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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

5.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 13 de março de 2013 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

RETIRADA DE PONTO 
 

 
 

RETIRADA DE PONTO DA ORDEM DE 
TRABALHOS DA PRESENTE REUNIÃO 

 
Retirada da ordem de trabalhos da presente reunião do 
ponto referente à “proposta de aprovação da ata da 8.ª 
reunião ordinária, da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada a 21 de abril de 2010”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

3.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2013 
3.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
3ª Alteração Orçamental, 3.ª Modificação Orçamental, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/2414 de 2013-03-07, e nos termos dos 
Mapas anexos à referida informação, que farão parte 
integrante da ata da presente reunião. 

 
“3.ª Alteração Orçamental 

 
A 3.ª Alteração Orçamental de 2013 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 Jurídico e de Gestão Financeira e 
Patrimonial: 

• Uma verba de 200.000,00 € (duzentos mil euros), 
referente ao Projeto “Restituições e outras despesas”; 
 
• O valor de 60.000,00 € (sessenta mil euros), relativo à 
rubrica “Remuneração por Doença e 
Maternidade/Paternidade”; 
 
• 30.000,00 € (trinta mil euros), na rúbrica “Eventualidade 
Maternidade, Paternidade e Adoção” 
 
- No Departamento de Gestão Educativa, Juventude, 
Cultura e Ambiente: 
 
• A inscrição de 57.588,20 € (cinquenta e sete mil, 
quinhentos e oitenta e oito euros e vinte cêntimos), para o 
projeto “Ação Social Escolar - Transportes Escolares”; 
 
- No Departamento de Obras Municipais, Habitação e 
Transportes: 
 
• No projeto referente à “Rede Viária, Sinalização e 
Estacionamento - Muros de Suporte”, o valor de 
80.000,00 € (oitenta mil euros). 
 
• O valor de 40.000,00 € (quarenta mil euros), referente ao 
projeto “Execução de Passeios, Valetas e 
Estacionamento”; 
 
• 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros), no projeto 
“Beneficiação e Requalificação da Rede Viária - O. 
Participativo 2013: Requalificação e Ordenamento do 
Estacionamento na Praça Hermínio Estrela, na Pontinha”; 
 
• O reforço de 20.000,00 € (vinte mil euros), relativo ao 
projeto “Construção, Reparação e Beneficiação de 
Equipamentos Escolares - Intervenções Diversas”.  
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 511.133,97 Euros (quinhentos e onze mil, cento e 
trinta e três euros e noventa e sete cêntimos), verificando-
se uma diminuição das despesas correntes no valor de 
52.732,99 Euros (cinquenta e dois mil, setecentos e trinta 
e dois euros e noventa e nove cêntimos) por contrapartida 
de um acréscimo de igual montante ao nível das despesas 
de capital, conforme quadro seguinte: 

 
Modificação Despesa 

Quadro Síntese 
 

 
Inscrições/ 
Reforços 

Diminuições/ 
Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 386.249,02 438.982,01 

Total de Despesas Capital  124.884,95 72.151,96 

Total Geral  511.133,97 511.133.97 

(un: euros)” 
(Aprovado por maioria) 
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PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 
PARA CARGOS DIRIGENTES 

 

 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CARGO DE 
DIREÇÃO SUPERIOR DE 1.º GRAU 

 
Abertura do procedimento concursal para cargo de 
Direção Superior de 1.º grau, nos termos da informação 
n.º Interno/2013/2352, de 2013.03.06 e de acordo com o 
esclarecido no decorrer da discussão deste ponto na 
presente reunião relativamente a facto de não tem sido 
submetida à consideração do Executivo Municipal a 
proposta de remuneração a atribuir aos elementos do Júri 
que não sejam vinculados à Administração Pública, 
prevista no n.º1, do at.º 13º da Lei 49/2012, de 29 de 
agosto, atendendo a que os elementos propostos para a 
integração do júri de procedimento concursal para o cargo 
de Direção Superior de 1º Grau não pretendem, pelo 
exercício dessa função, a atribuição de qualquer 
remuneração.  
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

(para aprovação da designação do Júri do recrutamento) 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CARGOS DE  
DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 1.º GRAU E DE 2.º GRAU 

 
Abertura do procedimento concursal para cargos de 
Direção Intermédia de 1.º grau e de 2º grau, nos termos 
da informação n.º Interno/2013/2237, de 2013.03.01. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

(para aprovação da designação do Júri do recrutamento) 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CARGO DE 
DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU 

 
Abertura do procedimento concursal para cargo de 
Direção Intermédia de 3.º grau, nos termos da informação 
n.º Interno/2013/2432, de 2013.03.07. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

(para aprovação da designação do Júri do recrutamento) 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 

 

CARTA EDUCATIVA 
 

 
 

REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA DO CONCELHO DE ODIVELAS 
 

Revisão da Carta Educativa de Odivelas, “a Carta 
Educativa, é a nível municipal, o instrumento de 
planeamento e ordenamento prostetivo de edifícios e 
equipamentos a localizar no concelho, de acordo com as 
ofertas de educação e formação que seja necessário 
satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos recursos 
educativos, no quadro do desenvolvimento demográfico e 
socioeconómico de cada município”, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2013/2405, de 06-
03-2013, com base nos seguintes documentos: 
 
Volume I – Diagnóstico e Reordenamento da Rede 
Educativa. Volume que dá conta da caraterização geral do 
concelho com base nos Censos 2011. Documento que faz: 
a caraterização da evolução do sistema educativo local 
(rede pública e rede privada); o diagnóstico do 
funcionamento do sistema educativo; proposta de 
reordenamento da rede pública; inserção das escolas no 
território – caracterização da envolvente dos 
estabelecimentos de ensino e rede de transportes públicos; 
georreferenciação das moradas dos alunos do ensino 
básico; processo de monitorização; atualização do quadro 
legislativo e dos normativos em vigor. 
 
Volume II – Caraterização Funcional do Parque 
Escolar/Rede Pública. Volume que da conta da 
caraterização física e funcional do parque escolar/rede 
pública, com propostas genéricas de requalificação, no que 
respeita aos jardins-de-infância, e escolas do 1.º, 2.º e 3.º 
ciclo do ensino básico. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUSPENSÃO DE MANDATO 
 

 
 

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDATO 
 

Pedido de suspensão do Senhor Vereador Hernâni 
Manuel Marques de Carvalho, por um período de 61 dias, 
a contar de 18 de março com términus a 17 de maio de 
2013. 
 
(Aprovado por unanimidade, através de escrutínio secreto, 
com nove votos a favor) 
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
 

 
 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DO SANTÍSSIMO 
NOME DE JESUS/ODIVELAS 

 
Conceder à Fábrica da Igreja Paroquial do Santíssimo 
Nome de Jesus – Centro Paroquial da Sagrada Família de 
Nazaré, em Odivelas, a prorrogação do prazo de início de 
construção da igreja para 5 anos, no âmbito da deliberação 
tomada na 2.ª reunião ordinária, realizada em 30 de janeiro 
de 2008, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 2 de 2008, página 9), passando o início da construção 
para 05-06-2018, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2013/3962, de 20-02-2013. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR 
 

 
 

REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE ENCERRAMENTO DA 
ASSEMBLEIA DE DEUS PENTECOSTAL DO 

MACULUSSO EM PORTUGAL 
 

Ratificar o despacho da Senhora Presidente exarado na 
informação n.º interno-2012-12049, de 17-12-2012, de 
revogação da medida cautelar de encerramento aplicada à 
Assembleia de Deus Pentecostal do Maculusso em 
Portugal, na Rua Cristóvão da Gama, n.º 16, piso -1, 
Quinta do Pinheiro, Pontinha, aplicada através de 
deliberação aprovada por maioria pela Câmara Municipal 
de Odivelas na 9.ª reunião extraordinária, realizada em 2 
de agosto de 2012, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 15 de 2012, página 26), conforme proposto 
na informação n.º Interno/2013/1719, de 15-02-2013. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROGRAMA ECO-ESCOLAS 2012/2013 
 

 
 

PROTOCOLO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A ABAE/Fee 

 
Protocolo de parceria a celebrar entre o Município de 
Odivelas e ABAE/Fee (Associação Bandeira Azul da 
Europa/Fundação para a Educação Ambiental) para 
continuidade do Programa Eco-escolas no ano letivo 
2012/2013. Programa que pretende encorajar ações, 
reconhecer e premiar o trabalho desenvolvido pela escola 
na melhoria do seu desempenho ambiental, gestão do 

espaço escolar e sensibilização da comunidade. Estimular 
o hábito de participação envolvendo ativamente as 
crianças e os jovens na tomada de decisões e 
implementação das ações. Motivar para a necessidade de 
mudança de atitudes e adoção de comportamentos 
sustentáveis no quotidiano, ao nível pessoal, familiar e 
comunitário. Fornecer formação, enquadramento e apoio 
a muitas das atividades que as escolas desenvolvem. 
Divulgar boas práticas e fortalecer o trabalho em rede a 
nível nacional e internacional. Contribuir para a criação de 
parcerias e sinergias locais na perspetiva de 
implementação da Agenda 21 Local. De acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2013/1752, de 18-
02-2013, e nos termos da minuta de protocolo anexa à 
informação. 

 
 

“PARCERIA 2012/2013 
ABAE Eco-Escolas / Município de Odivelas 

 
O presente protocolo de parceria, válido depois de 
assinado por ambas as partes, visa o compromisso de 
colaboração entre a ABAE e o município na 
implementação e desenvolvimento do Programa Eco-
Escolas no concelho. 

 
Termos da Parceria 

 
1- A Autarquia compromete-se a: 
 
- Colaborar com a ABAE nos termos acordados por 
ambas as partes; 
 
- Reconhecer a importância do desenvolvimento do 
Programa ECO-ESCOLAS nas escolas inscritas; 
 
- Apoiar, dentro das possibilidades do Município, as 
iniciativas que as escolas se propõem desenvolver 
nomeadamente através da participação no Conselho Eco-
Escolas; 
 
- Pagar o valor de inscrição de cada escola no Programa 
Eco-Escolas que tem em 2012/13 o valor único 2012/13- 
70€ (setenta euros). Este valor da inscrição inclui todo o 
ano letivo e refere-se à comparticipação nos seguintes 
custos: taxa a pagar à FEE internacional por cada Eco-
Escola inscrita, produção e distribuição e envio de 
materiais, possibilidade de participação nos subprojectos, 
formação creditada e não creditada, apoio técnico-
pedagógico, comunicação; e ainda custos inerentes à 
atribuição do Galardão: produção das bandeiras e 
certificados, organização do Dia Bandeiras Verdes, etc. 
 
2- A ABAE compromete-se a: 
 
- Colaborar com o Município nos termos acordados por 
ambas as partes; 
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- Atribuir ao município, acesso com login, à plataforma 
Eco-Escolas em www.abae.pt/EcoEscolas para consulta 
de toda a documentação das suas escolas (fichas de 
acompanhamento, relatórios de candidatura ao galardão, 
ações, etc) 
 
- Privilegiar o desenvolvimento de acções com as 
autarquias parceiras; 
 
- Colaborar ou participar com o Município Parceiro na 
realização de ações ou eventos de educação ambiental 
para a sustentabilidade promovidos pelo Município, que 
envolvam as escolas. 
 
- Acompanhar em termos de formação e informação, 
todas as escolas inscritas no Programa ECOESCOLAS; 
 
- Listar no site da ABAE (www.abae.pt) todas as 
autarquias parceiras com linking para a respectiva página 
municipal; 
 
- Incluir página pública on-line de cada escola do concelho 
menção à parceria do município na implementação do 
Programa e breve descrição do concelho; 
 
- Fazer constar nos certificados Eco-Escolas entregues a 
cada escola Galardoada, a declaração do apoio do 
respectivo Município. Todas as escolas dos concelhos 
com os quais se estabelece a parceria terão o seu 
Certificado Eco-Escola chancelado com o logotipo do 
Município; 
 
- Emissão de um Certificado para o Município 
mencionando o número e nome das Eco-Escolas 
galardoadas no concelho; 
 
- Entregar uma Bandeira de Secretária para o Município, 
identificada com o ano da Parceria; 
 
- Disponibilizar a Exposição Eco-Códigos de forma 
gratuita (desde que levantada e entregue nas nossas 
instalações) para os Municípios Parceiros e respetivas 
escolas; 
 
- Difundir e publicar nos órgãos de comunicação social e 
no Boletim da ABAE – “TerrAzul notícias” - do "MAPA 
BANDEIRAS VERDES" - Eco-Escolas e respectivos 
municípios. 
 

Pela Associação Bandeira 
Azul da Europa Pelo Município de Odivelas 

  
O Presidente da ABAE/FEE 

Portugal 
A Presidente da Câmara 

Municipal 
  

DATA: ___ /___/ ___ DATA: ___ /___/ ___” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS AS 
ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DOS BOMBEIROS DO 

CONCELHO DE ODIVELAS E A “EUROSISTRA, PORTUGAL, LDA.” 
 

Protocolo de cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas, as Associações Humanitárias de Bombeiros 
Voluntários de Caneças, Odivelas, Pontinha e a 
“Eurosistra Portugal, Lda”. A parceria regulada pelo 
presente protocolo tem os seguintes objetivos: A 
implementação de uma política local de Prevenção e 
Segurança Rodoviária; A garantia de um rápido 
restabelecimento da circulação rodoviária, em caso de 
sinistro automóvel, em condições de segurança rodoviária; 
A eficaz aplicação de conhecimentos na prestação dos 
serviços de restabelecimento da circulação, 
designadamente através da utilização de meios que 
respeitem os princípios de defesa do ambiente. De acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2013/2390, 
de 07-03-2013, e nos termos da minuta de protocolo 
constante da referida informação. 

 
 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

Considerando: 
 
Que está definido no Plano de Estratégia Nacional de 
Segurança Rodoviária 2008-2015 um conjunto de medidas 
destinadas a evitar a sinistralidade rodoviária, e a diminuir 
as suas consequências, cujos princípios se encontram 
plasmados no Anexo à resolução do Conselho de 
Ministros nº 54/2009 e,  

 
de entre essas medidas, destacam-se: 

 
a) A EFICAZ aplicação do conhecimento para alcançar 

bons resultados em matéria de Segurança Rodoviária; 
 
b) A MELHORIA do ambiente rodoviário em meio 

urbano; 
 
c) A COOPERAÇÃO, que consiste no fomento de 

parcerias que contribuam para alcançar entre outras, a 
segurança da infra-estrutura nas suas diversas 
vertentes. 

 
- Que o poder autárquico, enquanto agente fundamental 
para a implementação de políticas locais de Segurança 
Rodoviária, também é convocado para a elaboração de 
Planos Municipais de Segurança Rodoviária. 
 
- Que nos termos da alínea a), do n.º1, do art.º 18º, da Lei 
n.º 159/99, de 14 de setembro, é da competência dos 
órgãos Municipais o planeamento, a gestão e a realização 
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de investimentos, nomeadamente no domínio da rede 
viária de âmbito municipal. 
 
- Que nos termos da alínea f), do n.º 2, do art.º 64º, da Lei 
n.º 169/99, de 18 de setembro, compete às Câmaras 
Municipais, designadamente “gerir as redes de circulação 
sob administração municipal”. 
 
- Que os Corpos de Bombeiros, no âmbito da sua missão 
de proteção e socorro de pessoas e bens, são 
frequentemente chamados a intervir no domínio público 
rodoviário no concelho de Odivelas, em resultado de 
acidente de viação, no sentido de repor as condições de 
segurança e circulação rodoviária das estradas municipais. 
- Que a actividade de restabelecimento das condições de 
Segurança Rodoviária deve ser executada, respeitando 
integralmente as regras constantes da Lei de Bases do 
Ambiente (Lei n.º 11/87, de 7 de abril, alterada pelo 
Decreto-Lei nº 224-A/96, de 26 de novembro e pela Lei 
nº 13/2002, de 19 de fevereiro), designadamente pelo 
cumprimento dos princípios específicos constantes do seu 
artigo 3.º. 
 
Considerando ainda: 
 
 - Que são princípios fundamentais da política ambiental 
do Município de Odivelas: 
 
1. Garantir a identificação, gestão e controlo de aspetos 

e riscos ambientais, de forma adequada e atempada;  
 
2. Cumprir a legislação e os regulamentos ambientais 

aplicáveis às atividades e serviços; 
 
3. Fomentar a reutilização e reciclagem de todos os 

materiais a que essa medida se aplique; 
 
4. Melhorar continuamente o desempenho ambiental do 

Município de Odivelas; 
 
5. Promover a qualidade do ambiente e o 

desenvolvimento sustentável do Concelho de 
Odivelas. 

 
Finalmente:  
 
- Que o presente Protocolo tem como objecto definir os 
termos da parceria, e 
 
- Que a empresa “Eurosistra Portugal, Lda.” é uma 
entidade habilitada para, em situações pós acidente, 
prestar um serviço de restabelecimento das condições de 
Segurança Rodoviária, designadamente, de limpeza, 
recolha de resíduos sólidos ou líquidos, respeitando as 
disposições legislativas em matéria ambiental. 
 
Tendo por referência os princípios fundamentais a que 
estas entidades estão, por natureza ou imposição legal, 
vinculadas, designadamente os constantes do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, 
estabelece-se que:  
 
ENTRE: 
 
Município de Odivelas, entidade titular do NIPC 
504293125, com endereço na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes – Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas, 
neste ato legalmente representado pela Presidente da 
Câmara Municipal, Dra. Susana de Fátima Carvalho 
Amador, doravante designada por Autarquia ou Primeiro 
Outorgante, 
 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Caneças, com sede na rua das Ribeiras, Apartado 2015 – 
1685-486 Caneças, pessoa coletiva nº ______________, 
representada neste ato pelo respetivo Sr. Presidente da 
Direção e Sr. Comandante do Corpo de Bombeiros, com 
todos os poderes para a assinatura do presente 
documento, adiante designado como Segunda 
Outorgante, 
 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Odivelas, com sede na rua dos Bombeiros Voluntários, nº 
43 – 2675-305 Odivelas, pessoa coletiva nº 501129413, 
representada neste ato pelo respetivo Sr. Presidente da 
Direção e Sr. Comandante do Corpo de Bombeiros, com 
todos os poderes para a assinatura do presente 
documento, adiante designado como Terceira Outorgante, 
 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da 
Pontinha, com sede na Estrada da Paiã, Pinhal da Paiã – 
1675 Pontinha, pessoa coletiva nº 
_________,representada neste ato pelo respetivo Sr. 
Presidente da Direção e Sr. Comandante do Corpo de 
Bombeiros, com todos os poderes para a assinatura do 
presente documento, adiante designado como Quarta 
Outorgante, 
 
“Eurosistra Portugal, Lda.”, matriculada na Conservatória 
do Registo Comercial de Sintra NIPC 510457215, com 
sede em Rua dos Castanheiros, Vila 120, Quinta da 
Marinha, 2750 - 002 Cascais, neste acto representada por 
Giovanni Deleo, na qualidade de sócio-gerente, com os 
necessários poderes para o presente acto, doravante 
designada por Eurosistra ou Quinta Outorgante. 
 
É ajustado e reciprocamente aceite o presente 
PROTOCOLO, que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

(ÂMBITO) 
 

1 – O presente Protocolo tem como objecto definir os 
termos da parceria para a criação de um serviço de 
restabelecimento das condições de segurança rodoviária, 
respeitando os princípios de natureza ambiental, pós 
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acidente de viação nas vias municipais, sob gestão do 
Primeiro Outorgante, identificadas no anexo I. 
 
2 – O serviço referido no parágrafo anterior, ainda que 
efetuado em situações de emergência, não implica custos 
para a Autarquia nem para o cidadão.  
 
3 – Para efeitos do presente Protocolo o serviço referido 
no nº1 denomina-se “serviço de restabelecimento pós 
acidente” e consiste na: 
 
a) Lavagem/limpeza do pavimento; 
b) Remoção de resíduos líquidos e sólidos para fora da 

faixa de rodagem. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(OBJECTIVOS) 

 
A parceria regulada pelo presente protocolo tem os 
seguintes objectivos: 
 
a) A implementação de uma política local de Prevenção 

e Segurança Rodoviária. 
 
b) A garantia de um rápido restabelecimento da 

circulação rodoviária, em caso de sinistro automóvel, 
em condições de segurança rodoviária. 

 
c) A eficaz aplicação de conhecimentos na prestação 

dos serviços de restabelecimento da circulação, 
designadamente através da utilização de meios que 
respeitem os princípios de defesa do ambiente. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

(COLABORAÇÃO) 
 

1 – Com o intuito de implementar uma colaboração 
dinâmica entre as partes na prestação do “serviço de 
restabelecimento pós acidente”, a Autarquia compromete-
se a: 
 
a) Informar as autoridades policiais com competência 

na área do sinistro, de que irá ser ativado o “Serviço 
de restabelecimento pós acidente”. 

 
b) Manter um serviço de controlo e registo, das 

intervenções da “Eurosistra Portugal, Lda”, após 
informação (descrição e custo da intervenção) desta e 
confirmação junto das Corporações de Bombeiros ou 
da PSP. 

 
c) Autorizar que a “Eurosistra Portugal, Lda” participe 

às Companhias de Seguros a ocorrência do sinistro e 
reclamar os correspondentes custos de reposição das 
condições de Segurança de circulação rodoviária. 

 
d) Emitir documento, junto ao presente Protocolo 

como anexo II e que dele faz parte integrante, para 
que a “Eurosistra Portugal, Lda” obtenha, junto das 

entidades que nos termos da lei civil têm a obrigação 
de indemnizar, designadamente, das Companhias de 
Seguros, as indemnizações pelos danos emergentes 
do sinistro, no que respeita à parte relativa à 
intervenção da “Eurosistra Portugal, Lda”, no 
restabelecimento das condições de segurança estradal 
e de reintegração das matrizes ambientais, pós 
acidente. 

 
e) Comunicar, por escrito, à “Eurosistra Portugal, Lda” 

todas e quaisquer alterações ao mapa da rede viária 
das vias sob administração municipal, constante do 
anexo I, o qual será parte integrante do presente 
Protocolo. 

 
2 – A segunda, terceira e quarta outorgantes 
comprometem-se a ativar o “Serviço de restabelecimento 
pós acidente”, de acordo com a sua área geográfica, 
mediante chamada à Central Operacional da “Eurosistra 
Portugal, Lda”, através do número verde 800218218. 
 
3 – Por sua vez, a “Eurosistra Portugal, Lda.” 
compromete-se a: 
 
a) Assegurar o “ Serviço de restabelecimento pós 

acidente” na rede viária de âmbito municipal, em caso 
de derramamento, na faixa de rodagem, de líquidos 
poluentes pelo veículo, ou de dispersão de resíduos 
sólidos que constituam partes ou carga do veículo, 
incluindo as situações em que o condutor não seja 
identificado, sendo, nestes casos, os custos 
exclusivamente suportados pela “Eurosistra Portugal, 
Lda”. 

 
b) Assegurar a operacionalidade de um número verde, a 

disponibilizar, 24 horas por dia durante 365 dias por 
ano. 

 
c) Assegurar que o “Serviço de restabelecimento pós 

acidente” é prestado com meios multifuncionais e 
produtos biológicos com capacidade de dispersão e 
despoluição estradal. 

 
d) Assegurar a intervenção do “Serviço de 

restabelecimento pós acidente” em 30 minutos nos 
dias úteis, e 45 minutos durante a noite, sábados, 
domingos e feriados, após a chamada de ativação, em 
serviço de 24 horas, 365 dias por ano. 

 
e) Assegurar o “Serviço de restabelecimento pós 

acidente”, quer este seja ativado pelos Corpos de 
Bombeiros ou pelas autoridades policiais para o 
número verde da “Eurosistra, Portugal, Lda”. 

 
f) Assegurar que o “Serviço de restabelecimento pós 

acidente” não tem custos para a Autarquia e, 
consequentemente para o cidadão. 
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g) Assegurar que os custos com o “Serviço de 
restabelecimento pós acidente” serão exclusivamente 
imputados às Companhias de Seguro. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

(DISCRIMINAÇÃO DOS DANOS EM PATRIMÓNIO 
MUNICIPAL) 

 
A “Eurosistra Portugal, Lda” sempre que prestar o serviço 
de restabelecimento pós acidente, obriga-se a efetuar o 
registo dos danos causados aos bens do domínio público 
e/ou privado do Município, bem como a prestar, à 
Câmara Municipal de Odivelas, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a respetiva informação. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

(UTILIZAÇÃO DE DADOS) 
 

Os Outorgantes obrigam-se, nos termos da lei em vigor, a 
garantir a confidencialidade dos dados obtidos com a 
realização das ações previstas neste protocolo. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

(REGIME DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA) 
 

1 – As prestações de serviços objeto deste Protocolo de 
colaboração serão sujeitas ao regime da contratação 
pública estabelecido na parte II do CCP, nos termos do 
art.º 1, nº 2 e art.º 16º, nº 1, do mesmo Código. 
 
2 – O valor máximo do benefício económico a obter pela 
quinta outorgante pelos serviços prestados será de valor 
inferior a € 75.000,00 (setenta cinco mil euros). 
 
