.05.2011 
Comprovativo n.º 170/2012 
 
Processo n.º 13166/CP/OP/GI 
Nome: Casimiro Antunes Joaquim 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Josefa de Óbidos, Lt 63, Bairro Casal dos Apréstimos 
- Ramada 
Data de despacho: 08.05.2012 
Comprovativo n.º 171/2012 
 
Processo n.º 12905/CP/OP/GI 
Nome: Mário de Jesus Lopes 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Elina Guimarães, Lt 121, Bairro da Milharada - 
Pontinha 
Data de despacho: 24.04.2012 
Comprovativo n.º 172/2012 
 
Processo n.º 12483/CP/OP/GI 
Nome: Maria do Rosário da Cruz Ribeiro Naves 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Jorge de Sena, lote 50, B.º Sítio da Várzea - Ramada 
Data de despacho: 24.11.2011 
Comprovativo n.º 173/2012 
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Processo n.º 13093/CP/OP/GI 
Nome: Maria Carlos Manuel Pina Baptista 
Assunto: Concessão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Almada Negreiros, lote 228, B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data de despacho: 09.04.2012 
Comprovativo n.º 174/2012 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

1111..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  1122  ddee  jjuullhhoo  ddee  22001122  
 
 

Nesta Sessão, que tinha como ponto único o "Debate 
sobre o estado do Município de Odivelas", não se 
efetuaram deliberações. 

 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

1122..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2233  ddee  jjuullhhoo  ddee  22001122  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

"PELO DIREITO À DIGNIDADE PROFISSIONAL NO SNS 
 
Os ataques ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), que é 
provavelmente a maior conquista da democracia 
portuguesa, têm vindo a intensificar-se. Desde o 
encerramento compulsivo de serviços de saúde um pouco 
por todo o país, apenas por motivos economicistas, 
passando pelo brutal aumento das taxas moderadoras e, 
sem esquecer, as tristemente famosas parcerias-público-
privado, nada, nem ninguém, escapa a esse feroz ataque.  
Apesar de constitucionalmente garantido, o direito à saúde 
continua a ser posto em causa. Nos últimos anos, assente 
em parcerias com empresas privadas, o desrespeito pelos 
recursos humanos que trabalham no SNS tem vindo a 
acentuar-se. Proliferam as empresas subcontratadas que 
disponibilizam mão-de-obra, altamente precarizada, ao 
SNS. A contratação a temporária e a recibos verdes, para 
satisfazer necessidades permanentes, está a tornar-se na 
única forma de contratação. Recorde-se que, esses 
profissionais, regra geral, são altamente qualificados.  

Em Odivelas, a degradação das condições de trabalho no 
agrupamento de centros de saúde não é recente. Há cerca 
de um ano, o despedimento de enfermeiros degradou, 
significativamente, o serviço prestado pela unidade de 
cuidados continuados. Mais recentemente, foi conhecida a 
situação dos enfermeiros que viram o seu salário reduzido 
de €7,20 para €4,23 por hora de trabalho. Ou seja, esses 
enfermeiros, iriam receber menos de €400 por mês.  
 
Assim sendo, a Assembleia Municipal de Odivelas 
em sessão plenária, de 23 de Julho de 2012, por 
proposta do Bloco de Esquerda, delibera:  
  
1.Que mantém o seu compromisso indiscutível com o 
Serviço Nacional de Saúde de qualidade, tal qual dispõe a 
Constituição, disponível para todos os cidadãos e cidadãs, 
sem qualquer tipo de exceção;  
2. Total solidariedade com a luta dos enfermeiros, e de 
todos os profissionais do SNS, por condições de trabalho 
dignas, justas e sem precariedade, garantindo, dessa forma, 
um serviço de melhor qualidade;  
3. Que está ao lado e totalmente solidária com a luta de 
todos os cidadãos em defesa do SNS universal;  
4. Ser veementemente contra um modelo de gestão do 
SNS assente em parcerias-público-privado;  
5. Enviar esta moção a todos os grupos parlamentares, ao 
Ministro da Saúde, à direção do Agrupamento de Centros 
de Saúde de Odivelas e ao Sindicato dos Enfermeiros 
Portugueses.  
 
Odivelas, 23 de Julho de 2012  

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Sérgio Paiva, Dr.)" 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

"FALTA DE PESSOAL DE ENFERMAGEM EM ODIVELAS 
 

Vieram recentemente a públicas notícias sobre a 
impossibilidade de acesso a cuidados de saúde básicos por 
parte de vários utentes do Centro de Saúde de Odivelas, 
nomeadamente por falta de profissionais de enfermagem 
para assegurar a prestação desses mesmos cuidados. 
 
Esta situação reveste-se de extrema gravidade. O espectro 
da carência de recursos humanos na área da saúde 
(médicos, mas também enfermeiros e outros técnicos 
especializados) paira sobre o Sistema Nacional de Saúde e 
a saúde dos portugueses como uma ameaça presente. Esta 
ameaça tem sido diluída em muitos casos com soluções de 
recurso que não resolvem os problemas em definitivo mas 
que, não o fazendo, impedem que se gerem situações de 
pura e simples ausência de meios para dar resposta às 
necessidades da população, muitas vezes com grande 
esforço e dedicação dos profissionais que no terreno e no 
dia-a-dia dão a cara e o melhor de si para ultrapassar as 
dificuldades com que se deparam.  
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É inadmissível que haja cidadãos cujo acesso à saúde, 
inclusivamente a cuidados de saúde primários, é negado 
pela inexistência de profissionais especializados para tal, 
como na situação presente em Odivelas. Acresce que esta 
ausência surge no quadro de processos de contratação e 
prestação de serviços fortemente contestados pelas 
organizações sindicais representativas dos enfermeiros, em 
que profissionais altamente qualificados e especializados 
estariam condenados, além da precariedade, a 
remunerações na ordem dos 4 euros por hora e que, no 
cômputo mensal, poderiam ser inferiores ao Salário 
Mínimo Nacional. 
 
Neste quadro, a Assembleia Municipal de Odivelas 
delibera:  
 
- Exigir ao Governo, com a máxima urgência, a 
garantia da reposição da capacidade de cuidados de 
saúde primários à população de Odivelas e da sua 
sustentabilidade, assegurando os meios a eles 
necessários e sem permitir que se criem situações de 
défice de recursos humanos especializados numa área 
essencial à saúde pública e ao bem-estar das pessoas;  
- Exigir esclarecimentos da ARS de Lisboa e Vale do 
Tejo sobre os factos em causa, sobre a situação dos 
recursos humanos na área de Saúde no concelho de 
Odivelas e sobre as perspetivas de futuro a este respeito;  
- Manifestar solidariedade aos profissionais de saúde 
e, em particular, aos enfermeiros, na sua luta pelo 
direito à dignidade profissional e salarial que a sua 
formação e funções merecem;  
- Manifestar solidariedade a todos os profissionais de 
saúde que trabalham no Concelho de Odivelas e que, 
com o seu esforço e dedicação dão todos os dias um 
contributo inestimável para ultrapassar dificuldades e 
constrangimentos e melhorar o acesso à saúde por parte 
da população de Odivelas;  
- Apoiar os esforços e ações que os órgãos autárquicos, e 
nomeadamente a Câmara Municipal, entenderem como 
adequados e proporcionais no sentido de acompanhar a 
situação e de pressionar o Governo para que ela não 
se repita.  
 
Odivelas, 23 de Julho de 2012  
 

O Presidente da Assembleia Municipal 
(Sérgio Paiva, Dr.)" 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

"A LINHA AMARELA DO METRO NA REDE DE TRANSPORTES NA 
AML 

 
Em Junho de 2011, foi anunciada a suspensão do 
prolongamento das linhas amarelas e azul do Metro para 
os Concelhos da Odivelas, Loures e Amadora. Com essa 
medida, foi adiada indefinidamente uma medida 
estruturante da política de transportes e de mobilidade na 

Área Metropolitana de Lisboa (AML), com impactos 
económicos, sociais e ambientais negativos para a AML 
no seu conjunto mas de modo muito particular para os 
cidadãos dos poucos Concelhos não servidos por via 
ferroviária. Na mesma ocasião, foi expressamente 
anunciado que o prolongamento do Metro previsto para 
os concelhos de Odivelas, Loures e Amadora deixava de 
ser prioritário.  
 
Em diferentes momentos, a Assembleia Municipal de 
Odivelas debateu e tomou posição sobre matérias relativas 
à política de transportes e em particular sobre a 
importância da Linha Amarela do Metro para os 
concelhos a Norte de Lisboa, a última das quais em 
Novembro de 2011 para aprovar uma moção a condenar a 
intenção de reduzir o horário de funcionamento do 
metropolitano nesta linha, medida que felizmente não se 
veio a concretizar. 
  
A inauguração recente do prolongamento da Linha 
Vermelha até ao Aeroporto acompanhada da declaração 
de que o prolongamento da Linha Azul até à Reboleira 
continua adiado por pelo menos mais um ano e sem 
qualquer referência a qualquer horizonte de retoma do 
prolongamento da Linha Amarela é motivo de 
preocupação para o futuro da política de transportes e 
para os padrões de mobilidade metropolitanas. A 
expansão da rede de Metro aumentaria significativamente 
a cobertura do Metro numa parte importante da AML, 
correspondente a um universo de várias centenas de 
milhares de pessoas, que inclui os concelhos de Odivelas, 
Loures e Amadora e utentes de outros concelhos que 
acedem ao Metro nestes pontos.  
 
Ao adiar indefinidamente este investimento está a ser 
dificultada a centenas de milhares de cidadãos o acesso a 
este meio de transporte para fins profissionais, familiares 
ou de lazer, num desincentivo ao uso do Metro por tornar 
a rede menos atrativa, menos eficaz e com cobertura 
inferior ao desejável. Pelo contrário, incentiva-se a 
deslocação com recurso ao transporte automóvel, 
poluente, e muitas vezes em transporte individual privado 
em vez de coletivo.  
 
Desse modo, sobrecarrega-se o tráfego, o estacionamento 
e em geral a pressão automobilística sobre as zonas mais 
centrais, em particular na cidade de Lisboa, nos acessos 
que a ela conduzem, nos pontos atuais de acesso ao Metro 
(como Odivelas e o Senhor Roubado) e nas vias 
rodoviárias estruturantes da AML. Mantêm-se, assim, 
fortes obstáculos a uma política eficaz e não poluente de 
mobilidade numa metrópole de grande dimensão, bem 
como o não investimento em fatores de centralidade e 
competitividade territorial para a AML no seu conjunto e 
para as zonas que passariam a ser servidas pelo Metro. 
 
Pelas razões acima expostas, a Assembleia Municipal de 
Odivelas delibera:  
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• Apelar ao Governo para que seja re-priorizada a 
expansão prevista da Linha Amarela do Metro, 
retomando o Plano de Expansão da rede de metro em 
vigor e que se encontra suspenso;  

• Alertar para a importância desta expansão não apenas 
para as centenas de milhares de pessoas que tal expansão 
vai servir diretamente mas para a Área Metropolitana no 
seu conjunto, em nome de uma política de transportes e 
padrões de mobilidade economicamente competitivos e 
ambientalmente sustentáveis, bem como de uma política 
territorial orientada para a coesão e inclusão de centenas 
de milhares de pessoas numa rede de transportes que 
reduz distâncias e tempos de deslocação, com benefícios 
económicos e também na qualidade de vida de todos;  

• Apoiar as diligências que o executivo da Câmara 
Municipal de Odivelas e de outros órgãos autárquicos 
leve a cabo para, junto das entidades competentes, 
defender os interesses da população de Odivelas no 
quadro de políticas metropolitanas equilibradas e que 
conciliem as questões financeiras com o imperativo do 
desenvolvimento sustentável nos planos económico, 
social e ambiental.  

 
Odivelas, 24 de Julho de 2012  
 

O Presidente da Assembleia Municipal 
(Sérgio Paiva, Dr.)" 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

VOTOS DE PESAR 
 

 
 

"A MORTE DE JOSÉ HERMANO SARAIVA 
 
José Hermano Saraiva faleceu no passado dia 20 de Julho 
de 2012, após prolongada doença.  
 
Independentemente de ter sido deputado e ministro da 
educação do regime totalitário de Salazar/Marcelo 
Caetano conseguiu, após o 25 de Abril de 1974, integrar-
se no regime democrático, sem nunca escamotear as suas 
opções ideológicas de direita.  
Os seus programas televisivos, o enfoque que deu à 
História de Portugal, a sua intervenção no mundo da 
cultura fez dele uma figura respeitada pela sua atividade 
intelectual.  
 
Discordando da sua ação enquanto ministro- que ele disse 
numa entrevista à TSF ter sido a função que mais lhe 
desagradou – entendo que a morte de uma figura que 
levou a História de Portugal para milhões de espectadores 
merece o respeito da Assembleia Municipal de Odivelas.  
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas reunida na sua 
sessão ordinária de 23 de Julho de 2012 manifesta o seu 

pesar pelo falecimento de José Hermano Saraiva e guarda 
um minuto de silêncio em sua homenagem.  
 
Odivelas, 23 de Julho de 2012  
 

O Presidente da Assembleia Municipal 
(Sérgio Paiva, Dr.)" 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PEDRO MANUEL RAMOS DE ALMEIDA 
 
"Faleceu, aos 80 anos, PEDRO MANUEL RAMOS DE 
ALMEIDA, militante do Partido Comunista Português 
desde os 18 anos de idade.  
Licenciado em Direito, foi membro do Movimento de 
Unidade Democrática Juvenil (MUD Juvenil), foi preso 
em 1954, torturado e sujeito a tortura do sono, e 
condenado a quatro anos de prisão.  
Enquanto estudante de Direito foi um dos líderes da luta 
dos estudantes das três academias (Lisboa, Porto e 
Coimbra), em 1960, contra o célebre Decreto-Lei n.º 
40900.  
Na iminência de nova prisão foi para Paris, como quadro 
clandestino do Partido Comunista Português.  
Em 1962, como dirigente do PCP esteve em Praga (antiga 
Checoslováquia), onde representou o Partido junto de 
revistas internacionais dos Partidos Comunistas.  
A partir de 1964, viveu cinco anos em Argel, onde, como 
membro do Comité Central do PCP, tinha assento na 
Junta Revolucionária Portuguesa, órgão dirigente da 
Frente Patriótica de Libertação Nacional. Foi responsável, 
nomeadamente, pela radio Voz da Liberdade, que emitia 
para Lisboa através de Argel.  
Entre 1969 e 1971 esteve na clandestinidade em Portugal, 
onde foi responsável pelo sector intelectual de Lisboa. 
Nos finais de 1971, ate 1974 militou na CDE, Comissão 
Democrática Eleitoral.  
À data do 25 de Abril de 1974 era dirigente do 
MDP/CDE.  
Para além de inúmeros artigos para radio, jornais e 
revistas, deixou uma vasta obra política e literária.  
Pedro Ramos de Almeida encontrava-se a escrever um 
livro sobre a história do MUD Juvenil. 
  
Odivelas, 23 de Julho de 2012  
 

O Presidente da Assembleia Municipal 
(Sérgio Paiva, Dr.)" 

 
(Aprovado por maioria) 
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HELENA CIDADE MOURA 
 
"Faleceu aos 88 anos, Helena Cidade Moura, mulher de 
cultura e de causas.  
 
A vida de Helena Cidade Moura foi dedicada às causas da 
cidadania, nomeadamente à cultura e à educação. 
Opositora ao estado Novo, Helena Cidade Mouras foi 
fundadora e Presidente do Centro Nacional de Cultura, 
uma das instituições portuguesas que mais se emprenhou 
na divulgação dos valores culturais e na resistência à 
cultura do Estado Novo.  
 
Mas foi no combate ao analfabetismo que Helena Cidade 
Moura mais se destacou, tendo sido responsável pela 
maior campanha de alfabetização a seguir ao 25 de Abril, 
tendo ainda acompanhado mais de 400 cursos de 
alfabetização.  
 
Deixa várias obras publicadas neste e noutros domínios, 
sendo a mais conhecida “O manual de Alfabetização” em 
1979  
 
Odivelas, 23 de Julho de 2012  
 

O Presidente da Assembleia Municipal 
(Sérgio Paiva, Dr.)" 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ELEIÇÃO 
 

 
 

ELEIÇÃO DE PRESIDENTE DE JUNTA INERENTE À ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Eleito como representante da Assembleia Municipal de 
Odivelas para o XX Congresso da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, o Presidente de Junta de 
Freguesia da Póvoa Stº Adrião, Rogério Breia, como 
efetivo e como substituto Presidente da Junta de Freguesia 
de Odivelas, Vítor Machado, pela bancada do PSD. 
 
(Aprovado, por escrutínio secreto, com 26 votos a favor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS 
E.B.1 E JARDINS DE INFÂNCIA PARA OS 

ANOS LETIVOS 2012/2013, 2013/2014, 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 201206.20, 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada a 5 de julho de 2012 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
13/2012, de 10 de julho, página 33), nos seguintes termos, 
constantes da referida informação: 
 
“(…) propõe-se a continuidade do fornecimento do 
serviço de refeições (Pequeno-Almoço, Almoço e 
Lanche), a partir de Setembro de 2012, aos alunos das 
EB1’s e JI’s do Concelho de Odivelas, sendo que se 
pretende que a aquisição do serviço (nas suas 3 vertentes) 
seja efetuada apenas a uma entidade/empresa certificada 
para o efeito. 
 
Funcionamento do Serviço 
 
A confeção e distribuição das refeições (pequeno-almoço, 
almoço e lanche) nos equipamentos escolares será da 
responsabilidade de uma empresa certificada 
(nomeadamente com o sistema HACCP implementado) 
para o efeito, assim como a colocação de pessoal com 
formação específica para o fornecimento de refeições, 
especificamente para: 
 
- Elaborar as refeições de acordo com as normas de 
Higiene e Segurança Alimentar; 
 
- Servir as refeições à mesa e retirar as loiças, uma vez que 
a idade dos alunos não permite o funcionamento em 
regime de “self-service”; 
 
- Acompanhar as crianças no decorrer da refeição e 
proceder à limpeza dos espaços e equipamentos. 
 
- Pela reposição integral dos utensílios de cozinha que 
eventualmente se extraviem ou danifiquem no decorrer da 
adjudicação, situação confirmada com a realização de 
inventários às unidades em cada período letivo; 
 
- Pela reparação de todos os equipamentos de cozinha e 
refeitório, com exceção dos equipamentos a gás. 
 
A heterogeneidade do parque escolar em termos de 
dimensão e capacidade de oferta de serviços à 
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comunidade educativa configura a necessidade de adaptar 
a oferta do serviço de refeições às diferentes realidades 
existentes: 
 
1. Confeção própria 
 
Confeção e distribuição das refeições efetuadas na própria 
unidade, cozinha/refeitório escolar, localizada nas 
EB1/JI’s do Concelho. A empresa responsável pelo 
fornecimento das refeições efetuará a distribuição dos 
alimentos aos alunos nas salas/espaços destinadas para o 
efeito, nas escolas e jardins-de-infância, 
fornecerá/colocará os toalhetes, os guardanapos e as 
saquetas individualizadas para colocação do talher e do 
pão. 
 
2. Transporte de refeições 
 
Nas escolas e/ou Jardins de Infância, que não dispõem de 
condições estruturais e funcionais para confecionar as 
refeições, nomeadamente ausência de espaço para 
colocação de equipamentos, as refeições deverão ser 
confecionadas no equipamento escolar mais próximo e 
transportadas em condições adequadas, garantindo a 
manutenção da temperatura de confeção no momento da 
distribuição às crianças, bem como permitindo que as 
temperaturas sejam controladas, conforme legislação em 
vigor.  
 
2.1 Transporte de Refeição Simples 
 
Quando não existam condições estruturais para proceder 
à confeção própria nas unidades, mas existam condições 
para proceder à correta higienização dos utensílios e 
materiais de cozinha, deverão as refeições ser 
confecionadas no equipamento escolar mais próximo e 
transportadas a quente nas condições adequadas, 
conforme atrás referido. A empresa responsável pelo 
fornecimento das refeições efetuará a distribuição dos 
alimentos aos alunos nas salas/espaços destinadas para o 
efeito, nas escolas e jardins-de-infância, 
fornecerá/colocará os toalhetes, os guardanapos e as 
saquetas individualizadas para colocação do talher e do 
pão. 
 
2.2 Transporte de Refeições – Fornecimento do serviço e 
de palamenta descartável (catering) 
 
Nas escolas e/ou Jardins de Infância, que não dispõem de 
condições para proceder à confeção própria, nem de 
condições para proceder à higienização dos utensílios de 
cozinha, inerentes ao fornecimento do serviço, as 
refeições deverão ser confecionadas no equipamento 
escolar designado para o efeito e transportadas a quente 
em condições adequadas, garantindo a manutenção da 
temperatura de confeção no momento da distribuição às 
crianças, bem como permitindo que as temperaturas sejam 
controladas, conforme legislação em vigor. As refeições 
deverão ser distribuídas às crianças em utensílios de 

cozinha descartáveis, permitindo a máxima segurança no 
fornecimento do serviço. 
 
3. Fornecimento de pequenos-almoços e lanches 
 
Distribuição de pequeno-almoço e lanche a todos os 
alunos, independentemente de na unidade existirem 
condições estruturais para efetuar a confeção de 
distribuição de refeições. A empresa responsável pelo 
fornecimento dos pequenos-almoços e os lanches efetuará 
a distribuição dos alimentos aos alunos nas salas/espaços 
destinada para o efeito, nas escolas e jardim-de-infância, 
fornecendo os guardanapos e as saquetas individualizadas 
com o alimento. 
 
A empresa responsável pelo fornecimento das refeições 
confecionadas localmente, transportadas e de catering, 
bem como dos pequenos-almoços e dos lanches efetuará a 
distribuição dos alimentos aos alunos nas salas/espaços 
destinadas para o efeito, nas escolas e jardins-de-infância, 
fornecerá/colocará os utensílios (pratos, talher, copos, 
toalhetes, guardanapos, saquetas…), colocará o pessoal 
necessário, para servir as refeições à mesa, retirar as loiças, 
uma vez que a idade dos alunos não permite o 
funcionamento em regime de “self-service”, bem como 
para acompanhar as crianças no decorrer da refeição e 
efetuar a higienização das instalações (mesas, cadeiras e 
pavimentos). 
 
Em qualquer das modalidades de fornecimento do serviço 
de refeições, a conservação e manutenção dos espaços de 
arrumos, confeção e distribuição das refeições é da inteira 
responsabilidade da empresa contratada, pelo que a 
mesma deverá colocar o pessoal necessário tendo por base 
o rácio estipulado de modo a efetuar a limpeza e a 
higienização do espaço e materiais de cozinha e refeitório, 
bem como o respetivo acompanhamento das crianças no 
período de refeição.  
 
Quando se tratar de um espaço polivalente (com mais 
atividades a decorrerem no mesmo local) a empresa ficará 
ainda com a responsabilidade de garantir as condições de 
higiene do espaço e mobiliário, bem como montar e 
desmontar diariamente as mesas de refeição e respetivas 
cadeiras. 
 
Rácio do Pessoal 
 
1. Independentemente do tipo de serviço (confeção 
própria ou transporte de refeições) terá que existir um 
recurso humano responsável pela unidade, não sendo 
considerado para efeitos de rácio de pessoal, sendo a sua 
colocação independente do número de refeições 
servidas/confecionadas na unidade; 
 
2. Nas unidades de confeção própria o recurso humano 
considerado no ponto anterior terá que ter 
obrigatoriamente a categoria de cozinheira. 
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3. O adjudicatário deverá apresentar o quadro de pessoal 
afeto à empresa, por escola (junto à proposta), de acordo 
com o intervalo de refeições considerado no quadro 
abaixo, independentemente de se tratar de uma unidade 
de confeção local ou refeição transportada. 
 

Número de Refeições/Dia 
Nº de Funcionários a 

tempo inteiro 
Igual ou Inferior a 100 1 

Entre 101 a 200 refeições 2 
Entre 201a 300 refeições 3 
Entre 301 a 400 refeições 4 
Entre 401 a 500 refeições 5 

 
4. O pessoal referido no quadro acima, representa o 
número de elementos, excluindo um cozinheiro, também 
com horário completo para assegurar, todo o processo de 
receção, acondicionamento, preparação e confeção das 
refeições, distribuição das refeições e higienização das 
instalações e equipamentos, de acordo com os critérios de 
qualidade que são exigidos. 
 
5. Para acompanhamento das refeições, a empresa 
adjudicatária deverá ainda cumprir o rácio de 
acompanhamento, de acordo com o quadro abaixo, 
colocando funcionários a tempo parcial (com o mínimo 
de 4h/dia) com objetivo de assegurar o rácio de pessoal 
no momento da distribuição das refeições às mesa e 
higienização das instalações e equipamentos. 
 
 

Número de Refeições/Dia JI 

Até 25 refeições  1 

Entre 26 a 50 refeições 2 

Entre 51 a 75 refeições 3 

Entre 76 a 100  refeições 4 

 
 

Número de Refeições/Dia EB1 

Até 50 refeições  1 

Entre 51 a 100 refeições 2 

Entre 101 a 150 refeições 3 

Entre 151 a 200  refeições 4 

Entre 201 a 250  refeições 5 

Entre 251 a 300  refeições 6 

Entre 301 a 350  refeições 7 

Entre 351 a 400  refeições 8 

 
6. O rácio considerado para acompanhar os alunos do 
Jardim-de-infância é superior, porque estes apresentam 
um grau de autonomia inferior e uma maior dependência 
do adulto, 
 
7. A existência de turnos de refeição não dispensa a 
obrigatoriedade do cumprimento escrupuloso do número 
de recursos humanos considerado no presente caderno de 

encargos, alegando o não fornecimento em simultâneo de 
todas as refeições.  
 
Ementas/Composição da refeição  
 
1. Pequenos-Almoços e Lanches 
As ementas do pequeno-almoço e lanche serão elaboradas 
de acordo com o Documento “Educação Alimentar em 
Meio Escolar – Referencial para uma oferta alimentar 
saudável”. 
 
Estas refeições são constituídas por: 
 
a) Pequeno-Almoço 
- Sandes (fiambre, queijo, manteiga, doce)  
- Leite simples em pacote tipo tetra pack ou Iogurte de 
aromas sólido 
 
b) Lanche 
- Sandes (fiambre, queijo, manteiga, doce, marmelada) ou 
1 Dose individual de Bolachas Maria/Tostada 
- Leite simples em pacote tipo tetra pack ou Iogurte de 
aromas sólido ou Peça de fruta ou Néctar de frutas em 
pacote tetra pack (este último uma vez por semana) 
 
2. Almoços 
 
As ementas do almoço apresentadas serão elaboradas 
segundo, de acordo com as diretrizes da circular nº 
14/DGIDC/2007 do Ministério da Educação, Direção 
Geral da Inovação e do Desenvolvimento Curricular. O 
almoço é composto por: 
 
a) Almoço 
- Sopa, Prato (ou dieta), Pão, Sobremesa, Água. 
 
Pagamento 
O aluno efetuará nas escolas o pagamento da senha de 
refeição de acordo com o escalão em que se encontra, 
diretamente à empresa. A lista de alunos e dos respetivos 
escalões é previamente facultada à empresa pelo 
Município de Odivelas. 
 
No final do dia é solicitado a cada Coordenação de 
estabelecimento a confirmação do número de refeições 
servidas. Esta confirmação é efetuada mediante 
documento apresentado pela empresa, com senhas de 
refeição em apenso, sendo, igualmente, solicitado que a 
coordenação de estabelecimento verifique as 
inconformidades existentes face ao fornecimento diário de 
refeição. Os mapas diários e mensais, bem como as senhas 
de refeição serão enviados/entregues à Câmara Municipal 
de Odivelas, via empresa adjudicatária. 
 