3 – O pagamento da prestação do “Serviço de 
restabelecimento pós acidente” será efetuado pelas 
Companhias Seguradoras de acordo com o estabelecido 
na cláusula terceira, nº 1, al. c) do presente Protocolo. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

(RESPONSABILIDADE SOCIAL) 
 

A quinta outorgante no âmbito da sua política de 
responsabilidade social apoiará as iniciativas das 
Associações Voluntárias de Bombeiros de Caneças, 
Odivelas e Pontinha, no âmbito das atividades que estas 
desenvolvam em prol da Segurança Rodoviária. 

 
CLÁUSULA OITAVA 

(REVISÃO) 
 

1 – As partes poderão rever as disposições constantes 
deste protocolo, mediante prévia comunicação entre si. 
 
2 – As propostas serão analisadas pelos Outorgantes 
através de uma Comissão que integrará um representante 
de cada parte. 
 
3 – As alterações, suspensões ou aditamentos serão objeto 
de um documento a elaborar e a subscrever pelos 

Outorgantes, procedendo-se à redação de novo texto do 
protocolo, depois de alterado. 

 
CLÁUSULA NONA 

(PRAZO E VIGÊNCIA) 
 

O presente protocolo entra em vigor na data da 
adjudicação do serviço, nos termos da cláusula sexta, e 
vigora pelo mesmo prazo que a respetiva contratação 
celebrada ao abrigo do Código dos Contratos Públicos.  
 
____(Local) e ____(data),  
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
______________________ 
 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Caneças 
______________________ 
______________________ 
 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Odivelas 
______________________ 
______________________ 
 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da 
Pontinha 
______________________ 
______________________ 
 
EUROSISTRA PORTUGAL, LDA. 
______________________” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL DA PONTINHA 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO EXTRAORDINÁRIO 

 
Atribuição de um apoio extraordinário ao Clube Atlético e 
Cultural da Pontinha, no montante total de 3.000,00€ (três 
mil euros), para reparação das infraestruturas adjacentes 
ao campo (vedações, muro da bancada, cobertura dos 
bancos de suplentes, entre outras), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2013/2298, de 
2013.03.05, nos termos da minuta do Contrato Programa 
anexa à referida informação. 

 
“Município de Odivelas 

Câmara Municipal 
 

Minuta Contrato Programa 
 

Março de 2013 
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NOTA INTRODUTÓRIA 
 

A promoção e o apoio ao desporto, consubstanciado na 
criação de condições de prática desportiva deverá ser uma 
das preocupações das Autarquias Locais, na prossecução 
dos interesses próprios, comuns e específicos das 
populações respectivas. 
 
Também pela sua proximidade com as populações, as 
Autarquias Locais, encontram-se bem posicionadas 
quanto à definição e aplicação de medidas que contribuam 
para estimular e apoiar o Associativismo Desportivo. 
 
Reconhece-se que os clubes/associações desportivas 
constituem a célula base do desenvolvimento desportivo 
local, enquanto importantes pólos dinamizadores da 
prática desportiva, desempenhando, deste modo, uma 
importante função social. 
 
Neste contexto, a Câmara Municipal de Odivelas, através 
da Divisão de Desenvolvimento Desportivo, pretende 
colaborar sempre que possível, com as associações/clubes 
desportivos, através de apoios financeiros que permitam 
viabilizar a realização de benfeitorias em instalações 
desportivas. 
 
Em face do exposto e dando cumprimento a este 
desiderado celebra-se o presente  
 

Contrato Programa 
 
nos termos seguintes: 
 
As Partes: 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, Contribuinte nº 504 293 
125, como Primeiro Outorgante, aqui representado pela 
Presidente da Câmara Municipal, Dra. Susana Carvalho 
Amador. 
 
E 
 
O Clube Atlético e Cultural, coletividade desportiva sem 
fins lucrativos com sede na Av. Fundação Calouste 
Gulbenkian – 1675-101 - Pontinha, contribuinte nº 501 
611 274, como Segundo Outorgante, aqui representado 
por Vitor Cacito na qualidade de Presidente da Direção, 
Celebram de boa fé e livre vontade o presente Contrato 
Programa, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objecto) 
 

Constitui objeto do presente Contrato Programa a 
comparticipação nas reparações do complexo desportivo 
(redes de proteção, muro, cobertura dos bancos de 
suplentes, entre outras). 

 
 
 
 

Cláusula Segunda 
(Obrigações do 2ºOutorgante) 

 
O Segundo Outorgante obriga-se a executar o referido na 
cláusula primeira e a dar cumprimento às disposições 
legais aplicáveis. 

 
Cláusula Terceira 

(Obrigações do 1º Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante contribui no custo das reparações 
do complexo desportivo, objecto do presente 
Contrato Programa, até ao montante de 3,000,00€ (três 
mil euros), a afetar o projeto 2013/A/115 – 
2605/04070103 – PAADO – Medida 7 – Apoio 
Extraordinário ao Associativismo. 

 
Cláusula Quarta 

(Pagamento da Comparticipação Financeira) 
 

A disponibilização por parte do Primeiro Outorgante da 
verba referida na cláusula terceira será efetuada aquando 
da assinatura do presente Contrato Programa, ficando o 
Segundo Outorgante obrigado à apresentação de cópia 
das faturas dos trabalhos efectuados. 
 
Odivelas,     de             de 2013 
 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

O PRESIDENTE DA 
DIRECÇÃO 

 
(SUSANA DE CARVALHO 

AMADOR) 
(VITOR CACITO)” 

 
 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA DE CANEÇAS 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO EXTRAORDINÁRIO 

 
Atribuição de um apoio extraordinário à Sociedade 
Musical e Desportiva de Caneças, no montante total de 
4.000,00€ (quatro mil euros), para reparação das 
infraestruturas adjacentes ao campo de futebol, 
nomeadamente a vedação, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2013/2301,2013.03.05, nos 
termos da minuta do Contrato Programa anexo à referida 
informação. 

 
“Município de Odivelas 

 
Câmara Municipal 

 
Minuta Contrato Programa 

 
Março de 2013 
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NOTA INTRODUTÓRIA 
 

A promoção e o apoio ao desporto, consubstanciado na 
criação de condições de prática desportiva deverá ser uma 
das preocupações das Autarquias Locais, na prossecução 
dos interesses próprios, comuns e específicos das 
populações respectivas. 
 
Também pela sua proximidade com as populações, as 
Autarquias Locais, encontram-se bem posicionadas 
quanto à definição e aplicação de medidas que contribuam 
para estimular e apoiar o Associativismo Desportivo. 
 
Reconhece-se que os clubes/associações desportivas 
constituem a célula base do desenvolvimento desportivo 
local, enquanto importantes pólos dinamizadores da 
prática desportiva, desempenhando, deste modo, uma 
importante função social. 
 
Neste contexto, a Câmara Municipal de Odivelas, através 
da Divisão de Desenvolvimento Desportivo, pretende 
colaborar sempre que possível, com as associações/clubes 
desportivos, através de apoios financeiros que permitam 
viabilizar a realização de benfeitorias em instalações 
desportivas. 
 
Em face do exposto e dando cumprimento a este 
desiderado celebra-se o presente  

 
Contrato Programa 

 
nos termos seguintes: 
 
As Partes: 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, Contribuinte nº 504 293 
125, como Primeiro Outorgante, aqui representado pela 
Presidente da Câmara Municipal, Dra. Susana Carvalho 
Amador. 
 
E 
 
A Sociedade Musical e Desportiva de Caneças, 
coletividade desportiva sem fins lucrativos com sede no 
Largo Vieira Caldas, 13 – 13A – 1685-605 Caneças, 
contribuinte nº 501 065 784, como Segundo 
Outorgante, aqui representado por Rui Simões na 
qualidade de Presidente da Direção, Celebram de boa fé e 
livre vontade o presente Contrato Programa, que se rege 
pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objecto) 
 

Constitui objeto do presente Contrato Programa a 
comparticipação nas reparações do complexo desportivo 
(vedação). 
 
 
 

Cláusula Segunda 
(Obrigações do 2ºOutorgante) 

 
O Segundo Outorgante obriga-se a executar o referido na 
cláusula primeira e a dar cumprimento às disposições 
legais aplicáveis. 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do 1º Outorgante) 

 
O Primeiro Outorgante contribui no custo das reparações 
do complexo desportivo, objecto do presente 
Contrato Programa, até ao montante de 4.000,00€ 
(quatro mil euros), a afetar o projeto 2013/A/115 – 
2605/04070103 – PAADO – Medida 7 – Apoio 
Extraordinário ao Associativismo. 

 
Cláusula Quarta 

(Pagamento da Comparticipação Financeira) 
 

A disponibilização por parte do Primeiro Outorgante da 
verba referida na cláusula terceira será efetuada aquando 
da assinatura do presente Contrato Programa, ficando o 
Segundo Outorgante obrigado à apresentação de cópia 
das faturas dos trabalhos efectuados. 
 
Odivelas,      de               de 2013 
 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

O PRESIDENTE DA 
DIRECÇÃO 

 
(SUSANA DE CARVALHO 

AMADOR) 
(RUI SIMÕES)” 

 
 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO EM TRANSPORTES ESCOLARES 
ANO LETIVO 2012/2013 

ADITAMENTO 
 

Aditamento à atribuição de apoio em transportes escolares 
para o ano letivo de 2012/2013, deliberada na 7.ª Reunião 
Extraordinária, de 5 de Julho de 2012 (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 13/2012, de 10 de julho), 
contemplando, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2013/2412, de 2013.03.05: 
 
- A Autorização para a atribuição do apoio em transporte 
escolar aos 195 alunos que se candidataram e acresceram a 
estimativa inicial durante o 1º período letivo; 
 
- A Autorização para o reforço ao cabimento inicial do 
PRC 1123/2012, com a COE – 0802/020210, no Projeto 
– 2012/A/28;  
 
- A Autorização para considerar uma estimativa de mais 
260 candidaturas face à estimativa inicial de 486 
candidaturas, para feitos de atribuição do apoio em 
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transporte escolar, durante os 2º e o 3º período letivos, 
num montante total estimado de 57.588.20€ (cinquenta e 
sete mil, quinhentos e oitenta e oito euros e vinte 
cêntimos. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

IV BIENAL DE CULTURAS LUSÓFONAS 
ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIO 

 
Ratificação da aceitação do patrocínio atribuído pela 
Fundação Portugal-África, com sede na Rua de Serralves, 
191, no Porto, no valor de 5.000,00 (cinco mil euros), para 
apoiar a iniciativa IV Bienal de Culturas Lusófonas, um 
evento de cariz intercultural e multicultural promovido 
pelo Município de Odivelas, a decorrer durante todo o 
mês de maio de 2013, em diversos equipamentos do 
Concelho, conforme consta da informação n.º 
Interno/2013/2329, de 2013.03.05. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

OBRA DA IMACULADA CONCEIÇÃO E SANTO ANTÓNIO  
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à Obra da Imaculada Conceição e Santo 
António (Obra do Padre Abel), no âmbito do Projeto 
“Educar para Crescer: a saúde não vai de férias!”, do 
PECPT – Plano Estratégico Concelhio de Prevenção das 
Toxicodependências, para atividades de exterior, com 
deslocações à praia de Carcavelos, nos dias 12, 13, 14, 16, 
19 e 20 de agosto de 2013, e à praia da Torreira/Aveiro, 
dias 1 e 9 de agosto (ida e volta) e dias 22 e 30 de agosto 
(ida e volta), com um custo total estimado em € 1.738,44, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/1240, de 2013.02.01. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

BAIRRO VALE DO FORNO 
PROCESSO N.º 7/DGOU/DRRU/SRUAC/13 

 
Emissão de parecer desfavorável à pretensão de aumento 
de número de compartes do prédio rústico inscrito na 
matriz rústica sob o art.º 89.º secção “L” e descrito sob a 
ficha 4933/Odivelas, sito na AUGI do Bairro do Vale do 
Forno, no âmbito de requerimento de Augusto da 
Conceição Estevam, constante do processo n.º 
7/DGOU/DRRU/SRUAC/13, de acordo com o 

proposto na informação n.º Interno/2013/1581, de 
2013.02.13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO CASAL DA FONTE, PONTINHA 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO PDM 2013.01 

PROCESSO N.º 103/GPE/EPPDMPEE 
 

Ajustamento dos limites do “Espaço Urbano a Recuperar 
ou a Legalizar”, definidos na Carta de Ordenamento do 
PDM, aos limites da área edificada e a consolidar, segundo 
o projeto de reconversão urbanística da Área Urbana de 
Génese Ilegal designada por Bairro do Casal da Fonte, 
verificados os pressupostos de sustentabilidade ambiental 
e de modo a enquadrar a respetiva reconversão 
urbanística, de acordo com o proposto na informação n.º 
004/DPUPE/FL/2013, constante do processo n.º 
103/GPE/EPPDMPEE. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

BAIRRO DA QUINTINHA DA ARROJA, ODIVELAS 
PROCESSO N.º 31488/OM 

 
Bairro Quintinha da Arroja, Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação constante da folha 1411 e nos 
termos dos pareceres técnicos, constantes do processo n.º 
31488/OM acima mencionado, nos seguintes termos: 
 
-Redelimitação da AUGI do Bairro Quintinha da Arroja, 
fundamentada no melhor conhecimento da realidade 
atual, ajustamentos de escalas e melhor delimitação 
técnica, prevista no n.º 6.º do artigo 1.º e apresentadas nos 
termos do n.º 1.º do artigo 35.º da Lei 91/95, de 2 de 
setembro na redação atual; 
 
-Aprovação do Projeto de Loteamento do Bairro 
Quintinha da Arroja, nos termos previstos no artigo 24.º 
da Lei 91/95, na redação atual, aprovado em Assembleia 
de proprietários do Bairro, realizada a 27.09.07, de acordo 
com o previsto na alínea d) do artigo 10.º, apresentado 
pela Comissão de Administração Conjunta (CAC), para 
reconversão urbanística da iniciativa particular; 
 
-Aceitação da não existência, dentro dos limites da 
operação de loteamento, de área de cedência destinada a 
equipamento de utilização coletiva que resulta da aplicação 
dos parâmetros definidos por lei, havendo lugar à 
compensação prevista no n.º 4 do artigo 44.º do DL 
555/99, de 16 de dezembro; 
 
-Prescindir da compensação devida pelas áreas de 
cedência para espaços verdes e de utilização coletiva, nos 
termos do disposto no n.º 4 do artigo 99 do RMEU, uma 
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vez que o espaço verde privado, cumprindo os parâmetros 
estabelecidos no n.º 3.º do artigo 99 do RMEU, será 
garantido no interior dos logradouros de cada lote;  
 
-Licenciamento das obras de urbanização, nos termos e 
condições da informação dos serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

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

 
Alteração ao projeto de loteamento (reconversão 
urbanística) do Bairro Serra Chã, Caneças -projeto 
deliberado na 22.ª reunião ordinária de Câmara Municipal, 
de 06 de dezembro de 2011 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 23/2011, de 20 de dezembro, 
pág. 19)- e licenciamento das obras de urbanização nos 
termos e condições da informação do setor de engenharia 
n.º 33/HL/DRRU/DGOU/13 e do setor de arquitetura 
n.º 72/RD/DGOU/DRRU/13, de e de acordo com o 
proposto na informação na folha 994, constantes do 
processo n.º 4494/LO. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO CASAL DOS APRÉSTIMOS, RAMADA 
PROCESSO N.º 44813/RC 

 
Receção definitiva das obras de urbanização relativas ao 
Bairro Casal dos Apréstimos, Ramada, nas condições 
apresentadas na informação técnica n.º 
32/HL/DRRU/DGOU/13 e de acordo com o proposto 
na informação na folha 1866 do processo n.º 44813/RC, 
nos seguintes termos: 
 
-Prescindir da receção provisória das obras de 
urbanização, ao abrigo do artigo 76.º do Regulamento 
Municipal da Edificação e da Urbanização, em vigor à 
data da proposta técnica para marcação de vistoria para 
receção definitiva das obras de urbanização, uma vez que 
as mesmas foram executadas e encontram-se consolidadas 
há vários anos; 
 
-Receber definitivamente as obras de urbanização, ao 
abrigo do artigo 50.º do Decreto-lei 448/91 com redação 
dada pelo Decreto-Lei 334/95, de 28 de Dezembro, com 
a homologação do Auto de Vistoria; 
 
-Libertar a caução no valor de 98.360,94 € (noventa e oito 
mil, trezentos e sessenta euros e noventa e quatro 
cêntimos), ao abrigo do artigo 24.º do Decreto-Lei 448/91 
com a redação dada pelo decreto-Lei 334/95, 28 de 
dezembro, prestada por hipoteca legal sobre todos os 
lotes, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 27.º da Lei 
91/95, na sua atual redação; 
 

-Não autorizar a libertação das garantias prestadas por 
lotes, cujas comparticipações à Comissão de 
Administração Conjunta estejam em mora, de acordo com 
o estipulado no n.º 6 do artigo 27.º da referida Lei 91//95, 
na sua atual redação. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO NOVO DAS QUEIMADAS, FAMÕES 
PROCESSO N.º 32925/OM 

 
Receção definitiva das obras de urbanização relativas ao 
Bairro Novo das Queimadas, Famões, nas condições 
apresentadas na informação técnica n.º 
15/SM/DRRU/DGOU/13 e de acordo com o proposto 
na informação na folha 2065 do processo n.º 32925/OM, 
nos seguintes termos: 
 
-Prescindir da receção provisória das obras de 
urbanização, ao abrigo do artigo 76.º do Regulamento 
Municipal de Edificação e da Urbanização, em vigor à 
data do pedido de receção das obras de urbanização, uma 
vez que as mesmas foram executadas e encontram-se 
consolidadas há vários anos;  
 
-Receber definitivamente as obras de urbanização, ao 
abrigo do artigo 50.º do Decreto-Lei 448/91 com redação 
dada pelo Decreto-Lei 334/95, de 28 de dezembro, com a 
homologação do Auto de Vistoria; 
 
-Libertar a caução no valor de 53.389,08 € (cinquenta e 
três mil, trezentos e oitenta e nove euros e oito cêntimos), 
ao abrigo do artigo 24.º do Decreto-Lei 448/91 com a 
redação dada pelo Decreto-Lei 334/95, de 28 de 
dezembro, prestada por hipoteca legal sobre todos os 
lotes, nos ternos previstos no n.º 3 do artigo 27.º da Lei 
91/95, na sua atual redação; 
 
-Não autorizar a libertação das garantias prestadas por 
lotes, cujas comparticipações à Comissão de 
Administração Conjunta estejam em mora, de acordo com 
o estipulado no n.º 6 do artigo 27.º da já referida Lei 
91/95, na sua atual redação. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 75/PRES/2013 
 

Assunto: Designação de Vânia Alexandra Marques dos 
Santos como Coordenadora do Setor Administrativo 
Geral – DJFM/SAG 
 
Considerando que: 
 
1. O artigo 3º do Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de 

outubro estabelece que “a organização e 
funcionamento dos serviços da administração 
autárquica devem orientar-se pelos princípios da 
unidade e eficácia da ação, da aproximação dos 
serviços aos cidadãos, da desburocratização, da 
racionalização de meios e da eficiência de recursos 
públicos, da melhoria quantitativa e qualitativa do 
serviço prestado…”. 

 
2. Na Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal 

de Odivelas, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões nº 23, de 11 de dezembro de 
2012, define-se, no artigo 5º as atribuições da 
Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
(DJFM); 

 
3. Através do Despacho nº 55/PRES/2012, de 21 de 

novembro de 2012, em cumprimento do disposto no 
nº 5 do artigo 10º do Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 
de outubro, foi criada no âmbito da DJFM, a 
subunidade orgânica denominada “Setor 
Administrativo Geral”, cujas funções, para além de 
toda a vertente administrativa inerente à Divisão, 
comportam uma grande componente administrativa 
de análise e organização processual e procedimental, 
nomeadamente ao nível do trabalho desenvolvido 
pela fiscalização; 

 
4. O exercício de funções de coordenação da referida 

subunidade exige alguém que possua conhecimentos 
adequados e experiência profissional consolidada, de 
modo a assegurar a melhoria qualitativa e quantitativa 
do serviço prestado. 

 

Nestes termos, ao abrigo da competência prevista na 
alínea a), do nº 2, do artigo 68º da Lei nº 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
pelas Declarações de Retificação nº 4/2002, de 6 de 
fevereiro e nº 9/2002, de 5 de Março, pela Lei nº 
67/2007, de 31 de dezembro e Lei Orgânica nº 1/2011, 
de 30 de novembro, designo, a Dra. Vânia Alexandra 
Marques dos Santos, Técnica Superior do Mapa de 
Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, como 
Coordenadora do Setor Administrativo Geral, com 
efeitos à data do presente despacho. 
 
Odivelas, 08 de março de 2013 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 76/PRES/2013 
 

Assunto: Designação de José Manuel Ferreira Machado 
Pardal como Coordenador do Setor de Fiscalização – 
DJFM/SF 
 
Considerando que: 
 
1. O artigo 3º do Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de 

outubro estabelece que “a organização e 
funcionamento dos serviços da administração 
autárquica devem orientar-se pelos princípios da 
unidade e eficácia da ação, da aproximação dos 
serviços aos cidadãos, da desburocratização, da 
racionalização de meios e da eficiência de recursos 
públicos, da melhoria quantitativa e qualitativa do 
serviço prestado…”. 

 
2. Na Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal 

de Odivelas, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões nº 23, a 11 de dezembro de 
2012, define-se, no artigo 5º as atribuições da 
Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
(DJFM); 

 
3. Através do Despacho nº 55/PRES/2012, de 21 de 

novembro de 2012, em cumprimento do disposto no 
nº 5 do artigo 10º do Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 
de outubro, foi criada no âmbito da DJFM, a 
subunidade orgânica denominada “Setor de 
Fiscalização”; 

 
4. O exercício de funções de coordenação da referida 

subunidade exige alguém que possua conhecimentos 
adequados e experiência profissional consolidada, 
nomeadamente no apoio à atividade operacional da 
Fiscalização Municipal e à necessidade de cooperar 
com a Sra. Chefe de Divisão no apoio às equipas no 
terreno. 
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Nestes termos, ao abrigo da competência prevista na 
alínea a), do nº 2, do artigo 68º da Lei nº 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
pelas Declarações de Retificação nº 4/2002, de 6 de 
fevereiro e nº 9/2002, de 5 de Março e pela Lei nº 
67/2007, de 31 de dezembro, e, Lei Orgânica nº 1/2011, 
de 30 de novembro, designo, José Manuel Ferreira 
Machado Pardal, Fiscal Municipal do Mapa de Pessoal da 
Câmara Municipal de Odivelas, como Coordenador do 
Setor de Fiscalização, com efeitos à data do presente 
despacho. 
 
O Coordenador será coadjuvado pelos Fiscais Luis 
Fernando Jesus Pereira para a área das atividades 
económicas, Luis Miguel Delgado Abade na área 
ambiental e Vítor Miguel Batista Lourenço na área 
urbanística, podendo ser substituído por qualquer um 
destes, nas suas ausências e/ou impedimentos, com 
efeitos à data do presente despacho. 
 
Odivelas, 08 de março de 2013 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 77/PRES/2013 
 

Assunto: Laboratório de Acústica da Câmara Municipal de 
Odivelas (LACMO) 
Alteração ao Despacho n.º 06/PRES/2012 
 
Através do Despacho nº 06/PRES/2012, de 09 de 
Janeiro, foram designados os responsáveis do Laboratório 
de Acústica da Câmara Municipal Odivelas (LACMO), 
criado e integrado na Divisão de Fiscalização Municipal – 
Aviso nº 20554/2010, publicado no Diário da República, 
2ª série – Nº 201, de 15 de Outubro de 2010, atual 
subunidade da Divisão Jurídica e de Fiscalização 
Municipal – DJFM (Estrutura Orgânica Flexível da 
Câmara Municipal de Odivelas, publicada no Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões nº 23, a 11 de 
dezembro de 2012) – Despacho nº 55/PRES/2012, de 21 
de dezembro.  
 
Na sequência do Processo de Acreditação a que o 
LACMO se submeteu, foram realizadas as 
correspondentes Auditorias Internas (vertente Técnica e 
de Qualidade), que se destinaram a avaliar o grau de 
cumprimento dos requisitos técnicos e de gestão da NP 
EN ISO/IEC 17025, visando a instrução do processo da 
Acreditação junto do Instituto Português de Acreditação 
(IPAC). 
 
Em sede das referidas Auditorias / Revisão do Sistema e 
fruto do trabalho e experiência adquirida neste últimos 
dois anos, verificou-se não ser necessária na estrutura 
existente a figura de Chefe do LACMO. 
 

Por forma a dar continuidade ao processo, urge formalizar 
a extinção deste cargo, readaptando algumas das funções 
existentes. Assim determino que a partir da presente data, 
o LACMO passe a ter a seguinte constituição: 
 
• Responsável da Qualidade do LACMO – Dra. Vânia 
Santos (Técnica Superior na DJFM) 
 
• Responsável Técnico do LACMO - Luís Tavares 
(Técnico de Ruído na DJFM) 
 
• Núcleo de Medições / Técnicos de Laboratório – 
Pedro Duarte (Assistente Técnico na DJFM) e João 
Guardado (Assistente Técnico na DJFM) 
 
• Núcleo Administrativo - Mª Isabel Antunes 
(Assistente Técnica na DJFM) 
 
Os cargos de Responsável pela Qualidade e Responsável 
Técnico não são equiparáveis a cargos dirigentes do 
Município. 
 
Designo ainda, nos termos da norma acima referida os 
respetivos substitutos: 
 
• Responsável da Qualidade do LACMO – Dra. Vânia 
Santos – substituída nas suas faltas e/ou impedimentos 
pela Chefe da DJFM, Dra. Elisabete Lucas  
 
• Responsável Técnico do LACMO - Luís Tavares – 
substituído nas suas faltas e/ou impedimentos pelo 
Técnico Pedro Duarte 
 
Mais determino que a Gestão de Topo continue a ser 
assumida pelo Senhor Vereador Paulo Cesar Teixeira, 
integrando esta Gestão de Topo os seguintes membros: 
 
• Dra. Elisabete Lucas – Chefe da Divisão Jurídica e de 
Fiscalização Municipal 
 
• Dra. Vânia Santos – Responsável da Qualidade 
 
• Luís Tavares – Responsável Técnico 
 
Odivelas, 15 de março de 2013 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 78/PRES/2013 
 
Assunto: Tolerância de ponto 
 
Considerando a tradição existente no sentido da 
concessão de tolerância de ponto nos serviços públicos na 
época da Páscoa, pela relevância que a mesma assume 
enquanto momento de reunião familiar, determino, nos 
termos da competência que me é atribuída pela al. a), do 
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n.º 2, do art. 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e pelas 
Declarações de Retificação n.º 4/2002, de 6 de Fevereiro e 
n.º 9/2002, de 5 de Março e alterada pela Lei n.º 67/2007, 
de 31 de Dezembro, a concessão de tolerância de ponto 
aos trabalhadores municipais ou no dia 28 de março de 
2013 ou no dia 1 de abril de 2013, sem prejuízo do 
normal funcionamento dos serviços, ficando a cargo dos 
respetivos dirigentes a gestão da forma como esta 
dispensa se poderá processar, em cada uma das referidas 
datas.  
 
Ficam excecionados do presente despacho, os 
trabalhadores municipais que exercem funções na 
Biblioteca Municipal D. Dinis e respetivos Polos, aos 
quais é concedida tolerância de ponto no dia 30 de março 
de 2013, sábado de Páscoa, atendendo a que se prevê uma 
menor afluência de utentes a estes equipamentos. 
 
Ficam ainda excecionados do presente despacho os 
trabalhadores da Loja do Cidadão que, pela especificidade 
desse espaço, usufruirão de tolerância de ponto, nos 
termos a acordar entre os trabalhadores e a coordenação 
da Loja, bem como os serviços que, atenta a 
imprescindibilidade do seu funcionamento, não possam 
dispensar os seus trabalhadores, caso em que os mesmos 
usufruirão da referida dispensa em momento posterior, a 
acordar com o respetivo superior hierárquico.  
 
Odivelas, 21 de março de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 4/DGOU/2013 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Reabilitação e 
Reconversão Urbana 
 
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, 
diploma que aplica à Administração Local a Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro, com a redação em vigor, 
conjugado com o artigo 35.° 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, Arq.ª Mafalda Sousa 
dos Santos, durante o período compreendido entre os 
dias 18 de março e 2 de abril de 2013, por ausência (férias) 

da respetiva Chefe de Divisão, a assinatura da 
correspondência e expediente necessários á instrução dos 
processos no âmbito da Divisão de Reabilitação e 
Reconversão Urbana. 
 
Odivelas, 15 de março de 2013  

 
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 3/VPCT/2013 
 

(António de Sousa, Arq.º) 
 
 
 

DESPACHO N.º 01/DGEJCA/DDD/2013 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, no Dr. Carlos Miguel Januário da Costa – 
Técnico Superior. 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que aplicou 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 
(Estatuto do Pessoal Dirigente) e 64-A/2008, de 31 de 
Dezembro, subdelego nas minhas ausências e 
impedimentos, no Técnico Superior, Dr. Carlos Miguel 
Januário da Costa, a assinatura da correspondência ou do 
expediente necessário à instrução dos processos no 
âmbito da respectiva Divisão. 
 
Odivelas, 18 de Março de 2013 

 
O Chefe da Divisão de Desenvolvimento Desportivo 

Por Subdelegação de Competências do Senhor Vereador Paulo César 
Teixeira, Através do Despacho n.º 5/VPCT/2013 de 02/01/2013 

 
(Carlos Alexandre Bargado Lérias) 
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AVISOS 
 

 
 

AVISO 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PROJETO URBANO DA ARROJA 
ADITAMENTO AO LOTEAMENTO MUNICIPAL N.º 2/2005/DPU 

ARROJA – ODIVELAS 
 

DISCUSSÃO PÚBLICA 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, torna público que: 
- Nos termos do n.º 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei N.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual, e artigo 
77.º do Decreto-Lei N.º 380/99, de 22 de Setembro, na 
sua redação atual, se irá submeter a discussão pública a 
Proposta de Alteração do Projeto Urbano da Arroja e ao 
respetivo aditamento ao Alvará de Loteamento Municipal 
n.º 2/2005/DPU, Arroja, Odivelas, a que respeita o 
processo camarário n.º 2.320/DEP, em nome do 
Município de Odivelas, aprovada na 1.ª reunião ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, em 16 de Janeiro de 
2013. 
- A proposta de alteração consiste em: 
a)Constituição de um novo lote destinado a atividades 
económicas (Lote 24), com área de 670m2, e área máxima 
de construção de 1200m2; 
b)Redefinição da Parcela A, com 2500m2 de área para 
equipamento, contígua a uma área de 600m2 destinada a 
espaços verdes. 
-O período de discussão pública terá a duração de quinze 
dias e iniciar-se-á oito dias após a data da publicação do 
presente aviso em Diário da República. 
-O processo poderá ser consultado todos os dias úteis, das 
9 horas às 16 horas, no Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico da Câmara Municipal de 
Odivelas, sito na Avenida Amália Rodrigues, nº 20-A, em 
Odivelas, e as sugestões ou reclamações dos interessados 
deverão ser apresentadas, por escrito, através de 
requerimento dirigido à presidente da Câmara Municipal, 
identificando devidamente o seu subscritor e entregue 
pessoalmente ou remetido através do correio ao serviço 
acima mencionado. 
-Para constar e devidos efeitos se publica este aviso e 
outros que irão ser afixados nos lugares de estilo. 
 
Paços do Município, 05 de Março de 2013 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
Susana de Carvalho Amador 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

NOTA RETIFICATIVA 
 

 
 

No Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 23 
de 11 de dezembro de 2012, no seu anexo referente à 
“Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal de 
Odivelas” no rodapé das páginas referentes ao documento 
mencionado consta: “Ano XIII – N.º 22 – 27 de novembro de 

2012 – Anexo” por lapso de montagem o mesmo não está 
correto, pelo que no referido documento tal como consta 
nas restantes páginas do referido Boletim deve ler-se: “Ano 

XIII – N.º 23 – 11 de dezembro de 2012 – Anexo”. 
 
 
 
 

NOTA RETIFICATIVA 
 

 
 

No Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
Edição Especial n.º 1 de 8 de janeiro de 2013, no seu 
anexo referente ao período de apreciação pública da 
alteração ao “Regulamento de Taxas e Outras Receitas 
Municipais e seu Regulamento de Liquidação e Cobrança, 
do Município de Odivelas” no rodapé das páginas 
referentes ao documento mencionado consta: “Ano XIII – 

N.º 24 – 31 de dezembro de 2012 – Anexo” por lapso de 
montagem o mesmo não está correto, pelo que no 
referido documento tal como consta nas restantes páginas 
do referido Boletim deve ler-se: “Ano XIV – Edição Especial 

N.º 1 – 8 de janeiro de 2013 – Anexo”. 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

VEREADOR MÁRIO MÁXIMO 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Mário 
Máximo, ao abrigo das competências delegadas e subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através do 
despacho n.º 01/PRES/2013, nos termos da informação n.º 
3025, de 2013.03.21 referente ao período de 7 a 20 de março de 
2013: 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Delegação de Competências 
(Despacho n.º 01/PRES/2013) 
 
EDOC/2013/14492 
Assunto: Lisboagás Comercialização SA (Lisboagás 
Comercialização SA) 
Despacho: 
Ao DJGFP/DFA, 
Para Pagamento da quantia de 366,22€, após verificação e 
validação da conformidade legal da despesa  
13-03-2013 
 
EDOC/2013/10621 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 4092/77Pedido de 
2ª via de alvara 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Com o meu acordo, 2ª via do alvará da Licença de Utilização n.º 
26/2003 segue assinada; 
Determina-se que a entrega da mesma à requerente seja 
condicionada ao pagamento das taxas devidas; 
Notifique-se a requerente nos termos propostos. 
13-03-2013 
 
EDOC/2013/32293 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 20206/OCP/OC - 
entrega de Dec Prévia e pedido de horário de funcionamento 
Despacho: 
À Sr. CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Reconhece-se que a Declaração Prévia mencionada serve de 
título válido e suficiente para a exploração do estabelecimento 
em questão; 
Concorda-se com o proposto quanto ao horário de 
funcionamento; 
Ofício n.º 2013/5626 segue assinado. 
19-03-2013 
 
EDOC/2013/51083 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 4544 - entrega de 
Dec Prévia e pedido de horário de funcionamento 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Reconhece-se a Declaração Prévia entregue como título válido e 
suficiente para a exploração de um Salão de Cabeleireiro 
Concorda-se com o pedido de horário de funcionamento; 
Ofício n.º 2013/5780 segue assinado. 
20-03-2013 

EDOC/2012/20455 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 2675/OP - 
Declaração Prévia de Instalação + Pedido de Horário de 
Funcionamento 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Reconhece-se a Declaração Prévia entregue como de título 
válido e suficiente para a exploração de um Instituto de Beleza; 
Concorda-se com o pedido de horário de funcionamento; 
Ofício n.º 2013/5299 segue assinado. 
20-03-2013 
 
EDOC/2013/8986 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 7159/OPPedido 
de Horário de funcionamento 10h ás 21h/sem período de 
almoço/descanso semanal Domingo 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Concordo com o horário de funcionamento solicitado;   
Notifique-se a requerente de que deverá solicitar à AECSCLO a 
emissão do respetivo mapa de horário. 
20-03-2013 
 
EDOC/2013/62850 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário 
de Funcionamento- Das 9.00 às 19.30, encerra para almoço das 
13.00 às 14.00 e dia de descanso semanal Domingo. 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Concordo com o horário de funcionamento solicitado;   
Notifique-se a requerente de que deverá solicitar à AECSCLO a 
emissão do respetivo mapa de horário. 
20-03-2013 
 
EDOC/2013/4336 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 2666/OP - pedido 
de horário de funcionamento 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Concordo com o horário de funcionamento solicitado;   
Notifique-se a requerente de que deverá solicitar à AECSCLO a 
emissão do respetivo mapa de horário. 
20-03-2013 
 
EDOC/2013/3931 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário 
de Funcionamento CAE 47640 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Concordo com o horário de funcionamento solicitado;   
Notifique-se a requerente de que deverá solicitar à AECSCLO a 
emissão do respetivo mapa de horário. 
20-03-2013 
 
EDOC/2012/29830 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 27368/OCP - 
Declaração Prévia de Instalação + Pedido de Horário de 
Funcionamento 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Reconhece-se a Declaração Prévia entregue como título válido e 
suficiente para a exploração do estabelecimento em questão;  
Concorda-se com o pedido de horário de funcionamento; 
Ofício n.º 2013/5637 segue assinado. 
20-03-2013 
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EDOC/2012/6970 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 
3843/OCP/OCInstalação de estabelecimento comercial 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Reconhece-se a Declaração Prévia entregue como título válido e 
suficiente para a instalação de estabelecimento com a atividade 
de Comércio a retalho em supermercados e hipermercados; 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Ofício n.º 2013/5142 segue assinado. 
20-03-2013 
 
EDOC/2013/1426 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário 
de Funcionamento CAE 47615 - Papelaria 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Concordo com o horário de funcionamento solicitado;   
Notifique-se a requerente de que deverá solicitar à AECSCLO a 
emissão do respetivo mapa de horário. 
20-03-2013 
 
EDOC/2013/7660 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário 
de Funcionamento - CAE 47711 + 47593 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Concordo com o horário de funcionamento solicitado;   
Notifique-se a requerente de que deverá solicitar à AECSCLO a 
emissão do respetivo mapa de horário. 
20-03-213 
 
EDOC/2013/9842 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário 
de Funcionamento CAE 47712 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Concordo com o horário de funcionamento solicitado;   
Notifique-se a requerente de que deverá solicitar à AECSCLO a 
emissão do respetivo mapa de horário. 
20-03-2013 
 
EDOC/2012/52369 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 2639/OPEntrega 
de DP para mudança de entidade exploradora/Pedido de 
HF09.30h ás 19h/sem período de almoço/descanso semanal 
Domingo e Segunda-feira 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Reconhece-se a Declaração Prévia entregue como título válido e 
suficiente para a exploração de um estabelecimento com a 
atividade de Salão de cabeleireiro e com a atividade secundária 
Instituto de beleza 
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Ofício n.º 2013/5787 segue assinado. 
20-03-2013 
 
EDOC/2012/27544 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 34399 - entrega de 
Dec Prévia para instalação e pedido de horário de 
funcionamento 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Reconhece-se a Declaração Prévia entregue como título válido e 
suficiente para a exploração de um estabelecimento com a 

atividade de Salão de Cabeleireiro e com a atividade secundária 
Instituto de Beleza  
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Ofício n.º 2013/5286 segue assinado. 
21-03-2013 
 
EDOC/2012/54724 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / COM/2011/31 - 
entrega de Dec Prévia para mudança de pessoa titular e pedido 
de horário d funcionamento 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Reconhece-se a Declaração Prévia entregue como título válido e 
suficiente para a exploração de um estabelecimento com a 
atividade de comércio a retalho em outros estabelecimentos não 
especializados, com predominância de produtos alimentares, 
bebidas ou tabaco;  
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Ofício n.º 2013/4970 segue assinado. 
21-03-2013 
 
EDOC/2012/28618 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 8672/OP - 
Declaração Prévia de Instalação + Pedido de Horário de 
Funcionamento 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Reconhece-se a Declaração Prévia entregue como título válido e 
suficiente para a exploração de um estabelecimento com a 
atividade de comércio a retalho em outros estabelecimentos não 
especializados, com predominância de produtos alimentares, 
bebidas ou tabaco;   
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Ofício n.º 2013/5611 segue assinado. 
21-03-2013 
 
EDOC/2012/16490 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Entrega de 
Declaração Prévia Entrega de Comunicação de Instalação 
Entrega de Pedido de Horário 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Reconhece-se a Declaração Prévia entregue como título válido e 
suficiente para a exploração de um estabelecimento com a 
atividade principal de Salão de Cabeleireiro e com a atividade 
secundária de Instituto de Beleza;   
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Ofício n.º 2013/5327 segue assinado. 
21-03-2013 
 
EDOC/2012/9309 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Proc. 2516/OP 
Entrega de Dp de Instalação 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Reconhece-se a Declaração Prévia entregue como título válido e 
suficiente para a exploração de um estabelecimento com a 
atividade de Comércio por Grosso de Bebidas Alcoólicas;   
Concorda-se com o horário de funcionamento requerido; 
Ofício n.º 2013/5292 segue assinado. 
21-03-2013 
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Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Subdelegação de Competências 
(Despacho n.º 01/PRES/2013) 
 
EDOC/2013/10782 
Assunto: 39º Aniversário do 25 de Abril 
Despacho: 
Defere-se a LER requerida; 
Licença n.º 06/LER/2013 segue assinada. 
Submete-se à Sr.ª Presidente da CMO a isenção do pagamento 
das taxas. 
21-03-2013 
 
EDOC/2013/11007 
Assunto: 6ª Edição da feira da Saúde - 2013 licença de ruido - 
Fax Online - Fax Recebido de +351219800880 às 2013-02-21 
14:46:30 
Despacho: 
Defere-se a LER requerida, nos termos propostos; 
Licença n.º 07/LER/2013 segue assinada. 
Submete-se à Sr.ª Presidente da CMO a isenção do pagamento 
das taxas. 
21-03-2013 
 
EDOC/2011/48794 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 4608/81 - entrega 
de Dec Prévia para mudança de titular e tipo de actividade e 
pedido de horário de funcionamento 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Arquive-se; e 
Dê-se conhecimento do presente processo ao DJGFP / DJFM / 
SF. 
21-03-2013 
 
EDOC/2007/96706 
Assunto: 4551/80 Entrega de Declaração para efeitos de registo 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Concordo. 
Notifique-se nos termos propostos. 
20-03-2013 
 
EDOC/2009/34530 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 6937/D/E + 
2077/94 - Declaração Prévia de Instalação 
Despacho: 
À CDLAEPC, Dr.ª Sandra Neto, 
Defere-se a concessão de autorização de utilização para 
estabelecimento de restauração de bebidas, bem como a emissão 
do respetivo alvará de autorização de utilização, condicionadas 
ao prévio pagamento das taxas devidas; 
Concorda-se com o horário requerido. 
20-03-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GESTÃO E ORDENAMENTO URBANÍSTICO 
 

 
 
Listagem dos comprovativos de admissão 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 3/VPCT/13, de 2 de Janeiro, nos termos da 
Informação n.º Interno/2013/1473, 2013.02.13, referente ao 
mês de janeiro de 2013: 
 
Processo n.º 11.953/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Almeida Coelho Araújo 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua de S. Pedro, lote 138, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de emissão: 09.01.2012 
Comprovativo n.º 01/2013 
 
Processo n.º 13.487/CP/OP/GI 
Nome: António Pereira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Abrantes, lote 403, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 09.01.201 
Comprovativo n.º 02/2013 
 
Processo n.º 6.172/OP/GI 
Nome: Manuel Alves da Rocha 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Infância, lote 101, B.º Castelo Poente - Ramada 
Data de emissão: 09.01.2012 
Comprovativo n.º 03/2013 
 
Processo n.º 12.251/CP/OP/GI 
Nome: Modesta da Silva Magalhães Soares 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Joaquim Paço d’Arcos, lote 258, B.º Trigache Norte - 
Famões 
Data de emissão: 09.01.2013 
Comprovativo n.º 04/2013 
 
Processo n.º 13.186/CP/OP/GI 
Nome: J. Ferreira & Filhos, Lda 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Beco da Fábrica, lote 12, B.º Novo das Fontainhas - 
Ramada 
Data de emissão: 09.01.2013 
Comprovativo n.º 05/2013 
 
Processo n.º 13.539/CP/OP/GI 
Nome: J. Ferreira & Filhos, Lda. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Beco da Fábrica, lote 11, B.º das Fontainhas - Ramada 
Data de emissão: 09.01.2013 
Comprovativo n.º 06/2013 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XIV - N.º 5 – 26 de março de 2013  

25 
 

Processo n.º 13.538/CP/OP/GI 
Nome: J. Ferreira & Filhos, Lda 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Baco da Fábrica, lote 10, B.º Novo das Fontainhas - 
Ramada 
Data de emissão: 09.01.2013 
Comprovativo n.º 07/2013 
 
Processo n.º 12.536/CP/OP/GI 
Nome: António Manuel Ramos dos Santos 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Jaime Cortesão, lote 53, B.º Encosta do Mourigo - 
Famões 
Data de emissão: 10.01.2013 
Comprovativo n.º 08/2013 
 
Processo n.º 13.322/CP/OP/GI 
Nome: José Lopes Matias 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Paulo Renato, lote 977, B.º Casal Novo - Famões 
Data de emissão: 10.01.2013 
Comprovativo n.º 09/2013 
 
Processo n.º 13.318/CP/OP/GI 
Nome: Maria da Conceição de Jesus Cardoso 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 147, B.º Casal dos 
Apréstimos - Ramada 
Data de emissão: 11.01.2012 
Comprovativo n.º 10/2013 
 
Processo n.º 12.649/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim dos Anjos Henriques 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Luís Sttau Monteiro, lote 119, B.º Granjas Novas - 
Ramada 
Data de emissão: 09.01.2013 
Comprovativo n.º 11/2013 
 
Processo n.º 8.570/OP/GI 
Nome: António Pereira Gaspar 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Maria Amália Vaz de Carvalho, lote 102, B.º da 
Milharada - Pontinha 
Data de emissão: 14.01.2013 
Comprovativo n.º 12/2013 
 
Processo n.º 8.390/Antigo 
Nome: João Manuel Paquim Gomes Alfarelos 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Guilherme Gomes Fernandes, n.º 21, r/chão dto - 
Odivelas 
Data de emissão: 09.01.2013 
Comprovativo n.º 13/2012 
 
Processo n.º 7.578/OCP/OC 
Nome: Abílio José Ferreirinha Monteiro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 

Local: Rua do Gaiato, lote 955, B.º da Silveira - Famões 
Data de emissão: 09.01.2013 
Comprovativo n.º 14/2013 
  
Processo n.º 13.012/CP/OP/GI 
Nome: Amaro de Sousa Araújo 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Paz, lote 630, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 14.01.2013 
Comprovativo n.º 15/2013 
  
Processo n.º 13.013/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Faria Machado 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Paz, lote 629, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 14.01.2013 
Comprovativo n.º 16/2013 
  
Processo n.º 13.397/CP/OP/GI 
Nome: Gertrudes Maria Campaniço Batista e Outros 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua de S. Miguel. Lote 175, B.º Moinho do Baeta - 
Caneças 
Data de emissão: 16.01.2013 
Comprovativo n.º 17/2013 
  
Processo n.º 12.435/CP/OP/GI 
Nome: José António Frederico Pinto 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua António Fragoso, lote 11, B.º Encosta do Mourigo - 
Famões 
Data de emissão: 17.01.2013 
Comprovativo n.º 18/2013 
  
Processo n.º 12.554/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Antunes e Lucília Nunes Cotrim 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 8 de junho, lote 82, B.º da Mimosa - Odivelas 
Data de emissão: 17.01.2013 
Comprovativo n.º 19/2013 
  
Processo n.º 4.236/OP/GI 
Nome: António Manuel Gabino Gonçalves 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Giesta, lote 53, B.º Pinhal Verde - Caneças 
Data de emissão: 17.01.2013 
Comprovativo n.º 20/2013 
  
Processo n.º 13.457/CP/OP/GI 
Nome: José António das Neves Landeiro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Bispo, lote 288, B.º Casal do Bispo - Famões 
Data de emissão: 17.01.2013 
Comprovativo n.º 21/2013 
  
Processo n.º 13.127/CP/OP/GI 
Nome: Vitorino Loureiro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
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Local: Rua Fernando Lopes Graça, lote 131, B.º das Granjas 
Novas - Ramada 
Data de emissão: 22.01.2013 
Comprovativo n.º 22/2013 
  
Processo n.º 12.979/CP/OP/GI 
Nome: José dos Santos Gonçalo 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua António Silva, lote 38, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 23.01.2013 
Comprovativo n.º 23/2013 
  
Processo n.º 13.569/CP/OP/GI 
Nome: Carlos de Oliveira Chiti Cunha 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 18 de Maio, lote 51, B.º do Sol Nascente - Famões 
Data de emissão: 23.01.2013 
Comprovativo n.º 24/2013 
  
Processo n.º 12.376/CP/OP/GI 
Nome: António Alves da Silva Ribeiro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade Caldas da Rainha, lote 23, B.º Casal S. 
Sebastião - Famões 
Data de emissão: 23.01.2013 
Comprovativo n.º 25/2013 
  
Processo n.º 13.307/CP/OP/GI 
Nome: José António Rodrigues Gonçalves 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 26, B.º Casal dos 
Bons Dias - Ramada 
Data de emissão: 23.01.2013 
Comprovativo n.º 26/2013 
  
Processo n.º 13.494/CP/OP/GI 
Nome: José Jacinto Grou 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade Alcácer do Sal, lote 323, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 24.01.2013 
Comprovativo n.º 27/2013 
  
Processo n.º 13.061/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Marques Barrau Leitão 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade Alcácer do Sal, lote 323, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 24.01.2013 
Comprovativo n.º 28/2013 
  
Processo n.º 12.972/CP/OP/GI 
Nome: Maria Rosa Galamba Mira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua das Fontainhas, lote 63, B.º das Fontainhas - Famões 
Data de emissão: 24.01.2013 
Comprovativo n.º 29/2013 
  
 

Processo n.º 7.805/OP/GI 
Nome: Sociedade de Construções Alves & Machado, Lda 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Liberdade, lote C 37, B.º dos Pedrenais - Ramada 
Data de emissão: 24.01.2013 
Comprovativo n.º 30/2013 
  
Processo n.º 13.003/CP/OP/GI 
Nome: Francisco António Pereira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Luanda, lote 10, B.º Casal do Bispo - 
Famões 
Data de emissão: 25.01.2013 
Comprovativo n.º 31/2013 
  
Processo n.º 13.611/CP/OP/GI 
Nome: Ilda Assunção Ferreira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua João de Barros, lote 150, B.º Alto de Famões - 
Famões 
Data de emissão: 25.01.2013 
Comprovativo n.º 32/2013 
  