Posteriormente, a empresa emite uma fatura mensal à 
Câmara Municipal de Odivelas, cujo valor a pagar 
corresponde à diferença entre o valor real das refeições e 
o pagamento já efetuado pelos alunos. 
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Embora a competência da fiscalização do cumprimento 
das condições contratuais e do fornecimento do serviço 
seja da competência da Camara Municipal de Odivelas, 
pretende-se que exista uma articulação efetiva entre esta e 
os órgãos de gestão dos estabelecimentos de ensino. 
 
Senhas de Refeição 
 
As senhas de refeição serão adquiridas pela empresa 
adjudicatária, devendo as mesmas cumprir as 
características gerais conforme informação em anexo, 
podendo ser colocado o logótipo da empresa 
adjudicatária, se esta assim o entender. A aquisição de 
senhas de refeição por parte da empresa não poderá 
onerar o custo total da prestação do serviço. 
Valor das refeições e das comparticipações: 
 
No âmbito do Programa de Generalização de Refeições 
aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de 
Odivelas (1.º CEB), a Câmara Municipal celebra 
anualmente, com o Ministério da Educação, um Contrato 
Programa para efeitos de financiamento, cujo modelo de 
comparticipação financeira assenta em vários critérios, 
entre os quais que o preço a pagar pelos alunos é o fixado 
para as escolas do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e que 
os alunos que beneficiarem da ação social escolar, estão 
isentos do pagamento ou pagam 50%, de acordo com o 
escalão em que estão inseridos, respetivamente Escalão 1 
e 2 conforme Despacho ME n.º 12284/2011 de 19 de 
setembro de 2011 (anexo 2). 
 
No obstante, a comparticipação da Câmara Municipal de 
Odivelas no que às refeições diz respeito, é efetuada 
igualmente às crianças do pré escolar da rede pública do 
Concelho, em moldes semelhantes ao 1.º CEB, por 
referência ao despacho do ME supra citado, e em 
conformidade com a deliberação do Conselho Municipal 
de Educação (1.ª Reunião Extra realizada a 7 de maio de 
2012 – anexo 3) e a aprovação do executivo municipal 
(10.ª reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada a 16 de maio de 2012 - anexo 4), do Plano de 
Ação Social e Transportes Escolares, referencial que 
congrega as regras de atribuição dos apoios sócios 
educativos e ação social escolar, nomeadamente no que 
aos refeitórios escolares diz respeito. 
  
Esta medida vai de encontro às necessidades das famílias e 
tem como objetivo proporcionar uma resposta social mais 
equitativa a todos os agregados familiares, permitindo 
igualdade de acesso de todos os alunos, 
independentemente do nível de ensino frequentado. 
 
Assim, para efeitos de comparticipação das refeições, 
propõem-se os seguintes escalões: 
 
• Escalão A – Alunos pertencentes aos agregados 
familiares integrados no 1.º escalão de rendimentos 
determinados para atribuição do abono de família; 
 

• Escalão B – Alunos pertencentes aos agregados familiares 
integrados no 2.º escalão de rendimentos determinados 
para atribuição do abono de família; 
 
• Escalão C – Alunos pertencentes aos agregados familiares 
integrados no 3.º, 4.º e 5.º escalão de rendimentos 
determinados para atribuição do abono de família; 
 
Valor a pagar pelos alunos pela refeição (fixado 
anualmente pelo ME): 
 
• Escalão A: Isenção do pagamento da refeição = € 0,00 
 
• Escalão B: Dedução de 50% do valor fixado para a 
refeição = € 0,73 
• Escalão C: Pagamento do valor fixado para aquisição de 
senha de refeição = € 1,46  
 
Valor a pagar pelos alunos pelos pequenos-almoços e lanches (com 
IVA incluído) 
 
• Escalão A: Isenção do pagamento = € 0,00 
 
• Escalão B: Dedução de 50% do valor fixado para os 
lanches e pequenos-almoços = € 0,10 
 
• Escalão C: Pagamento do valor fixado para aquisição de 
senha de refeição = € 0,20  
 
1) O valor considerado para calcular o custo da refeição a 
pagar pelos alunos será atualizado no início de cada ano 
letivo em Reunião da Câmara Municipal, após publicação 
do Despacho do Ministério da Educação para o referido 
ano. 
 
2) O valor proposto para os pequenos-almoços e lanches 
teve por base uma prospeção de Mercado. Quanto à 
atualização do valor dos mesmos propõe-se que seja na 
mesma percentagem que o despacho da Tutela. 
 
Valor a pagar pela Câmara Municipal de Odivelas à 
empresa (pequeno-almoço, almoço e lanche) (com IVA 
incluído) 
 
• Escalão A: O valor real da prestação do serviço = € 3,00 
 
• Escalão B: O valor real da prestação do serviço = € 2,17 
 
• Escalão C: O valor real da prestação do serviço = € 1,34 
 
Nota: o valor mínimo para aquisição da refeição aluno/dia 
(pequeno-almoço, almoço e lanche) é de € 2,07 sem IVA 
incluído dado que este valor nos garante a prestação de um 
serviço com qualidade, pelo que não serão aceites propostas que 
apresentem valores inferiores. 
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Período de atividade: 
 
Propõe-se que o fornecimento do serviço de pequeno-
almoço, almoço e lanche tenha início em Setembro de 
2012, período correspondente ao 1º período letivo 
2012/2013. 
 
O fornecimento do serviço fica condicionado ao 
calendário escolar, publicado anualmente em Diário da 
República, para o 1.º ciclo e pré-escolar, pelo que a 
empresa deverá assegurar o fornecimento do serviço de 
pequenos-almoços, almoços e lanches em todos os dias de 

atividades letivas, interrompendo o fornecimento do 
serviço nas férias e interrupções letivas, para os alunos da 
EB1. No que se refere às crianças de JI – Componente de 
Apoio à Família (CAF), o fornecimento do serviço de 
refeições será assegurado, todos os dias (exceto fins de 
semana e feriados), excetuando o mês de Agosto aos 
alunos de JI. 
O número de dias previstos para calcular o valor a pagar 
são 180 dias para os alunos de EB1 e 230 para os alunos 
de JI. 
 
 

 
REFEITÓRIOS ESCOLARES – ESCOLAS DO 1º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA 

 
1. Confeção Própria 
 

Estabelecimento 
de Ensino 

Nº de Refeições Previstas EB1 Nº de Refeições Previstas JI 
Total 

Global 
Esc. A Esc. B Esc. C Total Esc. A Esc. B Esc. C Total 

EB1/JI Quinta da Paiã 
62 73 90 225 25 24 41 90 

315 

EB1 Mello Falcão 43 78 86 207 --- --- --- --- 207 

EB1/JI Quinta da Condessa 42 58 104 204 10 15 25 50 254 

EB1/JI Casal da Serra 39 58 68 165 10 15 25 50 
215 

EB1/JI Quinta das Dálias 14 15 20 49 10 7 8 25 
74 

EB1/JI de Famões 44 53 75 172 15 25 35 75 
247 

EB1/JI D. Dinis 68 98 145 311 10 10 30 50 
361 

EB1 Maria Máxima Vaz 56 78 117 251 --- --- --- --- 251 

JI Álvaro de Campos --- --- --- 0 20 30 40 90 90 

EB1/JI Olival Basto 44 48 94 186 15 10 25 50 
236 

EB1/JI Quinta de S. José 38 68 89 195 7 5 13 25 
220 

EB1/JI Maria Lamas 38 49 73 160 10 15 25 50 
210 

EB1/JI Barbosa Du Bocage 73 93 118 284 15 20 40 75 
359 

EB1 Rainha Santa 68 84 140 292 --- --- --- --- 292 

EB1/JI João Villaret 28 49 73 150 10 15 25 50 200 

EB1 Amoreira 43 53 93 189 --- --- --- --- 
189 

EB1 Profª Maria Costa 18 20 65 103 --- --- --- --- 
103 

EB1/JI n.º1 de Caneças 33 45 70 148 10 20 20 50 
198 

EB1/JI Cesário Verde 40 49 87 176 10 20 20 50 
226 

EB1/JI n.º7 de Odivelas 73 73 106 252 15 20 40 75 327 

EB1António Mª Bravo 43 65 90 198 --- --- --- --- 198 

EB1/JI Casal dos Apréstimos 68 72 118 258 15 22 38 75 
333 

EB1/JI Eça de Queirós 20 30 50 100 15 15 20 50 
150 

EB1/JI Vale Grande 20 35 40 95 10 15 25 50 
145 

Total 1015 1344 2011 4370 232 303 495 1030 5400 
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2.1 Transporte de Refeição Simples 
 

Estabelecimento 
de Ensino 

Nº de Refeições Previstas EB1 Nº de Refeições Previstas JI 

Total global Esc. A Esc. B Esc. C Total Esc. 
A 

Esc. B Esc. 
C 

Total 

EB1 n.º 4 de Famões 30 15 40 85 --- --- --- --- 
85 

EB1 Serra da Luz 20 33 40 93 --- --- --- --- 
93 

JI Gil Eanes --- --- --- --- 10 20 20 50 
50 

JI da Arroja --- --- --- --- 18 24 33 75 
75 

JI Azenha --- --- --- --- 10 15 25 50 
50 

JI Roque Gameiro --- --- --- --- 23 45 42 110 
110 

Total 50 48 80 178 61 104 120 285 
463 

 
 
 
2.2 Transporte de Refeições – Fornecimento do serviço e 
de palamenta descartável (catering) 
 

Estabelecimento 
de Ensino 

N.º Refeições Previstas EB1 

Esc A Esc B Esc C Total 

EB1 Dr. Mário Madeira 55 52 52 159 

EB1 de Caneças 48 62 105 215 

EB1 n.º 5 de Odivelas 38 52 92 182 

Total 141 166 249 556 

 
 
A verba para aquisição do serviço de refeições escolares 
(Pequeno-almoço, almoço e lanche) está prevista no Plano 
e Orçamento de 2012, sendo que o valor a cabimentar 
para o presente ano económico é de € 751.279,89 
(setecentos e cinquenta e um mil, duzentos e setenta e 
nove euros e oitenta e nove cêntimos) correspondendo ao 
pagamento do valor da aquisição de serviço no 1º período 
do ano letivo 2012/2013, valor sem IVA incluído. 
 
Propõe-se ainda, que o valor remanescente referente: 
 
 - Ano civil 2013 no valor global de € 1.966.706,91 (um 
milhão novecentos e sessenta e seis mil setecentos e seis 
euros e noventa e um cêntimos) sem IVA incluído, seja 
inscrito no Plano de Atividades e Orçamento de 2013, 
 
- 2.º e 3.º período letivo de 2012/2013 = € 1.215.427,02  
- 1.º Período letivo de 2013/2014 = € 751.279,89  
 
- Ano civil 2014 no valor global de € 1.966.706,91 (um 
milhão novecentos e sessenta e seis mil setecentos e seis 
euros e noventa e um cêntimos) sem IVA incluído, seja 
inscrito no Plano de Atividades e Orçamento de 2014, 
 
- 2.º e 3.º período letivo de 2013/2014 = € 1.215.427,02 
- 1.º Período letivo de 2014/2015 = € 751.279,89 
 
- Ao ano civil 2015 – correspondente ao 2.º e 3.º período 
letivo de 2014/2015 no valor de € 1.215.427,02 (um milhão 

duzentos e quinze mil quatrocentos e vinte e sete euros e dois 
cêntimos) sem IVA incluído, seja inscrito no Plano de 
Atividades e Orçamento de 2015.(…)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

REGULAMENTO MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E DA 
URBANIZAÇÃO (RMEU) - ALTERAÇÃO 

 
Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização 
(RMEU), decorrido o respetivo período de discussão 
pública, do Projeto de Alteração do referido Regulamento 
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 
23/2011, 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, e 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, que levaram a 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, deliberadas na 13.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 27 de junho de 2012 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
13/2012, de 10 de julho, página 7). 
 
(Documento publicado em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 
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LICENCIAMENTO 
 

 
 

REGULAMENTO PARA O LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES 
DIVERSAS - ALTERAÇÃO 

 
Regulamento para o Licenciamento de Atividades 
Diversas, no âmbito do Licenciamento Zero, ao qual 
foram introduzidas algumas alterações e o seu envio para 
apreciação pública deliberadas na 2.ª Reunião 
Extraordinária, realizada em 28 de março de 2012 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
6/2012, de 3 de abril, página 10), de acordo com o 
proposto na informação n.º 2012/Interno/3196, de 
2012.03.16. Durante o referido período de discussão 
pública não foram recebidas quaisquer sugestões, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
2012/Interno/6340, de 2012.06.22. 
 
(Documento publicado em anexo) 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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Projecto de Alteração do Regulamento Municipal da E dificação e da Urbanização  

 

 

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

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

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

nº 38382, de 7 de Agosto de 1951, entrou em vigor o Regulamento Municipal da Edificação e da 

Urbanização, RMEU, do Município de Odivelas, com a sua publicação no Diário da República, 2.ª 

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

 

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

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

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

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

remissões e conceitos. 

 

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

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

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

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

decidir em procedimentos de comunicação prévia. 

 

Assim, verificou-se a necessidade de proceder à alteração do Regulamento Municipal da Edificação e 

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

Lei 26/2010. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

de 15 de Janeiro. 

 

Assim, e ao abrigo do disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, no uso da 

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

ambas da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

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

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

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

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

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

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

 

 

Artigo 1.º 
 

Alteração ao Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização 
 

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

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

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

 

 

«Artigo 1.º 

(…) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Odivelas. 
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Artigo 2.º 

(…) 
 

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

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

ou de um plano de pormenor com efeitos registais; 

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

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

contido no interior de um polígono fechado que compreende: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exclusivamente a uso complementar e dependente desta; 

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

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

i) Actividades económicas: actividades socioeconómicas abrangendo designadamente os usos 

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

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

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

guarnição, paramentos e outros elementos constituintes, tais como corpos balançados, 

elementos decorativos, materiais de revestimentos;  

k) Forma dos telhados ou coberturas: consiste na sua aparência externa, compreendendo o 

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

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

aberturas e chaminés; 
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l) Alteração significativa da topografia do terreno: considera-se alteração significativa da 

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

cota superiores a 1,80m; 

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

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

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

 

 

Artigo 3.º 

Operações Urbanísticas 
 

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

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

 

 

Artigo 4.º 

(…) 
 

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

regulamentares aplicáveis. 

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

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

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

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

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

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

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

Regulamento; 

b) Implicar uma significativa modelação de terrenos. 
 
4 -  Os equipamentos lúdicos ou de lazer associados à edificação principal, para efeitos do 

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

a) Confinar com a via pública; 

b) Possuir área de ocupação superior a 20m2. 
 
5 -  .........................................................................................................................................................  
 

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

b) .................................................................................................................................................. ..; 
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c) (antiga alínea d); 

d) (antiga alínea e); 

e) (antiga alínea f); 

f) (antiga alínea g); 

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

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

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

Regulamento. 

 

 

Artigo 5.º 

Edifícios com Impacte Semelhante a Operação de Lote amento e com Impacto 

Relevante 
 

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

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

de impacto relevante aquelas que preencham um dos seguintes requisitos:  
 

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

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

exigidas por lei; 

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

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

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

igual ou superior a mil metros quadrados; 

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

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

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

saúde, escolares, religiosos, desportivos e natureza social. 

 

 

Artigo 6.º 

Compensações de área de cedência em falta para edif ícios de impacte 

semelhante a loteamento ou impacto relevante 
 

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

cedências previstas para as operações de loteamento nos termos do artigo 43º do RJUE. 
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2 -  A ausência de cedências para espaços verdes e de equipamento, poderá ser objecto de 

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

 

 

Artigo 7.º 

(…) 
 

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

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

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

suas reclamações, observações ou sugestões. 

 

 

Artigo 9.º 

Operadores de subsolo 
 

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

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

números seguintes. 

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

os elementos abaixo indicados: 
 

a) Requerimento assinado e carimbado pela entidade requerente; 

b) Planta de localização; 

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

justifique); 

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

vala a efectuar; 

e)  Pormenor do Perfil da Vala; 

f) Memória descritiva e justificativa; 

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

h) Termo de Responsabilidade do Director Técnico da Obra; 

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

largura da vala; 

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

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

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

circulação rodoviária (elaborado nos termos do Regulamento Municipal Obras e 

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

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

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

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

Setembro; 

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

executar a obra; 

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

eventualidade de as obras de urbanização não estarem recebidas definitivamente, 

declaração do titular do loteamento autorizando a intervenção. 
 

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

apresentar, caso a mesma se demonstre necessária.  

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

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

em relação á data do seu início. 

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

cabos deve ser instruído com os elementos abaixo indicados: 
 

a) Requerimento assinado e carimbado pela entidade requerente; 

b) Planta de localização; 

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

das caixas de visita permanentes em estrada e passeio; 

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

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

e) Memória descritiva e justificativa; 

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

executar a obra; 

g) Termo de Responsabilidade do Director Técnico da Obra; 

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

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

Setembro; 

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

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

caso seja aplicável, e do Director Técnico da Obra. 
 

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

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

do seu início. 

 

 

Artigo 10.º 

Compatibilidade de usos e actividades 
 

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

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

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

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

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

salubridade, estética ou segurança. 

3 -  (antigo número 2) 

 

 

Artigo 12.º 

(…) 
 

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

realização de operação urbanística, deverão ser instruídos com os elementos escritos e 

desenhados, descriminados nas Portarias complementares ao RJUE. 

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

 

 

 

Artigo 13.º 

(…) 
 

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

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

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

as peças escritas. 
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2 -  Excepcionalmente poderão ser admitidos elementos desenhados em formato PDF, em 

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

certificado por outras entidades. 

3 -  Nas operações de loteamento deverá ser apresentada folha de cálculo com os quadros 

mencionados no Anexo VI, em suporte digital editável (XLS) e não editável (PDF). 

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

topográfico e planta de implantação devidamente georeferenciada no Sistema de 

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

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

 

 

Artigo 14.º 

(…) 

1 -  Para além dos elementos indicados nos artigos 12.º e 13.º, com o requerimento de pedido de 

realização de operação urbanística, deverão ser entregues também duas cópias do 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 -  Após a entrada em funcionamento do sistema informático de gestão urbanística da Câmara 

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

papel, excepto na situação prevista no número seguinte. 

4 - Sempre que os projectos de especialidades careçam de consulta de entidades externas 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 15.º 

(…) 
 

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

arquitectura devem ser instruídas com os seguintes elementos: 
 

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

b) .................................................................................................................................................... ; 
c) .................................................................................................................................................... .
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2 -  Caso as alterações a licenciar ou admitir não alterem os projectos de especialidades 

constantes do processo devem ser apresentados termos de responsabilidade subscritos por 

técnico habilitado que ateste esse facto. 

 

 

Artigo 17.º 

(…) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mobiliário urbano. 

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

5 -  (anterior n.º 3) 

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

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

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

cartografados e identificados nas peças desenhadas respectivas. 

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

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

supressão total ou parcial quando devidamente justificado. 
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Artigo 22.º 

(…) 
 

1 -  Sempre que a operação urbanística inclua obras de urbanização, deverá ser entregue planta 

de coordenação de projectos, que contenha a seguinte informação: síntese do projecto de 

arranjos exteriores (incluindo o tipo de pavimentos, mobiliário urbano, sinalética toponímica, 

localização dos PT’s, luminárias, pontos e tipos de recolha de resíduos sólidos), paragens de 

autocarros, sinalização vertical e horizontal, lugares de estacionamento públicos e localização 

dos acessos automóveis ao interior dos lotes, que permita a verificação das condições de 

acessibilidade universal. 

2 -  ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 

Artigo 23.º 

(…) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

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

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

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

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

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

2 -  ………………………………………………………………………………………………………………: 

 

2.1 - ………………………………………………………………………………………………….…….; 

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

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

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

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

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

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

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

5.1 - ………………………………………………………………………………………………………… 
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6 -  A execução das operações urbanísticas sujeitas ao procedimento de comunicação prévia 

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

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

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

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

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

prévia. 

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

período. 

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

prévia nos termos do número anterior obriga à apresentação de apólices de seguro, 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 24.º 

(…) 
 

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

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

de loteamento e legislação aplicável. 

 

Artigo 31.º 

(…) 
 

1 -  Nos novos arruamentos, os passeios deverão ter uma dimensão mínima de 2,25m de largura, 

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

características do espaço público envolvente, com o mínimo de 1,50m. 

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

. 
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Artigo 34.º 

Recintos destinados à instalação de espaços de jogo s e recreio, 

nomeadamente parques infantis  
 

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

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

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

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

segurança e o enquadramento paisagístico e a acessibilidade universal. 

 

 

Artigo 40.º 

(…) 
 

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

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

e em montante a fixar pelo Município de Odivelas. 

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

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

hipoteca sobre bens imóveis propriedade do requerente, depósito em dinheiro ou seguro-

caução, devendo constar no próprio titulo que a mesma está sujeita a actualização caso a 

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

urbanização. 

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

 

 

Artigo 41.º 

Obras de urbanização em área não abrangida por Oper ação de 

Loteamento 
 

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

2 -   ………………………………………………………………………………….…………………….…..... 
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Artigo 42.º 

Recepção provisória parcial das obras de urbanizaçã o 
 

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

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

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

será contado a partir da data da recepção provisória total das obras. 

 

 

Artigo 45.º 

(…) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do mesmo. 

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

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

metade do prazo inicial. 

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

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

mínima de 30 dias relativamente ao seu termo. 

 

 

Artigo 48.º 

(…) 
 

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

2 -  ………………………………………………………………………………………………………….…… 
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3 -  As parcelas para implantação de espaços verdes públicos ou para equipamentos de utilização 

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

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

com fim idêntico. 

 

 

Artigo 51.º 

(…) 
 

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

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

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

RJUE.  

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

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

que a compensação será feita em numerário. 

 

 

Artigo 52.º 

(…) 
 

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

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

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

a obras executadas em desconformidade com o licenciamento ou comunicação prévia 

admitida. 

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

tenham sido objecto de embargo. 

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

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

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

obra continua a ser dirigida por aquele técnico. 

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

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

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

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

suspender a execução da obra até à substituição do mesmo. 
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Artigo 53.º 

(…) 
 

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

apresentação de projecto ou planta da área destinada a estaleiro. 

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

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

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

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

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

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

 

 

Artigo 54.º 

(…) 
 

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

2 -  (Anterior n.º 3.) 

3 -  (Revogado.) 

 

Artigo 55.º 

(…) 
 

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

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

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

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

3 -  (Revogado.) 

 

 

Artigo 57.º 

(…) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

constituídas, não podendo constituir fracções autónomas independentes. 

 

 

Artigo 58.º 

(…) 
 

O pedido de vistoria para verificação do dever de conservação deve ser efectuado mediante a 

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

e instruído com os seguintes elementos: 

a) (Anterior n.º 2) 

b) (Anterior n.º 3) 

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

comprovativo dessa qualidade emitido pela conservatória do registo predial competente. 

 

Artigo 61.º 

 (…) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do mesmo. 
 

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

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

metade do prazo inicial. 

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

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

antecedência mínima de 30 dias relativamente ao seu termo. 
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Artigo 64.º 

Obras com impacto no espaço público 
 

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

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

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

prévia ou isenção de controlo prévio. 

 

 

Artigo 84.º 

(…) 
 

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

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

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

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

 

 

Artigo 89.º 

(…) 
 

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

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

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

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

impactos visuais do mesmo. 

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

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

 

 

Artigo 98.º 

(…) 
 

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

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

3 -  ……………………….….………………………………………………………………..…….………..… 
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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 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. 
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Artigo 100.º 

(…) 
 

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

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

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

permeável de 25m2.  

 

 

 

 

TÍTULO V 

Contra-Ordenações  

 

TÍTULO VI 

(Anterior TÍTULO V.)» 

 

 

Artigo2.º 

Aditamentos ao Regulamento Municipal da Edificação e da 

Urbanização 
 

São aditados ao Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização os artigos 13.º-A, 14.º-A, 

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

VIII com a seguinte redacção: 

 

«Artigo 13.º-A 

Forma de apresentação dos formatos digitais 
 

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

um ficheiro. 

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

suporte papel correspondem integralmente aos respectivos suportes digitais. 

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

a substituir e com a totalidade das folhas desse elemento. 

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

simplificar o processo de leitura. 
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5 -  Um ficheiro DWF referente a uma especialidade, deverá conter todas as peças desenhadas 

relativas a essa especialidade. 

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

da impressão. 

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

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

suficiente para garantir esta precisão. 

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

de visibilidade das layers. 

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

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

 

 

Artigo 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. 

 

Artigo 15.º-A 

Alterações a operações de loteamento objecto de lic ença 
 

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

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

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

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

sede dos mesmos, e com documento comprovativo dessa qualidade emitido pela conservatória 
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do registo predial competente, para efeitos da sua notificação para pronúncia, sem prejuízo do 

disposto nos números seguintes. 

2 -  A alteração à operação de loteamento não pode ser aprovada sem que os proprietários de 

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

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

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

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

requerente apresente comprovativo da não oposição da maioria dos proprietários. 

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

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

 

Artigo 15.º-B 

Emissão de aditamento ao alvará de licença de opera ção de 

loteamento 
 

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

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

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

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

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

loteamento. 

 

 

Artigo 22.º-A 

Ficha de indicadores de Eficiência Energética 
 

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

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

VII, quando aplicável, devidamente preenchida pelo técnico responsável. 

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

VIII, quando aplicável, devidamente preenchida pelo técnico responsável. 

 

 

Artigo 23.º-A 

Dispensa de elementos instrutórios 
 

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

que haja lugar, aos pedidos de legalização de operações urbanísticas executadas sem a 
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adopção do procedimento legal de controlo prévio aplicável à data da construção, aplicar-se-

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

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

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

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

 

 

Artigo 53.º - A 

Caução para limpeza de área e reparação de estragos  
 

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

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

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

estruturas públicas ou noutros bens de domínio municipal. 

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

da natureza da obra ou trabalhos em causa. 

 

 

Artigo 54.º-A 

Ocupação do espaço público por motivo de obras 
 

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

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

controlo prévio, na forma legalmente prevista. 

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

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

temporária, carece de controlo prévio municipal. 

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

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

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

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

admissão de comunicação prévia. 

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

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

quando a este houver lugar. 

5 -  A ocupação do espaço público, que decorra directa ou indirectamente da realização de 

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

prévio municipal, que deve ser requerido com 30 dias de antecedência do início da ocupação. 
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6 -  A intervenção ou ocupação da via pública deve ser sinalizada e restrita à área necessária, de 

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

urbanísticos ou de utilização do espaço público. 

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

previsto para a ocupação ou para a execução da obra. 

 

 

Artigo 54.º-B 

Ocupação não licenciada ou admitida ou em desconfor midade com o 

licenciamento ou admissão e remoção coerciva 
 

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

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

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

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

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

reposição coerciva. 

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

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

efeito, são por conta do infractor. 

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

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

 

 

Artigo 58.º-A 

Dever de conservação de 

logradouros e espaços verdes privados 
 

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

de limpeza, higiene e salubridade. 

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

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

condições de salubridade e segurança. 

3 -  As quantias relativas às despesas realizadas nos termos do ponto anterior que a administração 

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

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

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

Contra-Ordenações  

 

 

Artigo n.º 105.º-A 

Contra-Ordenações 
 

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

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

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

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

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

3 -  A tentativa e a negligência são puníveis. 

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

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

dos membros do órgão executivo. 