Processo n.º 13.416/CP/OP/GI 
Nome: Albino de Azevedo 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade Figueira da Foz, lot 502, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 25.01.2013 
Comprovativo n.º 33/2013 
  
Processo n.º 13.365/CP/OP/GI 
Nome: Abílio Vaz Ribeiro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Rainha Santa Isabel, lote 448, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 25.01.2013 
Comprovativo n.º 34/2013 
  
Processo n.º 12.858/CP/OP/GI 
Nome: Matilde da Conceição Rito 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Rafaelo Bordalo Pinheiro, lote 121, B.º Encosta do 
Mourigo - Famões 
Data de emissão: 25.01.2013 
Comprovativo n.º 35/2013 
  
Processo n.º 12.856/CP/OP/GI 
Nome: Manuel da Silva Nunes Rodrigues 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua das Palmeiras, lote 207, B.º Sol Nascente - Famões 
Data de emissão: 25.01.2013 
Comprovativo n.º 36/2013 
  
Processo n.º 13.095/CP/OP/GI 
Nome: José Janeiro Velho 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
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Local: Rua Prof. Vitorino Nemésio, lote 373, B.º Casal da 
Silveira - Famões 
Data de emissão: 25.01.2013 
Comprovativo n.º 37/2013 
  
Processo n.º 13.167/CP/OP/GI 
Nome: Donzília da Conceição Parente Vaz 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Paz, lote 96, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 25.01.2013 
Comprovativo n.º 38/2013 
  
Processo n.º 13.739/D 
Nome: ZON TV CABO, S.A. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Av.ª João António de Carvalho - Famões 
Data de emissão: 25.01.2013 
Comprovativo n.º 39/2013 
  
Processo n.º 13.738/D 
Nome: ZON TV CABO, S.A. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Av.ª Ary dos Santos - Famões 
Data de emissão: 25.01.2013 
Comprovativo n.º 40/2013 
  
Processo n.º 13.688/D 
Nome: ZON TV CABO, S.A. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua General Humberto Delgado e na Rua Luís Miguel 
Ribeiro - Famões 
Data de emissão: 25.01.2013 
Comprovativo n.º 41/2013 
  
Processo n.º 13.688/D 
Nome: Lisboagás – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de 
Lisboa, S.A. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Antero de Quental - Odivelas 
Data de emissão: 28.01.2013 
Comprovativo n.º 42/2013 
  
Processo n.º EDOC/2012/46995 
Nome: António Leite da Silva 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Felicidade, lote 86, B.º Encosta da Luz - Odivelas 
Data de emissão: 28.01.2013 
Comprovativo n.º 43/2013 
  
Processo n.º 13.347/CP/OP/GI 
Nome: Abílio Cardiga Mateus 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Elvas, lote 283, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 28.01.2013 
Comprovativo n.º 44/2013 
 
Processo n.º 13.576/CP/OP/GI 
Nome: Romeu Farinha Gil 

Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Poço, lote 855, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de emissão: 29.01.2013 
Comprovativo n.º 45/2013 
  
Processo n.º 13.346/CP/OP/GI 
Nome: José Maurício Palma Ameixa 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Loures, lote 360, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 29.01.2013 
Comprovativo n.º 46/2013 
  
Processo n.º 5.358/OP 
Nome: Anteprojecto – Arquitetura e Construção, Lda 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Urb. Jardim da Amoreira, lote 78 - Ramada 
Data de emissão: 29.01.2013 
Comprovativo n.º 47/2013 
  
Processo n.º 13.588/CP/OP/GI 
Nome: Pedro Jorge Henriques Claro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cesário Verde, lote 641, B.º dos Quatro (Saramagal) - 
Famões 
Data de emissão: 29.01.2013 
Comprovativo n.º 48/2013 
  
Processo n.º 12.556/CP/OP 
Nome: Joaquim Isidoro Cabrito dos Reis 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Alcobaça, lote 372, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 30.01.2013 
Comprovativo n.º 49/2013 
  
Processo n.º 8.329/OP/GI 
Nome: José Júlio Menas Azevedo 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Poço, lote 857, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de emissão: 30.01.2013 
Comprovativo n.º 50/2013 
  
Processo n.º 9.116/OP/GI 
Nome: Rogério Faustino Montes Amaro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Av. de S. Sebastião, n.º 9 A, lote 97, B.º casal do Rato - 
Pontinha 
Data de emissão: 30.01.2013 
Comprovativo n.º 51/2013 
  
Processo n.º 13.393/CP/OP/GI 
Nome: Delfim dos Santos Lopes Neto 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Av. Vale Grande, lote 23, B.º do Vale Grande - Pontinha 
Data de emissão: 30.01.2013 
Comprovativo n.º 52/2013 
  



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - N.º 5 – 26 de março de 2013 

28 
 

Processo n.º 24.891/OCP/OC 
Nome: José Marques Antunes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua das Beiras, lote 291, B.º Vale Pequeno - Pontinha 
Data de emissão: 31.01.2013 
Comprovativo n.º 53/2013 
  
Processo n.º 12.996/CP/OP/GI 
Nome: José Antunes Martins 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua das Beiras, lote 1028, B.º Casal Novo - Famões 
Data de emissão: 31.01.2013 
Comprovativo n.º 54/2013 
  
Processo n.º 28.805/OCP/OC 
Nome: Albertino Alves Marques 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Casal dos Cravos, lote 12, B.º Casal dos Cravos - 
Ramada 
Data de emissão: 31.01.2013 
Comprovativo n.º 55/2013 
  
Processo n.º 13.037/CP/OP/GI 
Nome: Carolino dos Santos Gonçalves 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua dos Artistas, lote 17 – B, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 31.01.2013 
Comprovativo n.º 56/2013 
  
Processo n.º 13.396/CP/OP/GI 
Nome: Luís António Caroça Alves 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Ferreira Borges, lote 37, B.º Casal do Rato - Pontinha 
Data de emissão: 31.01.2013 
Comprovativo n.º 57/2013 
  
Processo n.º 12.155/CP/OP 
Nome: Rodafits – Ginásio Unipessoal, Lda 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da República, n.º 63 A e n.º 65 r/ch Esq. - Caneças 
Data de emissão: 31.01.2013 
Comprovativo n.º 58/2013 
  
Processo n.º 13.370/CP/OP/GI 
Nome: Luís Francisco da Conceição Franganito 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 1º de Maio, lote 50, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de emissão: 31.01.2013 
Comprovativo n.º 59/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listagem dos comprovativos de admissão 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 3/VPCT/13, de 2 de Janeiro, nos termos da 
Informação n.º Interno/2013/2700,2013.03.14, referente ao 
mês de fevereiro de 2013: 
 
Processo n.º 12.474/CP/OP/GI 
Nome: Silvério Soares Pinto 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua D. Dinis, lote A 276, B.º dos Pedrenais - Ramada 
Data de emissão: 01.02.2013 
Comprovativo n.º 60/2013 
  
Processo n.º 12.298/CP/OP/GI 
Nome: Emídio Fernando Lopes Marques 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Abel Manta, lote 32, B.º Trigache Centro - Famões 
Data de emissão: 04.02.2013 
Comprovativo n.º 61/2013 
  
Processo n.º 13.187/CP/OP/GI 
Nome: Orlando Coelho Gomes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Beira, lote 291, B.º Casal do Rato - Pontinha 
Data de emissão: 04.02.2013 
Comprovativo n.º 62/2013 
 
Processo n.º 13.468/CP/OP/GI 
Nome: António Miguel Ferrer 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Ramalho Ortigão, lote 72, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 04.02.2013 
Comprovativo n.º 63/2013 
 
Processo n.º 12.049/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Francisco Pólvora e Outro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua General Humberto Delgado, lote 99, B.º Casal da 
Silveira - Famões 
Data de emissão: 04.02.2013 
Comprovativo n.º 64/2013 
 
Processo n.º 13.584/CP/OP/GI 
Nome: João Maria Mendes Guilherme 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Célia Martins Camelo, lote 51, B.º Quinta das Pretas - 
Famões 
Data de emissão: 04.02.2013 
Comprovativo n.º 65/2013 
 
Processo n.º 13.417/CP/OP/GI 
Nome: Américo Ferreira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Alcácer do Sal, lote 422, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 04.02.2013 
Comprovativo n.º 66/2013 
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Processo n.º 13.577/CP/OP/GI 
Nome: Maria Fernanda de Jesus Madureira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Fé, lote 212 (n.º 16), B.º Casal do Rato - Pontinha 
Data de emissão: 04.02.2013 
Comprovativo n.º 67/2013 
 
Processo n.º 13.488/CP/OP/GI 
Nome: Maria dos Anjos de Jesus Marques 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua de S. José, lote 91, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de emissão: 04.02.2013 
Comprovativo n.º 68/2013 
 
Processo n.º 13.575/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Manuel Matias dos Reis 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Miratejo, lote 614, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de emissão: 05.02.2013 
Comprovativo n.º 69/2013 
 
Processo n.º 13.302/CP/OP/GI 
Nome: Ana Maria Moita Amaro Correia 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Estremoz, lote 305, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 05.02.2013 
Comprovativo n.º 70/2013 
 
Processo n.º 13.411/D 
Nome: Lisboagás – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de 
Lisboa, S.A. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua de S. Sebastião, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de emissão: 05.02.2013 
Comprovativo n.º 71/2013 
 
Processo n.º 13.363/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Martins 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua António Silva, lote 65, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 05.02.2013 
Comprovativo n.º 72/2013 
  
Processo n.º 13.035/CP/OP/GI 
Nome: Patrocínia da Conceição Silva 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Casal do Abadesso, lote 750, B.º Casal Novo - 
Famões 
Data de emissão: 05.02.2013 
Comprovativo n.º 73/2013 
  
Processo n.º 12.354/CP/OP/GI 
Nome: Vítor Manuel Rouçado Pereira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Av. da Liberdade, lote 9, B.º Trigache Norte - Famões 
Data de emissão: 05.02.2013 
Comprovativo n.º 74/2013 

Processo n.º 13.415/CP/OP/GI 
Nome: Firmino Farinha Marçal 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Sol Nascente, lote 245, B.º Sol Nascente - Famões 
Data de emissão: 05.02.2013 
Comprovativo n.º 75/2013 
  
Processo n.º 13.643/CP/OP/GI 
Nome: Beatriz de Carvalho Dias André 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Liberdade, lote 520, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 05.02.2013 
Comprovativo n.º 76/2013 
  
Processo n.º 13.271/CP/OP/GI 
Nome: Humberto Lopes Geraldes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Miraflores, lote 656, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de emissão: 06.02.2013 
Comprovativo n.º 77/2013 
  
Processo n.º 13.622/CP/OP/GI 
Nome: Olívio São Pedro Mendes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 1.º de Janeiro, lote 71, B.º Novo do Trigache - 
Famões 
Data de emissão: 05.02.2013 
Comprovativo n.º 78/2013 
  
Processo n.º 11.684/CP/OP/GI 
Nome: Dionaldo Nunes Antunes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Olival, lote 93, B.º Casal das Queimadas á Quinta 
das Dálias - Famões 
Data de emissão: 06.02.2013 
Comprovativo n.º 79/2013 
  
Processo n.º 12.944/CP/OP/GI 
Nome: José Modesto de Oliveira Carneiro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua dos Artistas, lote 17 E, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 06.02.2013 
Comprovativo n.º 80/2013 
  
Processo n.º 12.908/CP/OP/GI 
Nome: Maria João Dias da Conceição Gonçalves 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Pedreira, lote 252, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 06.02.2013 
Comprovativo n.º 81/2013 
  
Processo n.º 13.649/CP/OP/GI 
Nome: João Bernardo Pinto Bação 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua dos Carrascais, lote 27, B.º dos Carrascais - Caneças 
Data de emissão: 06.02.2013 
Comprovativo n.º 82/2013 
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Processo n.º 13.165/CP/OP/GI 
Nome: Bernardo António Ferreira Pinto 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Laura Alves, lote 82, B.º Quinta da Condessa - 
Pontinha 
Data de emissão: 06.02.2013 
Comprovativo n.º 83/2013 
  
Processo n.º 13.774/D 
Nome: Lisboagás – Sociedade de Gás Natural de Lisboa, S.A. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Neto - Odivelas 
Data de emissão: 06.02.2013 
Comprovativo n.º 84/2013 
  
Processo n.º 13.459/CP/OP/GI 
Nome: José Ramos de Almeida Neves 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Fernando Pessoa, lote 18, B.º Quinta das Pretas - 
Famões 
Data de emissão: 06.02.2013 
Comprovativo n.º 85/2013 
  
Processo n.º 13.472/CP/OP/GI 
Nome: Luís Augusto Barreira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Av. do Vale Grande, lote 153, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de emissão: 07.02.2013 
Comprovativo n.º 86/2013 
  
Processo n.º 13.125/CP/OP/GI 
Nome: António de Oliveira Amaral 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua dos Pastores, lote B – 89, B.º dos Pedrenais - Ramada 
Data de emissão: 07.02.2013 
Comprovativo n.º 87/2013 
  
Processo n.º 13.594/CP/OP/GI 
Nome: Fernando de Oliveira Pereira Garcez 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua de Sta. Rita Pintor, lote 613, B.º Casal dos Mochos - 
Famões 
Data de emissão: 07.02.2013 
Comprovativo n.º 88/2013 
  
Processo n.º 12.352/CP/OP/GI 
Nome: Paula João Crisóstomo da Silva 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Paz, lote A 246, B.º do Pedrenais - Ramada 
Data de emissão: 07.02.2013 
Comprovativo n.º 89/2013 
  
Processo n.º 13.613/CP/OP/GI 
Nome: Nuno Ricardo Lêdo de Moura 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Lamego, lote 473, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 07.02.2013 

Comprovativo n.º 90/2013 
  
Processo n.º 13.646/CP/OP/GI 
Nome: Mário José Simões Claro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua dos Carrascais, lote 29, B.º dos Carrascais - Caneças 
Data de emissão: 07.02.2013 
Comprovativo n.º 91/2013 
  
Processo n.º 13.614/CP/OP/GI 
Nome: Pequenos e divertidos, Lda 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Henrique Manuel Ginja Cardoso, lote 10 - Odivelas 
Data de emissão: 08.02.2013 
Comprovativo n.º 92/2013 
  
Processo n.º 12.856/CP/OP/GI 
Nome: Bruno Alexandre Augusto Lopes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Paz, lote A 250, Bairro dos Pedrenais - Ramada 
Data de emissão: 08.02.2013 
Comprovativo n.º 93/2013 
  
Processo n.º 11.858/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Rodrigues da Silva 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Sousa Carvalho, lote 129, B.º Encosta do Mourigo - 
Famões 
Data de emissão: 14.02.2013 
Comprovativo n.º 94/2013 
  
Processo n.º 13.133/CP/OP/GI 
Nome: José Maçãs da Silva 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua de São Martinho, lote 154, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 14.02.2013 
Comprovativo n.º 95/2013 
  
Processo n.º 23.589/OCP 
Nome: Manuel Tiago Jesus Pereira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Praceta à Rua Irene Lisboa, lote 234, B.º Granjas Novas - 
Ramada 
Data de emissão: 15.02.2013 
Comprovativo n.º 96/2013 
  
Processo n.º 12.742/CP/OP/GI 
Nome: José Henriques 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Marquês de Pombal, lote 382, B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data de emissão: 15.02.2013 
Comprovativo n.º 97/2013 
  
Processo n.º 31.806/OCP/OC 
Nome: José Carlos Almeida Santos 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
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Local: Rua da Carochia, lote 26, B.º Casal da Carochia - Ramada 
Data de emissão: 15.02.2013 
Comprovativo n.º 98/2013 
  
Processo n.º 13.642/CP/OP/GI 
Nome: José Maria Viana Alves 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Isabel Aboim Inglês, lote 28, B.º da Milharada - 
Pontinha 
Data de emissão: 19.02.2013 
Comprovativo n.º 99/2013 
  
Processo n.º 13.535/CP/OP/GI 
Nome: Fernando da Silva Henriques 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Aveiro, lote 533, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 19.02.2013 
Comprovativo n.º 100/2013 
  
Processo n.º 13.280/CP/OP/GI 
Nome: José Manuel Gomes Ribeiro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Raul Proença, lote 33, B.º Casal das Queimadas à 
Quinta das Dálias - Famões 
Data de emissão: 19.02.2013 
Comprovativo n.º 101/2013 
  
Processo n.º 13.196/CP/OP/GI 
Nome: José Rodrigues Pinto 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Domingos Bontempo, lote 167, B.º Encosta do 
Mourigo - Famões 
Data de emissão: 20.02.2013 
Comprovativo n.º 102/2013 
  
Processo n.º 13.510/CP/OP/GI 
Nome: António Ferreira Dias 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Marquês de Pombal, lote 333, B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data de emissão: 20.02.2013 
Comprovativo n.º 103/2013 
  
Processo n.º 13.686/CP/OP/GI 
Nome: Inácio Martins Alves 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 71, B.º Casal da 
Silveira - Famões 
Data de emissão: 20.02.2013 
Comprovativo n.º 104/2013 
  
Processo n.º 13.693/CP/OP/GI 
Nome: Irene do Nascimento Peres 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Ferreira Borges, lote 33, B.º Casal do Rato - Pontinha 
Data de emissão: 20.02.2013 
Comprovativo n.º 105/2013 
  

Processo n.º 35.002/OCP/OC 
Nome: Rui Manuel Martins Pinheiro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Travessa S. José, lote 841, B.º Casal Novo - Famões 
Data de emissão: 21.02.2013 
Comprovativo n.º 106/2013 
  
Processo n.º 13.328/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Figueira Caria 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Mouzinho de Albuquerque, lote 21, B.º Casal do 
Rato - Pontinha 
Data de emissão: 21.02.2013 
Comprovativo n.º 107/2013 
  
Processo n.º 13.587/CP/OP/GI 
Nome: Luís dos Santos 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Miratejo, lote 618, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de emissão: 21.02.2013 
Comprovativo n.º 108/2013 
  
Processo n.º 13.189/CP/OP/GI 
Nome: Albino Duarte Fernandes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Urze, lote 40, B.º Pinhal Verde - Caneças 
Data de emissão: 21.02.2013 
Comprovativo n.º 109/2013 
  
Processo n.º 13.227/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Sousa Moreira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Norte, lote 41, B.º das Sete Quintas - Caneças 
Data de emissão: 22.02.2013 
Comprovativo n.º 110/2013 
  
Processo n.º 12.740/CP/OP/GI 
Nome: João José de Jesus 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Associação, lote 160, B.º Vale Pequeno - Pontinha 
Data de emissão: 22.02.2013 
Comprovativo n.º 111/2013 
  
Processo n.º 13.343/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Alberto Nunes Afonso 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Av. Luís de Camões, lote 20, B.º Quinta das Pretas - 
Famões 
Data de emissão: 22.02.2013 
Comprovativo n.º 112/2013 
  
Processo n.º 13.264/CP/OP/GI 
Nome: José Pedro de Jesus Lopes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Ivone Silva, lote 45, B.º Vale Pequeno - Pontinha 
Data de emissão: 22.02.2013 
Comprovativo n.º 113/2013 
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Processo n.º 2.380/OP 
Nome: Colinas do Cruzeiro – Empreendimentos Imobiliários, 
Lda 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Urbanização Colinas do Cruzeiro, lote 10, zona 8 - 
Odivelas 
Data de emissão: 22.02.2013 
Comprovativo n.º 114/2013 
  
Processo n.º 13.320/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Alberto Lopes Fernandes Mendes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 5 de Setembro, lote 1250, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 26.02.2013 
Comprovativo n.º 115/2013 
  
Processo n.º 12.434/CP/OP/GI 
Nome: Domingos Manuel Manteigas Valente 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Manuel Tiago, lote 160, B.º Trigache Norte - Famões 
Data de emissão: 26.02.2013 
Comprovativo n.º 116/2013 
  
Processo n.º 12.708/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Augusto Ribeiro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Raul Proença, lote 34, Quinta das Dálias - Famões 
Data de emissão: 26.02.2013 
Comprovativo n.º 117/2013 
 
Processo n.º 13.658/CP/OP/GI 
Nome: José Lopes Pinto 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Av. Luís de Camões, lote 24, B.º Quinta das Pretas - 
Famões 
Data de emissão: 26.02.2013 
Comprovativo n.º 118/2013 
  
Processo n.º 13.684/CP/OP/GI 
Nome: Maria João de Oliveira Borges 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 25 de Abril, lote 148, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de emissão: 26.02.2013 
Comprovativo n.º 119/2013 
  
Processo n.º 13.607/CP/OP/GI 
Nome: Arminda Veloso da Silva 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua das Flores, lote B 129, B.º dos Pedrenais - Ramada 
Data de emissão: 27.02.2013 
Comprovativo n.º 120/2013 
  
Processo n.º 13.518/CP/OP/GI 
Nome: José Maria Vilela 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Santo Estevão, lote 801, B.º Casal da Silveira - 
Famões 
Data de emissão: 27.02.2013 

Comprovativo n.º 121/2013 
  
Processo n.º 2.615/OP 
Nome: Industrial de Construções J. Gomes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro, zona 4, lote 5 - Odivelas 
Data de emissão: 27.02.2013 
Comprovativo n.º 122/2013 
  
Processo n.º 13.663/CP/OP/GI 
Nome: José Fernando Assunção Branco 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Carrasquinha, lote 24, B.º dos Carrascais - Caneças 
Data de emissão: 28.02.2013 
Comprovativo n.º 123/2013 
  
Processo n.º 12.384/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim de Jesus Bolito 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Fernando Pessoa, lote 16, B.º Quinta das Pretas - 
Famões 
Data de emissão: 28.02.2013 
Comprovativo n.º 124/2013 
  
Processo n.º 12.388/CP/OP/GI 
Nome: José Valente Ramos 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Raul Proença, lote 22, B.º Quinta das Dálias - 
Famões 
Data de emissão: 28.02.2013 
Comprovativo n.º 125/2013 
  
Processo n.º 13.665/CP/OP/GI 
Nome: José dos Santos Capelo 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Norte, lote 230, B.º Casal do Rato - Pontinha 
Data de emissão: 29.02.2013 
Comprovativo n.º 126/2013 
 
 
 
Listagem dos Alvarás de Utilização, Construção e 
Prorrogações, emitidos pelo Diretor do Departamento de 
Gestão e Ordenamento Urbanístico, no uso da 
competência subdelegada pelo Vereador Paulo César 
Teixeira, através do despacho 3/VPCT/13, de 2 de Janeiro, 
nos termos da Informação n.º Interno/2013/1498, de 
2013.02.08, referente ao mês de janeiro de 2013:  
 
Alvarás de Utilização 
 
Processo n.º 11.619/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Manuel da Silva Martins 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Vasco Matias, lote 316, B.º Casal do Bispo - Famões 
Data de emissão: 08.01.2013 
Alvará n.º  01/2013 
  
Processo n.º 3.696/OP/GI 
Nome: Leonel Gomes da Costa 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
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Local: Rua das Flores, lote B 135, B.º dos Pedrenais - Ramada 
Data de emissão: 08.01.2013 
Alvará n.º 02/2013 
  
Processo n.º 12.719/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Óscar de Jesus Fonseca 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Afonso Vieira, lote 65, B.º Novo da Queimada - 
Famões 
Data de emissão: 09.01.2013 
Alvará n.º 03/2013 
  
Processo n.º 12.090/CP/OP/GI 
Nome: Gastão Gonçalves Barreira 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua do Rosmaninho, lote 34, B.º Pinhal Verde - Caneças 
Data de emissão: 09.01.2013 
Alvará n.º 04/2013 
  
Processo n.º 34.377/OCP/OC 
Nome: Fernando Manuel Brunheta Rosa 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Fernando Pessoa, lote 236, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 09.01.2013 
Alvará n.º 05/2013 
  
Processo n.º 10.750/CP/OP/GI 
Nome: António Leitão Mendes 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Natália Correia, lote 231, B.º da Milharada - Pontinha 
Data de emissão: 10.01.2013 
Alvará n.º 06/2013 
  
Processo n.º 8.146/OP/GI 
Nome: Hermínio Antunes Afonso 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua das Palmeiras, lote 201, B.º Sol Nascente - Famões 
Data de emissão: 11.01.2013 
Alvará n.º 07/2013 
  
Processo n.º 12.842/CP/OP/GI 
Nome: Manuel António Mendes 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Eng.º Adelino Amaro da Costa, lote 128, B.º Casal da 
Silveira - Famões 
Data de emissão: 14.01.2013 
Alvará n.º 08/2013 
  
Processo n.º 12.922/CP/OP/GI 
Nome: Pedro Alexandre Ferrão dos Reis 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Vendas Novas, lote 324, B.º do Vale 
Grande - Pontinha 
Data de emissão: 17.01.2013 
Alvará n.º 09/2013 
  
Processo n.º 12.941/CP/OP/GI 
Nome: Arminda dos Santos Pinto 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Paulo Renato, lote 990, B.º casal Novo - Famões 
Data de emissão: 17.01.2013 
Alvará n.º 10/2013 
  
Processo n.º 8.234/OP 
Nome: Susana Maria Freitas Pedroso 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 

Local: Rua da República, n.º 103 - Caneças 
Data de emissão: 17.01.2013 
Alvará n.º 11/2013 
  
Processo n.º 12.561/CP/OP/GI 
Nome: Francisco José Pereira 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua do Poço, lote 851, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de emissão: 17.01.2013 
Alvará n.º 12/2013 
  
Processo n.º 12.113/CP/OP/GI 
Nome: Maria Isabel Alves Dias Pereira 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Caiada, lote D/47, B.º dos Pedrenais - Ramada 
Data de emissão: 17.01.2013 
Alvará n.º 13/2013 
  
Processo n.º 11.905/CP/OP/GI 
Nome: João Artur Rua 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 1.º Agosto, lote 26, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 17.01.2013 
Alvará n.º 14/2013 
  
Processo n.º 12.870/OCP/OC 
Nome: Colinas do Cruzeiro, Comércio Internacional, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Marechal Gomes da Costa - Famões 
Data de emissão: 18.01.2013 
Alvará n.º 15/2013 
  
Processo n.º 12.574/CP/OP/GI 
Nome: Amândio da Silva Araújo 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 25 de Abril, lote 3, B.º Tomada da Amoreira - 
Ramada 
Data de emissão: 18.01.2013 
Alvará n.º 16/2013 
  
Processo n.º 11.540/CP/OP 
Nome: Natália da Silva Correia 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Célia Martins Camelo, lote 37, B.º Quinta das Pretas - 
Famões 
Data de emissão: 18.01.2013 
Alvará n.º 17/2013 
  
Processo n.º 8.677/OP/GI 
Nome: Maria da Conceição Antunes 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Mário Viegas, lote 91, B.º do Vale Pequeno - 
Pontinha 
Data de emissão: 18.01.2013 
Alvará n.º 18/2013 
  
Processo n.º 12.872/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Lopes dos Santos 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Maria da Fonte, lote 156, B.º da Milharada - Pontinha 
Data de emissão: 22.01.2013 
Alvará n.º 19/2013 
  
Processo n.º 21.960/OCP/OC 
Nome: José Dias Oliveira 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
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Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 189, B.º Casal dos 
Apréstimos - Ramada 
Data de emissão: 22.01.2013 
Alvará n.º 20/2013 
  
Processo n.º 12.699/CP/OP/GI 
Nome: João Carlos Marques da Silva 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 74, B.º Casal da 
Silveira - Famões 
Data de emissão: 22.01.2013 
Alvará n.º 21/2013 
  
Processo n.º 9.266/OP/GI 
Nome: Maria José Ferreira da Cruz 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua do Gaiato, lote 908, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de emissão: 22.01.2013 
Alvará n.º 22/2013 
  
Processo n.º 11.786/OP 
Nome: Fernando Jorge Pereira Simões 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Largo da Memória, n.ºs 4, 4ª e 6 de polícia - Odivelas 
Data de emissão: 23.01.2013 
Alvará n.º 23/2013 
  
Processo n.º 12.617/CP/OP/GI 
Nome: Amândio da Cunha Figueiredo 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Principal, lote B 5, B.º dos Pedrenais - Ramada 
Data de emissão: 23.01.2013 
Alvará n.º 24/2013 
  
Processo n.º 12.571/CP/OP/GI 
Nome: Ramiro António Morais 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua de S. Martinho, lote 388, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de emissão: 23.01.2013 
Alvará n.º 25/2013 
  
Processo n.º 12.636/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Augusto Monteiro de Jesus 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Ponte de Sôr, lote 297, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 24.01.2013 
Alvará n.º 26/2013 
  
Processo n.º 13.357/CP/OP/GI 
Nome: Eurico Marques 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 11 de Março, lote 462, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 23.01.2013 
Alvará n.º 27/2013 
  
Processo n.º 12.300/CP/OP/GI 
Nome: Lídia Maria Alves Rosa 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Gil Eanes, lote 177, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 25.01.2013 
Alvará n.º 28/2013 
  
Processo n.º 12.351/CP/OP/GI 
Nome: José dos Santos Brito 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 

Local: Rua Cidade de Olhão, lote 120, B.º Casal de São Sebastião 
Data de emissão: 25.01.2013 
Alvará n.º 29/2013 
  
Processo n.º 12.019/CP/OP/GI 
Nome: João Martinho Rosa 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Aquilino Gomes Ribeiro, lote 92, B.º Novo das 
Queimadas - Famões 
Data de emissão: 29.01.2013 
Alvará n.º 30/2013 
  
Processo n.º 8.707/OP/GI 
Nome: João de Jesus Martins 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Almirante Gago Coutinho, n.º 74, Ponte da Bica - 
Ramada 
Data de emissão: 29.01.2013 
Alvará n.º 31/2013 
  
Processo n.º 13.033/CP/OP/GI 
Nome: José da Conceição Marquito 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Craveiro Lopes, lote 773, B.º Casal Novo - Famões 
Data de emissão: 30.01.2013 
Alvará n.º 32/2013 
  
Processo n.º 10.711/CP/OP/GI 
Nome: Francisco Sousa da Silva 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 5 de Setembro, lote 1242, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 30.01.2013 
Alvará n.º 33/2013 
  
Processo n.º 11.564/CP/OP/GI 
Nome: Edviges da Ressureição Rosa Gonçalves 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Bempostinha, lote 305, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 30.01.2013 
Alvará n.º 34/2013 
  
Processo n.º 11.264/CP/OP/GI 
Nome: Maria da Luz Melo Fonseca Carvalho 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Ator Ribeirinho, lote 1018, B.º Casal Novo - Famões 
Data de emissão: 31.01.2013 
Alvará n.º 35/2013 
  
Processo n.º 13.051/CP/OP/GI 
Nome: Nuno Ferreira Francisco 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Paz, lote 608, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 31.01.2013 
Alvará n.º 36/2013 
 
 
Alvarás de Construção 
 
Processo n.º 13.788/OP 
Nome: Sporting Clube de Portugal 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Demolição 
Local: Quinta do Porto Pinheiro - Odivelas 
Data de emissão: 21.01.2013 
Alvará n.º 01/2013 
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Prorrogações 
 
Processo n.º 9.763/OP/GI 
Nome: Vítor Manuel Rocha Moutinho Neto 
Assunto: Concessão de Averbamento ao Alvará de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Henrique Galvão, lote 891, B.º Casal Novo - Famões 
Data de emissão: 21.01.2013 
Alvará n.º 290/2009 
 
 
 
Listagem dos Alvarás de Utilização e de Construção, 
emitidos pelo Diretor do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, no uso da competência 
subdelegada pelo Vereador Paulo César Teixeira, através 
do despacho 3/VPCT/13, de 2 de Janeiro, nos termos da 
Informação n.º Interno/2013/2704, de 2013.03.14, referente 
ao mês de fevereiro de 2013:  
 
Alvarás de Utilização 
 
Processo n.º 12.697/CP/OP/GI 
Nome: Beatriz Olinda Soeiro Antunes da Silva António 
Assunto:  Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Gil Vicente, lote 176, B.º Granjas Novas - Ramada 
Data de emissão: 01.02.2013 
Alvará n.º  37/2013 
  
Processo n.º 12.031/CP/OP/GI 
Nome: Fausto José da Conceição Nobre Queiróz 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Jaime Cortesão, lote 52, B.º Encosta do Mourigo - 
Famões 
Data de emissão: 01.02.2013 
Alvará n.º 38/2013 
  
Processo n.º 30.446/Ant 
Nome: Clínica Médica Dentária, Dr.ª Teresa Oliveira Bastos, 
Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Alteração de Utilização 
Local: Rua D. Nuno Alvares Pereira, n.º 10, r/ch D - Odivelas 
Data de emissão: 04.02.2013 
Alvará n.º 39/2013 
  
Processo n.º 12.836/CP/OP/GI 
Nome: Leonel Dias Esteves 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Paz, lote 639, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 04.02.2013 
Alvará n.º 40/2013 
  
Processo n.º 6.465/OP/GI 
Nome: Mário Manuel Vilela Fevereiro 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Paulo Renato, lote 1061, B.º Casal Novo - Famões 
Data de emissão: 05.02.2013 
Alvará n.º 41/2013 
  
Processo n.º 12.093/CP/OP/GI 
Nome: José Manuel Marques Ferreira 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Vendas Novas, lote 345, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 05.02.2013 
Alvará n.º 42/2013 

Processo n.º 13.213/CP/OP/GI 
Nome: Firmino Faria 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Fé, lote 225, B.º Casal do Rato - Pontinha 
Data de emissão: 06.02.2013 
Alvará n.º 43/2013 
  
Processo n.º 12.990/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Ribeiro Lourenço 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua São José, lote 103, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de emissão: 06.02.2013 
Alvará n.º 44/2013 
  
Processo n.º 13.148/CP/OP/GI 
Nome: Luís Francisco dos Santos 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua do Brasil, lote 403, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 07.02.2013 
Alvará n.º 45/2013 
  
Processo n.º 12.497/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Augusto Morais 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 68, B.º Casal da 
Silveira - Famões 
Data de emissão: 13.02.2013 
Alvará n.º 46/2013 
  
Processo n.º 12.421/CP/OP/GI 
Nome: José Joaquim Leitão dos Reis 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Carlos Seixas, lote 179, B.º Trigache Norte - Famões 
Data de emissão: 13.02.2013 
Alvará n.º 47/2013 
  
Processo n.º 12.482/CP/OP/GI 
Nome: José Maria Farropas 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 18 de Maio, lote 39, B.º do Sol Nascente - Famões 
Data de emissão: 13.02.2013 
Alvará n.º 48/2013 
  
Processo n.º 11.002/CP/OP/GI 
Nome: João Manuel de Sousa Figueiredo 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Craveiro Lopes, lote 779, B.º Casal Novo - Famões 
Data de emissão: 13.02.2013 
Alvará n.º 49/2013 
  
Processo n.º 8.344/OP/GI 
Nome: Acácio Pereira Bernardo 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Associação, lote 154, B.º do Vale Pequeno - 
Pontinha 
Data de emissão: 14.02.2013 
Alvará n.º 50/2013 
  
Processo n.º 8.789/OP/GI 
Nome: Correia Vales – Construções, Lda 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Figueirinha, lote 540 H, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 14.02.2013 
Alvará n.º 51/2013 
  
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - N.º 5 – 26 de março de 2013 

36 
 

Processo n.º 12.360/CP/OP/GI 
Nome: Rui Pedro Almeida Alonso 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Idade de Ferro, lote 7, B.º Castelo Poente - Ramada 
Data de emissão: 15.02.2013 
Alvará n.º 52/2013 
  
Processo n.º 13.400/CP/OP/GI 
Nome: José Adelino Correia Guardado 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Associação, lote 26, B.º Casal do Bispo - Famões 
Data de emissão: 18.02.2013 
Alvará n.º 53/2013 
  
Processo n.º 12.867/CP/OP/GI 
Nome: António Casimiro Martins 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 25 de Novembro, lote 8, B.º Casal da Silveira - 
Famões 
Data de emissão: 18.02.2013 
Alvará n.º 54/2013 
  
Processo n.º 3.909/OP 
Nome: Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Santíssimo 
Nome de Jesus de Odivelas 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Alberto Monteiro - Odivelas 
Data de emissão: 19.02.2012 
Alvará n.º 55/2013 
  
Processo n.º 14.656/OCP/OC 
Nome: Fundo de Investimento Imobiliário Fechado –  
OMOSOTTO ACUMULAÇÂO 
Assunto: Emissão de Alvará de Alteração de Utilização 
Local: Av. Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes, n.º 25 - Odivelas 
Data de emissão: 19.02.2013 
Alvará n.º 56/2013 
  
Processo n.º 13.150/CP/OP/GI 
Nome: Virgílio de Jesus Martinho 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Salvação, lote 7, B.º das Sete Quintas - Caneças 
Data de emissão: 19.02.2013 
Alvará n.º 57/2013 
  
Processo n.º 13.673/OCP/OC 
Nome: Alexandre Rodrigues da Silva Coelho 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Largo Mateus Gregório Rodrigues da Costa, n.º 2 e 2ª - 
Odivelas 
Data de emissão: 19.02.2013 
Alvará n.º 58/2013 
  
Processo n.º 8.543/OP/GI 
Nome: Serafim Manuel Camões Barros 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Av. de São Sebastião, lote 139, B.º Casal do Rato - 
Pontinha 
Data de emissão: 20.02.2013 
Alvará n.º 59/2013 
  
Processo n.º 875/OP/GI 
Nome: Horácio de Sousa Martins 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Matilde Rosa Araújo, lote 40, B.º Quinta do Porto 
Pinheiro –  

Odivelas 
Data de emissão: 20.02.2013 
Alvará n.º 60/2013 
  
Processo n.º 13.030/CP/OP/GI 
Nome: João da Silva Marçal 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Eugénio Salvador, lote 14, B.º da Condessa - 
Pontinha 
Data de emissão: 20.02.2013 
Alvará n.º 61/2013 
  
Processo n.º 13.334/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Pedro Nunes 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Av. do Vale Grande, lote 147, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de emissão: 21.02.2013 
Alvará n.º 62/2013 
  
Processo n.º 12.808/CP/OP/GI 
Nome: José Manuel Gonçalves Polho 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Cerca, lote C-1, B.º dos Pedrenais - Ramada 
Data de emissão: 21.02.2013 
Alvará n.º 63/2013 
  
Processo n.º 12.119/CP/OP/GI 
Nome: José Tomé Simões Valente 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua São José, lote 105, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de emissão: 21.02.2013 
Alvará n.º 64/2013 
  
Processo n.º 12.513/CP/OP/GI 
Nome: João Manuel Galveia Vidigal 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Urze, lote 41, B.º Pinhal Verde - Caneças 
Data de emissão: 22.02.2013 
Alvará n.º 65/2013 
  
Processo n.º 13.016/CP/OP/GI 
Nome: Amândio Morais dos Santos 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua do Brasil, lote 426, B.º do Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 22.02.2013 
Alvará n.º 66/2013 
  
Processo n.º 13.455/CP/OP/GI 
Nome: Marcelo Costa Fortuna 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Nova de Massapês, lote 1144, B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data de emissão: 22.02.2013 
Alvará n.º 67/2013 
 
 
Alvarás de Construção 
 
Processo n.º 20.413/Ant 
Nome: Gomes e Pereira 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Alterações 
Local: Av. D. Dinis, n.º 52 A - Odivelas 
Data de emissão: 02.02.2013 
Alvará n.º 02/2013 
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Listagem dos despachos das Autorizações de Utilização, 
das Comunicações Prévias e das 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 3/VPCT/13, de 2 de Janeiro, nos termos da 
Informação n.º Interno/2013/1501, de 2013.02.08, referente 
ao mês de janeiro de 2013:  
 
Processo n.º 41.331/OCP 
Nome: Externato Olival de Basto, Lda 
Assunto: Autorização de Utilização – artº 62 do DL n.º 555/99, 
com a redação atual 
Local: Rua Presidente Samora Machel, lote 4, R/c – Olival Basto 
Data de despacho: 21.01.2013 
Teor do Despacho: Parecer favorável 
  
Processo n.º 10.300/CP/OP 
Nome: João Manuel Leitão Ribeiro 
Assunto: Autorização de Utilização – artº 62 do DL nº555/99 
com a redação atual 
Local: Rua da Olivença, n.º 11 - Pontinha 
Data de despacho: 21.01.2013 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º 13.654/OP 
Nome: Funny Bubbles – Atividades Lúdicas, Lda 
Assunto: Comunicação Prévia – nº 3 do artº 4 do DL nº 555/99 
na atual redação  
Local: Alameda Silva Porto, lote AE 19, Urbanização Quinta do 
Segulim - Famões 
Data de despacho: 21.01.2013 
Teor do Despacho: Parecer favorável 
  
Processo n.º 13.594/CP/OP/GI 
Nome: Fernando de Oliveira Pereira Garcez 
Assunto: Comunicação Prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com  redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de Março. 
Local: Rua de Santa Rita Pintor, lote 613, B.º dos Quatro - 
Famões 
Data de despacho: 22.01.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.747/OP 
Nome: Maria de Lurdes Meruje Gomes 
Assunto: Comunicação Prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de Março 
Local: Rua Célia Martins Camelo, lote 36B, Quinta das Pretas - 
Famões 
Data de despacho: 28.01.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.686/CP/OP/GI 
Nome: Inácio Martins Alves 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de Março 
Local: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 71, B.º Casal da 
Silveira - Famões 
Data de despacho: 28.01.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
 
 

Processo n.º 13.678/CP/OP/GI 
Nome: António Manuel Oliveira Garcia 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de Março 
Local: Rua Mário Viegas, lote 76, B.º Vale Pequeno - Pontinha 
Data de despacho: 28.01.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.210/CP/OP/GI 
Nome: Luís Freitas Teles 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de Março 
Local: Rua das Flores, lote 22, B.º Quinta das Canoas - Pontinha 
Data de despacho: 28.01.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.264/CP/OP/GI 
Nome: José Pedro de Jesus Lopes 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de Março 
Local: Rua Ivone Silva, lote 45, B.º Vale Pequeno - Pontinha 
Data de despacho: 28.01.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.177/CP/OP/GI 
Nome: Manuel da Silva 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de Março 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 458, B.º Trigache 
Norte (B.º dos Quatro) - Famões 
Data de despacho: 28.01.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.509/CP/OP/GI 
Nome: Vítor dos Santos Machado 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de Março 
Local: B.º Casal Novo, lote 275 A - Caneças 
Data de despacho: 28.01.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.204/CP/OP/GI 
Nome: João Caetano Louro 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de Março 
Local: Rua Cidade de Abrantes, lote 398, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 28.01.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.320/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Alberto Lopes Fernandes Mendes 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de Março 
Local: Rua 5 de Setembro, lote 1250, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 28.01.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
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Processo n.º 13.436/CP/OP/GI 
Nome: João António Franco 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de Março 
Local: Rua Engenheiro Duarte Pacheco, lote 595, B.º dos 
Quatro – Famões 
Data de despacho: 29.01.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.693/CP/OP/GI 
Nome: Irene do Nascimento Peres 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de Março 
Local: Rua Ferreira Borges, lote 33, B.º Casal do Rato - Pontinha 
Data de despacho: 29.01.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.875/CP/OP/GI 
Nome: Manuel dos Santos Rita 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua 11 de Março, lote 506, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 29.01.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.402/CP/OP/GI 
Nome: Maria Manuela Machado Gonçalves 
Assunto: Comunicação Prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua da Pedreira, lote 253, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 29.01.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.364/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Avelino da Silva Jorge 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Ivone Silva, lote 860, B.º Casal Novo - Famões 
Data de despacho: 29.01.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.189/CP/OP/GI 
Nome: Albino Duarte Fernandes 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua da Urze, lote 40, B.º Pinhal Verde - Caneças 
Data de despacho: 29.01.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 35.002/OCP/OC 
Nome: Rui Manuel Martins Pinheiro 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Travessa S. José, lote 841, B.º Casal Novo - Famões 
Data de despacho: 29.01.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
 
 
 

Processo n.º 13.750/CP/OP/GI 
Nome: Paula Sofia Proença Magalhães 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Ruben A, lote 450, B.º Trigache Norte (B.º dos 
Quatro) - Famões 
Data de despacho: 29.01.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.978/CP/OP/GI 
Nome: José Maria 
Assunto: Autorização de Utilização - art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua Marquês de Pombal, lote 292, B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data de despacho: 29.01.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.360/CP/OP/GI 
Nome: Rui Pedro Alonso 
Assunto: Autorização de Utilização - art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua Idade do Ferro, lote 7, B.º Castelo Poente - Ramada 
Data de despacho: 29.01.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.148/CP/OP/GI 
Nome: Luís Francisco dos Santos 
Assunto: Autorização de Utilização - art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua do Brasil, lote 403, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 29.01.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 11.459/CP/OP/GI 
Nome: Arlindo da Conceição António 
Assunto: Autorização de Utilização - art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua S. Benedito, lote 54, B.º do Trigache Sul - Famões 
Data de despacho: 29.01.2013 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º 11.082/CP/OP/GI 
Nome: Jorge Manuel Moreira Duarte 
Assunto: Autorização de Utilização - DL n.º 555/99 de 16 de 
dezembro, com a redação atual  
Local: Rua Cesário Verde, lote 224, B.º do Trigache Norte - 
Famões 
Data de despacho: 30.01.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.832/D/OVP 
Nome: Fitness Hut, S.A. 
Assunto: Comunicação Prévia - DL n.º 555/99 de 16 de 
dezembro, com a redação atual 
Local: Rua José Camacho Costa - Odivelas 
Data de despacho: 30.01.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.673/OCP/OC 
Nome: Alexandre Rodrigues da Silva Coelho 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei nº 
555/99 com a redação atual 
Local: Largo Mateus Gregório Rodrigues da Costa, N.º 2 e 2A - 
Odivelas 
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Data de despacho: 30.01.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
 
Processo n.º 13.343/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Alberto Nunes Afonso 
Assunto: Comunicação Prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de Dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de Março 
Local: Av. Luís de Camões, lote 20 (n.º 10) – B.º Quinta das 
Pretas - Famões 
Data de despacho: 30.01.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 36.140/OCP 
Nome: Artur Morais Baleia 
Assunto: Autorização de Alteração de Utilização – art.º 62 do 
Dec-Lei n.º 555/99 com a redação atual 
Local: Rua da Escola Primária, Bloco 3 – 1º C - Ramada 
Data de despacho: 30.01.2013 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º 11.002/CP/OP/GI 
Nome: João Manuel de Sousa Figueiredo 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua Craveiro Lopes, lote 779, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 30.01.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.915/CP/OP/GI 
Nome: António da Paixão Esteves 
Assunto: Autorização de Utilização – DL n.º 555/99, de 16 de 
dezembro com a redação atual  
Local: Rua do Progresso, lote 270, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 30.01.2013 
Teor do Despacho: Admitir/Notificar 
  
Processo n.º 11.463/CP/OP/GI 
Nome: Maria do Carmo Arromba Pintado Magueja 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro 
Local: Rua Gil Eanes, lote 169, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 31.01.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.698/CP/OP/GI 
Nome: António Ferreira Almeida 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Maria Amália Vaz de Carvalho, lote 86, B.º Milharada 
- Pontinha 
Data de despacho: 31.01.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.227/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Sousa Moreira 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua do Norte, lote 41, B.º Sete Quintas - Caneças 
Data de despacho: 31.01.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
 
 

Processo n.º 13.260/OP 
Nome: Maria dos Anjos Dias Bento da Silva 
Assunto: Comunicação Prévia – n.º 3 do art.º 4 do DL n.º 
555/99 na atual redação/  
Local: Rua Enfermeiro Fernando Calheiros, n.º 9 - Caneças 
Data de despacho: 31.01.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.423/CP/OP/GI 
Nome: M. Jesus Santos Investimentos Imobiliários Unipessoal, 
Lda 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua do Paleolítico, lote 35, B.º Castelo Poente - Ramada 
Data de despacho: 31.01.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.076/CP/OP/GI 
Nome: José Ribeiro Mateus 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua São José, lote 128, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de despacho: 31.01.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.199/CP/OP/GI 
Nome: Maria Luísa Rodrigues Matias Lino 
Assunto: Autorização de Utilização - art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua Cidade de Castelo Branco, lote 376, B.º Vale Grande 
- Pontinha 
Data de despacho: 31.01.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.267/CP/OP/GI 
Nome: António Pires Lopes 
Assunto: Autorização de Utilização - art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua Paulo Renato, lote 991, B.º do Casal Novo - Famões 
Data de despacho: 31.01.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.212/CP/OP/GI 
Nome: Luciano Mendes dos Reis 
Assunto: Autorização de Utilização - art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua Cidade de Silves, lote 290, B.º casal S. Sebastião - 
Famões 
Data de despacho: 31.01.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.374/OP 
Nome: António Caetano, S.A. 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Quinta do Segulim, lote AE 03B - Famões 
Data de despacho: 31.01.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
 
Nº Processo: 11.820/CP/OP/GI 
Nome: Paulo Jorge Ferreira Calvário 
Assunto: Rejeição Liminar – Pedido de Autorização de 
Utilização 
Local: Rua Central – B.º da Mimosa - Odivelas 
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Data do Despacho: 21.01.2013 
Teor do Despacho: Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo: 12.628/CP/OP/GI 
Nome: Maria da Ascenção 
Assunto: Rejeição Liminar – Pedido de Autorização de 
Utilização 
Local: Rua das Tílias, lote 105, B.º Vale Pequeno - Pontinha 
Data do Despacho: 21.01.2013 
Teor do Despacho: Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo: 27.194/OCP/OC 
Nome: João Faria Unipessoal, Lda 
Assunto: Rejeição Liminar – Pedido de Alterações Durante o 
Decurso da Obra 
Local: Rua S. Sebastião, lote 101, B.º Casal do Rato - Pontinha 
Data do Despacho: 21.01.2013 
Teor do Despacho: Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo: 13.655/CP/OP/GI 
Nome: António Borges Maurício 
Assunto: Rejeição Liminar – Pedido de Comunicação Prévia de 
Obra de Legalização 
Local: Rua Ferreira Borges, lote 27, 1.º, B.º Casal do Rato - 
Pontinha 
Data do Despacho: 21.01.2013 
Teor do Despacho: Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo: 13.689/CP/OP/GI 
Nome: Francisco Ribeiro 
Assunto: Rejeição Liminar – Pedido de Comunicação Prévia de 
Obra de Legalização 
Local: Rua Bernardo Santareno, lote 116, B.º Alto de Famões - 
Famões 
Data do Despacho: 21.01.2013 
Teor do Despacho: Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo: 13.623/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Manuel Lemos 
Assunto: Rejeição Liminar – Pedido de Comunicação Prévia de 
Obra de Legalização 
Local: Rua Alexandre Herculano, lote 155, B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data do Despacho: 21.01.2013 
Teor do Despacho: Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo: 13.434/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Aires Ferreira 
Assunto: Rejeição Liminar – Pedido de Comunicação Prévia de 
Obra de Legalização 
Local: Rua Cidade da Guarda, lote 556, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data do Despacho: 21.01.2013 
Teor do Despacho: Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo: 9.589/OP/GI 
Nome: Fernando Castelo Pedroso 
Assunto: Rejeição Liminar – Pedido de Autorização de 
Utilização 
Local: Rua Avelar Brotero, lote 699, B.º Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho: 21.01.2013 
Teor do Despacho: Rejeitar Liminarmente 
 