 

 

TÍTULO VI 

(Anterior TÍTULO V.) 

 

Artigo 105.º-B 

Pagamento das taxas através de autoliquidação 
 

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

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

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

no RJUE ou no presente regulamento. 

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

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, devendo o interessado apresentar o 

documento comprovativo do pagamento e uma declaração justificativa e discriminativa da 

quantia liquidada no Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico. 
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ANEXO VII 

 

Ficha de Indicadores de Eficiência Energética 

Pedidos de licenciamento ou comunicação prévia para  realização de obras de 

edificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 
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Ficha de Indicadores de Eficiência Energética 

Pedidos de autorização de utilização 

 

(…) 
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Artigo 3.º 

Republicação 

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

com a redacção actual. 

 

 

Artigo 4.º 

Entrada em vigor 

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

República. 

 

 

ANEXO 

Republicação do Regime Jurídico da Urbanização e Ed ificação 

 

REGULAMENTO MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E DA URBANIZAÇÃO - INTRODUÇÃO 

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

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

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

nº 38382, de 7 de Agosto de 1951, entrou em vigor o Regulamento Municipal da Edificação e da 

Urbanização, RMEU, do Município de Odivelas, com a sua publicação no Diário da República, 2.ª 

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

 

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

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

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

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

remissões e conceitos. 

 

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

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

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

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

decidir em procedimentos de comunicação prévia. 
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Assim, verificou-se a necessidade de proceder à alteração do Regulamento Municipal da Edificação e 

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

Lei 26/2010. 

 

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

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

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

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

legislação em vigor. 

 

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

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

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

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

de 15 de Janeiro. 

 

Assim, e ao abrigo do disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, no uso da 

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

ambas da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

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

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

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

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

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

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

 

Edificação e urbanização 
 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 
 

Artigo 1.º 

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

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

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

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

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

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

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

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

Odivelas. 

 

Artigo 2.º 

Definições 
 
1 -  Para efeitos do presente Regulamento e visando a uniformização do vocabulário urbanístico 

em todos os regulamentos que regulem a actividade urbanística do município, são 

consideradas as seguintes definições: 
 

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

ou de um plano de pormenor com efeitos registais; 

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

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

contido no interior de um polígono fechado que compreende: 

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

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

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

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

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

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

exteriores cobertos (alpendres, telheiros, varandas e terraços cobertos); 
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e) Área de construção para os efeitos previstos no PDM: somatório das áreas de todos os 

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

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

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

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

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

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

exclusivamente a uso complementar e dependente desta; 

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

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

i) Actividades económicas: actividades socioeconómicas abrangendo designadamente os 

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

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

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

guarnição, paramentos e outros elementos constituintes, tais como corpos balançados, 

elementos decorativos, materiais de revestimentos;  

k) Forma dos telhados ou coberturas: consiste na sua aparência externa, compreendendo o 

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

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

aberturas e chaminés; 

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

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

cota superiores a 1,80m; 

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

permanência, não encerrado, destinado à actividade particular de desporto ou de lazer. 
 
2 -  Todo o restante vocabulário urbanístico constante no presente regulamento tem o significado 

que lhe é atribuído no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova 

redacção, no Plano Director Municipal em vigor e na restante legislação aplicável. 

 

 

Artigo 3.º 

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

termos do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE). 
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Artigo 4.º 

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

regulamentares aplicáveis. 

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

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

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

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

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

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

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

presente Regulamento; 

b) Implicar uma significativa modelação de terrenos. 
 
4 -  Os equipamentos lúdicos ou de lazer associados à edificação principal, para efeitos do 

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

a) Confinar com a via pública; 

b) Possuir área de ocupação superior a 20m2. 
 
5 -  Para além das previstas na legislação em vigor, são ainda consideradas obras de escassa 

relevância urbanística: 
 

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

alteração significativa da topografia do terreno; 

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

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

d) Demolição de construções ilegais em logradouros; 

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

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

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

condições de edificabilidade das parcelas adjacentes; 

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

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

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

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

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

Regulamento. 
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Artigo 5.º 

Edifícios com Impacte Semelhante a Operação de Lote amento e 

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

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

de impacto relevante aquelas que preencham um dos seguintes requisitos:  
 

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

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

exigidas por lei; 

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

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

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

igual ou superior a mil metros quadrados; 

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

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

outras. 
 

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

saúde, escolares, religiosos, desportivos e natureza social. 

 

 

 

Artigo 6.º 

Compensações de área de cedência em falta para edif ícios de impacte 

semelhante a loteamento ou impacto relevante 
 
1 -  As operações urbanísticas abrangidas pelo disposto no artigo anterior estão sujeitas às 

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

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

compensação nos termos dos artigos 48º a 51º do presente Regulamento.  
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Artigo 7.º 

Consulta pública 
 
1 -  Os elementos relativos a loteamentos submetidos a consulta pública serão os previstos na 

legislação em vigor e disponibilizados para esse efeito na Câmara Municipal e na Junta de 

Freguesia onde se insere a operação. 

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

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

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

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

por escrito, as suas reclamações, observações ou sugestões. 

 

 

Artigo 8.º 

Equipa técnica multidisciplinar 
 
Nas operações de loteamento e nas operações urbanísticas de impacte semelhante a loteamento e 

impacte relevante, os projectos serão elaborados por equipas técnicas multidisciplinares, nos 

termos da legislação em vigor. 

 

 

Artigo 9.º 

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

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

números seguintes. 

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

os elementos abaixo indicados: 

a) Requerimento assinado e carimbado pela entidade requerente; 

b) Planta de localização; 

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

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

efectuar; 

e) Pormenor do Perfil da Vala; 

f) Memória descritiva e justificativa; 

g) Orçamento da Obra relativa à repavimentação da área intervencionada; 
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h) Termo de Responsabilidade do Director Técnico da Obra; 

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

largura da vala; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a obra; 

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

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

loteamento autorizando a intervenção. 

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

apresentar, caso a mesma se demonstre necessária.  

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

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

relação á data do seu início. 

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

cabos deve ser instruído com os elementos abaixo indicados: 

a) Requerimento assinado e carimbado pela entidade requerente; 

b) Planta de localização; 

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

caixas de visita permanentes em estrada e passeio; 

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

caixa de visita e a área ocupada por cada caixa; 

e) Memória descritiva e justificativa; 

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

a obra; 

g) Termo de Responsabilidade do Director Técnico da Obra; 

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

acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 Setembro; 
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i) Termo de Responsabilidade do Autor do Projecto de Infra-estruturas (caso seja aplicável); 

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

seja aplicável, e do Director Técnico da Obra. 

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

ocupação de espaço público, com a antecedência mínima de 5 dias em relação à data do seu 

início. 

 

 

Artigo 10.º 

Compatibilidade de usos e actividades 
 

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

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

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

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

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

salubridade, estética ou segurança. 

3 -  Nas novas construções, as fracções destinadas a actividades económicas, devem ser dotadas 

de condutas independentes de exaustão de fumos, com saída ao nível da cobertura. 

 

 

 

Artigo 11.º 

Critérios para localização de estabelecimentos indu striais 
 
4 -  Para efeitos da localização de estabelecimentos industriais e da sua compatibilidade com o 

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

industriais anteriormente prevista na tabela constante da Portaria nº 744-B/93 de 18 de Agosto 

(Classe A, B, C ou D). 

5 -  Os estabelecimentos industriais anteriormente classificados como classe C, não poderão 

instalar-se em edifícios habitacionais, devendo localizar-se em instalações apropriadas para o 

efeito. 

6 -  Os estabelecimentos industriais anteriormente classificados como classe D, poderão instalar-

se em edifícios habitacionais, desde que sejam construtivamente tomadas todas as medidas 

de integridade das restantes fracções e também com a garantia de acesso à via pública e 

espaço exterior individualizado. 
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CAPÍTULO II 
 

Normas para a instrução de procedimentos para a rea lização de operação urbanística 

 

 

Artigo12.º 

Instrução de procedimento urbanístico 
 
1 -  Todos os procedimentos administrativos a instruir no Município de Odivelas com o objectivo de 

realização de operação urbanística, deverão ser instruídos com os elementos escritos e 

desenhados, descriminados nas Portarias complementares ao RJUE. 

2 -  Complementarmente poderão ser solicitados outros elementos escritos ou desenhados, que 

se tornem necessários à boa compreensão do pedido. 

 

 

Artigo 13.º 

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

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

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

as peças escritas. 

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

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

certificado por outras entidades. 

3 -  Nas operações de loteamento deverá ser apresentada folha de cálculo com os quadros 

mencionados no Anexo VI, em suporte digital editável (XLS) e não editável (PDF). 

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

topográfico e planta de implantação devidamente georeferenciada no Sistema de 

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

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

 

 

Artigo 13.º - A 

Forma de apresentação dos formatos digitais 
 
1- A cada elemento obrigatório na instrução de um pedido ou comunicação deverá corresponder 

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

suporte papel correspondem integralmente aos respectivos suportes digitais. 

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

a substituir e com a totalidade das folhas desse elemento. 

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

simplificar o processo de leitura. 

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

relativas a essa especialidade. 

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

da impressão. 

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

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

suficiente para garantir esta precisão. 

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

de visibilidade das layers. 

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

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

 

 

Artigo 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- O número de cópias adicionais, bem como o número de cópias dos projectos de especialidade, 

encontra-se definido no Anexo III do presente regulamento. 

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

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

suporte de papel, excepto na situação prevista no número seguinte. 

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

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.  
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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. 

 

 

Artigo 15.º 

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

arquitectura devem ser instruídas com os seguintes elementos: 

a) Levantamento da situação existente; 

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

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

conservar, azul os elementos a legalizar); 

c) Desenhos da situação final.  

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

constantes do processo devem ser apresentados termos de responsabilidade subscritos por 

técnico habilitado que ateste esse facto. 

 

 

Artigo 15.º - A 

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

do artigo 27.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, deve ser instruído, pelo 
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requerente, com a identificação de todos os proprietários de lotes, edifícios ou fracções 

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

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

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

disposto nos números seguintes. 

2 -  A alteração à operação de loteamento não pode ser aprovada sem que os proprietários de 

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

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

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

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

requerente apresente comprovativo da não oposição da maioria dos proprietários. 

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

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

 

 

Artigo 15.º-B 

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

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

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

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

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

loteamento. 

 

 

Artigo 16.º 

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

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

faculdade de realização da operação; 

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

conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios abrangidos; 

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

pedido, com a indicação das confrontações e áreas dos prédios e parcelas resultantes, bem 
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como processos de licenciamentos antecedentes (indicando o respectivo número) e 

construções que eventualmente existam na parcela; 

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

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

com a indicação precisa do local objecto da pretensão, abrangendo a envolvente do prédio 

objecto da pretensão, com indicação, designadamente, dos arruamentos que o servem; 

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

da operação; 

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

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

com os critérios fixados no capítulo V do presente regulamento; 

g) Planta de destaque, à escala adequada, com a delimitação da área total do prédio e a área 

da parcela a destacar. 

 

 

Artigo 17.º 

Projecto de arranjo dos espaços exteriores 
 
1 -  Nas operações de loteamento ou sempre que a natureza das intervenções o justifique, a 

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

a apresentar em escala adequada, ser composto por: 
 

a) Memória descritiva e justificativa; 

b) Medições e Orçamento; 

c) Condições técnicas gerais e especiais; 

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

elaborado conforme normas fixadas no Anexo V deste regulamento; 

e) Plano geral; 

f) Plano de modelação; 

g) Plano de implantação (altimétrica e planimétrica);  

h) Plano de pavimentos; 

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

j) Plano de drenagem; 

k) Plano de rega; 

l) Plano geral de iluminação; 

m) Plano de equipamento e mobiliário urbano; 

n) Pormenores de Construção (muros, escadas, etc.). 
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2 -  Poderão ser dispensadas ou admitir-se que sejam apresentadas conjuntamente algumas das 

peças desenhadas acima enumeradas, desde que, em conjunto com a memória descritiva 

sejam considerados suficientes para a correcta compreensão do projecto. 

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

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

equipamento e mobiliário urbano. 

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

Parques e Jardins. 

5 -  As caldeiras das árvores deverão ser dimensionadas de acordo com as necessidades de rega 

de cada espécie, não devendo em caso algum ter uma área permeável inferior a 1,20m de 

lado ou de diâmetro. 

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

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

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

cartografadas e identificadas nas peças desenhadas respectivas. 

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

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

supressão total ou parcial quando devidamente justificado. 

 

 

Artigo 18.º 

Projecto de arruamentos e de drenagem pluvial 
 
1 -  Nas operações de loteamento ou sempre que a natureza das intervenções o justifique, a 

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

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

b) Medições e Orçamento; 

c) Condições técnicas gerais e especiais; 

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

elaborado conforme normas fixadas no Anexo V deste regulamento; 

e) Planta de localização à escala 1:5000; 

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

envolventes; 

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

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

elaborado conforme normas fixadas no Anexo V deste regulamento; 
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i) Perfis longitudinais dos arruamentos (1:1000 / 1:100) ou (1:500 / 1:50); 

j) Perfis transversais tipo à escala 1:50; 

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

l) Plantas e cortes de pormenor da implantação das principais intersecções à escala 1:200 ou 

1:100; 

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

escala 1:1000 ou 1:500. 
 
2 -  Nas operações de loteamento ou sempre que a natureza das intervenções o justifique, a 

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

compostos por: 
 

a) Memória descritiva e justificativa; 

b) Medições e Orçamento; 

c) Condições Técnicas Gerais e Especiais; 

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

elaborado conforme normas fixadas no Anexo V deste regulamento; 

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

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

g) Perfis hidráulicos dos colectores à escala 1:1000; 

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

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

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

dissipadores de energia, outros). 
 
3 -  Poderão ser dispensadas ou admitir-se que sejam apresentadas conjuntamente, algumas das 

peças desenhadas acima enumeradas, desde que, em conjunto com a memória descritiva 

sejam considerados suficientes para a correcta compreensão do projecto. 

 

 

Artigo 19.º 

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

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

a) Memória descritiva e justificativa; 

b) Medições e Orçamento; 

c) Condições técnicas gerais e especiais; 
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d) Planta de localização à escala 1:2000;  

e) Planta de enquadramento à escala 1:5000, enquadrando as ligações a todas as vias 

envolventes; 

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

normas fixadas no Anexo V deste regulamento; 

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

h) Pormenores da sinalização horizontal; 

i) Pormenores da sinalização vertical e de código. 

 

 

Artigo 20.º 

Projecto de recolha de resíduos sólidos 
 
Sempre que a natureza das operações urbanísticas o justifique, a Câmara Municipal exigirá a 

apresentação de plano de recolha de resíduos sólidos urbanos, devendo a execução deste plano 

ser acompanhado pela entidade gestora.  

 

 

Artigo 21.º 

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

constar os cálculos luminotécnicos justificativos. 

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

com o definido pela entidade gestora da rede eléctrica. 

 

 

Artigo 22.º 

Planta de coordenação de projectos  

 
1 -  Sempre que a operação urbanística inclua obras de urbanização, deverá ser entregue planta 

de coordenação de projectos, que contenha a seguinte informação: síntese do projecto de 

arranjos exteriores (incluindo o tipo de pavimentos, mobiliário urbano, sinalética toponímica, 

localização dos PT’s, luminárias, pontos e tipos de recolha de resíduos sólidos), paragens de 

autocarros, sinalização vertical e horizontal, lugares de estacionamento públicos e localização 

dos acessos automóveis ao interior dos lotes, que permita a verificação das condições de 

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

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

critérios de mobilidade universal nos termos da legislação em vigor. 

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

projectos de especialidades, prevalecerá o constante na planta de coordenação de projectos. 

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

 

 

Artigo 22.º-A 

Ficha de indicadores de Eficiência Energética 
 
 

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

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

VII, quando aplicável, devidamente preenchida pelo técnico responsável. 

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

VIII, quando aplicável, devidamente preenchida pelo técnico responsável. 

 

 

Artigo 23.º 

Prazo de execução das operações urbanísticas sujeit as a comunicação prévia 
 
A calendarização das operações urbanísticas sujeitas a comunicação prévia deverá prever um 

prazo de execução de obra que não ultrapasse os limites referidos no presente artigo. 
 
1 -  As obras de reconstrução com preservação das fachadas, obras de construção, de alteração 

ou de ampliação em área abrangida por operação de loteamento ou plano de pormenor e 

obras de construção, de alteração ou de ampliação em zona urbana consolidada: 

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

1.2 - Edifício até 8 fracções - 12 a 36 meses; 

1.3 - Edifício com mais de 8 fracções – 18 a 36 meses; 

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

2 -  As obras de urbanização e os trabalhos de remodelação de terrenos quando executados numa 

única fase ou por fase, não poderão ultrapassar os seguintes limites: 

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

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

meses; 

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

3 -  As obras de edificação de piscinas, quando associadas a edifício principal: 
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3.1 – De 1 a 12 meses. 

4 -  As obras de alteração da utilização dos edifícios ou de adaptação, desde que sujeitas a 

controlo prévio: 

4.1 - De 1 a 12 meses. 

5 -  Comunicação prévia para a conclusão de obras inacabadas: 

5.1 - De 1 a 12 meses. 

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

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

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

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

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

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

prévia. 

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

período. 

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

prévia nos termos do número anterior obriga à apresentação de apólices de seguro, 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 23.º - A 

Dispensa de elementos instrutórios 
 

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

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

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

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

2 -  À legalização de operações urbanísticas, nos termos previstos no número anterior, poderá ser 

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

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

Edificação 

 

Artigo 24.º 

Anexos 
 

1 -  Em áreas não abrangidas por AUGI, poderá ser permitida a construção de anexos de apoio à 

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

implantação da construção principal, com o máximo de 30 m2 e desde que o seu pé-direito 

seja inferior a 2,40m. 

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

de loteamento e legislação aplicável. 

 

 

Artigo 25.º 

Sala de condomínio 
 

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

condomínio, podendo ser dispensada em edifícios destinados a realojamento ao abrigo do 

Programa Especial de Realojamento, desde que previsto espaço alternativo na área 

envolvente. 

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

de 9m2. 

 

 

Artigo 26.º 

Compartimento para contentores de resíduos sólidos 
 

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

compartimento destinado aos contentores de resíduos sólidos, com acesso fácil e directo à via 

pública, revestido com materiais facilmente laváveis. 

2 -  O compartimento destinado aos contentores de resíduos sólidos deverá ser dimensionado na 

proporção de 0,50m2 por fogo ou por cada 50m2 de área destinada a actividades económicas, 

com um mínimo de 4m2. O seu pé-direito livre, deverá ser mínimo de 2,20m. 

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

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

para contentores de resíduos sólidos relativamente ao edifício projectado, desde que verificado 

o enquadramento estético na envolvente urbana.  

 

 

Artigo 27.º 

Chaminés e exaustão de fumos 
 

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

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

condicionada à existência ou possibilidade de criação dos necessários sistemas de evacuação 

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

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

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

apresentado projecto de alterações, devendo este enquadrar e prever tratamento estético 

adequado, salvaguardando todas as situações de incómodo. 

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

comprovadamente não seja possível utilizar ou criar condutas internas de ventilação e 

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

 

 

Artigo 28.º 

Estendais 
 

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

roupa os quais, devem ter contacto com o exterior e estar obrigatoriamente protegidos e 

enquadrados nas características formais do alçado onde se inserem. 

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

comprovadamente os mesmos constituam obstáculo á circulação dos peões na área 

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

de passeio, previstas na legislação especifica sobre mobilidade em espaço público.  
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Artigo 29.º 

Balanços sobre a via pública 
 

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

metade da largura do passeio com um máximo de 1,50m de profundidade e desde que se 

localizem a mais de 3,0m de altura. 

 

 

Artigo 30.º 

Equipamentos de aquecimento, ventilação e ar condic ionado 
 

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

escritos e desenhados necessários para a sua análise. 

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

abranger a totalidade da fachada do edifício onde é pretendida a sua instalação. 

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

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

estética e funcional. 

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

fachadas, devendo ser enquadrada na arquitectura. 

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

condensação. 

7 -  É interdita a instalação de aparelhos de ar condicionado nos Núcleos Antigos delimitados do 

Concelho, bem como nas zonas de protecção a imóveis classificados, quando visíveis da via 

pública, não devendo interferir negativamente na leitura da fachada. 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

Urbanização e Espaço Público 

 

Artigo 31.º 

Mobilidade nos espaços exteriores 
 

1 -  Nos novos arruamentos, os passeios deverão ter uma dimensão mínima de 2,25m de largura, 

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

características do espaço público envolvente, com o mínimo de 1,50m. 
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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 -  Em todo o caso, deverão as soluções a propor ser integralmente compatíveis com a legislação 

em vigor relativa a mobilidade universal 

 

 

Artigo 32.º 

Armários e quadros técnicos 
 

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

nunca poderão constituir obstáculo ou barreira arquitectónica, devendo preferencialmente ser 

embutidos nos pavimentos, muros ou paredes adjacentes, e ter um acabamento exterior igual ou 

idêntico ao já existente no local. 

 

 

Artigo 33.º 

Postos de transformação 
 

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

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

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

enquadramento urbanístico. 

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

Electricidade em articulação com o Projecto de Arranjos Exteriores, deverão localizar-se 

preferencialmente em locais que se enquadrem com a envolvente de forma a minimizar 

eventuais impactos negativos. 
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Artigo 34.º 

Recintos destinados à instalação de espaços de jogo s e recreio,  

nomeadamente parque infantis 
 

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

recreio deverá ser instruído com os projectos de especialidades necessários, de acordo com a 

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

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

segurança e enquadramento paisagístico e acessibilidade universal. 

 

 

Artigo 35.º 

Características dos pavimentos 
 

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

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

 

 

Artigo 36.º 

Ensaios de pavimentos 
 

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

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

 

 

Artigo 37.º 

Dimensionamento dos impasses 
 

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

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

 

 

Artigo 38.º 

Localização das futuras paragens de autocarros 
 
Nas operações urbanísticas com impacto em Estradas Nacionais, vias de grande tráfego e em vias 

já servidas por transportes públicos, o requerente deverá apresentar proposta para localização de 

futuras paragens de autocarros para avaliação dos Serviços. 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

REGULAMENTO MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E DA URBANIZAÇÃO  

 

 

Ano XIII - N.º 14 – 24 de julho de 2012 - Anexo 
52 

 

 

Artigo 39.º 

Condições relativas às obras de urbanização sujeita s a comunicação prévia 
 

1 -  As condições gerais para a execução das obras de urbanização sujeitas a comunicação prévia, 

se outras não forem estabelecidas pelo Município, serão: 
 

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

Resíduos de Construção e Demolição; 

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

de intervenção e realojamento de eventuais utentes das mesmas; 

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

qualquer construção existente, garantindo a devida sinalização dos percursos, devendo a 

mesma permanecer assim até que a urbanização reúna as condições necessárias à 

construção dos edifícios; 

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

eventualmente danificadas durante a construção dos edifícios não podendo ser emitida a 

autorização de utilização sem que se verifique a sua conveniente reparação; 

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

e qualquer material/equipamento referente às obras de urbanização; 

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

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

condições de segurança e circulação; 

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

obras de urbanização de acordo com os projectos admitidos e nas condições impostas pelos 

serviços, ou entidades que intervieram na apreciação dos mesmos, e com as instruções dos 

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

complementares que se venham a considerar necessários no decurso das obras; 

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

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

da instalação da urbanização; 

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

mínimo possível; 

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

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

informar atempadamente a Câmara Municipal e, em caso disso, a(s) empresa(s) de exploração 

de transportes públicos e PSP, devendo ser assegurados percursos alternativos devidamente 
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sinalizados. Os custos decorrentes de desvios de trânsito necessários à concretização de 

operação urbanística em caso algum serão suportados pelo Município; 

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

de infra-estruturas serem consideradas em adequado estado de execução, isto é, que estejam 

concluídos os trabalhos de terraplenagem e modelação do terreno, os lotes se encontrem 

demarcados com marcos de betão com dimensões aparentes de 0,20m x 0,20m x 0,20m 

devidamente fixados no terreno, esteja garantida a adução de água e a drenagem dos 

efluentes, o abastecimento de energia eléctrica incluindo a rede de iluminação pública, 

concluída a rede telefónica e de gás e garantida a acessibilidade rodoviária aos lotes 

respectivos. Os arruamentos deverão estar devidamente marginados por lancis e executados 

na totalidade, excepto no respeitante à última camada de desgaste, que poderá ser colocada 

posteriormente, desde que permitam o trânsito regular de veículos; 

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

verificação da demolição por parte do comunicante de todas as construções preexistentes no 

terreno; 

m) Para a admissão da comunicação prévia da construção dos edifícios com caves, situados 

em zonas com diferença de cota substancial entre a cota de soleira do edifício e do 

arruamento, é obrigatória a apresentação de projecto de contenção periférica de terras 

conjuntamente com o projecto de estabilidade; 

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

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

comprovada, constituindo encargo do comunicante a sua pronta substituição, durante o prazo 

de garantia, em caso de degradação física e/ou visual. Os materiais a empregar deverão ser 

previamente sujeitos à aprovação da fiscalização; 

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

o direito de não proceder à recepção provisória das mesmas caso se verifique o incumprimento 

de alguma das condições definidas neste artigo ou definidas na operação de loteamento 

quando exista; 

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

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

obras de reparação/manutenção das infra-estruturas urbanísticas incluindo as zonas verdes, 

competindo-lhe custear todos os encargos inerentes com excepção do fornecimento de luz e 

água para regas e limpeza dos espaços públicos; 

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

nas infra-estruturas aquando da construção do respectivo edifício, nomeadamente lancis e 

passeios, após a recepção provisória das obras de urbanização; 
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r) Até à recepção definitiva das obras de urbanização poderão os Serviços Municipais 

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

sendo as despesas a cargo do comunicante. 
 

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

urbanização, vigorará a legislação e normas aplicáveis, incluindo o presente regulamento e 

restantes regulamentos municipais. 
 

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

estabelecidas, os trabalhos de terraplenagens e pavimentação serão executados nas seguintes 

condições: 
 

a) Remoção a vazadouro dos resíduos resultantes da decapagem do terreno, de acordo com 

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

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

os trabalhos necessários à estabilização do solo; 

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

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

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

devidas condições; 

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

compactação nas faixas de rodagem e parques de estacionamento; 

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

compactação em passeios; 

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

nas faixas de rodagem e parques de estacionamento; 

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

densa sobre rega de colagem nas faixas de rodagem e parques de estacionamento; 

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

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

betume de 5,5%, aplicadas a quente sobre rega de colagem nas faixas de rodagem e parques 

de estacionamento; 

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

de comprimento nunca inferior a 0,50m, sendo as juntas tomadas com aguada de cimento, e 

assente em fundação de betão de cimento de 200Kg/m3 e com secção média de 0,25m x 0,25 

m. O espelho do lancil será de 0,15m; 

k) Aplicação de lancil rampeado nos locais de acesso rodoviário e rotundas de 0,30mx0,22m 

de secção, de comprimento nunca inferior a 0,50m, sendo as juntas tomadas com aguada de 
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cimento, e assente em fundação de betão de cimento de 200Kg/m3 e com secção média de 

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

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

com 0,08x0,25m de secção, de comprimento nunca inferior a 0,50 m, sendo as juntas tomadas 

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

secção média de 0,25m x 0,25m. O espelho do lancil será de 0,03m; 

m) O revestimento dos passeios e estacionamentos será assente sobre almofada de saibro ou 

areia com 0,10m de espessura; 

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

for executado em calçada de vidraço a dimensão da pedra deverá ser sensivelmente de 0,05m 

de aresta. Se os estacionamentos forem executados em calçada de granito a dimensão da 

pedra deverá ser sensivelmente de 0,11cm de aresta; 

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

justificadas em memória descritiva tendo em conta nomeadamente classe de tráfego e classe 

de solos; 

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

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

orientações dos serviços da Câmara Municipal. 