 
 
 

Nº Processo: 9.591/OP/GI 
Nome: José Brás Castelo Pedroso 
Assunto: Rejeição Liminar – Pedido de Autorização de 
Utilização 
Local: Rua Avelar Brotero, lote 700, B.º Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho: 21.01.2013 
Teor do Despacho: Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo: 14.049/OCP/OC 
Nome: Manuel Joaquim Lopes 
Assunto: Rejeição Liminar – Pedido de Autorização de 
Utilização 
Local: Rua Almeida Garrett, lote 271, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data do Despacho: 21.01.2013 
Teor do Despacho: Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo: 13.701/CP/OP/GI 
Nome: Álvaro Henriques 
Assunto: Rejeição Liminar – Comunicação Prévia de Legalização 
Local: Rua do Casal Novo, lote 371, B.º Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho: 25.01.2013 
Teor do Despacho: Rejeitar Liminarmente 
 
Nº Processo: 9.590/OP/GI 
Nome: José Brás Castelo Pedroso 
Assunto: Rejeição Liminar – Autorização de Utilização 
Local: Rua Avelar Brotero, lote 701, B.º Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho: 25.01.2013 
Teor do Despacho: Rejeitar Liminarmente 
 
 
Listagem dos despachos das Autorizações de Utilização, 
das Comunicações Prévias e das 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 3/VPCT/13, de 2 de Janeiro, nos termos da 
Informação n.º Interno/2013/2696, de 2013.03.14, referente 
ao mês de fevereiro de 2013: 
 
Processo n.º 13.808/CP/OP 
Nome: João da Rosa Pires 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34.º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Adriano Correia Oliveira, lote 14A, Amoreira - 
Ramada 
Data de despacho: 01.02.10213 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.400/CP/OP/GI 
Nome: José Adelino Correia Guardado 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua da Associação, lote 26, B.º Casal do Bispo - Famões 
Data de despacho: 01.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.589/CP/OP/GI 
Nome: Rui Sanches da Cruz 
Assunto: Autorização de Utilização - art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua 5 de Outubro, lote 250, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de despacho: 01.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
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 Processo n.º 12.808/CP/OP/GI 
Nome: José Manuel Gonçalves Polho 
Assunto: Autorização de Utilização - art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua da Cerca, lote C 1, B.º dos Pedernais - Ramada 
Data de despacho: 01.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
 
Processo n.º 13.511/CP/OP/GI 
Nome: João Bártolo Fernandes Afonso 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34.º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: B.º Casal Novo, lote 1097 - Caneças 
Data de despacho: 01.02.2013 
Teor do Despacho: Rejeitar 
  
Processo n.º 8.789/OP/GI 
Nome: Correia Vales – Construções, Lda 
Assunto: Autorização de Utilização - art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua da Figueirinha, lote 540 H, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 01.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.990/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Ribeiro Lourenço 
Assunto: Autorização de Utilização - art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual  
Local: Rua S. José, lote 103, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de despacho: 01.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.684/CP/OP/GI 
Nome: Maria João de Oliveira Borges 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34.º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua 25 de Abril, lote 148, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de despacho: 01.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.658/CP/OP/GI 
Nome: José Lopes Pinto 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34.º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Avenida Luís de Camões, lote 24, B.º Quinta das Pretas - 
Famões 
Data de despacho: 01.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.718/CP/OP/GI 
Nome: Assis Martins da Silva 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34.º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Av. da Liberdade, lote 87, B.º Encosta do Mourigo - 
Famões 
Data de despacho: 01.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.372/CP/OP/GI 
Nome: Rute de Almeida Firmino 
Assunto: Autorização de Utilização - art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 

Local: Rua António Silva, lote 63, B.º da Condessa - Pontinha 
Data de despacho: 01.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
 
Processo n.º 13.708/CP/OP/GI 
Nome: António da Silva 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34.º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março  
Local: B.º Sol Nascente, lote 99 - Famões 
Data de despacho: 01.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 11.272/CP/OP/GI 
Nome: José Augusto Ventura 
Assunto: Autorização de Utilização - art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua Gago Coutinho, lote 61, B.º Novo de Santo Eloy - 
Pontinha 
Data de despacho: 01.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 3.909/OP 
Nome: Fab. da Igreja Paroquial da Freg. do Santo nome de Jesus 
de Odivelas 
Assunto: Autorização de Utilização - art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua Alberto Monteiro - Odivelas 
Data de despacho: 04.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.663/CP/OP/GI 
Nome: José Fernando Assunção Branco 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34.º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: B.º dos Carrascais - Caneças 
Data de despacho: 04.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 11.730/Ant 
Nome: José Morais Pires Caetano 
Assunto: Rejeição Liminar – Licença Administrativa de Obras de 
Edificação 
Local: Rua Palmira Bastos, n.º 2 - Ramada 
Data de despacho: 05.02.2013 
Teor do Despacho: Rejeitar 
  
Processo n.º 5.017/OP/GI 
Nome: João Carlos Campos da Cruz 
Assunto: Comunicação Prévia – art.º 34.º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: B.º Casal do Bispo, lote 417 - Famões 
Data de despacho: 04.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.518/CP/OP/GI 
Nome: José Maria Vilela 
Assunto: Comunicação Prévia – art.º 34.º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Santo Estevão, lote 801, B.º Casal da Silveira - 
Famões 
Data de despacho: 04.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
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 Processo n.º 13.150/CP/OP/GI 
Nome: Virgílio de Jesus Martinho 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua da Salvação, lote 7, B.º Sete Quintas - Caneças 
Data de despacho: 04.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.607/CP/OP/GI 
Nome: Arminda Veloso da Silva 
Assunto: Comunicação Prévia – art.º 34.º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua das Flores, lote B129, B.º dos Pedrenais - Ramada 
Data de despacho: 04.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.530/CP/OP/GI 
Nome: Vitorino Manuel da Silva Tavares 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34.º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: B.º Casal Novo, lote 868 - Famões 
Data de despacho: 04.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.388/CP/OP/GI 
Nome: José Valente Ramos 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34.º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Raul Proença, lote 22, B.º Casal das Queimadas à 
Quinta das Dálias - Famões 
Data de despacho: 04.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 4.142/OP/GI 
Nome: Carlos Manuel Carvalho da Silva 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34.º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua do Bispo, lote 300, B.º Casal do Bispo - Famões 
Data de despacho: 04.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.139/CP/OP/GI 
Nome: Ana Paula da Fonseca 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34.º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua 5 de Setembro, lote 1230, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 04.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.600/CP/OP/GI 
Nome: Alípio do Nascimento Jorge 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34.º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: B.º Alto de Famões, lote 164 - Famões 
Data de despacho: 04.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
 
 
 

Processo n.º 13.621/CP/OP/GI 
Nome: Jorge de Seixas Fontelas 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34.º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: B.º dos Quatro, lote 493 - Famões 
Data de despacho: 04.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.560/CP/OP/GI 
Nome: Dinis Marques Martinho e João Marques Pinto 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34.º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Av. Luís de Camões, lote 9, B.º Quinta das Pretas - 
Famões 
Data de despacho: 04.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.657/CP/OP/GI 
Nome: Leopoldina Rosa Ruivo 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34.º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Particular, lote 91, B.º Sete Quintas (AUGI 2) - 
Caneças 
Data de despacho: 04.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.709/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Martinho Pinheiro Magalhães 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34.º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Bernardo Santareno, lote 96, B.º Alto de Famões - 
Famões 
Data de despacho: 04.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.471/CP/OP/GI 
Nome: Cassiano Martins Franco 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34.º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Almeida Garrett, lote 250, B.º Vale Pequeno - 
Pontinha 
Data de despacho: 04.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.589/CP/OP/GI 
Nome: Alexandre Duarte Santana Vidal 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34.º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: B.º Sol Nascente, lote 237 – Famões 
Data de despacho: 05.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.400/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Maria Pereira 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua 25 de abril, lote 342, B.º Vale Pequeno - Pontinha 
Data de despacho: 05.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
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Processo n.º 12.720/CP/OP/GI 
Nome: Maria Adelina Ramos 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 150, B.º Casal dos 
Apréstimos - Ramada 
Data de despacho: 05.02.2013 
Teor do Despacho: Notificar/Oficiar 
  
Processo n.º 13.694/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Rosa dos Santos 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34.º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: B.º Casal Novo, lote 434 - Caneças 
Data de despacho: 05.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.665/CP/OP/GI 
Nome: José dos Santos Capelo 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34.º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: B.º Casal do Rato, lote 230 - Famões 
Data de despacho: 05.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.762/CP/OP/GI 
Nome: Zilda Gonçalves Barros Ferraz 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34.º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua dos Pastores, lote B 119, B.º Pedernais - Ramada 
Data de despacho: 06.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.723/CP/OP/GI 
Nome: Aníbal Saramago Gaspar 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34.º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: B.º Casal do Rato, lote 241 - Pontinha 
Data de despacho: 06.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.710/CP/OP/GI 
Nome: Deolinda Costa Semedo Borges 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34.º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Bernardo Santareno, lote 113, B.º Alto de Famões - 
Famões 
Data de despacho: 05.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.659/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Lurdes Valente Bento Rebelo 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34.º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Engenheiro Duarte Pacheco, lote 628, B.º dos 
Quatro - Famões 
Data de despacho: 05.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
 
 

Processo n.º 13.677/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Alberto Gomes Marques 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34.º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: B.º Alto das Arroteias, lote 68 - Caneças 
Data de despacho: 06.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 8.796/OP/GI 
Nome: Emília da Conceição Nunes 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34.º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua São Nicolau, lote 9, B.º Trigache Sul - Famões 
Data de despacho: 06.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.298/CP/OP/GI 
Nome: Américo Alves Monteiro  
Assunto: Autorização de Utilização – DL n.º 555/99, de 16 de 
dezembro com a redação atual  
Local: Rua Mouzinho de Albuquerque, lote 19, B.º Casal do 
Rato - Pontinha 
Data de despacho: 06.02.2013 
Teor do Despacho: Notificar/Oficiar 
  
Processo n.º 875/OP/GI 
Nome: Horácio de Sousa Martins 
Assunto: Autorização de Utilização- art.º 62.º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual. 
Local: Rua Matilde Araújo, lote 40, B.º Quinta Porto Pinheiro - 
Odivelas 
Data de despacho: 07.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 11.394/CP/OP/GI 
Nome: Laurindo de Jesus Martins 
Assunto: Autorização de Utilização – DL n.º 555/99, de 16 de 
dezembro com a redação atual.  
Local: Rua da Pedreira, lote 593, B. do Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 07.02.2013 
Teor do Despacho: Notificar/Oficiar 
  
Processo n.º 13.406/CP/OP/GI 
Nome: Armando Botelho da Silva 
Assunto: Comunicação Prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua São Miguel, lote 30, B.º Casal do Rato - Pontinha 
Data de despacho: 08.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.719/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Fátima de Jesus Pereira Silva 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: B.º dos Pedrenais, lote B 101 - Ramada 
Data de despacho: 07.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - N.º 5 – 26 de março de 2013 

44 
 

Processo n.º 13.429/CP/OP/GI 
Nome: Rosa Fernandes Cerqueira Castanheiro 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Rainha Santa Isabel, lote 420, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 07.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.425/CP/OP/GI 
Nome: António Nunes Martins Rosado 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Cidade de Aveiro, lote 518, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 07.02.2013 
Teor do Despacho: Rejeitar 
  
Processo n.º 13.631/CP/OP/GI 
Nome: António da Costa Torres 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: B.º Sol Nascente, lote 105 - Famões 
Data de despacho: 07.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.455/CP/OP/GI 
Nome: Marcelo Costa Fortuna 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua Nova de Massapés, lote 1144, B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data de despacho: 07.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.469/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Pereira de Vasconcelos 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua de São Pedro, lote 90. B.º Trigache Sul - Famões 
Data de despacho: 07.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 4.540/OP/GI 
Nome: Nuno Miguel Garcia Bernardo e outro 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua de Santo Estevão, lote 425, B.º Casal da Silveira - 
Famões 
Data de despacho: 07.02.2013 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º 11.324/CP/OP/GI 
Nome: Alfredo Manuel de Barros Machado 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do DL n.º 555/99 
de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua 1º de agosto, lote 25, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 07.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
 
 

Processo n.º 11.922/CP/OP/GI 
Nome: Irene dos Santos Ferreira Matias 
Assunto: Comunicação Prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua 1.º de maio, lote 97, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de despacho: 07.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.730/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Nuno Rodrigues 
Assunto: Comunicação Prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua do Sol, lote 596H, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 07.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.444/CP/OP/GI 
Nome: Francisco José Horta 
Assunto: Comunicação Prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Cidade de Aveiro, lote 519, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 07.02.2013 
Teor do Despacho: Rejeitar 
  
Processo n.º 4.084/OP/GI 
Nome: Vítor Fernandes Peixe 
Assunto: Autorização de Utilização - art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua Alcácer do Sal, lote 421, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de despacho: 07.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 11.988/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Pereira 
Assunto: Autorização de Utilização - art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua São Pedro, lote 86, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de despacho: 07.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 7.018/CP/OP/GI 
Nome: Álvaro Marques Galvão 
Assunto: Autorização de Utilização - art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua José Rodrigues Migueis, lote 38, B.º Tomada da 
Amoreira - Ramada 
Data de despacho: 08.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 8.543/OP/GI 
Nome: Serafim Manuel Camões Barros 
Assunto: Autorização de Utilização - art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Av. de São Sebastião, lote 139, B.º Casal do Rato - 
Pontinha 
Data de despacho: 08.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
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Processo n.º 13.406/CP/OP/GI 
Nome: Armando Botelho da Silva 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua São Miguel, lote 30, B.º Casal do Rato - Pontinha 
Data de despacho: 08.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.016/CP/OP/GI 
Nome: Amândio Morais dos Santos 
Assunto: Autorização de Utilização – Art.º 62.º do DL n.º 
555/99 de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua do Brasil, lote 426, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 08.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 2.615/OP 
Nome: Industrial Construções J. Gomes, SA 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Urbanização Colinas do Cruzeiro, zona 4, lote 5 - 
Odivelas 
Data de despacho: 13.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.352/CP/OP/GI 
Nome: António Lemos das Neves 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua do Ribeiro, lote 137, B.º Casal do Rato - Pontinha 
Data de despacho: 13.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 11.475/CP/OP/GI 
Nome: António da Costa Francisco 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Casal do Abadesso, lote 293, B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data de despacho: 13.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.162/CP/OP/GI 
Nome: António Manuel Clemente Nunes 
Assunto: Autorização de Utilização – DL n.º 555/99 de 16 de 
dezembro com a redação atual 
Local: Rua Adriano de Oliveira, n.º 38, B.º Encosta do Mourigo 
- Famões 
Data de despacho: 08.02.2013 
Teor do Despacho: Notificar/Oficiar 
  
Processo n.º 5.200/OP/GI 
Nome: Anabela Martins Borrego Barata 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: B.º Casal do Rato, lote 107 - Pontinha 
Data de despacho: 13.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
 
 

Processo n.º 13.433/CP/OP/GI 
Nome: João Ribeiro Mateus 
Assunto: Rejeição Liminar – Comunicação Prévia de Obras de 
Legalização 
Local: Rua Cidade de Abrantes, lote 400, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 13.02.2013 
Teor do Despacho: Rejeitar 
  
Processo n.º 12.698/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Jaime Pinto Sereno 
Assunto: Autorização de Utilização – DL n.º 555/99 de 16 de 
dezembro com a redação atual 
Local: Rua António Silva, lote 13, B.º Quinta da Condessa - 
Pontinha 
Data de despacho: 08.02.2013 
Teor do Despacho: Notificar/Oficiar 
  
Processo n.º 13.082/CP/OP/GI 
Nome: Maria Fernanda Silvério Raposo Duarte Pinto 
Assunto: Autorização de Utilização – DL n.º 555/99 de 16 de 
dezembro com a redação atual 
Local: Rua Miguel Silvestre Cruz, lote 10, B.º dos Carrascais - 
Caneças 
Data de despacho: 18.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 11.978/CP/OP 
Nome: Mil Homens e Figueira, Lda 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Praceta Pedro Manuel Pereira, n.º 2, CV/Dta – Póvoa 
Santo Adrião 
Data de despacho: 18.02.2013 
Teor do Despacho: Rejeitar 
  
Processo n.º 12.683/CP/OP/GI 
Nome: Álvaro Manuel Martins de Sousa 
Assunto: Autorização de Utilização – DL n.º 555/99 de 16 de 
dezembro com a redação atual 
Local: Rua Cidade de Estremoz, lote 294, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 18.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.205/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Dinis Sales 
Assunto: Autorização de Utilização – DL n.º 555/99 de 16 de 
dezembro com a redação atual 
Local: Rua 25 de agosto, lote 10, B.º Casal Novo Bons Dias - 
Ramada 
Data de despacho: 18.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 10.893/CP/OP/GI 
Nome: Maria Augusta Ferreira da Cunha 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: B.º Casal Novo, lote 307 - Caneças 
Data de despacho: 18.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
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Processo n.º 12.969/CP/OP/GI 
Nome: Deolinda Rosa Ferreira Gonçalves Carvalho 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Amadeu Sousa Cardoso, lote 19, B.º Casal dos 
Apréstimos - Ramada 
Data de despacho: 18.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.515/D 
Nome: EDP – Distribuição SA 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Várias Ruas na freguesia da Ramada 
Data de despacho: 20.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 4.384/Antigo 
Nome: Maria João Reis Duarte Costa 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua São José, n.º 9 - Caneças 
Data de despacho: 20.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 11.414/CP/OP/GI 
Nome: Maria Ângela Branquinho Nunes Francisco 
Assunto: Autorização de Utilização – DL n.º 555/99 de 16 de 
dezembro com a redação atual 
Local: Rua das Fontainhas, n.º 50, B.º das Fontainhas - Famões 
Data de despacho: 20.02.2013 
Teor do Despacho: Notificar/Oficiar 
  
Processo n.º 13.288/CP/OP/GI 
Nome: António Augusto Milão da Cunha 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Teófilo Braga, lote 479, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 20.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.297/CP/OP/GI 
Nome: António José Nunes Mendes 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: B.º Casal Novo, lote 141 - Caneças 
Data de despacho: 20.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.050/CP/OP/GI 
Nome: Luís Filipe da Silva Gomes 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Barbosa do Bocage, lote 1283, B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data de despacho: 20.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
 
 

Processo n.º 13.262/CP/OP/GI 
Nome: Rui Nunes Mateus 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Cidade de Santo Tirso, lote 424, B.º Casal São 
Sebastião - Famões 
Data de despacho: 21.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.462/CP/OP/GI 
Nome: António Dias Vinagre 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Vitorino Nemésio, lote 383, B.º dos Quatro - Famões 
Data de despacho: 21.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.732/CP/OP/GI 
Nome: Serafim Ferreira de Aguiar 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua de São Gabriel, lote 108, B.º Trigache Sul - Famões 
Data de despacho: 21.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.490/CP/OP/GI 
Nome: Sintonia D’Encanto 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Abel Manta, lote 25, B.º Trigache Norte (Augi 1) - 
Famões 
Data de despacho: 21.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.827/CP/OP/GI 
Nome: Valdemar Medeiros Simão 
Assunto: Autorização de Utilização – DL n.º 555/99 de 16 de 
dezembro com a redação atual 
Local: Rua das Dálias, lote 401, Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 21.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 10.231/OP 
Nome: Ildamaria de Brito Neves 
Assunto: Comunicação Prévia – n.º 3 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 na sua atual redação 
Local: Rua Guilherme Gomes Fernandes, n.º 104 - Odivelas 
Data de despacho: 21.02.2013 
Teor do Despacho: Notificar / Oficiar 
  
Processo n.º 13.375/CP/OP/GI 
Nome: Cláudio António Gonçalo Freixo 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua das Palmeiras, lote 189, B.º Sol Nascente - Famões 
Data de despacho: 21.02.2013 
Teor do Despacho: Rejeitar 
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Processo n.º 12.333/CP/OP/GI 
Nome: António Jacinto Vaqueirinho 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Viana da Mota, lote 106, B.º Casal Novo - Famões 
Data de despacho: 22.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 6.387/OP/GI 
Nome: Ricardo Filipe Mendes Serra 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua do Ribeiro, lote 136, B.º Casal do Rato - Pontinha 
Data de despacho: 22.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.405/CP/OP/GI 
Nome: Socori – Sociedade de Cofragens Rei, Lda 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: B.º Sol Nascente, lote 14 – Famões 
Data de despacho: 22.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 44.839/OCP 
Nome: Maria Viegas Unipessoal, Lda 
Assunto: Comunicação Prévia – n.º 3 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 na sua atual redação 
Local: Rua das Arroteias, lote 44 e 45 - Caneças 
Data de despacho: 22.02.2013 
Teor do Despacho: Notificar / Oficiar 
  
Processo n.º 12.696/CP/OP/GI 
Nome: Mafalda Maria Machado Pedro Aleluia 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua Paço Real, lote 431, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 22.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.759/CP/OP/GI 
Nome: Herminio do Vale Bernardo 
Assunto: Rejeição Liminar – Comunicação de Legalização 
Local: Rua da Liberdade, lote 14, B.º Quinta das Canoas - 
Famões 
Data de despacho: 25.02.2013 
Teor do Despacho: Rejeitar 
  
Processo n.º 11.440/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Joaquim Fernandes da Silva 
Assunto: Autorização de Utilização – DL n.º 555/99 de 16 de 
dezembro, com a redação que lhe é conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua José Carlos Ary dos Santos, lote 32, B.º Flor do 
Minho - Caneças 
Data de despacho: 25.02.2013 
Teor do Despacho: Notificar/Oficiar 
 
 
 
 
 
  

Processo n.º 4.929/OP/GI 
Nome: Leonel Gonçalves de Carvalho Osório 
Assunto: Autorização de Utilização – DL n.º 555/99 de 16 de 
dezembro, com a redação que lhe é conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Cidade de Leiria, lote 491, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 25.02.2013 
Teor do Despacho: Notificar/Oficiar 
  
Processo n.º 12.274/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Lurdes de Jesus Nunes Vicente 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua de S. José, lote 110, B.º Vale Grande - Pontinha 
Data de despacho: 25.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.731/CP/OP/GI 
Nome: Silvestre Costa Franco 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: B.º Alta de Famões, lote 75 – Famões 
Data de despacho: 25.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.734/CP/OP/GI 
Nome: Isidro de Oliveira 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua de Gaia, lote 1079, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 25.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 10.501/CP/OP/GI 
Nome: Albino Rodrigues de Sousa 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua Elina Guimarães, lote 115, B.º da Milharada - 
Pontinha 
Data de despacho: 25.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.619/CP/OP/GI 
Nome: Vicente Martins Dias 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Mário de Sá Carneiro, lote 409, B.º dos Quatro - 
Famões 
Data de despacho: 25.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 2.470/OP/GI 
Nome: Fernando Lopes Antunes 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua Marquês de Pombal, lote 291, B.º Casal Novo - 
Caneças 
Data de despacho: 25.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
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Processo n.º 8.985/OP/GI 
Nome: Paulo Jorge Antunes Mendes 
Assunto: Autorização de Utilização – DL n.º 555/99, de 16 de 
dezembro com a redação atual 
Local: Rua Cidade de Leiria, lote 476, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 25.02.2013 
Teor do Despacho: Notificar/Oficiar 
  
Processo n.º 12.830/CP/OP/GI 
Nome: Manuel dos Santos Morgado 
Assunto: Autorização de Utilização – DL n.º 555/99, de 16 de 
dezembro com a redação atual 
Local: Rua Cidade de Sines, lote 195, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 25.02.2013 
Teor do Despacho: Notificar/Oficiar 
  
Processo n.º 9.239/OP/GI 
Nome: Maria da Luz Espirito Santos Costa 
Assunto: Autorização de Utilização – DL n.º 555/99, de 16 de 
dezembro com a redação atual 
Local: Rua S. Sebastião, L. 924, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de despacho: 27.02.2013 
Teor do Despacho: Notificar/Oficiar 
  