 

 

Artigo 40.º 

Caução 
 

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

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

e em montante a fixar pelo Município de Odivelas. 

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

estruturas ou especialidades e as eventuais correcções introduzidas pelos serviços municipais, 

podendo ser acrescido de montante não superior a 5% daquele valor, destinado a remunerar 

encargos de administração.  

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

hipoteca sobre bens imóveis propriedade do requerente, depósito em dinheiro ou seguro-

caução, devendo constar no próprio titulo que a mesma está sujeita a actualização caso a 

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

urbanização. 

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

Serviços.  
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Artigo 41º 

Obras de urbanização em área não abrangida por Oper ação de 

Loteamento 
 

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

nos termos da legislação em vigor. 

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

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

proposta dos Serviços. 

 

 

Artigo 42.º 

Recepção provisória parcial das obras de urbanizaçã o 
 

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

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

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

será contado a partir da data da recepção provisória total das obras. 

3 -  O disposto nos números anteriores poderá ser revisto, caso o volume e enquadramento das 

obras o justifique. 

 

 

 

Artigo 43.º 

Recepção provisória das obras de urbanização 
 

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

com os seguintes elementos, para além do respectivo requerimento: 
 

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

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

serviços, ou entidades que intervêm na apreciação dos mesmos, bem como nas constantes 

nas condições do alvará e regulamentação aplicável, bem como com as instruções dos 

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

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

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

aplicável) com exibição dos mesmos regularmente preenchidos, que serão devolvidos no 

momento da apresentação do pedido de recepção provisória; 
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c) Planta final do loteamento à escala do projecto aprovado sobre levantamento topográfico 

georreferenciado e elaborado de acordo com as normas fixadas no presente regulamento 

actualizado e suporte digital da mesma, acompanhada de termo de responsabilidade do 

técnico autor do projecto; 

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

acompanhadas de termo de responsabilidade do técnico autor dos projectos. De acordo com o 

Regulamento de Espaços Verdes, Parques e Jardins, nas telas finais dos arranjos exteriores 

deverão ser indicados todo o tipo de pavimentos executados com as respectivas áreas em 

metros quadrados, a extensão de arruamentos em metros lineares, o número de árvores e as 

áreas de relvados, herbáceas e de arbustos. Deverá ainda ser indicado o tipo de rede de rega 

e o número de elementos do mobiliário urbano por tipo; 

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

emitidos pelas entidades externas gestoras das respectivas infra-estruturas. 

 

 

Artigo 44.º 

Recepção definitiva das obras de urbanização 
 

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

com os seguintes elementos, para além do respectivo requerimento: 
 

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

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

serviços, ou entidades que intervêm na apreciação dos mesmos, bem como nas constantes 

nas condições do alvará e regulamentação aplicável, e com as instruções dos serviços 

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

que se venham a considerar necessários no decurso da obra; 

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

Demolição (quando aplicável) ambos devidamente preenchidos; 

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

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

 

 

Artigo 45.º 

Prorrogação de prazo de execução de obras de urbani zação 
 

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

fundamentado e instruído com os seguintes elementos, para além do respectivo requerimento: 
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a) Declaração do técnico responsável pela direcção técnica da obra em como os trabalhos 

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

serviços, ou entidades que intervêm na apreciação dos mesmos, bem como nas constantes 

nas condições do alvará e regulamentação aplicável, e com as instruções dos serviços 

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

que se venham a considerar necessários no decurso da obra; 

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

aplicável) com exibição dos mesmos regularmente preenchidos, que serão devolvidos no 

momento da apresentação do pedido de prorrogação de prazo; 

c) Cronograma das obras de urbanização em falta; 

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

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

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

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

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

do mesmo. 

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

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

metade do prazo inicial. 

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

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

mínima de 30 dias relativamente ao seu termo. 

 

 

Artigo 46.º 

Redução de caução prestada para garantir a execução  de obras de urbanização 
 

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

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

requerimento: 
 

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

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

serviços, ou entidades que intervêm na apreciação dos mesmos, bem como nas constantes 

nas condições do alvará e/ou RMEU, e com as instruções dos serviços técnicos que intervêm 

na sua fiscalização, incluindo trabalhos acessórios ou complementares que se venham a 

considerar necessários no decurso da obra; 
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b) Cópias do livro de obra e do registo de Resíduos de Construção e Demolição (quando 

aplicável) com exibição dos mesmos regularmente preenchidos, que serão devolvidos no 

momento da apresentação do pedido de redução da caução; 

c) Planta à escala adequada com indicação dos trabalhos por executar que integrem os 

projectos aprovados, com destrinça por especialidade das quantidades e valores respectivos, 

acompanhada por quadro com indicação dos valores em percentagem; 

d) Cronograma das obras de urbanização em falta; 

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

emitidos pelas entidades gestoras das respectivas infra-estruturas. 

 

 

Artigo 47.º 

Pedido de substituição de hipoteca legal 
 

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

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

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

admissível, de valor equivalente; 

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

ónus; 

c) Declaração da Comissão de Administração Conjunta emitida até 30 dias antes da 

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

aplicável. 

 

 

CAPÍTULO V 
 

Cedências e Compensações 

 

Artigo 48.º 

Cedências 
 

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

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

uma operação de loteamento, cedem gratuitamente à Câmara Municipal, parcelas de terreno 

dimensionadas de acordo com a legislação em vigor, destinadas a espaços verdes e de 
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utilização colectiva, infra-estruturas viárias e áreas destinadas a equipamentos, livres de 

quaisquer ónus ou encargos.  

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

características morfológicas para o fim a que se destinam. 

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

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

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

com fim idêntico. 

 

 

Artigo 49.º 

Compensação 
 

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

semelhante a loteamento, já estiver dotado de todas as infra-estruturas urbanísticas necessárias 

ou não se justificar a localização no mesmo de qualquer equipamento e espaço verde público, não 

haverá lugar a cedências para esses fins, ficando no entanto o proprietário obrigado ao pagamento 

de uma compensação em numerário ou espécie ao Município.  

 

Artigo 50.º 

Cálculo do valor da compensação em numerário nos lo teamentos, 
 em edifícios com impacto semelhante  

a loteamento e obras com impacte relevante 
 

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

seguinte fórmula: 

 
C=C1+C2 

 
Em que: 

C - Valor da compensação devida ao Município 

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

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

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

ou parcialmente de infra-estruturas. 

Cálculo de C1: 

C1 = K1 x K2 x A1 x V 

10 

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

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

 

Categoria do espaço Valor do factor 

Espaços urbanos 1,8 

Espaços urbanizáveis 2,0 

 

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

propostos e de acordo com a tabela abaixo: 

 

Uso Valor do factor 

Habitação 1,8 

Actividades económicas 1,5 

Industrias e Armazéns 1,2 

 

A1 – Valor em metros quadrados da área de cedência para espaços verdes e/ou equipamento em 

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

 

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

anualmente publicada. 

 

 
Cálculo de C2: 

C2 = K3 x K4 x A2 x V 

 
Em que: 

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

tenham frente para arruamento(s) existente(s) total ou parcialmente servido(s) de infra-estruturas. 

 

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

calculado conforme lista abaixo): 

 

• Rede Pública de Saneamento e de Águas Pluviais 

• Rede Pública de Abastecimento de Água 

• Rede Pública de Energia Eléctrica e de Iluminação Pública 

• Rede Pública de Telefones  

• Rede Pública de Gás 
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A2 – Área determinada pelo comprimento da frente do(s) arruamento(s) que confronta com o 

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

 

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

anualmente publicada. 

 

 

Artigo 51.º 

Compensação em espécie 
 

1 -  O pagamento da compensação em espécie, dará lugar à avaliação dos terrenos ou imóveis a 

ceder ao Município, por Comissão de Avaliação designada pela Câmara Municipal que 

elaborará relatório de avaliação que será posto á consideração do promotor da operação 

urbanística.  

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

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

RJUE.  

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

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

que a compensação será feita em numerário. 

 

 

CAPÍTULO VI 
 

Fiscalização de obra e autorização de utilização 

 

Artigo 52º 

Responsabilidade dos técnicos 
 

1 -  Os técnicos responsáveis pela direcção técnica de obras ficam responsáveis pela sua 

segurança e solidez, nos termos da legislação aplicável, sem prejuízo da aplicação do Artigo 

1225.º do Código Civil. 

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

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

a obras executadas em desconformidade com o licenciamento ou comunicação prévia 

admitida. 

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

tenham sido objecto de embargo. 
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4 -  Quando, por qualquer motivo devidamente fundamentado, o técnico responsável pela direcção 

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

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

obra continua a ser dirigida por aquele técnico. 

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

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

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

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

suspender a execução da obra até à substituição do mesmo. 

 

 

Artigo 53.º 

Área destinada a estaleiro da obra e stands de apoi o a vendas imobiliárias 
 

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

apresentação de projecto ou planta da área destinada a estaleiro. 
 

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

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

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

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

com vias ou outros espaços públicos). 
 

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

se essa área se localizar no interior do lote. 

3 -  A actividade de vendas das fracções dos edifícios deverá ser salvaguardada no interior do 

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

desenvolvida no interior da construção. Será vedada a qualquer título a instalação de postos de 

venda ou outros, em contentores fora do referido perímetro. 

4 -  Os estaleiros de obra deverão ser dotados de medidas que permitam a adequada limpeza dos 

veículos que dele se deslocam. 

 

 

Artigo 53.º - A 

Caução para limpeza de área e reparação de estragos  
 

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

prestação de caução destinada a garantir o levantamento do estaleiro, limpeza da respectiva 
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área bem como a reparação de quaisquer estragos ou deteriorações causados em infra-

estruturas públicas ou noutros bens de domínio municipal. 

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

da natureza da obra ou trabalhos em causa. 

 

 

Artigo. 54.º 

Protecção de obra 
 

1 -  Em todas as obras é obrigatório a construção de tapumes ou a colocação de resguardos que 

tornem inacessível ao público as áreas destinadas aos trabalhos, à deposição de entulhos e de 

materiais e aos amassadouros, devendo sempre ser respeitadas as condições de segurança 

das obras. 

2 -  Se existir vegetação ou mobiliário urbano junto da obra devem fazer-se resguardos que 

impeçam quaisquer danos nos mesmos. 

 

 

Artigo. 54.º - A 

Ocupação do espaço público por motivo de obras 
 

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

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

controlo prévio, na forma legalmente prevista. 

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

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

temporária, carece de controlo prévio municipal. 

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

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

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

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

admissão de comunicação prévia. 

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

projectos das especialidades ou com o requerimento para emissão do respectivo alvará, 

quando a este houver lugar. 

5 -  A ocupação do espaço público, que decorra directa ou indirectamente da realização de 

operações isentas de licença ou comunicação prévia no âmbito do RJUE, fica sujeita a controlo 

prévio municipal, que deve ser requerido com 30 dias de antecedência do início da ocupação. 
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6 -  A intervenção ou ocupação da via pública deve ser sinalizada e restrita à área necessária, de 

forma a não prejudicar o trânsito de veículos e de peões e minimizar os danos estéticos, 

urbanísticos ou de utilização do espaço público. 

7 -  A licença ou admissão de ocupação do espaço público caduca com o decurso do prazo 

previsto para a ocupação ou para a execução da obra. 

 

 

Artigo. 54.º - B 

Ocupação não licenciada ou admitida ou em desconfor midade com o licenciamento ou 

admissão e remoção coerciva 
 

1 -  Em caso de ocupação de espaço público não licenciada ou admitida nos termos do artigo 

anterior, ou em desconformidade com as condições do licenciamento ou admissão, a Câmara 

Municipal pode ordenar a sua remoção e/ou reposição voluntária das condições de utilização. 

2 -  Se não for licenciada ou admitida a ocupação ou efectuada a remoção ou reposição voluntária 

no prazo definido para o efeito, a Câmara Municipal pode determinar a sua remoção e/ou 

reposição coerciva. 

3 -  As quantias relativas às despesas realizadas nos termos do número anterior, incluindo 

quaisquer indemnizações ou sanções pecuniárias que o Município tenha de suportar para o 

efeito, são por conta do infractor. 

4 -  Quando aquelas quantias não forem pagas voluntariamente no prazo de 20 dias a contar da 

notificação para o efeito, serão cobradas judicialmente em processo de execução fiscal. 

 

 

Artigo 55.º 

Telas finais do projecto de arquitectura 
 

1 -  Para efeitos do disposto na legislação aplicável, as telas finais do projecto de arquitectura, 

deverão ser entregues aquando do pedido de autorização de utilização. 

2 -  As telas finais do projecto de arquitectura são constituídas por peças escritas e peças 

desenhadas, em formato de papel e em formato digital, correspondendo exactamente à obra 

executada, devendo ser acompanhadas por termo de responsabilidade do seu autor. 

3 -  (Revogado.) 
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Artigo 56.º 

Autorização de utilização 
 

O pedido de autorização de utilização deve ser efectuado mediante a apresentação de 

requerimento dirigido ao presidente da Câmara ou a disponibilizar pelos serviços, instruído de 

acordo com a legislação em vigor, e acompanhado pelos seguintes elementos: 
 

a) Certificado de exploração emitido pela entidade inspectora da rede de gás, previsto no 

artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 521/99, de 10 Dezembro; 

b) Certificado de exploração emitido pela entidade inspectora das instalações eléctricas, 

previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 272/92, de 3 de Dezembro; 

c) Certificado de conformidade emitido pela entidade inspectora das instalações de 

telecomunicações (I.T.E.D.) previsto no artigo 22.º do Decreto-lei n.º 59/2000, de 19 de Abril; 

d) Certificado de conformidade emitido pela entidade inspectora das instalações 

electromecânicas, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 295/98, de 22 de Setembro; 

e) Certificado que avalie o desempenho energético e a qualidade do ar interior nos edifícios, 

em conformidade com o Decreto-Lei n.º 80/2006, 4 de Abril – Regulamento das Características 

de Comportamento Térmico dos Edifícios (R.C.C.T.E.) e o Decreto-Lei n.º 79/2006, de 4 de 

Abril – Regulamento dos Sistemas Energéticos e de Climatização dos Edifícios (R.S.E.C.E.), 

sempre que tenham sido instruídos com os projectos previstos por estes regulamentos; 

f) Medição do ruído, nos termos da Lei; 

g) Comprovativo da remoção a vazadouro dos Resíduos da Construção e Demolição, nos 

termos previstos na Lei. 

 

 

Artigo 57.º 

Propriedade horizontal 
 
1 -  O pedido de certificação de constituição do edifício em propriedade horizontal deve ser 

efectuado mediante a apresentação de requerimento dirigido ao presidente da Câmara ou a 

disponibilizar pelos serviços, e instruído com os seguintes elementos: 
 

a) Documento comprovativo da legitimidade do requerente; 

b) Planta de localização, à escala 1/2000, a fornecer pela Câmara Municipal, onde será 

devidamente assinalada a área do prédio objecto de pretensão; 

c) Descrição sumária do edifício, indicando o número de fracções autónomas, designadas por 

letras maiúsculas, e a sua conformidade com os requisitos estabelecidos no Código Civil; 
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d) Para cada fracção autónoma deve-se indicar o andar, o uso, o numero de policia pelo qual 

se processa o acesso à fracção, a designação dos compartimentos que a compõem, incluindo 

varandas, terraços, arrecadações e estacionamentos afectos à mesma, as áreas cobertas e 

descobertas e, ainda a percentagem ou permilagem da fracção relativamente ao valor do 

edifício; 

e) Indicação das zonas comuns. 
 
2 -  Quando a descrição das fracções não se mostre suficiente para identificar a localização e a 

constituição das mesmas, devem ser apresentadas plantas à escala 1/100, com designação de 

todas as fracções autónomas pela letra maiúscula respectiva. 

3 -  Nas edificações anteriores a 1951, deverá ainda ser junto, documento comprovativo da data de 

construção das mesmas. 

4 -  Os lugares de estacionamento legalmente exigidos fazem parte integrante das fracções 

constituídas, não podendo constituir fracções autónomas independentes. 

 

 

Artigo 58.º 

Verificação do dever de conservação 
 

O pedido de vistoria para verificação do dever de conservação deve ser efectuado mediante a 

apresentação de requerimento dirigido ao presidente da Câmara ou a disponibilizar pelos 

serviços, e instruído com os seguintes elementos: 
 

a) Documento comprovativo da legitimidade do requerente; 

b) Planta de localização, à escala 1/2000, a fornecer pela Câmara Municipal, onde será 

devidamente assinalada a área do prédio objecto de pretensão; 

c) Identificação do proprietário do imóvel e sua residência ou sede, bem como documento 

comprovativo dessa qualidade emitido pela conservatória do registo predial competente. 

 

 

Artigo 58.º - A 

Dever de conservação de 

logradouros e espaços verdes privados 
 
1 -  Os logradouros e os espaços verdes devem ser conservados e mantidos em boas condições 

de limpeza, higiene e salubridade. 

2 -  A Câmara Municipal pode, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, 

determinar a limpeza de logradouros e espaços verdes privados a fim de assegurar as boas 

condições de salubridade e segurança. 
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3 -  As quantias relativas às despesas realizadas nos termos do ponto anterior que a administração 

tenha de suportar para o efeito, são por conta do infractor. 

4 -  Quando aquelas quantias não forem pagas voluntariamente no prazo de 20 dias a contar da 

notificação para o efeito, são cobradas judicialmente em processo de execução fiscal. 

 

 

Artigo 59.º 

Livro de obra 
 
O livro de obra deverá conter, para além dos registos definidos na legislação em vigor, os registos 

dos Serviços Municipalizados de Loures de acordo com o respectivo regulamento competente, 

para efeitos de emissão de autorização de utilização, no que se refere às ligações das redes 

prediais de águas e esgotos. 

 

Artigo 60.º 

Danos no espaço público 
 
1 -  A reparação dos danos provocados no espaço público, em consequência da execução de 

obras ou outras acções, constitui encargo dos responsáveis pelos mesmos que, sem prejuízo 

da sua comunicação à Câmara Municipal, devem proceder ao início da sua execução no prazo 

máximo de 48 horas e concluindo-a em prazo a fixar pela Câmara Municipal. 

2 -  Expirados os prazos estipulados no número anterior, a Câmara Municipal pode substituir-se ao 

dono da obra, nos termos do artigo anterior, sem necessidade de comunicação prévia, 

devendo posteriormente ser ressarcida da despesa efectuada. 

 

 

Artigo 61.º 

Prorrogação do prazo de execução de obras de edific ação 
 
1 -  Para efeitos do disposto na legislação aplicável, o pedido de prorrogação do prazo de 

execução de obras licenciadas ou sujeitas a comunicação prévia deve ser efectuado mediante 

a apresentação de requerimento dirigido ao presidente da Câmara ou a disponibilizar pelos 

serviços, instruído de acordo com os seguintes elementos: 
 

a) Fotocópia do Livro de Obra actualizado, com apresentação do original; 

b) Fotocópia do respectivo alvará de licença ou admissão da comunicação prévia com 

apresentação do original; 

c) Declaração do Director Técnico da Obra referindo que os trabalhos estão a decorrer 

conforme os projectos aprovados; 
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d) Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de 

acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de Setembro; 

e) Declaração de titularidade do certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, 

do título de registo na actividade ou do certificado de classificação de industrial de construção 

civil, a verificar no acto de entrega do pagamento das taxas devidas com a exibição do original 

do mesmo. 
 
2 -  A prorrogação do prazo para conclusão da obra em fase de acabamentos, prevista no n.º 6 do 

artigo 58.º do RJUE só pode ser solicitada por uma única vez e por período não superior a 

metade do prazo inicial. 

3 -  Os pedidos de prorrogação dos prazos de execução das obras devem ser formalizados dentro 

do prazo de validade da licença ou do prazo fixado na comunicação prévia, e com a 

antecedência mínima de 30 dias relativamente ao seu termo. 

 

 

Artigo 62.º 

Pedidos de ramais de água, esgotos e electricidade 
 
1 -  Os pedidos de ramais de água, esgotos e electricidade deverão ser apresentados na Câmara 

Municipal e instruídos com o parecer da Junta de Freguesia respectiva. 

2 -  O Município decidirá sobre a concessão de ramal, analisando a natureza da construção para a 

qual se pretende a ligação, o seu enquadramento urbanístico e a natureza social do pedido. 

 

 

Artigo 63.º 

Plano de gestão de resíduos de construção e demoliç ão 
 
1 -  O Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição obedece ao disposto no Decreto-

Lei n.º 46/2008, de 12 de Março. 

2 -  Todos os pedidos de licenciamento ou de comunicação prévia, deverão ser instruídos com o 

Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

3 -  Exceptua-se do disposto no número anterior, os casos em que dono de obra declare não existir 

produção de quaisquer resíduos de obra. 
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Artigo 64.º 

Obras com impacto no espaço público 
 
O inicio da execução das obras com impacto no espaço público e a identificação do seu 

responsável deve ser comunicado à Câmara Municipal com a antecedência mínima de cinco dias, 

independentemente da sujeição das mesmas a prévio licenciamento, admissão de comunicação 

prévia ou isenção de controlo prévio. 

 

 

TÍTULO II 
 

Estacionamento 

 

CAPÍTULO I 
 

Normas técnicas 

 

 

Artigo 65.º 

Âmbito e objectivos 
 
O disposto no presente título aplica-se a todas as operações urbanísticas susceptíveis de gerar 

necessidades de parqueamento, devendo, no entanto, a sua aplicação a edifícios a erigir em lotes 

já titulados por Alvará de Loteamento ou abrangidos por Plano de Pormenor, ser efectuada com as 

necessárias adaptações. 

 

 

Artigo 66.º 

Lugares de parqueamento 
 
1 -  Para efeitos do cálculo da área de estacionamento necessária para veículos ligeiros devem 

considerar-se os seguintes valores mínimos: 
 

a) Uma área bruta de 20 m2 por cada lugar de estacionamento à superfície; 

b) Uma área bruta de 30 m2 por cada lugar de estacionamento em estrutura edificada. 
 
2 -  No que se refere a veículos pesados, deve considerar-se uma área bruta de 75 m2 por lugar 

de estacionamento à superfície e de 130m2 por lugar de estacionamento em estrutura 

edificada. 

3 -  -Às fracções destinadas a habitação e actividades económicas deverá ser afecto no mínimo 1 

lugar de parqueamento. 
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Artigo 67.º 

Circulação 
 
1 -  A circulação nos espaços de estacionamento deve ser garantida sem recurso a manobras, 

nomeadamente nos percursos de ligação entre pisos e nas zonas de entrada e saída. 

2 -  As faixas de circulação deverão garantir as dimensões mínimas constantes do Anexo I, 

condicionadas ao tipo de estacionamento a adoptar, conforme se trate de sentido único ou de 

sentido duplo. 

3 -  Nas soluções de faixa de circulação com a configuração de impasse, em estrutura edificada, a 

largura mínima deverá ser de 7,00m, devendo ser permitidas soluções alternativas desde que 

fique assegurado o dimensionamento mínimo das faixas de circulação, constante no Anexo I, e 

seja garantida a comodidade e segurança nas manobras dos utilizadores do espaço destinado 

a estacionamento. 

4 -  Devem ser previstas zonas livres, nos locais próximos a rampas, de modo a permitir a 

passagem cruzada ou a espera de veículos. 

5 -  As rampas de desenvolvimento recto deverão ter uma largura mínima de 3,00m (faixa de 

rodagem) e uma inclinação máxima de 18%. No caso de garagens para estacionamento em 

moradias, a inclinação máxima da rampa de acesso, poderá ser de 20%. 

6 -  Sempre que a inclinação ultrapasse 12%, devem ser previstas zonas de concordância com os 

pisos ou patamares, numa extensão mínima de 3,50m, com uma inclinação que não ultrapasse 

metade da inclinação prevista para a rampa. 

7 -  Nas rampas de desenvolvimento circular, a largura e inclinação máximas deverão respeitar os 

valores indicados no Anexo II deste Regulamento. 

 

 

Artigo 68.º 

Pé-Direito e dimensões 
 
1 -  O pé-direito livre em parqueamentos cobertos para veículos ligeiros, deverá ter um valor 

mínimo de 2,20m à face inferior das vigas ou de quaisquer outros elementos técnicos. 

2 -  Os lugares de parqueamento não encerrados deverão ter a dimensão de 2,50m de largura por 

5,00m de comprimento, podendo, em casos devidamente justificados e não havendo 

alternativa técnica viável, as dimensões ser reduzidas para 2,30m de largura por 4,50m de 

comprimento. 

3 -  Os lugares de parqueamento encerrados (boxes) deverão ter a largura e comprimento mínimos 

de 3,00m e 5,00m respectivamente. 
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4 -  Os lugares de parqueamento deverão ser independentes de modo a permitir a entrada e saída 

de veículos sem interferência com os restantes, podendo, no entanto, ser admitidos lugares 

duplos, desde que afectos à mesma fracção autónoma. 

5 -  No caso da existência de lugares de parqueamento em número superior aos exigidos pelo 

presente regulamento ou legislação própria estes poderão ser constituídos em fracções 

autónomas. 

6 -  Será admitida a utilização de sistemas alternativos de estacionamento, através de meios 

mecânicos, electromecânicos ou outros decorrentes de novas tecnologias, com a finalidade de 

optimizar os espaços disponíveis. 

7 -  Em edifícios de habitação colectiva não serão permitidos acessos directos à via pública de 

boxes ou lugares de estacionamento privativos. 

 

 

CAPÍTULO II 
 

Parâmetros para cálculo de estacionamento em constr uções situadas em áreas não 

abrangidas por licença de loteamento ou plano de po rmenor 

 

 

Artigo 69.º 

Edifícios de habitação 
 
1 -  Nos edifícios de habitação colectiva as zonas reservadas a estacionamento devem localizar-se 

preferencialmente em caves construídas para o efeito. 

2 -  Nos edifícios de habitação colectiva é obrigatória a existência de áreas de estacionamento 

equivalentes a 1,5 lugares por fogo com área média de construção inferior a 120m2, 2 lugares 

por cada fogo com tipologias T4, T5 e T6 e áreas médias de construção entre 120 e 300m2 e 

para tipologias superiores a T6 e áreas médias de construção superiores a 300m2, 3 lugares 

de parqueamento. 

3 -  Nos edifícios de habitação colectiva destinados a realojamento ao abrigo do Programa 

Especial de Realojamento, as zonas reservadas a estacionamento devem preferencialmente 

ser descobertas, contemplando, pelo menos, 1 lugar de estacionamento por fracção. 

4 -  Nas moradias é obrigatória a existência de parqueamento no interior do lote, sendo de 1 lugar 

por fogo para moradias com área de construção inferior a 120 m2, de 2 lugares por fogo para 

moradias cujas áreas de construção se situem entre 120 m2 e 300 m2 e de 3 lugares por fogo 

para moradias com áreas de construção superiores a 300 m2.  
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Artigo 70.º 

Edifícios e espaços destinados a serviços 
 
1 -  Quando a área bruta de construção for igual ou inferior a 500m2, deverá ser previsto 

estacionamento no interior da parcela equivalente a 3 lugares por cada 100m2. 

2 -  Quando a área bruta de construção for superior a 500m2, deverá ser previsto estacionamento 

no interior da parcela equivalente a 5 lugares por cada 100m2. 

 

 

Artigo 71.º 

Edifícios e espaços destinados a actividades económ icas 
 
Para áreas com a designação genérica de actividades económicas, o cálculo dos lugares de 

estacionamento será feito com base na mesma regra dos espaços destinados a Serviços, definidos 

no artigo anterior. 