Processo n.º 9144/OP/GI 
Nome: José Maria Lopes 
Assunto: Autorização de Utilização - art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua de S. João, lote 189, B.º Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 27.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.242/CP/OP/GI 
Nome: António Gil Lopes 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: B.º Casal Novo, lote 507 - Caneças 
Data de despacho: 27.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 9.859/OP/GI 
Nome: Carla Eurídice Ribeiro Ferreira 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Idade da Pedra, lote 59, B.º Castelo Poente - Ramada 
Data de despacho: 27.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.407/CP/OP/GI 
Nome: Eduardo Osório 
Assunto: Autorização de Utilização - art.º 62º do DL n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação atual 
Local: Rua Francisco Holanda, lote 105, B.º Casal das 
Queimadas á Quinta das Dálias – Famões 
Data de despacho: 27.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 10.883/CP/OP/GI 
Nome: Paulo Daniel Vermelho Vaz e Joana Filipa Simões 
Raposo Martins 

Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Cidade de Silves, lote 297, B.º Casal São Sebastião - 
Famões 
Data de despacho: 27.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 7.432/OP 
Nome: José Francisco Fialho Rancheiro 
Assunto: Comunicação Prévia – n.º 3 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 na sua atual redação 
Local: Quinta da Baleia - Caneças 
Data de despacho: 27.02.2013 
Teor do Despacho: Notificar/Oficiar 
  
Processo n.º 13.555/OP 
Nome: Vítor Manuel Canedo Neves 
Assunto: Comunicação Prévia – n.º 3 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 na sua atual redação 
Local: Rua Cesário Verde n.º2, B.º de S. Jorge - Ramada 
Data de despacho: 27.02.2013 
Teor do Despacho: Notificar/Oficiar 
  
Processo n.º 12.952/CP/OP/GI 
Nome: Felismina Ribeiro Colaço de Almeida 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Fernando Pessoa, lote 220, Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 27.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.441/CP/OP/GI 
Nome: Lucídio da Fonseca Sargaço 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Cidade da Figueira, lote 501, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 27.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.337/CP/OP/GI 
Nome: António Antunes de Brito 
Assunto: Comunicação Prévia - art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Francisco Sá Carneiro, lote 29, B.º Casal Novo dos 
Bons Dias - Ramada 
Data de despacho: 27.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 12.639/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Manuel Gil de Lemos 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua José Rodrigues Miguéis, lote 72, B.º Tomada da 
Amoreira - Ramada 
Data de despacho: 27.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 8.177/OP 
Nome: João Manuel Matias Santa Bárbara 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Virgílio Ferreira, lote 36, Urb. S. Roque - Caneças 
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Data de despacho: 28.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.865/CP/OP/GI 
Nome: Mário da Costa Lourenço 
Assunto: Comunicação Prévia- art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Maria Amália Vaz de Carvalho, lote 90, B.º Milharada 
- Pontinha 
Data de despacho: 28.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 13.654/CP/OP 
Nome: Funny Bubbles – atividades Lúdicas, Lda 
Assunto: Comunicação Prévia- art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Alameda Silva Porto, lote AE 19, Urb. Quinta do Segulim 
- Famões 
Data de despacho: 28.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 8.177/OP 
Nome: João Manuel Matias Santa Bárbara 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Virgílio Ferreira, lote 36, Urb. S. Roque - Caneças 
Data de despacho: 28.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.179/CP/P/GI 
Nome: José Alves Vicente 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua 11 de março, lote 492, Casal Novo - Caneças 
Data de despacho: 28.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.515/D 
Nome: PT Comunicações 
Assunto: Comunicação Prévia- art.º 34º do DL n.º 555/99 de 16 
de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Praceta Rogério Paulo, n.º 3 - Ramada 
Data de despacho: 28.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 9.115/OP/GI 
Nome: Joaquim Coutinho de Jesus 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua do Laranjal, lote 922, B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de despacho: 28.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.330/CP/OP/GI 
Nome: António Bernardino Jerónimo 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua 25 de abril, lote 17, B.º Tomada da Amoreira - 
Ramada 
Data de despacho: 28.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
 

Processo n.º 12.199/CP/OP/GI 
Nome: Maria Luísa Rodrigues Matias Lino 
Assunto: Autorização de Utilização – DL n.º 555/99 de 16 de 
dezembro com a redação atual 
Local: Rua Cidade de Castelo Branco, lote 376, B.º Vale Grande 
- Pontinha 
Data de despacho: 31.01.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
 
 
 
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 
4/PRES/2013, de 2 de Janeiro, nos termos da Informação 
n.º Interno/2013/2705, de 2013.03.14, referente ao mês de 
fevereiro de 2012: 
 
Processo n.º 10.438/D/PUB 
Nome: Formaplanos – Planeamento e construção, Lda 
Assunto: Licenciamento de Ocup. Espaços Público 
Local: Rua Vasco Santana, lote 38, Urb. Ribeirada - Odivelas 
Data de despacho: 06.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 10.439/D/PUB 
Nome: Formaplanos – Planeamento e Construção, Lda. 
Assunto: Licenciamento de Ocup. Espaço Público 
Local: Rua Beatriz Costa, lote 1, Urb. Ribeirada - Odivelas 
Data de despacho: 06.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.182/OP 
Nome: Modelo Continente Hipermercados, SA 
Assunto: Declaração de Caducidade e Extinção de 
Procedimento, nos Termos do art.º 111º do CPA 
Local: Rua José Gomes Monteiro, Edif. Odivelas Plaza - 
Odivelas 
Data de despacho: 06.02.2013 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade 
  
Processo n.º 13.489/IP/ED 
Nome: ODI 4 Área – Investimento Imobiliário, Lda. 
Assunto: Informação Prévia – art.º 14 do Dec-Lei n.º 555/99 na 
atual redação 
Local: Urb. Odivelas – Av. das Acácias - Famões 
Data de despacho: 06.02.2013 
Teor do Despacho: Parecer desfavorável 
  
Processo n.º 11.230/IP/ED 
Nome: Nicolau e Nicolau, Lda 
Assunto: Pedido de Declaração Relativa à Manutenção dos 
Pressupostos de Facto e de Direito 
Local: Rua António Aleixo, Pedrenais - Caneças 
Data de despacho: 06.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 33.759/Antigo 
Nome: Maria Alzira Abreu Cadima Alves 
Assunto: Licença Administrativa – n.º 2 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 na sua nova redação 
Local: Rua Dom Nuno Alvares Pereira, n.º 15A e 15B – Póvoa 
de Sto. Adrião 
Data de despacho: 06.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
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Processo n.º 12.888/OP 
Nome: Anabela Rosa Filipe Pereira 
Assunto: Licença Administrativa – n.º 2 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 na sua nova redação 
Local: Rua do Outeiro, n.º 2, Vale Nogueira - Caneças 
Data de despacho: 06.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 3.236/OP 
Nome: Credifilis – Construções e Empreendimentos 
Imobiliários, SA 
Assunto: Declaração de Caducidade e Extinção de 
Procedimento, nos termos do art.º 111º do CPA 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro, zona 9, lote 4 - Odivelas 
Data de despacho: 06.02.2013 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade 
  
Processo n.º 13.811/D 
Nome: Zon Tv Cabo 
Assunto: Comunicação Prévia – Dec-Lei 555/99 de 16 de 
dezembro na sua nova redação 
Local: Rua Egas Moniz, Rua Almeida Garret e Rua Camilo 
Castelo Branco – Caneças/Ramada 
Data de despacho: 06.02.2013 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 7.311/D/E 
Nome: Padeirinha de Pedernais – Restauração, Lda. 
Assunto: Licença Administrativa – n.º 2 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 na sua nova redação (prorrogação de prazo emissão de 
Licença Administrativa) 
Local: Rua Alfredo Rua, n.º 51 – B - Ramada 
Data de despacho: 06.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.314/CP/OP/GI 
Nome: Habizezere – Construção Civil, Lda 
Assunto: Caducidade da Admissão da Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo, lote 786 - Famões 
Data de despacho: 06.02.2013 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade 
  
Processo n.º 12.758/CP/OP/GI 
Nome: Luísa Maria Lopes Rosa Vieira 
Assunto: Prorrogação do Prazo para Conclusão das Obras 
Local: Rua Aquilino Ribeiro, lote 295, B.º Vale Pequeno - 
Pontinha 
Data de despacho: 06.02.2013 
Teor do Despacho: Deferido 
  
Processo n.º 11.448/CP/OP/GI 
Nome: Motafra – Const. Civis e Obras Públicas, Lda 
Assunto: Caducidade da Admissão da Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal Novo, Lote 3 - Famões 
Data de despacho: 06.02.2013 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade 
  
Processo n.º 11.465/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Rodrigues André - Const. Civil, Lda 
Assunto: Caducidade da Admissão da Comunicação Prévia 
Local: B.º Casal da Silveira, lote 711 - Famões 
Data de despacho: 06.02.2013 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade 
  
Processo n.º 13.675/IP/ED 
Nome: António de Almeida Silva 

Assunto: Informação Prévia – art.º 14 do Dec-Lei n.º 555/99 
com a redação dada pelo Dec-Lei n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua do Sol Nascente, lote 231, B.º Sol Nascente - Famões 
Data de despacho: 06.02.2013 
Teor do Despacho: Parecer favorável 
  
Processo n.º 6.372/D/E 
Nome: Fernandes & Coimbra, Lda 
Assunto: Declaração de Caducidade e Extinção de 
Procedimento, nos termos do art.º 111º do CPA 
Local: Estrada da Paiã, n.º 4, Patameiras - Odivelas 
Data de despacho: 13.02.2013 
Teor do Despacho: Declarar a caducidade 
  
Processo n.º 3.087/OP 
Nome: Colinas do Cruzeiro – Empreendimentos Imobiliários, 
SA 
Assunto: Caducidade – art.º 71 do Dec-Lei n.º 555/99 com a 
redação atual 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro, zona 7, lote 25 - Odivelas 
Data de despacho: 19.02.2013 
Teor do Despacho: Declara a caducidade do ato de deferimento 
do pedido de autorização de obras de construção 
  
Processo n.º 12.414/CP/OP/GI 
Nome: Paulo Jorge Correia Cabrito 
Assunto: Prorrogação do Prazo para a Conclusão das Obras 
Local: Rua Cidade de Vendas Novas, lote 332, B.º Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 19.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.094/CP/OP 
Nome: Manuel Amaro Barreira 
Assunto: Prorrogação da Admissão de Comunicação Prévia de 
Construção, nos termos do revisto no n.º 5 do art.º 58º do D.L. 
n.º 555/99, de 16 de dezembro na redação atual 
Local: Rua das Arroteias, B.º CTT, lote 2 A 1 - Caneças 
Data de despacho: 19.02.2013 
Teor do Despacho: Proceder à prorrogação 
  
Processo n.º 12.164/OP 
Nome: Maria Lurdes Pedroso Fernandes Gomes 
Assunto: Prorrogação de Prazo para Apresentar os Elementos 
Solicitados através do ofício n.º 289 de 22.out.12 
Local: Vale da Regada - Odivelas 
Data de despacho: 19.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 12.338/OP/GI 
Nome: Mário António Cardoso Gonçalves 
Assunto: Pedido de Prorrogação de Prazo – art.º 76 do Dec-Lei 
555/99 com a redação introduzida pelo Dec-Lei 26/2010 de 30 
de março 
Local: B.º Girassol, lote 99 - Ramada 
Data de despacho: 25.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
  
Processo n.º 13.690/IP/ED 
Nome: Ana Maria Gonçalves Venâncio Santos e Outra 
Assunto: Informação Prévia – art.º 14 do Dec-Lei n.º 555/88 
com a redação dad pelo Dec-Lei n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Central, lote 56, B.º Mimosa - Odivelas 
Data de despacho: 25.02.2013 
Teor do Despacho: Parecer favorável 
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Processo n.º 13.797/IP/ED 
Nome: António José Duarte Lourenço 
Assunto: Informação Prévia - art.º 14 do Dec-Lei n.º 555/88 
com a redação dad pelo Dec-Lei n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Ferreira de Castro, lote 6, B.º Sete Quintas (AUGI 1) 
- Caneças 
Data de despacho: 25.02.2013 
Teor do Despacho: Parecer favorável 
  
Processo n.º 20.260/Ant 
Nome: França e Rosinha, Lda 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62 do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Av. de São Pedro, lote A2 - Pontinha 
Data de despacho: 28.02.2013 
Teor do Despacho: Deferir 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

44..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  1155  ddee  mmaarrççoo  ddee  22001133  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

“PELA TITULARIDADE E GESTÃO PÚBLICA DOS SISTEMAS DE 
ÁGUA E RECOLHA DE RESÍDUOS” 

 
Moção com o título “Pela Titularidade e gestão pública 
dos sistemas de água e recolha de resíduos” apresentada 
pelo deputado da Assembleia Municipal de Odivelas José 
Falcão, do Bloco de Esquerda, documento que será 
transcrito em ata da presente sessão. 
 
(Rejeitado por maioria) 

 
 
 

MOÇÃO 
 

“ATITUDE DO PRIMEIRO-MINISTRO EM REPREENDER A 
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

 
Na passada quarta-feira, assistiu-se, na Assembleia da 
República, a um facto inédito na democracia portuguesa: o 
“chefe do governo”, incomodado pelas críticas de uma 
deputada, repreendeu a Presidente da Assembleia da 
República, por esta não ter chamado à atenção da 
deputada quanto à forma como se dirigia aquele. 
 
Esta atitude revela duas coisas, um total desprezo pela 
democracia e pela segunda figura da hierarquia do Estado 
e um ataque à liberdade de expressão e à Constituição da 
República Portuguesa. 
 
Estas atitudes são inadmissíveis num Estado de Direito 
pelo que: 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida na sua 
Sessão Extraordinária de 15 de Março de 2013, condena a 
atitude do Primeiro-Ministro tomada na Assembleia da 
República no passado dia 13 de Março de 2013 e a 

repreensão que deu à Presidente da Assembleia da 
República. 
 
Odivelas, 18 de Março de 2013 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Sérgio Paiva, Dr.) 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

VOTO DE FELICITAÇÕES E SAUDAÇÃO 
 

 
 

“VOTO DE FELICITAÇÕES E SAUDAÇÃO AO PAPA FRANCISCO 
 

Tendo em vista a importância social e política que tem a 
Igreja Católica no Mundo atual, assim como os enormes 
problemas com que se confronta a Humanidade e que no 
passado dia 13 de Março foi eleito um novo Papa, 
Francisco, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida a 
15 de Março de 2013, saúda a sua eleição e deseja o maior 
sucesso nas tarefas que tem pela frente, nomeadamente 
nos contributos que possa dar para a pacificação mundial 
e na promoção de uma maior justiça social. 
 
Odivelas, 18 de Março de 2013 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Sérgio Paiva, Dr.)” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROJETO DE DELIBERAÇÃO 
 

 
 

REALIZAÇÃO DE REFERENDO RELATIVAMENTE À CONCESSÃO 
DA EXPLORAÇÃO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA PARA O CONSUMO PÚBLICO E RECOLHA DE 
EFLUENTES DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Presente para apreciação nos termos do documento 
“Realização de Referendo Local relativamente à concessão 
da exploração e gestão dos sistemas de distribuição de 
água para consumo público e recolha de efluentes do 
Município de Odivelas” apresentado pelo deputado da 
Assembleia Municipal de Odivelas José Falcão, do Bloco 
de Esquerda, que se encontra arquivado na pasta da 
presente reunião. 
 
(Rejeitado por maioria) 
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SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 
 

 
 

ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 
 

Proposta de abertura do procedimento para concurso 
público para a prestação de serviço de vigilância e 
segurança em instalações de administração direta e indireta 
do Município de Odivelas. Autorização de procedimento 
e aprovação dos documentos do concurso, tais como 
anúncio, o programa de concurso ou o caderno de 
encargos, destacando os seguintes elementos: Fixação do 
preço base em €1.500.300,00, ao qual acresce o valor do 
I.V.A. à taxa legal aplicável incluindo eventuais 
prorrogações; Opção pelo critério de adjudicação do mais 
baixo preço. Designação do Júri, e delegação no mesmo 
das competências para prestar esclarecimentos e retificar 
as peças do procedimento, assim como, para prorrogar o 
prazo fixado para a apresentação das propostas previstas 
nos artigos 50.º e 64.º do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
na sua atual redação. Conforme o deliberado na 3.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 13 de fevereiro de 2013, (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 3/2013, de 26 de 
fevereiro, página 8), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2013/916, de 2013.02.07. 
 
Designação do Júri: 
 
Susana Teixeira - Presidente; 
 

Cláudia Cardoso - Membro Efetivo, que substitui a 
Presidente nas suas faltas e impedimentos; 
 

Fernando Sardinha - Membro Efetivo; 
 

Marta Vieira - Membro Suplente; 
 

Carlos Miguel - Membro Suplente 
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MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

Alteração ao Regulamento de Taxas e Outras Receitas 
Municipais e seu Regulamento de Liquidação e Cobrança, 
do Município de Odivelas, que após decorrido o período 
de apreciação pública pelo prazo de 30 dias, não foram 
recebidas quaisquer sugestões sobre a mesma, em 

cumprimento do disposto no artigo 118.º do Código do 
Procedimento Administrativo. Conforme o deliberado na 
11.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 28 de dezembro de 2012, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões edição especial n.º 
1/2013, de 8 de janeiro, página 20), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2012/12234, de 
2012.12.19 e informação n.º 2013/Interno/1525 de 
2013.02.11. 
 
[Publica-se o referido Documento no final do presente Boletim] 

 
(Aprovado por maioria) 
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Abreviaturas utilizadas 

 
Para efeitos de interpretação do presente Regulamento deverão ser consideradas as seguintes abreviaturas: 

 

AUGI – Áreas urbanas de génese ilegal 

BMDD – Biblioteca Municipal Dom Dinis 

CAC – Comissão de Administração Conjunta 

CAM – Comissão Arbitral Municipal 

CIVA – Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado 

CMO – Câmara Municipal de Odivelas 

CPA – Código de Procedimento Administrativo 

CPE – Criação do Próprio Emprego  

CPPT – Código de Procedimento e de Processo Tributário 

CPTA – Código de Processo nos Tribunais Administrativos 

ETAF – Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais 

ILE – Iniciativa Local de Emprego 

IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis 

IVA – Imposto sobre valor acrescentado 

LGT – Lei Geral Tributária 

DACMO – Laboratório de Acústica da Câmara Municipal de Odivelas 

PDM – Plano Diretor Municipal 

PAECPE – Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego 

RGEU – Regulamento Geral das Edificações Urbanas 

RGIT – Regime Geral das Infrações Tributarias 

RJUE - Regime Jurídico da urbanização e da edificação 

RMEU – Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização 

SIG – Sistema de Informação Geográfico 

TMU – Taxa municipal de urbanização 

TMU1 – Taxa municipal de urbanização não abrangida por0operação de loteamento 

UC – Unidade de conta 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIV - N.º 5 – 26 de março de 2013 - Anexo 

3/90 
 

INDICE 

LIVRO I - DISPOSIÇÕES GERAIS ...................... .......................................................................................... 14 
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS ................... ..................................................................................... 15 

SECÇÃO I - Objeto e isenções ...................... .............................................................................................. 15 
Artigo 1.º - Objeto ........................................................................................................................................... 15 

Artigo 2.º - Isenções e reduções gerais .......................................................................................................... 15 

Artigo 3.º - Edificação e urbanização – Isenção e redução específica .......................................................... 16 

Artigo 4.º - Áreas urbanas de génese ilegal – Redução específica ............................................................... 17 

Artigo 5.º - Redução ou isenção específica em situações de cumulação de exploração de atividades 

económicas e outras situações especiais ...................................................................................................... 18 

Artigo 6.º - Suportes publicitários – Isenção e redução específica ................................................................ 18 

Artigo 7.º - Celebração de contratos e fornecimento de peças processuais no âmbito da contratação pública – 

Isenções ......................................................................................................................................................... 18 

Artigo 8.º - Avaliação do critério de incomodidade - Avaliação específica………………………………………19 

Artigo 9.º - Redução específica dos Serviços do Consultório Veterinário Municipal ..................................... 19 

Artigo 10.º - Redução específica da Comissão Arbitral Municipal no âmbito do regime de arrendamento 

urbano ............................................................................................................................................................. 19 

Artigo 11.º - Cemitérios – Isenção específica ................................................................................................. 19 

Artigo 12.º - Fornecimento de informação geográfica – Redução específica ................................................ 19 

Artigo 13.º - Estacionamento público – Isenção e redução específica .......................................................... 20 

Artigo 14.º - Dossiers de candidatura do “Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio 

Emprego” – Isenção específica ...................................................................................................................... 20 

Artigo 15.º - Processo de atribuição de isenção e redução de taxas ............................................................. 20 

Artigo 16.º - Indeferimento de isenção ou redução de pagamento de taxas ................................................. 20 

SECÇÃO II - Hasta pública ......................... .................................................................................................. 21 
Artigo 17.º - Hasta pública .............................................................................................................................. 21 

Artigo 18.º - Valor de licitação ........................................................................................................................ 21 

SECÇÃO III - Emissão, renovação e cessação das lice nças e autorizações ............................... .......... 22 
Artigo 19.º - Emissão da licença ou autorização ............................................................................................ 22 

Artigo 20.º - Precariedade das licenças e autorizações ................................................................................. 22 

SECÇÃO IV - Prova documental ...................... ........................................................................................... 22 
Artigo 21.º - Prova documental ....................................................................................................................... 22 

SECÇÃO V - Delegação de competências nas Juntas de Freguesia ......................................... ............. 23 
Artigo 22.º - Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia ....................................... 23 

CAPÍTULO II - CONTAGEM DE PRAZOS E INTERPRETAÇÃO .. .............................................................. 23 

SECÇÃO I - Contagem de prazos ..................... ........................................................................................... 23 
Artigo 23.º - Prazo - Regra geral .................................................................................................................... 23 

Artigo 24.º - Regras de contagem dos prazos ................................................................................................ 24 

Artigo 25.º - Renovação de atos – Prazo específico ...................................................................................... 24 

SECÇÃO II - Legislação subsidiária e interpretação ................................................................................ 24 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIV - N.º 5 – 26 de março de 2013 - Anexo 

4/90 
 

Artigo 26.º - Legislação subsidiária – Integração de lacunas ......................................................................... 24 

Artigo 27.º - Interpretação ............................................................................................................................... 25 

SECÇÃO III - Infrações, atualização e norma de conf ormidade .......................................... .................... 25 
Artigo 28.º - Penalidades ................................................................................................................................ 25 

Artigo 29.º - Contraordenações ...................................................................................................................... 25 

Artigo 29.º-A - Execuções fiscais…………………………………………………………………………………….25 

Artigo 30º - Atualização anual de valores e aplicação do imposto do selo e emolumentos .......................... 26 

Artigo 31.º - Publicitação ................................................................................................................................ 26 

Artigo 32.º - Expressão monetária .................................................................................................................. 27 

Artigo 33.º - Norma de conformidade ............................................................................................................. 27 

LIVRO II - TAXAS .................................. ........................................................................................................ 28 
CAPÍTULO I - INCIDÊNCIA OBJETIVA E SUBJETIVA ...... ......................................................................... 29 

SECÇÃO I - Incidência objetiva e subjetiva ........ ....................................................................................... 29 
Artigo 34.º - Incidência objetiva ...................................................................................................................... 29 

Artigo 35.º - Incidência subjetiva .................................................................................................................... 29 

Artigo 35-Aº - Balcão do Empreendedor……………………………………………………………………………30 

CAPÍTULO II - OPERAÇÕES URBANÍSTICAS .............. .............................................................................. 30 

SECÇÃO I - Definições ............................. .................................................................................................... 30 
Artigo 36.º - Definições ................................................................................................................................... 30 

SECÇÃO II - Serviços diversos ..................... .............................................................................................. 31 
Artigo 37.º - Serviços diversos........................................................................................................................ 31 

SECÇÃO III - Taxas referentes a operações urbanísti cas ............................................... ......................... 31 
Artigo 38.º - Destaque .................................................................................................................................... 31 

Artigo 39.º - Pedidos de informação prévia ou de localização ....................................................................... 31 

Artigo 40.º - Pedidos de licenciamento e de comunicação prévia ................................................................. 32 

Artigo 41.º - Instalações de armazenamento de produtos de petróleo e instalações de postos de 

abastecimento de combustíveis ..................................................................................................................... 33 

SECÇÃO IV - Taxas de licenciamento, autorização ou admissão de comunicação prévia .................. 3 3 
Artigo 42.º - Licença, autorização ou admissão de comunicação prévia de obras ........................................ 33 

Artigo 43.º - Outras operações urbanísticas ................................................................................................... 35 

Artigo 44.º - Licença parcial ............................................................................................................................ 36 

Artigo 45.º - Alvará de licença ou comunicação prévia de operação de loteamento ou de obras de 

urbanização .................................................................................................................................................... 36 

SECÇÃO V - Prorrogações de prazo e obras inacabadas  ........................................................................ 37 
Artigo 46.º - Prorrogações de prazo do pedido de licença, autorização ou admissão de comunicação prévia 

de obras .......................................................................................................................................................... 37 