 

 

Artigo 72.º 

Edifícios e Espaços destinados a Comércio Retalhist a 
 
1 -  Quando a área de construção for inferior ou igual a 1.000m2, deverá ser previsto 

estacionamento, no interior da parcela, equivalente a 1 lugar por cada 30m2, devendo também 

ser considerado adicionalmente, 1 lugar para cargas e descargas para estabelecimentos com 

área superior a 500m2. 

2 -  Quando a área de construção for superior a 1.000m2, deverá ser previsto estacionamento, no 

interior da parcela, equivalente a 1 lugar por cada 25m2, devendo também ser considerado 

adicionalmente, 1 lugar para cargas e descargas por cada 200m2, com um mínimo de 2 

lugares. 

3 -  O licenciamento de superfícies comerciais com uma área superior a 2.500m2, deverá garantir a 

existência de 1 lugar por cada 15m2 de área de construção e 1 lugar para pesados por cada 

200m2 de área de construção, devendo ser acompanhado de um estudo de tráfego contendo, 

designadamente, elementos que permitam avaliar: 
 

a) A acessibilidade do local em relação ao transporte individual e colectivo; 

b) A capacidade das vias envolventes; 

c) A capacidade de estacionamento na parcela; 

d) O funcionamento das operações de carga e descarga e a área de estacionamento prevista 

para as mesmas. 
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Artigo 73.º 

Estabelecimentos de comercio a retalho por grosso e  conjuntos comerciais 
 
1 -  Nas superfícies comerciais com área bruta superior a 2 500m2 e inferior ou igual a 4 000m2, 

será obrigatória a existência de uma área de estacionamento no interior da parcela equivalente 

a 1 lugar de estacionamento para veículos ligeiros por cada 15m2 de área de construção e 

mais 1 lugar de estacionamento para veículos pesados por cada 200m2 de área de 

construção. 

2 -  Nas superfícies comerciais com área bruta superior a 4 000m2 e nos edifícios destinados a 

comércio grossista de superfície idêntica, será obrigatória a existência de área de 

estacionamento no interior da parcela, cuja dimensão deverá ser definida por estudo específico 

a apresentar pelo promotor, nos termos legais em vigor, nunca podendo ser inferior à 

estabelecida no número anterior. 

3 -  Nos conjuntos comerciais, as superfícies destinadas a comercio por grosso, são comparáveis, 

para efeitos de cálculo das necessidades de estacionamento, ás superfícies comerciais de 

área bruta inferior a 4.000m2. 

4 -  Em todas as situações previstas no presente artigo e independentemente da necessidade de 

dar cumprimento ao estabelecido em legislação específica, é obrigatória a apresentação do 

estudo de tráfego, sempre que seja interposto pedido de licenciamento ou comunicação previa 

relativa aos conjuntos referidos no ponto 3 do artigo anterior. 

 

 

Artigo 74.º 

Edifícios destinados a Indústria e Armazéns 
 
1 -  Para edifícios destinados à indústria e armazéns deverá ser prevista uma área de 

parqueamento, no interior da parcela, para empregados e visitantes equivalente a 1 lugar por 

cada 75m2 de área de construção.  

2 -  Deverá também ser previsto, no interior da parcela, a área necessária ao estacionamento de 

veículos pesados, na proporção de 1 lugar por cada 500m2 de área de construção. 
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Artigo 75.º 

Estabelecimentos Hoteleiros 
 
1 -  Nos edifícios destinados a estabelecimentos hoteleiros as áreas a reservar para 

estacionamento no interior do lote ou parcela deverão corresponder a 2 lugares por cada 5 

quartos. 

2 -  Para além da área necessária ao estacionamento de veículos ligeiros, deve ainda ser prevista, 

no interior do lote ou parcela, uma área para paragem de veículos pesados e de passageiros, 

equivalente a 1 lugar por cada 25 quartos, assim como uma área destinada a cargas e 

descargas e espaço para tomada e largada de passageiros de autocarros de turismo.  

3 -  No caso da unidade hoteleira incluir salas de espectáculos ou de reuniões, deverá também 

aplicar-se o previsto neste regulamento para esse tipo de situações. 

 

 

Artigo 76.º 

Salas de espectáculos 
 
Nas salas de espectáculos, as áreas de estacionamento obrigatórias serão equivalentes a 4 

lugares de estacionamento por cada 25 lugares. 

 

 

Artigo 77.º 

Equipamentos colectivos 
 
Para a instalação de equipamentos colectivos, designadamente de natureza escolar, desportiva e 

hospitalar, devem ser definidas, caso a caso, as condições de acessibilidade e necessidades de 

estacionamento, quer para utentes, quer para funcionários, podendo ser necessário prever-se a 

existência de zonas de cargas e descargas. Para avaliação destas necessidades, devem ser 

indicados nos respectivos projectos de instalação, os usos previstos, o número de funcionários e o 

número de utentes. 

 

 

Artigo 78.º 

Escolas de condução, agências de aluguer de veículo s, 

 stands de automóveis, oficinas 

 de reparação automóvel e agências funerárias 
 
A instalação de escolas de condução, agências e filiais de aluguer de veículos sem condutor, 

stands de automóveis, oficinas de reparação automóvel e agências funerárias, fica condicionada à 
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comprovação da existência de área de estacionamento próprio, de preferência no interior do 

edifício. 

 

 

Artigo 79.º 

Casos especiais 
 
1 -  Nos casos especiais, tipificados nas alíneas seguintes, poderá admitir-se o não cumprimento 

das disposições constantes do presente regulamento, devendo, sempre que possível, serem 

propostas soluções alternativas: 
 

a) Intervenções em edifícios classificados ou localizados nos núcleos antigos ou históricos, 

quando a criação do acesso de viaturas ao seu interior prejudique ou seja incompatível com as 

suas características técnicas e/ou arquitectónicas; 

b) Edifícios a construir em locais sem possibilidades de acesso de viaturas, seja pelas 

características do arruamento ou por razões de tráfego; 

c) Edifício a construir em parcelas com largura média inferior a 7,00m; 

d) Quando comprovada a impossibilidade ou a inconveniência de natureza técnica ou 

urbanística. 
 
2 -  Verificando-se qualquer das situações referidas no número anterior e não tendo sido 

encontrada uma solução alternativa, poderá ser exigido ao promotor, a execução de 

parqueamento destinado a compensar os lugares em falta. 
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TÍTULO III 
 

Postos de abastecimento de combustíveis 

 

CAPÍTULO I 
 

Critérios para a localização de postos 

 de abastecimento de combustíveis 

 no concelho de Odivelas 

 

Artigo 80.º 

Tipificação 
 
Este critério tem por base o tipo de Serviços que podem ser fornecidos numa área de apoio e 

venda de combustíveis, também conhecidos como Postos de Abastecimento, e que se resume 

fundamentalmente a dois grandes tipos: 
 
1 -  Tipo A - Estação de Serviço – instalação possuindo serviços de lavagem e lubrificação, de 

abastecimento de gasolina, gasóleo, gases de petróleo liquefeitos, misturas autorizadas, 

lubrificantes, ar comprimido e água e, acessoriamente, apetrechada para a prestação de outros 

serviços aos  automobilistas, tais como a venda de acessórios para veículos automóveis, 

tabacos, jornais, revistas, fornecimento de refeições instalação de publicidade. 

2 -  Tipo B - Posto Abastecedor – instalação possuindo serviços de abastecimento de gasolina, 

gasóleo, gases de petróleo liquefeitos, misturas autorizadas, lubrificantes, ar  comprimido e 

água e,  eventualmente, vendendo acessórios para veículos automóveis, tabacos, jornais e 

podendo possuir dispositivos de publicidade. 

 

 

Artigo 81.º 

Localização e implantação 
 
Os critérios de localização e implantação deverão ter em conta pelo menos os seguintes 

pressupostos: 
 

a) Os postos de abastecimento de combustíveis do tipo A devem localizar-se 

preferencialmente nos eixos viários principais e fora das áreas predominantemente 

habitacionais; 

b) As áreas de abastecimento de combustíveis podem ser simples ou duplas, consoante 

sejam instalados em um ou em ambos os lados da via, sendo os “postos duplos” constituídos 
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por dois postos simples que funcionam independentemente, embora com serviços de 

abastecimento semelhantes, situados um em frente do outro ou de modo a apresentar-se 

sempre primeiro o do lado direito do condutor que circula na via, nunca afastados mais de 

300m e desde que entre ambos não haja qualquer cruzamento. São recomendados de 

preferência os postos simples nomeadamente nas vias colectoras distribuidoras; 

c) A localização dos postos de abastecimento de combustível respeitará uma distância 

mínima de 1 km entre si; 

d) A implantação de novos postos de abastecimento de combustível não previstos no estudo 

Municipal, aprovado por deliberação da CMO de 2003, será sujeita à prévia aprovação pela 

Câmara Municipal. 

 

 

Artigo 82.º 

Inserção na rede viária 
 
Tendo em vista garantir as condições mínimas de segurança e a funcionalidade das respectivas 

instalações deverão ser considerados os seguintes condicionalismos tendo em conta as 

características da via: 
 

a) Contemplar vias de desaceleração e de aceleração, podendo dispensar-se a última se a 

intensidade do tráfego o permitir sendo nesse caso utilizadas sinalizações de STOP; 

b) As vias de desaceleração deverão ter um desenvolvimento mínimo de 50m, medidos entre 

o limite da plataforma da via pública e o início da linha de abastecimento; 

c) A separação entre a zona do posto e a via deverá ser materializada por um separador não 

galgável com a largura mínima de 1 a 2m consoante a previsão do fluxo de peões que percorra 

ou possa vir a percorrer a zona; 

d) A faixa de saída deve ser dimensionada de forma a permitir uma única via de tráfego 

(L=4m); 

e) Na iluminação não deve ser empregue luz verde ou vermelha tomando-se especial cuidado 

para que a iluminação geral do posto não perturbe os condutores; 

f) Deve existir o sinal de “posto de abastecimento” previsto no Código da Estrada colocado 

com a distância de antecipação conveniente. 
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TÍTULO IV 
 

Loteamentos e edificações em áreas urbanas 
 de génese ilegal (AUGI) 

 e em bairros de origem ilegal 
 

 

CAPÍTULO I 

Processo de reconversão urbanística 

 

Artigo 83.º 

Dever de reconversão urbanística 
 
1 -  O dever de reconverter as áreas urbanas que tenham sido objecto de parcelamento físico sem 

licença de loteamento, ou aquelas predominantemente ocupadas por construções não 

licenciadas, bem como o da legalização das respectivas edificações, impende sobre os 

proprietários, co-proprietários e possuidores, nos termos da Lei. 

2 -  A violação do dever de reconversão, que se traduz, nomeadamente, no não pagamento das 

comparticipações que sejam devidas, acarretará, além dos ónus legalmente previstos, a 

suspensão da ligação às redes de infra-estruturas já em funcionamento, ou a negação do 

parecer favorável à ligação dos novos ramais, a qualquer título, que sirvam a construção do 

devedor, mediante deliberação da Câmara Municipal e após prévia audição dos interessados. 

3 -  A ligação dos ramais às redes de infra-estruturas públicas está dependente do pagamento das 

comparticipações, fixadas pela Administração Conjunta, nos termos legais. 

4 -  Não terá direito a nenhum dos incentivos previstos na tabela de taxas e tarifas fixadas no 

Município de Odivelas, quem não tiver cumprido o dever de reconversão. 

 

 

Artigo 84.º 

Processo de reconversão organizado como operação 

 de loteamento da iniciativa 

 dos proprietários ou co-proprietários 
 
1 -  O processo de reconversão organizado como operação de loteamento, inicia-se mediante 

requerimento devidamente instruído nos termos legais, dirigido ao Presidente da Câmara 

Municipal, no qual a Comissão de Administração da AUGI solicita o início e tramitação daquela 

operação de loteamento. 
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2 -  O projecto de reconversão é elaborado por equipa técnica multidisciplinar, constituída nos 

termos dos n.os 1 e 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 292/95, de 14 de Novembro, sendo certo 

que, no mínimo, deverá intervir um arquitecto, um engenheiro e um jurista. 

 

 

Capítulo II 

Procedimentos e normas técnicas e especiais 

 

 

Artigo 85.º 

Acessos verticais 
 
1 -  Os acessos verticais das moradias unifamiliares devem ser interiores e implantar-se de forma a 

servir como elo de ligação entre os vários níveis do mesmo fogo.  

2 -  Excepcionalmente, na legalização de edificações existentes, poderá ser admitido o acesso 

vertical exterior, quando este se apresente de forma coerente com a organização funcional do 

fogo, ou ainda, nos casos do piso térreo se destinar a actividades económicas. 

 

 

Artigo 86.º 

Cota de soleira 
 
A cota de soleira não poderá elevar-se a uma altura superior a 0,60m em relação à cota média do 

troço do lancil em frente ao lote, salvo se a aplicação desta regra não permitir que a fachada 

paralela ao arruamento fique totalmente livre a partir de 0,15m abaixo do nível do pavimento 

interior. 

 

 

Artigo 87.º 

Caves 
 
1 -  A construção de caves não previstas em alvará de loteamento, poderá ser admitida, caso as 

características topográficas do terreno o permitam, mas apenas poderão ser destinadas a 

parqueamento, arrumos ou instalações técnicas. 

2 -  A área da cave não poderá exceder o polígono máximo de implantação. 

3 -  As caves terão um pé-direito máximo de 2,40m, podendo admitir-se outras soluções quando a 

topografia do terreno o justifique, e ainda, na legalização de edificações existentes. 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

REGULAMENTO MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E DA URBANIZAÇÃO  

 

 

Ano XIII - N.º 14 – 24 de julho de 2012 - Anexo 
81 

 

Artigo 88.º 

Aterros e desaterros 
 
A edificação nos lotes deve adequar-se à topografia original do terreno para que não se realizem 

aterros e desaterros de que possa resultar desnível de altura superior a 1m relativamente ao perfil 

natural do terreno, com excepção dos desaterros para acesso de viaturas a estacionamento em 

cave e desde que não causem qualquer prejuízo ou impacto negativo nos lotes confinantes. 

 

 

Artigo 89.º 

Sótãos 
 
1 -  O acesso ao sótão, não poderá individualizar a sua utilização relativamente ao fogo. 

2 -  Os sótãos destinados a arrumos, deverão ter um pé-direito inferior a 2,40m e o arranque do 

telhado não poderá elevar-se acima de 0,50m, da laje de esteira, devendo a inclinação da 

cobertura ser a adequada ao material aplicado na cobertura, com um máximo de 40%, 

evitando-se grandes impactos visuais do mesmo. 

3 -  Em edifícios com cobertura plana os sótãos destinados a arrecadação devem ter um pé-direito 

inferior a 2,40m e uma área bruta que não ultrapasse 30% da área do piso inferior. 

4 -  Os números anteriores não se aplicam a edificações existentes susceptíveis de legalização 

segundo o projecto de reconversão em que se inserem. 

 

 

Artigo 90.º 

Anexos e telheiros 
 
1 -  O pé direito máximo dos anexos deverá ser igual ou inferior a 2,40m, medidos no ponto mais 

desfavorável, no caso de a cobertura ser inclinada. 

2 -  O uso dos anexos deverá ser exclusivamente para estacionamento, arrumos, ou actividade 

complementar da função habitacional (nomeadamente cozinha de lenha, forno, garrafeira). 

3 -  A área máxima de construção dos anexos é de 30m2. No caso de legalizações poderá ser 

admitida uma área máxima de 50m², desde que, da soma com a área da edificação principal, 

não se excedam as áreas de implantação e construção permitidas para o lote. 

4 -  Quando não exista cave destinada a estacionamento nas moradias bifamiliares, poderá ser 

autorizada a construção de anexo para estacionamento, com uma área máxima de 40m² desde 

que sejam garantidas as áreas mínimas permeáveis dentro do lote. 

5 -  Para além do anexo para estacionamento poderá ser construído no logradouro, telheiro 

destinado a funções complementares da habitação, com a área máxima de 6m2, desde que 
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não resulte no incumprimento da área mínima permeável do logradouro. Estas estruturas 

devem, preferencialmente, ficar adoçadas à construção principal ou ao anexo, não devendo ter 

uma altura superior a 2,40m, medidos no ponto mais desfavorável, no caso da cobertura ser 

inclinada. 

 

 

Artigo 91.º 

Muros de vedação 
 
1 -  Os lotes devem ser vedados por um muro confinante com espaço público com altura máxima 

de 0,90m, podendo ser encimado por gradeamento, cuja altura total não poderá exceder 

1,50m.  

2 -  Quando o muro confinante com o espaço público suportar terras do interior do lote, poderão 

admitir-se excepções ao disposto no número anterior no que respeita à sua altura. 

3 -  Os muros laterais de divisão dos lotes não devem ter uma altura superior a 2m de altura, 

medidos a partir do perfil natural do terreno. 

4 -  Na legalização das edificações existentes poderão admitir-se excepções ao disposto no ponto 

anterior desde que essas soluções não afectem negativamente as condições de exposição das 

habitações dos lotes confinantes. 

 

 

Artigo 92.º 

Afastamentos das construções 
 
1 -  Os afastamentos da edificação principal aos limites do lote são de 3m relativamente aos limites 

frontais e laterais e de 6m a tardoz, admitindo-se que no caso de moradias unifamiliares se 

reduza o afastamento a tardoz para 5m. 

2 -  Excepcionalmente, para as edificações existentes, poderão vir a ser admitidos outros valores, 

até ao mínimo de 1,5m desde que devidamente justificados no âmbito do projecto de 

reconversão e encontrando-se asseguradas as condições mínimas de salubridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

REGULAMENTO MUNICIPAL DA EDIFICAÇÃO E DA URBANIZAÇÃO  

 

 

Ano XIII - N.º 14 – 24 de julho de 2012 - Anexo 
83 

 

Capítulo III 

Usos e alterações 

 

 

Artigo 93.º 

Usos 
 
1 -  Para além da função de habitação prevista no loteamento, será admitida ao nível do piso térreo 

da edificação principal, a ocupação com actividades económicas compatíveis com a função 

habitacional. 

2 -  Nos casos referidos no número anterior e para novas edificações, os estacionamentos e as 

operações de cargas e descargas devem ser realizadas dentro dos limites do lote. 

 

 

Capítulo IV 

Deliberações sobre loteamentos 

 

Artigo 94.º 

Alvará de licença de loteamento 
 
1 -  Decididas as reclamações ou decorrido o prazo para a sua apresentação, e prestada a 

garantia de boa execução das obras de urbanização, se a ela houver lugar, e paga a taxa 

devida pela emissão do alvará, a Câmara Municipal emitirá o alvará de loteamento. 

2 -  O alvará de loteamento das AUGI conterá, além dos elementos a que obriga a Lei aplicável, 

ainda os seguintes: 
 

a) Lista dos factos sujeitos a registo predial nomeadamente: 

 
i) Hipoteca legal sobre os lotes, caso tenha sido esta a forma escolhida para prestação da 

caução para garantia de boa execução das obras de urbanização em falta; 

ii) Benefício da manutenção temporária, pelo prazo mínimo de 3 anos previsto na Lei n.º 91/95 

de 2 de Setembro, ou pelo prazo deliberado pela Câmara Municipal, sujeito a prorrogação 

nos termos definidos na mesma deliberação; 

iii) Ónus de não indemnização por demolição – n.º 5 art.º 7º da Lei n.º 91/95, na sua actual 

redacção. 
 

b) Valor proporcional da quota de comparticipação de cada lote, no que respeite aos custos de 

obras de urbanização por executar, de acordo com o valor da caução calculada e deliberada; 
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c) Relação dos proprietários, com identificação civil e fiscal e respectivos contactos 

electrónicos (e-mail e telemóvel); 

d) Relação das dividas relativas ao dever de reconversão, atribuídas a cada lote de acordo 

com a listagem da responsabilidade da CAC; 

e) Quadro de cadastro com lista completa dos prédios que integram a AUGI, proveniência dos 

lotes, áreas de cedência, arruamentos e espaços públicos. 

 

 

Capítulo V 

Legalização das construções 

 

 

Artigo 95.º 

Variação perante os parâmetros urbanísticos 
 
As edificações existentes à data da emissão do alvará de loteamento e constantes na planta de 

realidade existente da AUGI poderão beneficiar, aquando da sua legalização, de uma majoração 

máxima de 7%, das áreas de implantação e de construção definidas no loteamento. 

 

 

Artigo 96.º 

Instrução dos pedidos de legalização 
 
1 -  A declaração ou termo de responsabilidade a que se refere o ponto 2. do artigo 50.º da Lei n.º 

91/95, de 2 de Setembro na sua actual redacção, deve ser redigida de acordo com minuta a 

fornecer pela Câmara Municipal. 

2 -  Os eventuais incumprimentos das normas regulamentares e legais em vigor, ou desvios 

perante o projecto de reconversão urbanística, que a edificação a legalizar possa verificar, 

devem ser assinalados nos projectos correspondentes, bem como, ser tecnicamente 

fundamentada a sua proposta de aceitação. 

3 -  A instrução dos pedidos de legalização deve ser acompanhada de fotografias que ilustrem de 

forma completa o estado actual das edificações. 
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Artigo 97.º 

Licenciamento condicionado em AUGI 
 
1 -  Após aprovação do projecto de loteamento pela Câmara Municipal poderão ser licenciadas 

condicionadamente obras de edificação desde que se verifiquem, cumulativamente, as 

seguintes condições: 
 

a) Ter sido invocada e provada a necessidade urgente da construção para habitação própria e 

permanente do requerente, ou a necessidade de dotar a construção existente de condições de 

habitabilidade, ou ainda, de garantir a segurança e salubridade do exercício de actividade 

económica de que dependa a subsistência do agregado do requerente; 

b) Estar o projecto de construção aprovado; 

c) Terem sido pagas integralmente as comparticipações devidas pelo proprietário do lote; 

d) Estar o lote servido de infra-estruturas básicas. 

 

 

Artigo 98.º 

Normas para pedidos de ligações de ramais de água,  

esgotos e electricidade em AUGI 
 
1 -  A Câmara Municipal poderá, a todo o tempo, por razões de salubridade e saúde pública, 

prestar parecer favorável à ligação de ramais às redes de infra-estruturas, designadamente, 

água, esgotos e electricidade para construções sitas em áreas de génese ilegal.  

2 -  As ligações referidas serão sempre concedidas a título precário, não conferindo ao requerente 

da ligação quaisquer direitos adquiridos, nem para efeitos de legalização da construção, nem 

para continuação da ligação, não podendo servir de ónus a seu favor em caso de corte de 

ligação. 

3 -  Após prévia audição do requerente, a Câmara Municipal poderá suspender a ligação dos 

ramais às redes de infra-estruturas sempre que se verifique a alteração das circunstâncias que 

motivaram a autorização da concessão.  

4 -  A concessão de ramal a título precário 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; 
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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 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. 

 

 

Capítulo VI 

Critérios de dimensionamento das áreas de cedência,  

 estacionamento e infra-estruturas viárias 

 

Artigo 99.º 

Áreas de cedência 
 
1 -  Quando o cumprimento estrito destes parâmetros referidos em ponto anterior possa inviabilizar 

a operação de reconversão, ao abrigo do regime especial previsto no artigo 6.º da Lei n.º 

91/95, de 2 de Setembro na sua actual redacção, as áreas de terreno destinadas a 
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equipamentos e a espaços verdes e de utilização colectiva podem ser inferiores aos valores 

resultantes da aplicação das Portarias. 

2 -  Quando as parcelas a ceder para domínio público forem inferiores às que resultam do regime 

jurídico aplicável, haverá lugar a compensação resultante da aplicação das disposições 

conjugadas previstas no presente Regulamento e no Regulamento de Taxas do Município de 

Odivelas. 

3 -  Para o dimensionamento dos espaços verdes e de utilização colectiva, podem ser 

consideradas áreas de natureza privada, designadamente, as áreas afectas a logradouros de 

lotes privados, até 50% da área livre permeável, com o mínimo de 25m2. 

4 -  No caso do cumprimento do disposto no número anterior a Câmara Municipal pode prescindir 

da compensação devida pela área de espaços verdes e de utilização colectiva de natureza 

pública prevista no Capitulo V, Titulo I, do presente Regulamento. 

5 -  A aplicação do regime especial referido no número dois, e/ou a ausência de cedências para o 

domínio municipal destinadas a equipamentos e a espaços verdes e de utilização colectiva 

deve ser devidamente fundamentada nos termos da legislação aplicável, considerando as 

características específicas da AUGI. 

6 -  As áreas para equipamentos públicos destinadas a integrar o domínio municipal no âmbito do 

projecto de reconversão deverão localizar-se preferencialmente no interior da AUGI em causa, 

devendo, o esforço para a sua cativação, ser tanto maior, quanto menor for o índice de 

ocupação da mesma. 

7 -  Às alterações aos títulos de reconversão, nos termos do nº 3 do artigo 4º da Lei 91/95 de 2 de 

Setembro, na sua redacção actual, poderá ser aplicado o regime especial referido nos pontos 

1, 2 e 3, devendo a ausência de cedências, para o domínio municipal destinadas a 

equipamentos e a espaços verdes e de utilização colectiva, ser devidamente fundamentada. 

 

 

Artigo 100.º 

Área impermeabilizada dos logradouros 
 
1 -  No sentido de salvaguardar níveis satisfatórios de permeabilização de solo, deverão os lotes 

com função habitacional limitar a área de impermeabilização à implantação das edificações e 

sua normal acessibilidade. 

2 -  Quando os projectos de reconversão o justificarem, admitir-se-á que a impermeabilização dos 

logradouros atinja 50% da área dos mesmos, desde que assegurada uma área mínima 

permeável de 25m2.  
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Artigo 101.º 

Estacionamento privativo 
 
1 -  Nos loteamentos, devem ser cumpridos os critérios de dimensionamento fixados na portaria 

em vigor. Porém, quando, comprovadamente, não seja possível cumpri-los, deverão adoptar-

se os seguintes critérios mínimos: 
 

a) No cálculo do estacionamento privado deverá considerar-se pelo menos um lugar de 

estacionamento por fogo ou por cada 120m2 de área de construção habitacional em cada lote. 

E ainda, um lugar de estacionamento por cada ocupação ou por cada 50m2 para actividades 

económicas; 

b) Nas edificações de habitação colectiva deve ser garantida a existência de um lugar de 

estacionamento por fogo no interior do lote, excepto se a tipologia do fogo for superior a T4, 

situação em que são exigidos dois lugares por fogo; 

c) Nos casos de edificações existentes susceptíveis de legalização, onde não seja possível 

localizar os lugares de estacionamento no interior do lote, poderão estes localizar-se noutro 

local, mesmo em espaço público, desde que, comprovadamente, daí não resultem prejuízos 

para a circulação viária e pedonal. 
 
2 -  Nas legalizações, quando a aplicação do disposto no ponto anterior inviabilizar a legalização 

de edificações e usos existentes passíveis de recuperação e integração urbanística, poder-se-á 

dispensar o seu cumprimento, desde que daí não resulte sobrecarga incomportável para as 

infra-estruturas existentes. 

3 -  Quando comprovada a impossibilidade ou inconveniência de natureza técnica ou urbanística 

de garantir o estacionamento privativo de acordo com os critérios mínimos definidos neste 

artigo, poderá ser exigida ao promotor a execução ou requalificação de parqueamento em 

domínio público, destinada a compensar a capacidade de estacionamento em falta. 

 

 

Artigo 102.º 

Arruamentos 
 
1 -  Excepcionalmente, e no caso de tecidos urbanos consolidados, poderão admitir-se as 

seguintes dimensões mínimas para os perfis de arruamentos e passeios: 
 

a) Arruamentos de dois sentidos com um perfil mínimo de 7,5m (com 1,0m de passeio + 5,5m 

de faixa de rodagem + 1,0m de passeio = 7,5m); 

b) Perfil de sentido único de 6,5m (com 1,0m de passeio + 4,5m de faixa de rodagem + 1,0m 

de passeio = 6,5m), admissível em caso de não ser possível garantir o perfil referido na alínea 

a); 
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c) Poder-se-á admitir, em alternativa ao perfil descrito na alínea b), um perfil com uma faixa de 

5,0m e passeio com 1,5m. 
 
2 -  Na impossibilidade de se assegurar o perfil de sentido único, deve optar-se pelo arruamento 

pedonal, com pavimento diferenciado, e de acesso local condicionado a cargas e descargas, 

veículos de urgência, e acessibilidade aos lotes. 

3 -  Atenta a realidade existente poderão ainda ser aceites outras soluções excepcionais que se 

mostrem adequadas e desde que tecnicamente fundamentadas. 

 

 

Artigo 103.º 

Características das áreas destinadas a equipamentos  públicos 
 
1 -  As áreas de cedência destinadas a equipamentos públicos deverão reunir determinadas 

características compatíveis com a prossecução do seu fim, designadamente: 
 

a) As áreas devem localizar-se em áreas classificadas no PDM como urbanas ou urbanizáveis, 

com aptidão para a edificação; 

b) Gozarem de centralidade e acessibilidade; 

c) Serem livres de ónus, encargos, condicionantes biofísicas e restrições ao uso do solo para a 

finalidade pretendida. 

 

 

Capítulo VII 

Obras de urbanização 

 

Artigo 104.º 

Comparticipação nos custos das obras de urbanização  
 
1 -  Serão estabelecidos normativos para apoio ao trabalho de infra-estruturas das AUGI, de 

acordo com deliberações tomadas pela Câmara Municipal. 

2 -  As obras, cujos custos poderão vir a ser comparticipados financeiramente pela Câmara 

Municipal são as seguintes: 

a) Arruamentos (faixa de rodagem e estacionamentos) – valor orçamentado para materiais e 

máquinas e mão-de-obra, sendo a comparticipação financeira municipal máxima de 50% do 

montante orçamentado, observando-se o limite de 3,6% do preço de construção previsto na 

Portaria anualmente publicada para o efeito; 

b) Rede de esgotos – o valor orçamentado em materiais para as redes de esgotos domésticos 

e pluviais, nomeadamente: manilhas de betão (todos os diâmetros), tubos em PVC, anéis e 
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cúpulas de betão, aros e tampas em ferro fundido, degraus em ferro para caixas de visita, 

dispositivos de entrada (aros e grelhas), sendo a comparticipação municipal máxima de 90% 

do valor orçamentado; 

c) Limpeza e regularização de linhas de água, sendo a comparticipação financeira municipal 

máxima de 50% do montante orçamentado. 

3 -  Quanto à cedência de materiais para o saneamento básico e quanto à atribuição de subsídios 

para arruamentos, devem estar reunidas as seguintes condições: 

a) Ser requerido pela Comissão de Administração Conjunta legalmente constituída, ao abrigo 

da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com a sua actual redacção; 

b) Serem apresentados os seguintes elementos de identificação nos pedidos de verbas para os 

bairros: 
 

i. Fotocópia do cartão da Administração Conjunta; 

ii. Fotocópia da acta de adesão à Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, e de nomeação da 

Comissão de Administração Conjunta; 

iii. Ser apresentado relatório actualizado da situação financeira da AUGI, nos termos do n.º 8 

do art.º 16.º- C da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com a sua actual redacção, incluindo 

comparticipações deliberadas e listagem de devedores, acompanhada da indicação das 

medidas tomadas pela CAC com vista à sua regularização. 
 

c) Parecer da Comissão de Fiscalização da AUGI sobre os orçamentos apresentados; 

d) Apresentação, em número mínimo de 3 orçamentos devidamente instruídos, com caderno 

de encargos, medições e calendarização dos trabalhos, acompanhados do certificado de 

industrial de construção civil, por cada orçamento apresentado; 

e) Apresentação de termo de responsabilidade subscrito pelo técnico responsável pela obra; 

f) Apresentação de Alvará de Construtor Civil, por cada orçamento apresentado; 

g) Apresentação do Livro de Obra e Apólice de Seguros, se existirem. 

 

 

 

Artigo 105.º 

Obras a realizar com comparticipação financeira do Município 
 
1 -  A Câmara Municipal poderá comparticipar na realização das obras de urbanização 

estruturantes, mediante contrato a celebrar com as Administrações Conjuntas dos bairros. 

2 -  Em bairros ou zonas não delimitadas como AUGI ou naquelas que manifestamente não 

reúnam condições técnicas e urbanísticas necessárias à edificabilidade, a Câmara Municipal 
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só autorizará, a título provisório, a implantação das infra-estruturas correspondentes às 

necessidades básicas e sociais impreteríveis para os seus residentes ou da área envolvente. 

 

 

Titulo V 

Contra-ordenações 

 

 

Artigo 105.º - A 

Contra-ordenações 
 
1 -  Constitui contra-ordenação, punível com coima, o não cumprimento ou violação das normas 

previstas no artigo 54.º, 54.º-A e 58.º-A. 

2 -  As contra-ordenações previstas no número anterior são puníveis com coima graduada de €200 

até cinco vezes a retribuição mínima mensal, no caso de pessoa singular, e de €500 até dez 

vezes a retribuição mínima mensal, no caso de pessoa colectiva. 

3 -  A tentativa e a negligência são puníveis. 

4 -  A competência para determinar a instrução dos processos de contra-ordenação e para a 

aplicação das coimas pertence ao Presidente da Câmara, podendo ser delegada em qualquer 

dos membros do órgão executivo. 

 

 

Titulo VI 

Disposições finais 

 

 

Artigo 105.º - B 

Pagamento das taxas através de autoliquidação 
 
1 -  O pagamento das taxas que sejam objecto de autoliquidação deve ser efectuado previamente 

ao início dos trabalhos, à utilização ou à realização das demais operações urbanísticas, sob 

pena de serem desencadeados os procedimentos de tutela da legalidade urbanística previstos 

no RJUE ou no presente regulamento. 

2 -  O pagamento das taxas por autoliquidação deve ser efectuado nos termos previstos no 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, devendo o interessado apresentar o 

documento comprovativo do pagamento e uma declaração justificativa e discriminativa da 

quantia liquidada no Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico. 
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Artigo 106.º 

Regulamentação Revogada 
 
É revogado o Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização (RMEU) do Município de 

Odivelas, a que se refere o edital n.º 380/2003, publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 11 

de 14 de Maio de 2003. 

 

 

Artigo 107.º 

Entrada em vigor 
 
O presente regulamento entra em vigor cinco dias após a data da sua publicação em Diário da 

República. 
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ANEXO I 

 

 

 

Largura mínima das faixas de rodagem em garagens com percursos de circulação: Sentido Único 3,50 m
Sentido Duplo 5,50 m

Largura mínima da área de circulação em garagens com a configuração de impasse: 7,00 m

Sentido único Estacionamento Longitudinal Sentido duplo

2,50 m

2,50 m

Sentido único Estacionamento oblíquo a 45º Sentido duplo

Sentido único Estacionamento oblíquo a 60º Sentido duplo

Sentido único Estacionamento Perpendicular ou a 90º Sentido duplo

5,50 m

10,50 m

Estacionamento

Áreas de Circulação

5,00 m 5,00 m

2,50 m

3,50 m 8,50 m
5,50 m

2,50 m

5,00 m 5,00 m

4,50 m 14,50 m
5,50 m 15,50 m

5,00 m 5,00 m

5,00 m
5,00 m

5,00 m 5,00 m

15,50 m 5,50 m 15,50 m

4,50 m
5,50 m

5,00 m
5,00 m

5,00 m 5,00 m

15,50 m
14,50 m
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Inclinação máxima = 10% ao eixo 

• Raio de curvatura mínimo ao bordo exterior
 da faixa interior: 9,00 m
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ANEXO II 
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Projectos de especialidade a apresentar nos pedidos  de obras 

de edificação (sempre que apresentados em papel)  

N.º de 

colecções  
Projecto de estabilidade que inclua o projecto de escavação e 
contenção periférica quando aplicável 

2 

Projecto de alimentação e distribuição de energia eléctrica 4 ( * ) 

Projecto de instalação de gás 1 Certificado 

Projecto de redes prediais de água  2  ( * ) 

Projecto de redes prediais de esgotos e pluviais 2  ( * ) 

Projecto de arranjos exteriores 2 

Projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações 2 ( * ) 

Estudo de comportamento térmico 2 
Projecto de instalações electromecânicas, incluindo as de transporte 
de pessoas e ou mercadorias;  

2 

Projecto de segurança contra incêndios 3 ( * ) 

Projecto de condicionamento acústico 2 

Projecto de climatização 2 

Projecto de ventilação e exaustão de fumos e gases 2 

Projecto de estaleiro 2 

Plano de acessibilidades 2 

 

Projecto de infra -estruturas e especialidades a apresentar nos 
pedidos de realização de obras de urbanização (quan do 
apresentados em papel) 

N.º de 
colecções 

Projecto da rede de água 4 ( * ) 

Projecto da rede de drenagem de águas residuais 4  ( * ) 
Projecto da rede de telecomunicações 4  ( * ) 

Projecto da rede eléctrica e iluminação pública 4  ( * ) 
Projecto da rede de gás  4  ( * ) 

Projecto de arranjos exteriores 3 
Projecto de arruamentos 3 

Projecto de sinalização vertical e horizontal 3 
Projecto de recolha de resíduos sólidos urbanos 4 ( * ) 

Plano de acessibilidades 2 
Projecto de contenção e estabilização de terrenos 2 

Planta de coordenação de projectos 2 
 

(*) Se o requerente optar por entregar os projectos de especialidades já aprovados, apenas será necessária 1 colecção. 

ANEXO III 
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ANEXO IV 
 

LISTAGEM DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
 

Entidades Designação 

N.º de 
exemplares 
necessários 

para consulta 

ARSL Administração Regional de Saúde de Lisboa 1 

CCDRLVT Centro Regional Desenvolvimento Região Lisboa e 
Vale do Tejo 3 

DGEMN Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais  1 

DRIELVT Delegação - Regional de Indústria e Energia de Lisboa 
e Vale do Tejo 1 

DGFCQA Direcção-Geral de Fiscalização e Controlo da 
Qualidade Alimentar 1 

EPAL Empresa Pública de Águas Livres 3 

GML Governo Militar de Lisboa 3 

IGAC Inspecção-geral Actividades Culturais 1 

IND Instituto Nacional de Desporto 1 

ISS, I.P Instituto da Segurança Social, I.P 1 

ME Ministério da Economia 1 

TP Turismo de Portugal 1 

 

ANEXO V 

 

O modelo de representação topográfica a adoptar nos pedidos de licenciamento ou 

comunicação prévia para realização de operações de loteamento, de obras de 

urbanização, remodelações de terreno e edificação. 

 

1 - Os elementos topográficos a apresentar nos pedidos de licenciamento ou 

comunicação prévia para realização de operações de loteamento, obras de urbanização, 

remodelação de terrenos e obras de edificação, devem ter a seguinte referenciação 

geográfica: 
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Continente Hayford-Gauss Dt 73: 

Projecção cartográfica: Gauss-Krüger 

Datum planimétrico: Datum 73 

Datum altimétrico: Cascais 

Elipsóde de referencia: Hayford (ou internacional 1924) 

Latitude da origem das coordenadas rectangulares: 39º 40’00’’ N 

Longitude da origem das coordenadas rectangulares: 8º 07’54,862’’W 

Falsa origem das coordenadas rectangulares: 

Em M (distância à Meridiana)+ 180,598 m 

Em P (distância à perpendiclar): -86,990 m 

 

2 - Para a definição da planimetria deverá ser tido em conta o seguinte catálogo de 

objectos: 

Definição e representação do plano de implantação das edificações, devendo a cada 

polígono de implantação de edificação corresponder um único objecto vectorial – polígono 

fechado. 

Definição e representação de lancis, bermas ou valetas limitadoras de faixas de rodagem 

ou caminhos pedonais. 

Definição e representação de muros, vedações ou sebes com funções de divisória, com a 

localização dos respectivos portões de acesso. 

Definição e representação das infra-estruturas existentes e visíveis à superfície. 

Definição e representação das espécies arbóreas com a localização do tronco e a 

representação da dimensão da copa. 

Definição e representação de elementos complementares, não enquadráveis nos pontos 

anteriores, que contribuam para a caracterização da área de intervenção, 

designadamente, os polígonos dos limites do terreno objecto da operação urbanística, 

limites dos lotes, das área de cedência ao domínio municipal, limites de zonamentos, ou 

outros, sendo que a cada tema deve corresponder uma layer distinta e a cada entidade 

com dimensão geográfica, um único objecto vectorial. 

3 - Para a definição da altimetria os elementos topográficos deveram conter: 

Texto com a representação altimétrica dos pontos notáveis dos planos e geometrias 

existentes. 

Texto com a representação altimétrica das cotas de soleira das edificações existentes. 
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Texto com a representação altimétrica dos componentes das infra-estruturas (Ex: caixas 

de colector de águas residuais e pluviais, postes telefónicos e eléctricos, etc.) 

Representação das curvas de nível com equidistância compatível com a escala da 

representação gráfica e na proporção de 100 para 10. (Ex: Escala 1/100 – Equidistância 

10 cm, Escala 1/200 – Equidistância 20 cm). 

 

4 - As escalas de trabalho deverão ser consideradas segundo a dimensão da área de 

intervenção, podendo ser adoptados os seguintes parâmetros: 

Propostas em áreas até 0.5 ha – Escala 1/100 

Propostas em áreas entre 0.4 ha e 2.5 ha – Escala 1/200 

Propostas em áreas entre 2 ha e 10 ha – Escala 1/500 

Propostas em áreas superiores a 10 ha – Escala 1/1000 

 

5 - A representação gráfica dos elementos topográficos deverá ainda incluir uma legenda 

dos tipos de linhas e símbolos adoptados, e uma quadrícula de referência anotada com as 

coordenadas geográficas do local. Nas operações de loteamento deverá ser apresentada 

lista com as coordenadas dos vértices dos polígonos dos limites da área objecto da 

pretensão e dos limites das áreas de cedência para equipamento. 

 

6 – Deve ser apresentado um exemplar em formato digital (DXF), em que cada tema 

corresponda a uma única layer. 
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ANEXO VI 

 

QUADROS DO LOTEAMENTO A INCLUIR NA PLANTA DE SÍNTESE DO LOTEAMENTO 

 

N.º 

lote 

Áre

a 

lote 

(m2) 

Área 

implantaçã

o 

(m2) 

N.º pisos Área máx. de Construção 

(m2) 

 

Área de 

Estacionament

o 

(m2) (*) 

N.º 

máx. 

fogo

s 

N.º 

lug. 

estac

. 

Obs

. 
Acim

a 

Cota 

s. 

Abaix

o 

Cota 

s. 

Habitaçã

o 

Actividade

s 

Tota

l 

            

            

Tota

l 

           

 

(*) – O número de lugares de estacionamento deverá ser feito de acordo com o disposto na legislação 

aplicável e em vigor. Aconselha-se que o dimensionamento dos lugares de estacionamento sob estrutura 

edificada seja feito com base em 35m2 por lugar. 

 

 Prédio 

(designação) 

Área 

(m2) 

Artigo 

Cadastral 

Freguesia Descrição 

(CRP) 

Confrontações 

Norte Sul Nascente Poente 

1          

2          

n          

 Total         

 
 

 

 

 

 

I - QUADRO DE LOTES 

 

II - IDENTIFICAÇÃO DA(S) PARCELA(S) A LOTEAR 
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III – QUADRO DE CADASTRO DO LOTEAMENTO 
 

Prédio de origem Lotes e parcelas resultantes Confrontações 

Prédio 

(designaçã
o) 

Áre
a 

(m2) 

Artigo 

Cadastr
al 

Freguesi
a 

Descriçã
o 

(CRP) 

Parcel
a/ Lote 

Área 
das 

parcela
s/ lotes 

(m2) 

Uso/ 
finalidade 

Nort
e 

Su
l 

Nascent
e 

Poent
e 

     P-A  Equipamen

to 

    

     P-B       

     L-1  Hab./Activ.     

     L-2       

     L-3       

 

(*) 

A Área total dos prédios a lotear (m2) A=B+C+D+E 

B Área total dos lotes (m2)  

C Área de Cedência para Espaços Verdes e de utilização colectiva (m2)  

D Área de Cedência para Equipamentos de utilização colectiva (m2)  

E Área destinada a integrar o domínio público municipal para arruamentos (m2) E=F+G+H 

F Área de Cedência para faixa de rodagem  

G Área de Cedência para estacionamento público  

H Área de Cedência para passeios  

I Índice de Construção I=J/A 

j Área de Construção Total (m2)  

K Área de Construção destinada a Habitação (m2)  

L Área de Construção destinada a Actividades (m2)  

M Índice de Actividades (%) M=(L/J)x100 

N Número total de Lotes  

O Número total de Fogos  

IV - PARÂMETROS URBANÍSTICOS E OUTROS INDICADORES 
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P Densidade Habitacional (f/ha) P=(10.000xO)/A 

Q N.º de lugares de estacionamento exteriores  

R N.º de lugares de estacionamento interiores  

S N.º total de lugares de estacionamento S=Q+R 

Nota : A coluna assinalada como (*) é indicativa, não devendo ser reproduzida em planta  
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ANEXO VII 

Ficha de Indicadores de Eficiência Energética 
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ANEXO VIII 

Ficha de Indicadores de Eficiência Energética
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REGULAMENTO PARA O LICENCIAMENTO DE 

ACTIVIDADES DIVERSAS 
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Regulamento para o Licenciamento de Actividades Div ersas 

previstas no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, com a redacção que lhe foi dada 

pelo Decreto-Lei nº 114/08, de 1 de Julho, e das Portarias n.º 991/2009, de 8 de Setembro e n.º 

79/2010, de 9 de Fevereiro e no Decreto-Lei n.º 124/06, de 28 de Junho, com a redacção que 

lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 17/09, de 14 de Janeiro 

 

PREÂMBULO  

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de Novembro, foram transferidas para as 

Câmaras Municipais novas competências, até então conferidas aos governos civis, em 

matérias consultivas, informativas e de licenciamento. 

O Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, no que se refere às competências para o 

licenciamento, veio estabelecer o regime jurídico de actividades diversas como: Guarda-

Nocturno; Venda Ambulante de Lotarias; Arrumador de Automóveis; Realização de 

Acampamentos Ocasionais; Exploração de Máquinas Automáticas, Mecânicas, Eléctricas e 

Electrónicas de Diversão; Realização de Espectáculos Desportivos e de Divertimentos Públicos 

nas Vias, Jardins e demais lugares Públicos ao Ar Livre; Venda de Bilhetes para Espectáculos 

ou Divertimentos Públicos em Agências ou Postos de Venda; Realização de Fogueiras ou 

Queimadas; e, por último, Realização de Leilões. 

O legislador, ao transferir tais competências, determinou, no artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 

310/2002, a necessidade da sua regulamentação a nível municipal. 

Nestes termos, o Município de Odivelas, aprovou o Regulamento para o Licenciamento de 

Actividades Diversas Previstas No Decreto-Lei nº 264/02 de 25 de Novembro e no Decreto-Lei 

nº 310/02 de 18 de Novembro publicado no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões, 

Ano V – Nº 1 de 13 de Janeiro de 2004. 

Considerando a evolução legislativa que se verificou desde a data de publicação do 

Regulamento Municipal para o Licenciamento de Actividades Diversas, nomeadamente as 

respeitantes ao regime jurídico da actividade de guarda-nocturno e das fogueiras e queimadas 

com a publicação dos Decreto-Lei nº 114/08, de 1 de Julho de 2008, Portaria Nº 991/2009, de 8 

de Setembro e Decreto-Lei nº 124/06, de 28 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida 

pelo DL nº 17/09, de 14 de Janeiro, respectivamente, urge proceder à actualização e 

adaptação das normas regulamentares já existentes à nova legislação. 

Nestes termos, atento o disposto no artigo 241º da Constituição da República Portuguesa, no 

artigo 53º, nº 2, artigo 64º, nº 6, alínea a) da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção 

que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/ 2002 de 11 de Janeiro, no Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de 

Novembro, nos artigos 1.º, 9.º, 17.º e 53.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, no 

Decreto-Lei nº 114/08, de 1 de Julho de 2008, na Portaria Nº 991/2009, de 8 de Setembro e no 

Decreto-Lei nº 124/06, de 28 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei 

nº 17/09, de 14 de Janeiro, e no Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril, a Assembleia Municipal 
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de Odivelas, sob proposta da Câmara Municipal, aprova o seguinte Regulamento para o 

Licenciamento das actividades previstas no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

ARTIGO 1º 

Lei Habilitante 

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do artigo 9.º e do n.º 1 do art. 53.º do Decreto–

Lei n.º 310/2002,de 18 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelos Decreto–Lei n.º 

114/2008, de 1 de Julho de 2008 e Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril. 

 

ARTIGO 2º 

Objecto e Âmbito 

1. O presente regulamento estabelece o regime das actividades, exercidas no Município de 

Odivelas: 

a) Guarda – nocturno; 

b) Venda ambulante de lotarias; 

c) Arrumador de automóveis; 

d) Realização de acampamentos ocasionais; 

e) Exploração de máquinas automáticas, mecânicas, eléctricas e electrónicas de diversão; 

f) Realização de espectáculos desportivos e de divertimentos públicos nas vias, jardins e 

demais lugares públicos ao ar livre; 

g) (Revogado); 

h) Realização de fogueiras e queimadas; 

i) (Revogado). 

 

CAPÍTULO II 

LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE GUARDA- NOCTURNO 

ARTIGO 3º 

Criação 

1. A criação e extinção do serviço de guardas – nocturnos no Município de Odivelas e a fixação 

e modificação das áreas de actuação de cada guarda são da competência da Câmara 

Municipal de Odivelas, ouvidos os comandantes das forças de segurança e as Juntas de 

Freguesia, conforme a localização da área a vigiar. 

2. As Juntas de Freguesia e as associações de moradores podem tomar a iniciativa de 

requerer a criação do serviço de guardas-nocturnos em determinada localidade, bem como a 

fixação ou modificação das áreas de atuação de cada guarda-noturno. 
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ARTIGO 4º 

Conteúdo da Deliberação da Câmara Municipal 

Da deliberação da Câmara Municipal que procede à criação ou extinção do serviço de guarda-

nocturno numa determinada área deve constar: 

a) A identificação da Freguesia ou parte dela, ou Freguesias ou parte delas; 

b) A definição da área de actuação de cada lugar criado de exercício da actividade de guarda-

nocturno; 

c) A referência à audição prévia dos comandantes das Forças de Segurança e da Junta de 

Freguesia, conforme a localização da área a vigiar. 

 

ARTIGO 5º 

Publicidade 

A deliberação de criação ou extinção do serviço de guarda-nocturno e de fixação ou 

modificação das suas áreas de actuação serão publicadas, em Edital a afixar nos locais de 

estilo e publicar em jornal da localidade. 

 

ARTIGO 6º. 

Licenciamento 

O exercício da actividade de guarda – nocturno está sujeito a licenciamento municipal, nos 

termos do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, com as alterações que lhe foram 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 114/2008, de 1 de Julho de 2008. 

 

ARTIGO 7º 

Selecção 

1. Criado o serviço de guarda-nocturno em determinada área, compete à Câmara Municipal 

promover a selecção dos candidatos e a atribuição de licença para o exercício da actividade. 

2. A selecção a que se refere o número anterior será efectuada pelos serviços municipais, de 

acordo com os critérios fixados no presente Regulamento. 

 

ARTIGO 8º 

Procedimento 

1. O processo de selecção inicia-se com a publicitação de aviso de abertura em Edital a afixar 

na Câmara Municipal e nas Juntas de Freguesia das áreas a prover e a publicar em jornal da 

localidade. 

2. Do aviso de abertura devem constar os seguintes elementos: 

a) Identificação da Freguesia ou Freguesias e respectiva área abrangida; 

b) Descrição dos requisitos de admissão; 

c) Data limite para apresentação de candidaturas; 

d) Indicação do local ou locais onde serão afixadas as listas dos candidatos admitidos e a lista 

final de graduação dos candidatos. 
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3. O prazo para a apresentação de candidaturas é de 15 dias úteis, contados do dia seguinte 

ao da publicitação referida no número 1 do presente artigo. 

4. Findo o prazo para a apresentação das candidaturas é feita a graduação dos candidatos. 

 

ARTIGO 9º 

Requerimento 

1. O requerimento da candidatura à atribuição da licença é dirigido ao Presidente da Câmara 

Municipal de Odivelas e nele devem constar: 

a) Nome e domicílio do requerente; 

b) Outros elementos considerados relevantes para a decisão de atribuição da licença. 

2. O requerimento é acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou do cartão do cidadão e do cartão de Identificação 

Fiscal; 

b) Certificado de habilitações académicas; 

c) Certificado do registo criminal; 

d) Declaração de início de actividade ou declaração de IRS; 

e) Fotografia; 

f) Número de beneficiário de instituição de previdência; 

g) Cartão de eleitor. 

3. O candidato a guarda-nocturno que exerça ou tenha exercido idênticas funções às que 

concorre deverá apresentar documento do qual conste que não foi objecto de qualquer sanção 

disciplinar anterior. 

 

ARTIGO 10º 

Requisitos para a atribuição da licença 

Requisitos para atribuição da licença para o exercício da actividade de guarda-nocturno: 

a) Ter mais de 21 anos de idade e menos de 65; 

b) Possuir a escolaridade mínima obrigatória; 

c) Não ter sido condenado, com sentença transitada em julgado, pela prática de crime doloso; 

d) Não ter sido objecto de sanção disciplinar anterior relativa a ocupação de cargo para cujo 

licenciamento concorre; 

e) Não se encontrar na situação de efectividade de serviço, pré – aposentação ou reserva de 

qualquer força militar ou policial; 

f) Efectuar e manter em vigor um seguro, incluindo na modalidade de seguro de grupo, nos 

termos fixados por portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 

finanças e da administração interna, que garanta o pagamento de uma indemnização por 

danos causados a terceiros no exercício e por causa da sua actividade. 

g) Ser detentor de licença de uso e porte de arma de fogo, nos termos definidos no regime 

geral de uso e porte de arma. 

h) Possuir carta de condução de classe B. 
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i) Ser cidadão português, de um estado membro da União Europeia ou, em condições de 

reciprocidade, de país de língua oficial portuguesa. 

 

ARTIGO 11º 

Critérios de Selecção 

1. Os candidatos que se encontrem nas condições exigidas para o exercício da actividade de 

guarda-nocturno serão classificados, de acordo com os seguintes critérios: 

a) Já exercerem ou terem exercido a actividade de guarda-nocturno, preferencialmente neste 

Município; 

b) Terem pertencido aos quadros de força armada ou de segurança e não terem sido 

sancionados com a pena disciplinar de demissão ou aposentação compulsiva; 

c) Terem domicilio no concelho de Odivelas; 

d) Possuírem as habilitações literárias de maior grau. 

2. O ordenamento é feito, sucessivamente, por cada um dos critérios referidos no número 

anterior, sendo factor de desempate, no que se refere às alíneas a) e b), o número de anos de 

exercício da actividade. 

3. Em caso subsistência de empate a aplicação dos critérios constantes do presente artigo 

deverá prevalecer a candidatura do candidato que possua idade inferior aos demais. 

4. Feita a ordenação respectiva, o Presidente da Câmara Municipal, após audiência prévia dos 

concorrentes, atribui, no prazo de 15 dias úteis, as respetivas licenças. 

 

ARTIGO 12º 

Deveres 

São deveres do Guarda – Nocturno: 

a) Permanecer na área em que exerce a sua actividade durante o período de prestação de 

serviço, vigiando-a, protegendo as pessoas e os bens, e informar os munícipes do modo mais 

expedito para ser contactado ou localizado; 

b) Prestar o auxílio que lhe for solicitado pelas forças e serviços de segurança, de protecção 

civil e pessoas que se lhe dirijam e/ou necessitem de auxílio; 

c) Usar, em serviço, o uniforme, o cartão de guarda-nocturno e o crachá; 

d) Apresentar-se, pontualmente, no posto da força de segurança a que está adstrita a sua área 

de intervenção, no início e termo do serviço; 

e) Comunicar à força de segurança da sua área de actuação, o recurso efectivo à arma de 

fogo; 

f) Frequentar anualmente um curso ou instrução de adestramento e reciclagem que for 

organizado pelas forças de segurança com competência na respectiva área; 

g) Usar de urbanidade, respeito, honestidade e aprumo no exercício das suas funções; 

h) Fazer anualmente, no mês de Fevereiro, prova de que tem regularizada a sua situação 

contributiva para com a segurança social; 
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i) Não faltar ao serviço sem motivo justificável, devendo, se possível, solicitar a sua substituição 

com cinco dias úteis de antecedência; 

j) Contactar com o posto da força de segurança da área onde desenvolve patrulhamento de 2 

em 2 horas, indicando a hora e local exacto onde se encontra; 

k) Elaborar e entregar diariamente um relatório de serviço no posto da força de segurança da 

área onde desenvolve o patrulhamento; 

l) Não realizar o serviço de vigilância sob a influência do consumo de bebidas alcoólicas ou de 

substâncias psicotrópicas; 

m) Estar contactável telefonicamente, durante o período de prestação de serviço, 

apresentando-se no posto da força de segurança da área sempre que solicitado; 

 

ARTIGO 13º 

Licenciamento da Actividade de Guarda – Nocturno 

1. A atribuição de licença para o exercício da actividade de guarda – nocturno é da 

competência do presidente da câmara municipal com a faculdade de delegação e 

subdelegação nos vereadores ou nos dirigentes municipais. 

2. A licença, é pessoal e intransmissível e tem validade trienal podendo ser renovada por 

idêntico período mediante requerimento dirigido ao Presidente da Câmara. 

3. O pedido de renovação, deve ser requerido com a antecedência mínima de 30 dias de em 

relação ao termo do respectivo prazo de validade. 

4. O pedido de renovação da licença poderá ser indeferido quando haja alteração dos 

requisitos e/ou critérios de selecção que estiveram na base da atribuição da licença ou motivo 

que contrarie as disposições do presente regulamento, quando devidamente fundamentado. 

 

ARTIGO 14º 

Cartão de identificação 

1. No momento da atribuição da licença para o exercício da actividade de guarda-nocturno, o 

Município emitirá o respectivo cartão identificativo que possuirá, para todos os efeitos legais, a 

mesma validade da licença para o exercício da referida actividade. 

2. O modelo de cartão é definido pela Portaria 79/2010, de 9 de Fevereiro, a emitir pelo 

município no âmbito do processo de licenciamento da actividade, conforme o ANEXO I. 

 

ARTIGO 15º 

Uniforme/Distintivo 

1. Em serviço, o guarda-nocturno usa uniforme e insígnia próprios. 

2. Os modelos do uniforme, distintivos e emblemas são os constantes da Portaria n.º 991/2009, 

de 8 de Setembro. 

3. A aquisição e substituição de peças de fardamento serão da responsabilidade do seu 

utilizador. 
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ARTIGO 16º 

Equipamento 

1. No exercício da sua actividade, o guarda-nocturno pode utilizar viatura própria, devidamente 

identificada nos termos da Portaria nº 991/2009, de 8 de Setembro, e equipamento de emissão 

e recepção de comunicações via rádio, devendo a respectiva frequência ser susceptível de 

escuta pelas forças de segurança. 

2. O equipamento referido no número anterior é entregue diariamente ao guarda – nocturno, no 

início da sua actividade, pela força de segurança responsável pela sua área de actuação e é 

por ele devolvido no termo da mesma. 

3. A arma de fogo é unicamente fornecida a guarda-nocturno titular de licença de uso e porte 

de arma, designadamente, a aerossóis e armas eléctricas, meios de defesa não letais da 

classe E, nos termos da Lei n.º 5/2006, de 23 de Fevereiro. 

4. Para efeitos de fiscalização, a identificação das armas que sejam utilizadas ao abrigo do 

disposto no presente artigo é sempre comunicada à força de segurança territorialmente 

competente, devendo ser actualizada caso sofra qualquer alteração. 

 

ARTIGO 17º 

Horário, descanso, férias e faltas 

a) O guarda – nocturno descansa do exercício da sua actividade uma noite após cada cinco 

noites consecutivas de trabalho. 

b) Uma vez por mês, o guarda – nocturno descansa do exercício da sua actividade duas noites. 

c) No início de cada mês, o guarda – nocturno deve informar o comando da força de segurança 

responsável pela sua área de actuação de quais as noites em que irá descansar. 

d) O guarda-nocturno gozará um período de férias de 30 dias por ano, devendo proceder à 

respectiva marcação até ao dia 15 de Abril junto do comando da força de segurança 

responsável pela sua área. 

e) Nas noites de descanso, durante os períodos de férias, e em caso de falta do guarda-

nocturno, a actividade da respectiva área é exercida, em acumulação, por um guarda-nocturno 

da área contígua, para o efeito convocado pelo comandante da força de segurança 

territorialmente competente, sob proposta do guarda a substituir. 

f) Na situação de falta, o guarda – nocturno deve, com uma antecedência de 5 dias úteis, salvo 

caso de força maior devidamente comprovado, comunicar ao comandante da força de 

segurança territorialmente competente, os dias em que estará ausente e quem o substituirá, 

incumbindo a estes serviços, transmitir essa informação aos serviços de segurança da sua 

área de actuação. 
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ARTIGO 18º 

Remuneração 

É expressamente proibido solicitar qualquer pagamento como contrapartida pela actividade, 

apenas podendo ser aceites as contribuições voluntárias e espontâneas das pessoas 

singulares ou coletivas beneficiárias da atividade exercida. 

 

ARTIGO 19º 

Caducidade e revogação da licença 

1. As licenças caducam quando o guarda – nocturno perfizer 65 anos de idade, seja reformado 

ou seja julgado incapaz, física ou psicologicamente para o exercício da função, através de junta 

médica nomeada pelo Presidente da Câmara, cuja decisão será somente eficaz depois de 

homologada por este. 

2. As licenças concedidas nos termos do presente regulamento podem ser revogadas pela 

câmara municipal, a qualquer momento, com fundamento na infracção das regras 

estabelecidas para a respectiva actividade e na inaptidão do seu titular para o respectivo 

exercício. 

 

ARTIGO 20º 

Registo Nacional de guardas – nocturnos 

1. Tendo em vista a organização do registo nacional de guardas – nocturnos, no momento da 

atribuição da licença para o exercício da actividade de guarda – nocturno, cada município 

comunica à Direcção – Geral das Autarquias Locais, abreviadamente designada por DGAL, 

sempre que possível por via electrónica e automática, os seguintes elementos: 

a) O nome completo do guarda – nocturno; 

b) O número do cartão identificativo de guarda – nocturno; 

c) A área de actuação dentro do município. 

2. Os elementos referidos no número anterior passam a constar do registo nacional de guardas 

– nocturnos, a organizar pela DGAL, que é a entidade responsável, nos termos e para os 

efeitos previstos na Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, pelo tratamento e protecção dos dados 

pessoais enviados pelos municípios, os quais podem ser transmitidos às autoridades 

fiscalizadoras, quando solicitados. 

3. O guarda – nocturno tem o direito de, a todo o tempo, verificar os seus dados pessoais na 

posse da DGAL e solicitar a sua rectificação quando os mesmos estejam incompletos ou 

inexactos. 

 

ARTIGO 21º 

Fiscalização 

1. A fiscalização do disposto no presente Regulamento compete à Câmara Municipal, bem 

como às Autoridades Administrativas e Forças de Segurança. 

2. As Autoridades Administrativas e Forças de Segurança que verifiquem infracções ao 

disposto no presente Regulamento devem elaborar os respectivos autos de notícia, que 

remeterão à câmara municipal no mais curto prazo de tempo. 
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3. Todas as entidades fiscalizadoras devem prestar à Câmara Municipal a colaboração que 

lhes seja solicitada. 

 

CAPÍTULO III 

VENDEDOR AMBULANTE DE LOTARIAS 

ARTIGO 22º 

Licenciamento  

1. A atribuição da licença para o exercício da actividade de venda ambulante de lotarias da 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no Município de Odivelas, é da competência da Câmara 

Municipal. 

2. As licenças são registadas em livro especial, com termos de abertura e de encerramento, 

por ordem cronológica e sob o número de ordem em que são transcritos os elementos de 

identificação constantes do requerimento, tendo anexada uma fotografia do vendedor. 

3. As licenças são válidas até 31 de Dezembro de cada ano e a sua renovação é feita durante 

o mês de Janeiro, por averbamento requerido pelo interessado, a efectuar no livro de registo e 

no respectivo cartão de vendedor. 

4. Somente maiores de 18 anos poderão ser titulares de licença para a venda ambulante de 

lotarias. 

ARTIGO 23º 

Procedimento 

1. O pedido de licenciamento é dirigido ao Presidente da Câmara, através de requerimento de 

modelo próprio, e nele deve constar a identificação completa do interessado, morada, estado 

civil e número fiscal de contribuinte. 

2. O requerimento deve ser instruído com os seguintes documentos: 

a) Fotocópia do Bilhete de Identidade; 

b) Certificado de registo criminal; 

c) Fotocópia do cartão de Identificação Fiscal; 

d) Fotocópia do cartão de eleitor; 

e) Fotocópia de declaração de início de actividade ou última declaração relativa ao IRS; 

f) Duas fotografias “tipo passe”. 

3. A Câmara Municipal delibera sobre o pedido de licença, no prazo máximo de trinta dias a 

contar da data da recepção do pedido de licenciamento. 

 

ARTIGO 24º 

Cartão de Identificação 

1. Os vendedores ambulantes de lotarias só poderão exercer a sua actividade desde que 

sejam titulares e portadores do cartão de vendedor ambulante de lotarias, emitido e actualizado 

pela Câmara Municipal. 

2. O cartão de vendedor ambulante de lotarias é pessoal e intransmissível e válido pelo período 

de cinco anos, a contar da data da sua emissão ou renovação. 
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3. O modelo do cartão de vendedor ambulante de lotarias adoptado é o constante do Anexo II 

do presente Regulamento. 

 

ARTIGO 25º 

Registo dos Vendedores Ambulantes de Lotarias 

A Câmara Municipal elaborará e manterá actualizado o registo dos vendedores ambulantes de 

lotarias que se encontram autorizados a exercer a sua actividade na área do Município de 

Odivelas, do qual deverá constar todos os elementos referidos na Licença de que são titulares. 

 

ARTIGO 26º 

Regras de conduta 

1. Os vendedores ambulantes de lotarias, no exercício da sua actividade, são obrigados a: 

a) Ostentar o cartão de identificação, de modo bem visível, a todo o público; 

b) Exibir, sempre que solicitado, a licença do exercício da actividade; 

c) Restituir o cartão de identificação em caso de caducidade da licença de que é titular; 

2. Aos vendedores ambulantes de lotaria é vedado: 

a) Vender jogo depois da hora fixada para o início da extracção da lotaria; 

b) Anunciar jogo em violação às normas legais em matéria de publicidade. 

 

Artigo 27º 

Revogação do licenciamento 

A violação das regras de conduta previstas no artigo anterior, quando praticada de uma forma 

reiterada e injustificada, é fundamento para a revogação da licença para o exercício da 

actividade de vendedor ambulante de lotarias. 

 

CAPÍTULO IV 

ARRUMADOR DE AUTOMÓVEIS 

ARTIGO 28º 

Licenciamento 

1. A atribuição de licença para o exercício da actividade de arrumador de automóveis na área 

do Município de Odivelas é da competência da Câmara Municipal de Odivelas. 

2. A actividade de arrumador de automóveis é licenciada para a área a definir pela Câmara 

Municipal e com base nos critérios a estabelecer no aviso de abertura de candidatura, a 

publicitar em Edital a afixar nos Paços do Concelho do Município de Odivelas, na Junta de 

Freguesia da respectiva área e a publicar em jornal da localidade. 

3. O candidato à actividade de arrumador de automóveis pode candidatar-se a três áreas 

preferenciais. 

4. Cada arrumador exerce a sua actividade individualmente na área que lhe foi atribuída e que 

para o efeito constará da respectiva licença e cartão de identificação. 
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5. A licença para a actividade de arrumador de automóveis é válida pelo período de um ano, 

podendo ser renovada, mediante requerimento a apresentar para o efeito, por idêntico período. 

 

ARTIGO 29º 

Candidaturas 

1. O pedido de licenciamento do exercício da actividade de arrumador de automóveis é dirigido 

ao Presidente da Câmara Municipal através de requerimento em modelo próprio, do qual deve 

constar a identificação completa do candidato, a respectiva morada, estado civil e número de 

contribuinte, e a instruir com os seguintes documentos: 

a) Fotocópia do Bilhete de Identidade; 

b) Certificado de registo criminal; 

c) Fotocópia do Cartão de Identificação Fiscal; 

d) Fotocópia do cartão de eleitor; 

e) Duas fotografias “tipo passe”. 

2. As candidaturas são apresentadas na Câmara Municipal, nos termos e condições a publicar 

no Edital de aviso de abertura de candidatura a que se refere o nº 2 do Artigo 30º. 

3. Do requerimento de candidatura deverá constar a zona ou zonas para que é solicitada a 

licença. 

4. É condição para a atribuição de licença para o exercício da actividade de arrumador de 

automóveis ser maior de 18 anos. 

 

ARTIGO 30º 

Cartão de Identificação 

1. O arrumador de automóvel só poderá exercer a sua actividade desde que seja titular e 

portador de cartão de identificação emitido pela Câmara Municipal. 

2. O cartão de identificação de arrumador é pessoal e intransmissível ano e é válido pelo 

período um ano a contar da data da sua emissão ou renovação. 

3. O modelo do cartão de vendedor ambulante de lotarias constitui o Anexo III do presente 

Regulamento. 

 

ARTIGO 31º 

Deveres do Arrumador de Automóveis 

1. No exercício da sua actividade é dever do arrumador de automóveis: 

a) Auxiliar os automobilistas no estacionamento das viaturas, permitindo a circulação 

de rodoviária e pedonal no local, nomeadamente a pessoas com deficiência; 

b) Respeitar a delimitação dos lugares de estacionamento para veículos existentes; 

c) Observar as regras de estacionamento constantes do Código da Estrada nomeadamente as 

relativas às distancias a observar, entre outras, nas passadeiras, cruzamentos, 

entroncamentos; 

d) Tratar com urbanidade todos os transeuntes; 
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e) Zelar pela integridade das viaturas estacionadas e alertar as autoridades em caso de 

ocorrência que a ponha em risco; 

f) Exibir o cartão de identificação, no peito, de forma visível; 

g) Restituir o cartão de identificação em caso de caducidade da licença; 

h) Não exercer a actividade sob efeito de bebidas alcoólicas ou substâncias psicotrópicas; 

2. É expressamente proibido ao arrumador de automóveis solicitar qualquer pagamento como, 

contrapartida pela actividade, apenas podendo ser aceites as contribuições voluntárias com 

que os automobilistas, espontaneamente, desejem gratificar o arrumador. 

3. É expressamente proibido ao arrumador de automóveis importunar os automobilistas, 

nomeadamente com a oferta de artigos para venda ou procedendo à prestação de quaisquer 

serviços não solicitados, como a lavagem dos automóveis estacionados. 

 

ARTIGO 32º 

Revogação da licença 

A violação dos deveres previstos no artigo anterior, quando praticada de uma forma reiterada e 

injustificada, é fundamento para a revogação da licença para o exercício da actividade de 

arrumador de automóveis. 

 

ARTIGO 33º 

Registo 

A Câmara Municipal elaborará um registo dos arrumadores de automóveis que se encontram 

licenciados para exercer a sua actividade, da qual conste todos os elementos referidos na 

licença concedida. 

 

CAPITULO V 

ACAMPAMENTOS OCASIONAIS 

ARTIGO 34º 

Licenciamento 

Fora dos locais adequados à prática do campismo e caravanismo, a realização de 

acampamentos ocasionais no Município de Odivelas fica sujeita à obtenção de licença da 

Câmara Municipal. 

 

ARTIGO 35º 

Procedimento de licenciamento 

1. O pedido de licenciamento para acampamento ocasional é dirigido ao Presidente da Câmara 

Municipal, com a antecedência mínima de 15 dias úteis da data de realização do evento, 

através de requerimento de modelo próprio, qual deverá constar: 

a) A identificação completa do interessado; 

b) A descrição pormenorizada das actividades que irão ser desenvolvidas e os equipamentos a 

utilizar; 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 

Ano XIII - N.º 14 – 24 de julho de 2012 - Anexo 

13 
 

c) A Identificação do proprietário do prédio onde se realizará o acampamento ocasional; 

d) O período de tempo pelo qual o licenciamento é pretendido, e que não poderá ser superior 

ao autorizado pelo proprietário do prédio onde o acampamento se realizará; 

2. O pedido de licenciamento para acampamento ocasional deverá ser instruído com os 

seguintes documentos: 

a) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou do cartão do cidadão do requerente; 

b) Fotocópia do cartão de Identificação Fiscal; 

c) Documento comprovativo da titularidade do direito de propriedade e autorização expressa do 

proprietário do prédio onde o acampamento se realizará, nos casos em que o interessado não 

seja o proprietário do prédio; 

d) Planta de localização da qual conste devidamente assinalado o local onde se fará o 

acampamento. 

e) Seguro de responsabilidade civil relativo ao prédio e ao acampamento ocasional a requerer. 

 

ARTIGO 36º 

Consultas 

1. O licenciamento para acampamento ocasional carece de parecer vinculativo das seguintes 

entidades: 

a) Delegado de Saúde; 

b) Entidade policial territorialmente competente; 

c) Serviço Nacional de Bombeiros e de Protecção Civil. 

2. As autoridade constantes no número anterior deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias 

úteis sobre o pedido de licenciamento de acampamento ocasional, constituindo a falta e/ou 

omissão de resposta no referido prazo, a emissão de parecer favorável sem qualquer 

condicionante. 

3. A Câmara Municipal de Odivelas e as entidades constantes do número um do presente 

artigo, poderão sujeitar o licenciamento do acampamento ao cumprimento de condições 

especiais a definir e a fundamentar no alvará de licenciamento. 

 

ARTIGO 37º 

Duração e revogação do licenciamento 

1. A licença é concedida por um período de tempo determinado, podendo ser revogado a 

qualquer momento, em caso de manifesto interesse público, designadamente para protecção 

da saúde ou bens dos campistas ou caravanistas, ou em situações em que esteja em causa a 

ordem e tranquilidade públicas. 

2. Nos casos em que o pedido de licenciamento é efectuado por pessoa diferente do 

proprietário do prédio o prazo do licenciamento do acampamento ocasional nunca poderá ser 

superior ao período de tempo autorizado expressamente pelo aquele proprietário. 
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ARTIGO 38º 

Deveres dos acampados 

1. O acampado deve zelar pelo respeito do espaço ocupado por si e pelos seus haveres. 

2. É obrigação do acampado deixar o espaço limpo quando levantar o acampamento. 

3. O acampado deve alertar as autoridades em caso de qualquer ocorrência que coloque a 

zona ou prédio em risco. 

 

ARTIGO 39.º 

Limitações 

1. Ao acampado é proibido de importunar os outros acampados, designadamente através da 

oferta de artigos para venda ou prestação de serviços não solicitados. 

2. A cada acampado será atribuído um espaço, sendo proibido estar noutros espaços sem 

justificação atendível ou sem ser convidado pelos seus titulares. 

3. A licença é apenas para zonas/prédios determinados. 

 

ARTIGO 40.º 

Seguro 

O acampado deverá efectuar e manter em vigor um seguro de responsabilidade civil que 

garanta o pagamento de eventuais danos causados a terceiros no exercício do seu 

acampamento. 

 

CAPÍTULO VI 

LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE EXPLORA ÇÃO DE MÁQUINAS DE 

DIVERSÃO 

 

ARTIGO 41º 

Objecto 

O registo e exploração de máquinas automáticas, mecânicas e electrónicas de diversão 

obedecem ao regime definido no Decreto – Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, com as 

especificidades constantes do presente Regulamento. 

 

ARTIGO 42º 

Âmbito 

São consideradas máquinas de diversão: 

a) Aquelas que, não pagando prémios em dinheiro, fichas ou qualquer elemento com valor 

económico, desenvolvem jogos cujos resultados dependem exclusiva ou fundamentalmente da 

perícia do utilizador, sendo permitido que a este seja concedido o prolongamento da utilização 

gratuita da máquina face à pontuação obtida; 

b) Aquelas que, tendo as características definidas na alínea anterior, permitem a apreensão de 

objectos cujo valor económico não exceda três vezes a importância despendida pelo utilizador. 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 

Ano XIII - N.º 14 – 24 de julho de 2012 - Anexo 

15 
 

ARTIGO 43º 

Locais de exploração 

1. As máquinas de diversão só podem ser instaladas e colocadas em funcionamento nos locais 

definidos no artigo 24.º do Decreto-Lei n.º310/2002, de 18 de Dezembro. 

2. Para efeitos de concessão de licença de jogos lícitos, a ser averbada à licença de utilização 

do estabelecimento, deverão ser apresentados, pelo requerente, os seguintes elementos: 

a) Requerimento; 

b) Planta de localização à escala 1/25 000; 

c) Planta de localização à escala ½ 000; 

d) Planta do estabelecimento com demarcação dos locais de instalação das máquinas, com o 

número máximo de três; 

e) Declaração do técnico autor do projecto em que se refira que a instalação das máquinas não 

afecta as condições de segurança do estabelecimento. 

 

ARTIGO 44º 

Registo 

1. A exploração de máquina de diversão no Município de Odivelas carece de registo, a 

requerer ao do presidente da Câmara Municipal pelo proprietário da máquina. 

2. O registo é requerido ao presidente da Câmara Municipal da área em que a máquina irá pela 

primeira vez ser colocada em exploração em simultâneo com o pedido de licenciamento, 

referido no art. 50º do presente regulamento. 

3. O pedido de registo, relativamente a cada máquina, é formulado através de impresso 

próprio, a fornecer pela edilidade, que obedece ao Modelo 1 anexo à Portaria n.º144/2003, de 

14 de Fevereiro. 

4. O pedido a que se refere o número anterior deve ser acompanhado dos elementos 

mencionados no artigo 21.º do Decreto – Lei n.º310/2002, de 18 de Dezembro. 

5. O registo é titulado por documento próprio, assinado e autenticado, que terá 

obrigatoriamente de acompanhar a máquina a que respeitar, e terá de obedecer ao Modelo 3, 

anexo à Portaria n.º144/2003, de 14 de Fevereiro. 

6. A alteração do proprietário da máquina, obriga o adquirente a requer ao Presidente da 

Câmara, no prazo de 30 dias, o respectivo averbamento, anexando para o efeito o título de 

registo e o documento de venda ou cedência, com a assinatura do transmitente, a indicação do 

número do Bilhete de Identidade, data de emissão e serviço emissor, no caso de se tratar de 

pessoa singular, ou, no caso de pessoas colectivas, assinado pelos seus representantes, com 

reconhecimento da qualidade em que estes intervêm e verificação dos poderes que legitimam 

a intervenção naquele ato. 
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ARTIGO 45º 

Elementos do processo 

A Câmara Municipal organiza um processo individual por cada máquina registada, do qual 

devem constar, além dos documentos referidos no artigo 21.º do Decreto – Lei n.º 310/2002, de 

18 de Dezembro, os seguintes elementos: 

a) Número do registo, que será sequencialmente atribuído cuja numeração se reinicia por cada 

ano civil; 

b) Tipo de máquina, fabricante, marca, número de fabrico, modelo e ano de fabrico; 

c) Classificação do tema ou temas de jogo de diversão; 

d) Proprietário e respectiva morada; 

e) Município em que a máquina está em exploração. 

 

ARTIGO 46º 

Máquinas registadas nos Governos Civis 

Quando for solicitado o primeiro licenciamento de exploração de máquinas que, à data da 

entrada em vigor do Decreto – Lei n.º 310/2002, se encontrem registadas nos Governos Civis, 

o Presidente da Câmara Municipal solicitará ao Governador Civil toda a informação existente e 

disponível sobre a máquina em apreço. 

 

ARTIGO 47º 

Condições de exploração 

1. As máquinas de diversão não poderão ser colocadas em exploração em locais que se 

situem a menos de 150 metros de estabelecimentos escolares, públicos ou privados, de ensino 

básico e secundário. 

2. A distância referida no número anterior é contada, em linha recta, da entrada dos edifícios 

mencionados ou, sendo caso disso, da entrada ou entradas do muro que os circunda. 

3. Nos referidos locais é interdita a instalação de aparelhos destinados à venda de produtos ou 

bebidas alcoólicas. 

4. A prática de jogos em máquinas reguladas pelo presente capítulo é interdita a menores de 

16 anos, salvo quando, tendo estes mais de 12 anos, se façam acompanhar por pessoa que 

exerça o respetivo poder paternal. 

 

Artigo 48º 

Afixação de inscrição ou dístico 

É obrigatória a afixação, na própria máquina, em lugar bem visível, de inscrição ou dístico 

contendo os seguintes elementos: 

a) Número de registo; 

b) Nome do proprietário; 

c) Prazo limite da validade da licença de exploração concedida; 

d) Idade exigida para a sua utilização; 

e) Nome do fabricante; 

f) Tema de jogo; 
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g) Tipo de máquina; 

h) Número de fábrica. 

 

ARTIGO 49º 

Causas de indeferimento 

1. Constituem motivos de indeferimento da pretensão de concessão, renovação da licença e 

mudança de local de exploração, mesmo que respeitada a distância mínima referida no número 

um do artigo anterior: 

a) A protecção à infância e juventude, prevenção da criminalidade e manutenção ou reposição 

da segurança, da ordem ou da tranquilidade públicas; 

b) A violação das restrições estabelecidas no artigo anterior. 

2. Nos casos de máquinas que irão ser colocadas pela primeira vez em exploração, constitui 

motivo de indeferimento da pretensão a solicitação da licença de exploração em município 

diferente daquele em que ocorreu o registo. 

3. A inexistência de licença de utilização para o local no qual se pretende colocar a máquina à 

exploração. 

4. O indeferimento é sempre fundamentado e precedido de audiência prévia do interessado. 

 

ARTIGO 50º 

Licença de exploração 

1. Cada máquina de diversão só pode ser colocada em exploração no Município de Odivelas 

desde que disponha da correspondente licença de exploração emitida pela Câmara Municipal 

de Odivelas, que deverá sempre acompanhar a máquina. 

2. A licença de exploração é requerida ao Presidente da Câmara Municipal pelo proprietário da 

máquina, através de impresso próprio, que obedece ao Modelo 1, anexo à Portaria n.º 

144/2003, de 14 de Fevereiro, por períodos anuais ou semestrais. 

3. O pedido de licença de exploração ou da respectiva renovação é instruído com os seguintes 

elementos: 

a) Título de registo da máquina, que será devolvido; 

b) Documento comprovativo do pagamento do imposto sobre o rendimento respeitante ao ano 

anterior; 

c) Documento comprovativo do pagamento dos encargos devidos a instituições de segurança 

social; 

d) A competente licença de utilização, no âmbito da actividade exercida no estabelecimento; 

e) Licença de jogos lícitos, nos termos do artigo 45.º do presente regulamento. 

4. A licença de exploração obedece ao Modelo 2, anexo à Portaria n.º 144/2003, de 14 de 

Fevereiro. 

5. O Presidente da Câmara Municipal comunicará o licenciamento da exploração à Câmara 

Municipal que efectuou o registo da máquina, para efeitos de anotação no processo respectivo. 
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6. A licença de exploração é concedida por períodos semestrais ou anuais, podendo o 

proprietário da máquina de diversão requerer a sua renovação, por igual período, com 

antecedência mínima de 30 dias úteis antes do termo do seu prazo inicial de validade ou da 

sua renovação. 

 

ARTIGO 51º 

Transferência do local de exploração da máquina no Município de Odivelas 

1. A transferência da máquina de diversão para local diferente do constante da licença de 

exploração, na área territorial do Município de Odivelas, é precedida de comunicação ao 

Presidente da Câmara Municipal. 

2. A comunicação é feita através de impresso próprio, que obedece ao Modelo 4, anexo à 

Portaria n.º 144/2003, de 14 de Fevereiro. 

3. O Presidente da Câmara Municipal, face à localização proposta, avaliará da sua 

conformidade com os condicionamentos existentes, desde logo com a distância mínima de 150 

metros que deve existir relativamente aos estabelecimentos de ensino, bem como com 

quaisquer outros motivos que sejam causa de indeferimento da concessão ou renovação da 

licença de exploração. 

4. Caso se verifique que a instalação no local proposto é susceptível de afectar qualquer dos 

interesses a proteger, a Câmara Municipal indefere o requerimento de mudança de local de 

exploração da máquina. 

 

ARTIGO 52º 

Transferência do local de exploração da máquina de outro município 

1. A transferência da máquina de outro município carece de novo licenciamento de exploração. 

2. O Presidente da Câmara Municipal de Odivelas ou o vereador com competência delegada 

para conceder a licença de exploração para a máquina de diversão deve comunicar esse facto 

à Câmara Municipal em cujo território a máquina se encontrava em exploração. 

 

ARTIGO 53º 

Substituição do tema de jogo 

A substituição do tema de jogo de máquina de diversão só pode ser efectuada, pelo respectivo 

proprietário, depois de este requerer à Inspecção-Geral de Jogos a classificação desse tema e 

de comunicar ao Presidente da Câmara Municipal a referida substituição, mediante a 

apresentação do documento de classificação emitido por aquela entidade e da memória 

descritiva do novo jogo. 
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ARTIGO 54º 

Consulta às forças policiais 

1. Nos casos de concessão de licença de exploração, sua renovação ou de alteração do local 

de exploração da máquina, o Presidente da Câmara Municipal, solicita à força de segurança 

territorialmente competente a emissão de parecer, no prazo de quinze dias úteis. 

2. A falta de parecer da entidade referida no número anterior é considerada parecer favorável 

sem considerações. 

 

ARTIGO 55º 

Revogação e caducidade da licença de exploração de máquina de diversão 

1. A licença de exploração caduca em caso de: 

a) Termo do prazo de validade, sem apresentação prévia do respectivo pedido de renovação, 

nos termos definidos neste Regulamento; 

b) Caducidade da licença de utilização do recinto de diversão onde a máquina foi colocada em 

exploração, no caso de alteração da utilização do estabelecimento, salvo se o proprietário da 

máquina proceder, previamente, à sua transferência para outro recinto de diversão; 

c) Transferência do local de exploração da máquina para outro município. 

 

CAPITULO VII 

LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE REALIZA ÇÃO DE 

ESPECTÁCULOS DE NATUREZA DESPORTIVA E DE DIVERTIMEN TOS PÚBLICOS NAS 

VIAS, JARDINS E DEMAIS LUGARES PÚBLICOS AO AR LIVRE  

 

SECÇÃO I 

DIVERTIMENTOS PÚBLICOS E ACTIVIDADES RUIDOSAS 

 

ARTIGO 56º 

Licenciamento 

1. Dependem de licenciamento da Câmara Municipal os arraiais, romarias, bailes e outros 

divertimentos públicos organizados nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre, 

assim como a actuação de bandas de música, grupos filarmónicos, tunas e outros 

agrupamentos musicais, e o funcionamento de emissores, amplificadores e outros aparelhos 

sonoros que projectem sons para as vias e demais lugares públicos, incluindo sinais horários. 

2. As festas promovidas por entidades oficiais, civis ou militares, não carecem de licenciamento 

municipal mas das mesmas deverá ser efectuada comunicação prévia ao Presidente da 

Câmara Municipal. 

 

ARTIGO 57º 

Pedido de licenciamento 

1. O pedido de licenciamento da realização de qualquer dos eventos referidos no número um 

do artigo anterior é dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, com a antecedência mínima 

de 15 dias úteis, através de requerimento de modelo próprio, do qual deverá constar: 
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a) A identificação completa do requerente, adequada à sua natureza singular ou colectiva; 

b) A actividade que se pretende realizar, com as suas características; 

c) O local e área do exercício da actividade, com a lotação prevista; 

d) Os dias e horas em que a actividade ocorrerá. 

2. O requerimento será acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Fotocópia do Bilhete de Identidade do requerente; 

b) Fotocópia do cartão de Identificação Fiscal; 

c) Seguro de acidentes pessoais e/ou seguro de responsabilidade civil quando tal seja 

legalmente exigível; 

d) Quaisquer outros necessários ao cabal esclarecimento da pretensão. 

3. Quando o requerente da licença for uma pessoa colectiva, o documento referido na alínea 

a), do número anterior, respeita ao titular ou titulares do respetivo órgão de gestão. 

 

ARTIGO 58º 

Espectáculos musicais e aparelhos sonoros 

1. As bandas de música, grupos filarmónicos, tunas e outros agrupamentos musicais não 

podem actuar nas vias e demais lugares públicos dos aglomerados urbanos desde as 0 até às 

9 horas. 

2. O funcionamento de emissores, amplificadores e outros aparelhos sonoros que projectem 

sons para as vias e demais lugares públicos, incluindo sinais sonoros, só poderá ocorrer entre 

as 9 e as 22 horas, mediante os condicionamentos previstos no artigo seguinte. 

3. O funcionamento a que se refere o número anterior só poderá ser autorizado por ocasião de 

festas tradicionais, espectáculos ao ar livre ou em outros casos análogos devidamente 

justificados. 

4. Nos casos previstos no presente artigo, quando a licença especial de ruído for concedida por 

período superior a um mês, é obrigatório o cumprimento dos limites estabelecidos no n.º 5 do 

artigo 15.º do Regulamento Geral do Ruído. 

 

ARTIGO 59º 

Limitações 

1. Não é permitido o funcionamento ou o exercício contínuo dos espectáculos ou actividades 

ruidosas nas vias públicas, na proximidade de edifícios hospitalares ou similares e ainda em 

edifícios escolares durante o respectivo horário de funcionamento. 

2. A realização de festividades, de divertimentos públicos e espectáculos ruidosos nas vias e 

demais lugares públicos poderá ser excepcionalmente autorizada: 

a) Nas proximidades de edifícios de habitação e estabelecimentos hoteleiros ou meios 

complementares de alojamento aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 

20H00 e as 08H00; 

b) Na proximidade de escolas ou equipamentos similares durante o respectivo horário de 

funcionamento; 
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c) Na proximidade de hospitais ou estabelecimentos similares desde que, cumulativamente, 

seja dado cumprimento aos requisitos constantes do Artigo 15ª do Regulamento Geral do 

Ruído aprovado pelo DL nº 9/2007 de 17 de Janeiro. 

 

ARTIGO 60º 

Festividades tradicionais 

1. Por ocasião de festejos tradicionais do concelho de Odivelas pode, excepcionalmente, ser 

permitido o funcionamento ou o exercício contínuo dos espectáculos ou actividades previstas 

nos números anteriores, excepto nas proximidades de edifícios hospitalares ou similares. 

2. Os espectáculos ou actividades que não estejam licenciados ou se não contenham nos 

limites da respectiva licença devem ser imediatamente suspensos, oficiosamente ou a pedido 

de qualquer interessado. 

 

ARTIGO 61º 

Emissão da licença 

1. A licença é concedida, verificados que sejam os condicionamentos legais, dela devendo 

constar, designadamente, o local de realização, o tipo de evento e os limites horários, assim 

como quaisquer condições que tenham sido definidas ou impostas no licenciamento e julgadas 

necessárias para preservar o descanso dos cidadãos. 

2. A emissão da licença está sujeita a parecer da força de segurança territorialmente 

competente e das demais entidades e serviços municipais tidos como convenientes. 

 

SECÇÃO II 

PROVAS DESPORTIVAS 

 

ARTIGO 62º 

Autorização e prazos 

1. A realização de espectáculos desportivos na via pública carece de autorização da câmara 

Municipal, ou em quem esta entidade delegar; 

2. Ao regime constante na presente secção deverá ser aplicado, com as necessárias 

adaptações o disposto no Decreto – Regulamentar N.º 2-A/2005, de 24/03. 

3. Os pedidos de autorização e licenciamento referidos nas subsecções I e II da presente 

secção que não respeitem a antecedência mínima fixada devem ser liminarmente indeferidos 
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SUBSECÇÃO I 

PROVAS DE ÂMBITO MUNICIPAL 

 

ARTIGO 63º 

Pedido de Autorização 

1. O pedido de autorização da realização de espectáculos desportivos na via pública, a nível 

municipal, é dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, com a antecedência mínima de 30 

dias úteis, através de requerimento próprio, do qual deverá constar: 

a) A identificação completa do requerente (nome, firma ou denominação); 

b) A morada ou sede social; 

c) A actividade que se pretende realizar; 

d) O percurso a realizar ou localização da prova; 

e) Os dias e horas em que a actividade ocorrerá. 

2. O requerimento será acompanhado dos seguintes elementos, quando exigível: 

a) Traçado do percurso da prova, sobre mapa ou esboço da rede viária, em escala adequada, 

que permita uma correcta análise do percurso, indicando de forma clara as vias abrangidas, as 

localidades e os horários prováveis de passagem nas mesmas, bem como o sentido de 

marcha; 

b) Regulamento da prova que estabeleça as normas a que a mesma deve obedecer; 

c) Parecer das forças de segurança que superintendam o território a percorrer; 

d) Parecer das entidades sob cuja jurisdição se encontram as vias a utilizar, caso não seja a 

Câmara Municipal onde o pedido é apresentado; 

e) Parecer da federação ou associação desportiva respectiva, que poderá ser sob a forma de 

visto no regulamento da prova. 

 

ARTIGO 64º 

Emissão da Autorização 

1. A emissão da autorização fica sujeita ao parecer favorável vinculativo das entidades 

legalmente competentes, referidas no artigo anterior. 

2. A autorização a conceder deverá conter o tipo de evento, o local ou percurso, a hora da 

realização da prova, bem como quaisquer condições que tenham sido definidas ou impostas no 

licenciamento. 

3. No acto de levantamento da autorização deverá o requerente exibir comprovativo da 

existência de seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais para o evento a realizar, 

nos termos da legislação em vigor para a referida atividade. 

 

ARTIGO 65º 

Comunicações 

Do conteúdo da decisão municipal é dado conhecimento às forças de segurança que 

superintendam no território a percorrer, bem como demais entidades e serviços municipais 

tidas como convenientes. 
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SUBSECÇÃO II 

PROVAS DE ÂMBITO INTERMUNICIPAL 

 

ARTIGO 66º 

Pedido de Autorização 

1. O pedido de autorização da realização de espectáculos desportivos na via pública, a nível 

intermunicipal, é dirigido ao Presidente da Câmara Municipal em que a prova tenha o seu 

termo, com a antecedência mínima de 60 dias, através de requerimento de modelo próprio, do 

qual deverá constar: 

a) A identificação completa do requerente (nome, firma ou denominação); 

b) A morada ou sede social; 

c) A actividade que se pretende realizar; 

d) O percurso a realizar; 

e) Os dias e horas em que a actividade ocorrerá. 

2. O requerimento será acompanhado dos seguintes elementos: 

a) Traçado do percurso da prova, sobre mapa ou esboço da rede viária, em escala adequada, 

que permita uma correcta análise do percurso, indicando de forma clara as vias abrangidas, as 

localidades e os horários prováveis de passagem nas mesmas, bem como o sentido de 

marcha; 

b) Regulamento da prova que estabeleça as normas a que a prova deve obedecer; 

c) Parecer das forças de segurança que superintendam o território a percorrer; 

d) Parecer das entidades sob cuja jurisdição se encontram as vias a utilizar, caso não seja a 

Câmara Municipal onde o pedido é apresentado; 

e) Parecer da federação ou associação desportiva respectiva, que poderá ser sobre a forma de 

visto no regulamento da prova. 

3. No caso de a prova se desenvolver por um percurso que abranja somente um Distrito, o 

parecer a entregar pelo requerente a que se refere a alínea c), do n.º 2, do presente artigo, 

deve ser solicitado ao Comando de Polícia da Polícia de Segurança Pública (PSP) e ao 

Comando da Brigada Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR). 

4. No caso de a prova se desenvolver por um percurso que abranja mais do que um Distrito, o 

parecer a que se refere a alínea c), do n.º 2, do presente artigo, deve ser solicitado à Direcção 

Nacional da PSP e ao Comando Geral da GNR. 

 

ARTIGO 67º 

Emissão da Autorização 

1. A emissão da autorização fica sujeita ao parecer favorável vinculativo das entidades 

legalmente competentes, referidas no artigo anterior e aprovação dos percursos por parte dos 

diferentes municípios. 

2. A licença eventualmente concedida deverá conter o tipo de evento, o local ou percurso, a 

hora da realização da prova, bem como quaisquer condições que tenham sido definidas ou 

impostas no licenciamento. 
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3. No acto de levantamento da autorização deverá o requerente exibir comprovativo da 

existência de seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais para o evento a realizar, 

nos termos da legislação em vigor para a referida actividade. 

ARTIGO 68º 

Comunicações 

Do conteúdo da decisão municipal é dado conhecimento às forças de segurança que 

superintendam o território a percorrer bem como demais entidades e serviços municipais tidos 

como convenientes. 

 

CAPÍTULO VIII 

LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE AGÊNCIA S DE VENDA DE 

BILHETES PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 

ARTIGO 69º 

Licenciamento 

(Revogado). 

ARTIGO 70º 

Requerimento 

(Revogado). 

ARTIGO 71º 

Requisitos 

(Revogado). 

ARTIGO 72.º 

Proibições 

(Revogado). 

ARTIGO 73.º 

Emissão da licença 

(Revogado). 

 

CAPÍTULO IX 

LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE FOGUEIR AS E QUEIMADAS 

ARTIGO 74º 

 

Fogueiras /Queimadas 

É proibido fazer fogueiras/ queimadas de restolhos, silvados, matos, lixos e outros que, de 

algum modo, possam pôr em causa a segurança de pessoas e bens ou causar-lhes 

incómodos. 
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ARTIGO 75º 

Fogueiras 

1. Nas ruas, praças e demais lugares públicos das povoações é proibido acender fogueiras, 

assim como a menos de 30 m de quaisquer construções e a menos de 300 m de bosques, 

matas, lenhas, searas, palhas, depósitos de substâncias susceptíveis de arder e, 

independentemente da distância, sempre que deva prever-se risco de incêndio. 

2. As situações ou casos não enquadráveis na proibição de realização de fogueiras, a 

efectivação das tradicionais fogueiras de Natal e dos santos populares, carecem de 

licenciamento municipal, o qual deverá estabelecer as condições para a sua efectivação tendo 

em conta as precauções necessárias à segurança de pessoas e bens. 

 

ARTIGO 76º 

Pedido de licenciamento/autorização 

1. O pedido de licenciamento/autorização da realização de fogueiras/queimadas é dirigido ao 

Presidente da Câmara Municipal, com 10 dias úteis de antecedência, através de requerimento 

próprio, do qual deverá constar: 

a) O nome, a idade, o estado civil e a residência do requerente; 

b) O local da realização da fogueira ou queimada; 

c) A data proposta para a realização da fogueira ou queimada; 

d) As medidas e precauções tomadas para salvaguarda da segurança de pessoas e bens, 

nomeadamente, no caso das queimadas, quanto à presença de técnico credenciado em fogo 

controlado ou de equipa de bombeiros/ sapadores florestais. 

2. Quando o pedido de licenciamento/autorização for formulado por pessoas colectivas, os 

elementos referidos nos números anteriores devem respeitar aos titulares da gerência ou da 

administração das mesmas. 

 

ARTIGO 77º 

Emissão da licença/autorização para a realização de  fogueiras e queimadas 

A emissão de licença/autorização fixará as condições que tenham sido definidas ou impostas 

no licenciamento, de acordo o Decreto – Lei 124/2006, de 28 de Junho, com as alterações que 

lhe são conferidas pelo Decreto – Lei 17/2009, de 14 de Janeiro. 

 

CAPÍTULO X 

LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE REALIZA ÇÃO DE LEILÕES 

ARTIGO 78º 

 

Licenciamento 

(Revogado). 

ARTIGO 79º 

Procedimento de licenciamento 

(Revogado). 
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ARTIGO 80º 

Emissão da licença para a realização de leilões 

(Revogado). 

ARTIGO 81º 

Comunicação às forças de segurança 

(Revogado). 

 

CAPÍTULO XI 

PROTECÇÃO DE PESSOAS E BENS 

 

ARTIGO 82º 

Protecção contra quedas em resguardos, coberturas d e poços, fossas, fendas e outras 

irregularidades no solo 

1. É obrigatório o resguardo ou a cobertura eficaz de poços, fendas e outras irregularidades 

existentes em quaisquer terrenos e susceptíveis de originar quedas desastrosas a pessoas e 

animais. 

2. A obrigação prevista no número anterior mantém-se durante a realização de obras e 

reparações de poços, fendas e outras irregularidades, salvo no momento em que, em virtude 

daqueles trabalhos, seja feita prevenção contra quedas. 

 

ARTIGO 83º 

Máquinas e engrenagens 

É igualmente obrigatório o resguardo eficaz dos maquinismos e engrenagens quando 

colocados à borda de poços, fendas e outras irregularidades no solo ou de fácil acesso. 

 

ARTIGO 84º 

Eficácia da cobertura ou resguardo 

1. Considera-se cobertura ou resguardo eficaz, para efeitos do presente diploma, qualquer 

placa que, obstruindo completamente a escavação, ofereça resistência a uma sobrecarga de 

100 kg/m2. 

2. O resguardo deve ser constituído pelo levantamento das paredes do poço ou cavidade até à 

altura mínima de 80 cm de superfície do solo ou por outra construção que, circundando a 

escavação, obedeça àquele requisito, contanto que, em qualquer caso, suporte uma força de 

100 kg. 

3. Se o sistema de escavação exigir na cobertura ou resguardo qualquer abertura, esta será 

tapada com tampa ou cancela que dê a devida protecção e só permanecerá aberta pelo tempo 

estritamente indispensável. 
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ARTIGO 85º 

Notificação para execução da cobertura ou resguardo  

1. Detectada qualquer infracção pela qual se considere responsável aquele que explora ou 

utiliza, seja a que título for, o prédio onde se encontra o poço, fosso, fenda ou irregularidade no 

solo, devem as autoridades, independentemente da aplicação da respectiva coima, notificar o 

responsável para cumprir o disposto no presente capítulo, fixando o prazo máximo de vinte e 

quatro horas para a conclusão dos trabalhos de cobertura e resguardo. 

2. Sempre que os notificados não executarem as obras prazo concedido, deve o responsável 

ser notificado para o cumprimento dentro do novo prazo fixado para efeito, não superior a doze 

horas. 

 

ARTIGO 86º 

Propriedades muradas ou vedadas 

O disposto na presente secção não abrange as propriedades muradas ou eficazmente 

vedadas. 

 

CAPÍTULO XII 

FISCALIZAÇÃO, INSTRUÇÃO DE PROCESSOS E SANÇÕES 

 

SECÇÃO I 

Da Fiscalização e Instrução dos Processos 

 

Artigo 87º 

Competência para fiscalizar 

É da competência das autoridades policiais, da fiscalização municipal e autoridades 

administrativas a investigação e participação de quaisquer factos susceptíveis de constituírem 

contra-ordenação nos termos do presente regulamento. 

 

Artigo 88º 

Competência para aplicação das coimas e das sanções  acessórias 

A competência para determinar a instauração de processos de contra-ordenação, aplicação as 

respectivas coimas e eventuais sanções acessórias, pertence ao Presidente da Câmara 

Municipal de Odivelas, ou Vereador com competência delegada. 

 

SECÇÃO II 

Das contraordenações 

 

ARTIGO 89º 

Contra-ordenações 

1. Constituem contra-ordenações no âmbito da actividade de Guarda-Nocturno: 

a) A violação dos deveres, a que se refere o artigo 12º, alíneas a), b), c), f) e i), punidas com 

coima de € 30 a € 170; 
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b) A violação dos deveres a que se referem o artigo. 12º, alíneas d) e g), punidas com coima de 

€ 15 a € 120 € ; 

c) A violação do dever a que se refere o artigo 12º, alínea h) punida com coima de € 30 a € 

120. 

d) A violação dos deveres a que se referem o artigo 12º, alíneas j), k), l) e m) punidas com 

coima de € 70 a € 200; 

e) A falta de exibição das licenças às entidades fiscalizadoras constitui contra-ordenação 

punida com coima de € 70 a € 200, salvo se estiverem temporariamente indisponíveis, por 

motivo atendível, e vierem a ser apresentadas ou for justificada a impossibilidade de 

apresentação no prazo de 48 Horas. 

2. Na actividade de Venda Ambulante de Lotarias: 

a) A venda ambulante de lotaria sem licença, punida com coima de € 60 a € 120; 

b) A falta de cumprimento dos deveres de vendedor ambulante de lotaria, punida com coima de 

€ 80,00 a € 150,00; 

c) A falta de exibição da licença às entidades fiscalizadoras constitui contra-ordenação punida 

com coima de € 70 a € 200, salvo se estiver temporariamente indisponível, por motivo 

atendível, e vier a ser apresentada ou for justificada a impossibilidade de apresentação, no 

prazo de quarenta e oito horas. 

3. Na actividade de Arrumador de Automóveis: 

a) O exercício da actividade de arrumador de automóveis sem licença ou fora do local nela 

indicado – zona – punida com coima de € 60 a € 300; 

b) A falta de cumprimento das regras da actividade, punidas com coima de € 60 a € 300; 

c) A coima aplicável nos termos da alínea a) do nº 3 do presente artigo pode ser substituída a 

requerimento do condenado, por prestação de trabalho a favor da comunidade, nos termos 

previstos no Regime Geral sobre Ilícito de mera Ordenação social; 

4. A realização de acampamentos ocasionais sem licença ou fora do local nela indicado – zona 

– punida com coima de € 150 a € 200 €; 

5. A realização sem licença municipal, das actividades previstas no artigo 58º do presente 

regulamento, punida com coima de € 25 a € 200; 

6. A realização sem licença municipal, das actividades previstas no artigo 58º do presente 

regulamento, punida com coima de € 25 a € 220; 

7. A venda de bilhetes para espectáculos públicos sem licença, punida com coima de € 120 a € 

250; 

8. A venda de bilhetes por preço superior ao permitido ou fora dos locais autorizados punida 

com coima de € 60 a € 250; 

9. A realização sem licença municipal, das actividades previstas no artigo 76º e 77º do presente 

regulamento, punidas com coima de € 30 a € 1000, quando da actividade proibida resulte, 

perigo de incêndio, e de € 30 a € 270 nos demais casos; 

10. A realização sem licença municipal, das actividades previstas no artigo 80º do presente 

regulamento, punida com coima de € 200 a € 500; 
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11. O não cumprimento dos deveres resultantes do Capitulo XI do presente regulamento, com 

coima de € 80 a € 250; 

12. Na actividade da Exploração de Máquinas Automáticas, Mecânicas, Eléctricas e 

Electrónicas de Diversão: 

a) Exploração de máquinas sem registo, punida com coima de € 1.500 a € 2.500, por cada 

máquina; 

b) Falsificação do título de registo ou do título de licenciamento, punida com coima de € 1.500 a 

€ 2.500; 

c) Exploração de máquinas sem que sejam acompanhadas do original ou fotocópia autenticada 

do título de registo, do título de licenciamento ou dos documentos previstos nos nºs 4 e 6 do 

artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, punida com coima de € 120 a € 

200 por cada máquina; 

d) Desconformidade com os elementos constantes do título de registo por falta de averbamento 

de novo proprietário, punida com coima de € 120 a € 500 por cada máquina; 

e) Exploração de máquinas sem que o respectivo tema ou circuito de jogo tenha sido 

classificado pela Inspecção-Geral de Jogos, punida com coima de € 500 a € 750 por cada 

máquina; 

f) Exploração de máquinas sem licença ou com licença de exploração caducada, punida com 

coima de € 1.000 a € 2.500, por cada máquina; 

g) Exploração de máquinas de diversão em recinto ou estabelecimento diferente daquele para 

que foram licenciadas ou fora dos locais autorizados, punida com coima de € 270 a € 1.000 por 

cada máquina; 

h) Exploração de máquinas em número superior ao permitido, punida com coima de € 270 a € 

1.100 por cada máquina e, acessoriamente, atenta a gravidade e frequência da infracção, 

apreensão e perda das mesmas a favor do Estado; 

i) Falta das comunicações previstas no artigo 48º do presente Regulamento, punida com coima 

de € 250 a € 1.100 por cada máquina; 

j) Utilização de máquinas de diversão por pessoas com idade inferior à estabelecida, punida 

com coima de € 500 a € 2.500; 

k) Falta ou afixação indevida da inscrição ou dístico referido no artigo 50.º do presente 

Regulamento, bem como a omissão de qualquer dos seus elementos, punida com coima de € 

270 a € 1.100 por cada máquina. 

13. A falta de exibição da licença às entidades fiscalizadoras, punida com coima de € 70 a € 

200, salvo se estiver temporariamente indisponível por motivo atendível, e vier a ser 

apresentada ou for justificada a impossibilidade de apresentação, no prazo de quarenta e oito 

horas. 

14. A negligência e a tentativa são puníveis 
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CAPITULO XIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

ARTIGO 90º 

Taxas 

Pela emissão das licenças correspondentes à prática dos actos referidos no presente 

Regulamento são devidas as taxas fixadas no Regulamento de Taxas, Tarifas e Outras 

Receitas do Município de Odivelas e seu Regulamento de Liquidação e Cobrança. 

 

ARTIGO 91º 

Norma Revogatória 

A partir da data de entrada em vigor do presente Regulamento serão revogadas todas as 

disposições regulamentares do Município de Odivelas que o contrariem. 

 

ARTIGO 92º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicitação. 

 

ANEXO I 

Cartão de Identificação de Guarda-Nocturno – Artigo 14º 

(de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 79/2010, de 9 de Fevereiro, conjugado com o 

ofício circular n.º 703, de 23/2/2010, da Direcção-Geral das Autarquias Locais). 

 