Artigo 47.º - Obras inacabadas ....................................................................................................................... 38 

SECÇÃO VI - Autorizações de utilização e alterações  de utilização de edificações ..................... ........ 39 
Artigo 48.º - Pedidos de autorização de utilização ou alteração de utilização ............................................... 39 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIV - N.º 5 – 26 de março de 2013 - Anexo 

5/90 
 

SECÇÃO VII - Taxas por vistoria ................... .............................................................................................. 39 
Artigo 49.º - Vistorias e diligências ................................................................................................................. 39 

Artigo 50.º - Redução ou reforço da caução .................................................................................................. 40 

SECÇÃO VIII - Taxa municipal de urbanização ....... .................................................................................. 41 
Artigo 51.º - Incidência da taxa municipal de urbanização ............................................................................. 41 

Artigo 52.º - Cálculo da taxa municipal de urbanização devida em operações de loteamento ..................... 41 

Artigo 53.º - Cálculo da taxa municipal de urbanização devida em obras de edificação em áreas não 

abrangidas por operações de loteamento ...................................................................................................... 42 

CAPÍTULO III - OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO OU PRIVA DO MUNICIPAL ................................... 44  

SECÇÃO I - Por motivo de obras, promoção imobiliári a e ocupação de solo e subsolo .................... . 44 
Artigo 54.º - Por motivo de obras e promoção imobiliária .............................................................................. 44 

Artigo 55.º - Equipamentos de concessionárias de serviços públicos ........................................................... 45 

Artigo 56.º - Postos de abastecimento de combustível ou outras instalações abastecedoras ...................... 45 

Artigo 57.º - Ocupação do subsolo com equipamentos de concessionárias de serviços públicos ................ 45 

SECÇÃO II - Ocupação do espaço público por outros m otivos ............................................ .................. 46 
Artigo 58.º - Espaço aéreo sobre a via pública .............................................................................................. 46 

Artigo 59.º - Esplanadas e outras ocupações ................................................................................................ 46 

Artigo 60.º - Utilização da via pública para atividades diversas ..................................................................... 47 

Artigo 61.º - Espaços de estacionamento na via pública ............................................................................... 47 

SECÇÃO III - Ocupação do espaço público com suporte s publicitários ................................... ............. 47 
Artigo 62.º - Suportes publicitários no espaço público ................................................................................... 47 

Artigo 63.º - Suportes publicitários em dispositivos aéreos ........................................................................... 48 

Artigo 64.º - Suportes publicitários sonoros ou audiovisuais ......................................................................... 48 

Artigo 65.º - Suportes publicitários em veículos ............................................................................................. 49 

Artigo 66.º - Outras ocupações com suportes publicitários ............................................................................ 49 

Artigo 67.º - Distribuição gratuita de jornais e campanhas publicitárias de rua ............................................. 50 

CAPÍTULO IV - SUPORTES PUBLICITÁRIOS EM DOMINIO PRI VADO .................................................... 50 

Artigo 68.º - Suportes publicitários em propriedade particular ....................................................................... 50 

CAPÍTULO V - OUTROS LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES . ........................................................... 50 

SECÇÃO I - Condução e exercício da atividade de tra nsportes .......................................... .................... 50 
Artigo º 69.º - Licença de condução de ciclomotores ..................................................................................... 50 

Artigo 70.º - Exercício da atividade de transporte público de aluguer em veículos automóveis ligeiros de 

passageiros .................................................................................................................................................... 51 

SECÇÃO II - Venda ambulante e outras atividades ... ............................................................................... 51 
Artigo 71.º - Licença para o exercício de atividades ambulantes ................................................................... 51 

Artigo 72.º - Espetáculos diversos .................................................................................................................. 52 

Artigo 73.º - Venda de bilhetes ....................................................................................................................... 52 

Artigo 74.º - Espetáculos desportivos ............................................................................................................. 52 

Artigo 75.º - Atividade de guarda noturno ...................................................................................................... 52 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIV - N.º 5 – 26 de março de 2013 - Anexo 

6/90 
 

Artigo 76.º - Outras atividades ........................................................................................................................ 53 

Artigo 77.º - Exercício da atividade de exploração de máquinas de diversão ............................................... 53 

SECÇÃO III - Atividade industrial ................. ............................................................................................... 53 
Artigo 78.º - Estabelecimentos Industriais ...................................................................................................... 53 

SECÇÃO IV - Mercados .............................. .................................................................................................. 54 
SUBSECÇÃO I - Arrendamento mensal ................. .................................................................................... 54 
Artigo 79.º - Arrendamento mensal ................................................................................................................ 54 

SUBSECÇÃO II - Lugares de terrado ................. ......................................................................................... 54 
Artigo 80.º - Feiras .......................................................................................................................................... 54 

Artigo 81.º - Mercados .................................................................................................................................... 54 

Artigo 82.º - Terrado para venda de animais .................................................................................................. 55 

SUBSECÇÃO III - Das atividades em mercados e feiras  .......................................................................... 55 
Artigo 83.º - Emissão de cartão de concessionários ...................................................................................... 55 

Artigo 84.º - Outras atividades exercidas em mercados e feiras ................................................................... 55 

SUBSECÇÃO IV - Mercados e Feiras – Depósitos, armaz enagem e similares ................................ ...... 55 
Artigo 85.º - Depósito e armazém privativo – Guarda de volumes ou taras .................................................. 55 

Artigo 86.º - Arrecadações .............................................................................................................................. 56 

SUBSECÇÃO V - Serviços diversos ................... ........................................................................................ 56 
Artigo 87.º - Zonas de estacionamento em mercados e feiras ...................................................................... 56 

Artigo 88.º - Utilização de bens municipais .................................................................................................... 56 

SECÇÃO IV - Da vistoria e desselagem............... ....................................................................................... 57 
Artigo 89.º - Vistorias e desselagem de estabelecimentos industriais ........................................................... 57 

Artigo 90.º - Vistorias a espetáculos e divertimentos públicos ....................................................................... 57 

SECÇÃO V - Licenças específicas ................... ........................................................................................... 58 
Artigo 91.º - Licenças de utilização específica ............................................................................................... 58 

Artigo 92.º - Licenças de utilização de estabelecimentos para comércio, armazenamento e prestação de 

serviços que envolvem riscos para a saúde e segurança das pessoas ........................................................ 58 

Artigo 93.º - Averbamento e segunda via de alvará de utilização específica ................................................ 58 

CAPÍTULO VI - AMBIENTE E FISCALIZAÇÃO ............. .............................................................................. 59 

SECÇÃO I - Remoção e depósito de bens ............. .................................................................................... 59 
Artigo 94.º - Bloqueamento, remoção e depósito de veículos ....................................................................... 59 

Artigo 95.º - Apreensão, remoção e depósito de bens ................................................................................... 59 

SECÇÃO II - Poluição sonora ....................... ............................................................................................... 59 
Artigo 96º - Licença especial de ruído ............................................................................................................ 59 

SECÇÃO III - Fiscalização económica ............... ......................................................................................... 59 
Artigo 97.º - Controlo metrológico................................................................................................................... 59 

CAPÍTULO VII - CEMITÉRIOS ......................... ............................................................................................. 60 

Artigo 98.º - Inumações .................................................................................................................................. 60 

Artigo 99.º - Cremação de restos mortais…………………………………………………………………………..60 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIV - N.º 5 – 26 de março de 2013 - Anexo 

7/90 
 

Artigo 100.º - Exumação………………………………………………………………………………………………60 

Artigo 101.º - Depósitos……………………………………………………………………………………………….60 

Artigo 102.º - Utilização de capela……………………………………………………………………………………61 

Artigo 103.º - Trasladação de cadáveres……………………………………………………………………………61 

Artigo 104.º - Gavetões e ossários…………………………………………………………………………………...61 

Artigo 105.º - Utilizações e serviços diversos……………………………………………………………………….61 

Artigo 106.º - Autorização para a utilização ou colocação de ornamentos ou outros…………………………..62 

Artigo 107.º - Cartões de identificação .................................................................................................. ..……62 

CAPÍTULO VIII - OUTRAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS EM REG ULAMENTOS OU PROGRAMAS 

MUNICIPAIS ................................................................................................................................................... 63 

SECÇÃO I - Pavilhões, parques desportivos e similar es ......................................................................... 63 
Artigo 108.º - Taxas de Utilização .................................................................................................................. 63 

SECÇÃO II - Candidaturas aos Programas de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio 

Emprego – Registos de Cidadãos da União Europeia .. ............................................................................ 64 
Artigo 109.º - Criação do Próprio Emprego .................................................................................................... 64 

Artigo 110.º - Candidaturas às Linhas de Créditos MICROINVEST e INVEST+ ........................................... 64 

Artigo 111.º - Registo de Cidadãos da União Europeia ................................................................................. 64 

SECÇÃO III - Comissão Arbitral Municipal no âmbito do Regime do arrendamento urbano ............... 64  
Artigo 112.º - Taxas devidas à Comissão Arbitral Municipal no âmbito do regime do arrendamento urbano64 

CAPÍTULO IX - UTILIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS MUNICIPAIS  ................................................................ 65 

Artigo 113.º - Ocupação de imóveis de domínio privado municipal não destinados a habitação .................. 65 

Artigo 114.º - Cedência de instalações – Sem equipamento audiovisual ...................................................... 65 

Artigo 115.º - Cedência de instalações – Com equipamento audiovisual ...................................................... 65 

Artigo 116.º - Utilização da Quinta das Águas Férreas .................................................................................. 66 

Artigo 116 º-A - Utilização ocasional do parque de estacionamento subterrâneo - Rua Prof. Dr. Egas Moniz 

………………………………………………………………………………………………………………………….67 

Artigo 116.º-B - Contratos de avença do parque de estacionamento subterrâneo - Rua Prof. Dr. Egas Moniz 

…………………………………………………………………………………………………………………………..67 

LIVRO III - PREÇOS ...................................................................................................................................... 69 
CAPÍTULO I - IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO.... ............................................................. 70 

Artigo 117.º - Regra Geral .............................................................................................................................. 70 

CAPÍTULO II - PRESTAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ........ ........................................................................ 70 

Artigo 118.º - Atos de administração geral ..................................................................................................... 70 

Artigo 119.º - Serviços diversos relativos a edificações ................................................................................. 71 

Artigo 120.º - Fornecimento de peças processuais no âmbito da contratação pública ................................. 71 

Artigo 121.º - Reprodução de documentos relativos a edificações ................................................................ 72 

Artigo 122.º - Fornecimento de informação geográfica .................................................................................. 73 

Artigo 123.º - Emissão de pareceres .............................................................................................................. 74 

Artigo 124.º - Pedidos de caráter genérico ..................................................................................................... 74 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIV - N.º 5 – 26 de março de 2013 - Anexo 

8/90 
 

Artigo 125.º - Formação profissional .............................................................................................................. 74 

Artigo 126.º - Inspeções de ascensores, monta-cargas e outros equipamentos similares............................ 74 

Artigo 127.º - Sinalização vertical para espaços de estacionamento............................................................. 74 

CAPÍTULO III - LABORATORIO DE ACÚSTICA – SERVIÇOS T ÉCNICOS ............................................... 75 

CAPÍTULO IV - BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS E NÚCLE O DA PONTINHA .....................................  75 

Artigo 129.º - Fornecimento de bens diversos ............................................................................................... 75 

Artigo 130.º - Publicações Municipais ............................................................................................................ 75 

CAPÍTULO V - CONSULTÓRIO VETERINÁRIO MUNICIPAL E .. ................................................................ 76 

MÉDICO-VETERINÁRIO MUNICIPAL ...................... .................................................................................... 76 

SECÇÃO I - Serviços de consulta e outros serviços e  atos técnicos .................................... ................. 76 
Artigo 131.º - Consulta a animais de companhia ........................................................................................... 76 

Artigo 132.º - Outros atos técnicos para além de consultas .......................................................................... 76 

Artigo 133.º - Outros serviços ......................................................................................................................... 76 

SECÇÃO II - Atos cirúrgicos com anestesia não gasos a incluída ........................................ .................. 77 
Artigo 134.º - Aparelho genital ........................................................................................................................ 77 

Artigo 135.º - Aparelho digestivo .................................................................................................................... 77 

Artigo 136.º - Aparelho Urinário ...................................................................................................................... 78 

SECÇÃO III - Ortopedia ............................ .................................................................................................... 78 
Artigo 137.º - Ortopedia .................................................................................................................................. 78 

SECÇÃO IV - Oftalmologia .......................... ................................................................................................. 78 
Artigo 138.º - Oftalmologia .............................................................................................................................. 78 

SECÇÃO V - Outros atos cirúrgicos ................. .......................................................................................... 78 
Artigo 139.º - Outros atos cirúrgicos ............................................................................................................... 78 

SECÇÃO VI - Remoção, recolha e eliminação de animai s mortos ou abandonados ........................... . 79 
Artigo 140.º - Remoção, recolha e eliminação de animais mortos ou abandonados..................................... 79 

LIVRO IV - NORMAS DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA ........ ...................................................................... 80 
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÃO GERAL ..................... ....................................................................................... 81 

Artigo 141.º - Âmbito de aplicação ................................................................................................................. 81 

CAPÍTULO II - GARANTIAS FISCAIS ................... ....................................................................................... 81 

Artigo 142.º - Garantias fiscais ....................................................................................................................... 81 

Artigo 143.º - Princípio da participação .......................................................................................................... 81 

Artigo 144.º - Decisões sujeitas a audiência prévia ....................................................................................... 82 

Artigo 145.º - Momento em que é feita a audiência prévia ............................................................................ 82 

Artigo 146.º - Forma e conteúdo da comunicação ......................................................................................... 83 

Artigo 147.º - Efeitos da audição prévia no procedimento ............................................................................. 83 

Artigo 148.º - Decisões excluídas de audiência ............................................................................................. 83 

Artigo 149.º - Decisões em que poderá ser dispensada a audiência dos interessados ................................ 84 

CAPÍTULO III - LIQUIDAÇÃO ......................... .............................................................................................. 84 

Artigo 150.º - Liquidação ................................................................................................................................ 84 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIV - N.º 5 – 26 de março de 2013 - Anexo 

9/90 
 

Artigo 151.º - Taxas resultantes de deferimento tácito .................................................................................. 84 

Artigo 152.º - Notificação ................................................................................................................................ 84 

Artigo 153.º - Procedimento na liquidação ..................................................................................................... 85 

Artigo 154.º - Revisão do ato de liquidação ................................................................................................... 85 

Artigo 155.º - Revisão oficiosa do ato de liquidação ...................................................................................... 85 

Artigo 156.º - Revisão do ato de liquidação por iniciativa do sujeito passivo ................................................ 85 

CAPÍTULO IV - DO PAGAMENTO E DO NÃO PAGAMENTO ..... ............................................................... 86 

SECÇÃO I - Do pagamento ........................... ............................................................................................... 86 
Artigo 157.º - Pagamento ............................................................................................................................... 86 

Artigo 158.º - Pagamento em prestações ....................................................................................................... 87 

Artigo 159.º - Áreas urbanas de génese ilegal e bairros de origem ilegal ..................................................... 88 

SECÇÃO II - Do não pagamento ...................... ............................................................................................ 88 
Artigo 160.º - Incumprimento .......................................................................................................................... 88 

Artigo 161.º - Cobrança coerciva .................................................................................................................... 88 

SECÇÃO III - Caducidade e prescrição .............. ........................................................................................ 89 
Artigo 162.º - Caducidade ............................................................................................................................... 89 

Artigo 163.º - Prescrição ................................................................................................................................. 89 

CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS .... ..................................................................... 89 

Artigo 164.º - Revisão do presente Regulamento .......................................................................................... 89 

Artigo 165.º - Revogação ................................................................................................................................ 89 

Artigo 166.º - Vigência .................................................................................................................................... 90 

Artigo 167º - Programa Municipal Anticrise Odivelas  Apoia Mais………………….………………………90 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIV - N.º 5 – 26 de março de 2013 - Anexo 

10/90 
 

 

 

 

PREÂMBULO 

 

O presente Regulamento tem por objeto estabelecer o sistema tarifário e o regime de liquidação e cobrança 

das taxas cobradas pela Câmara Municipal de Odivelas, na área geográfica do Município de Odivelas, bem 

como os preços praticados pela prestação de bens e serviços. 

A nova Lei das Finanças Locais, Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, aprovada com efeitos a partir de 1 de 

janeiro de 2007, consagra um novo modelo de participação dos Municípios nos impostos do Estado, tendo 

na alínea c) do artigo 10º e nos artigos 15º e 16º, estabelecido as regras e princípios que devem nortear a 

criação de taxas e outras receitas das Autarquias Locais. 

A Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, que aprova o “Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais”, 

visa, expressamente, regular as relações jurídico-tributárias geradoras da obrigação de pagamento das 

taxas locais. 

Estes diplomas legais representam, pois, um instrumento de democratização local visando garantir a 

autonomia das finanças locais na definição de prioridades das políticas públicas locais. 

De entre as novas regras e princípios a que as autarquias locais se passam a subordinar, salienta-se a 

exigência de os regulamentos a emitir conterem, na criação das taxas ou na alteração do seu valor, não 

apenas a fundamentação de Direito, mas também, a justificação económico-financeira dos quantitativos a 

liquidar e a cobrar, designadamente os custos diretos e indiretos, os encargos financeiros e as amortizações 

e os investimentos realizados ou a realizar. 

Esta justificação económico-financeira permite verificar o respeito pelo princípio da equivalência jurídica, 

que é, expressamente, consagrado no regime geral das taxas das autarquias locais, segundo o qual o valor 

das taxas das autarquias locais é fixado “de acordo com o princípio da proporcionalidade e não deve 

ultrapassar o custo da atividade pública local ou o benefício auferido pelo particular”. 

Estas exigências, da proporcionalidade e da justificação económica e financeira dos quantitativos a cobrar, 

são, aliás, reconhecidas como determinantes para um controlo mais rigoroso da natureza do tributo como 

verdadeira taxa e constitui, também, o instrumento que impedirá a definição de valores discricionários ou 

mesmo arbitrários. 

O Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais do Município de Odivelas resulta da aplicação da 

Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, que aprova o “Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais”, da 

Lei das Finanças Locais, Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, na sua atual redação, e do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, na sua atual redação, que consagra as taxas devidas pelo licenciamento de 

loteamentos e de realização de infraestruturas urbanísticas, pela aprovação de projetos e licenciamento de 

obras de construção, ampliação ou alteração de edifícios, de um modo geral, pelo licenciamento municipal 

de todas as ações de uso do solo a ele sujeitas, no território do Município de Odivelas, e ainda das taxas 

devidas pela prática de outros atos administrativos, considerando o disposto nos diplomas legais que 
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regulam os respetivos procedimentos, bem como o D.L. nº 48/2011, de 1 de abril, que aprova programa de 

licenciamento zero. 

O presente Regulamento faz uma clara ponderação entre os interesses coletivos e as políticas e 

orientações traçadas para a área geográfica do Município de Odivelas procurando, nomeadamente, 

privilegiar atividades económicas de relevo e salvaguarda do meio ambiente, das zonas verdes e dos 

espaços públicos, procurando uma conveniente adequação dos valores devidos pelos particulares e uma 

equilibrada repartição da cobertura dos custos orçamentais com os serviços prestados, como resulta do 

regime legal em vigor. 

Na sequência da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro, que aprova a LGT, na 

sua atual redação, passou a impor-se, especificamente no ordenamento jurídico-tributário, a participação 

dos contribuintes na formação das decisões que lhes digam respeito, nos procedimentos que correm no 

âmbito da administração tributária. 

As normas regulamentares de liquidação, cobrança e pagamento, devidas pela contraprestação de serviços 

municipais, são aprovadas nos termos estabelecidos pelo disposto no art. 241.º da Constituição da 

República Portuguesa, nas alíneas a), e) e h) do n.º 2 do artigo 53.º, na alínea j) do n.º 1, do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, que estabelece o quadro de competências e o regime jurídico de 

funcionamento, dos órgãos dos municípios e das freguesias, na sua atual redação, na Lei das Finanças 

Locais, Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, na sua atual redação, no Regime Geral das Taxas das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, na Lei Geral Tributária, aprovada pelo 

Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro, na sua atual redação, e no Código de Procedimento e de 

Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, com as alterações que 

posteriormente lhe foram introduzidas.  

 

Em cumprimento do disposto no Artigo 118º, do Código de Procedimento Administrativo, o projeto foi objeto 

de apreciação pública, tendo para isso sido publicado, na íntegra, em Boletim Municipal das Deliberações e 

Decisões edição especial n.º 1 de 2013, de 8 de janeiro. 

 

Assim: 

A Assembleia Municipal de Odivelas, fazendo uso da competência que lhe é atribuída pelas alíneas a) e e) 

do n.º 2, do artigo 53.º, do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações que lhe foram 

posteriormente introduzidas, aprova, sob proposta da Câmara Municipal, o Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas Municipais, do Município de Odivelas. 
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FUNDAMENTAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA  

 

Considerando que, a Lei das Finanças Locais, Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, com as alterações que lhe 

foram posteriormente introduzidas, consagra na alínea c) do artigo 10º e nos artigos 15º e 16º, as regras e 

princípios que devem nortear a criação de taxas e outras receitas nas Autarquias Locais, e considerando 

ainda, o regime legal definido pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, que aprova o “Regime Geral das 

Taxas das Autarquias Locais”, com as alterações que lhe foram posteriormente introduzidas, acarretam um 

acréscimo de responsabilização às Autarquias Locais, que deste modo se vêm obrigadas, na definição das 

taxas e seus montantes, a fundamentar não apenas de Direito, mas também, económica e financeiramente 

o valor atribuído, indicando as fórmulas de cálculo, os custos diretos e indiretos, os encargos financeiros, 

amortizações e futuros investimentos realizados ou a realizar pela Autarquia. 

 

Considerando que aferir com rigor o valor pela prestação de serviços e utilização de bens municipais implica 

a imputação contabilística de custos às funções, bens e serviços prestados pela Autarquia e que a 

adaptação dos regulamentos municipais de cobrança de taxas ao regime instituído pela Lei n.º 53-E/2006, 

de 29 de dezembro, é obrigatória para o ano 2010: 

 

- Na preparação do Regulamento de Taxas e outras receitas do Município e seu Regulamento de 

Liquidação e Cobrança, a Câmara Municipal de Odivelas como metodologia para o presente trabalho e 

tendo em conta a não existência de centro de custos, procedeu à identificação de dois tipos de custo, 

diretos e indiretos. 

 

Os valores foram aferidos e fornecidos pelos serviços municipais, com base na sistematização encontrada 

pelo Grupo de Trabalho, tendo em conta que: 

 

- Os custos diretos representam os custos que concorrem diretamente para a função, bens ou serviços 

prestados imputáveis ao serviço municipal, aplicando-se para tal, o valor médio e a quantidade de recursos 

utilizada e foram imputados na razão direta da sua utilização, tendo por base valores médios de aquisição.  

 

O custo da mão de obra direto foi calculado utilizando o custo médio por colaborador em função da sua 

categoria funcional, incluindo, para além do vencimento, os respetivos custos e os encargos sociais 

associados. 

 

- Os custos indiretos representam os custos que não concorrem diretamente para a função, bens ou 

serviços prestados, mas que são imputáveis indiretamente para o apuramento do valor das taxas e outras 
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receitas e foram calculados em função de custos anuais e imputados utilizando um dos métodos previstos 

na contabilidade analítica, ou seja o número de horas efetivas de trabalho consideradas para cada tarefa. 

Para este valor concorrem ainda os seguintes fatores produtivos, calculados na base no histórico dos custos 

anuais distribuídos em função do número de horas anuais efetivas de trabalho: 

- Água, eletricidade, arrendamento de instalações, investimentos, comunicações voz/dados, transporte 

de expediente, serviço da dívida, recursos humanos, posto de trabalho/computador, seguros, assistência e 

manutenção de fotocopiadoras, segurança, limpeza das instalações e amortizações de bens ou 

equipamentos. 

 

De forma a aferir o número de horas anuais efetivas de trabalho, tiveram-se em conta os seguintes fatores: 

a) Número de trabalhadores efetivos no Município de Odivelas = 893 

b) Dias efetivos de trabalho por colaborador = 223 

c) Horas efetivas de trabalho por trabalhador/ano = 1561 

 

Fórmulas de Cálculo: 

• Número de dias efetivos de trabalho no Município de  Odivelas = 

365 dias – 13 dias feriados – 25 dias de férias – 104 dias de fins de semana = 223  dias 

efetivos de trabalho; 

 

• Horas efetivas de trabalho por trabalhador/ano = 

223 x 7 horas de trabalho = 1561 horas/funcionário/ano 

 

• Número de Horas Anuais Efetivas de Trabalho do Muni cípio =  

1561 x 893 = 1.393.973 horas/município/ano 

 

Ficam, assim, criadas as condições para que se implemente o novo Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas Municipais, do Município de Odivelas, que se apresenta: 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

SECÇÃO I 

Objeto e isenções  
 

Artigo 1.º 

Objeto 

1 - O presente Regulamento tem por objeto estabelecer o sistema tarifário devido ao Município de Odivelas 

pela emissão de licenças, autorizações e quaisquer outros factos ou efeitos jurídicos praticados, bem como 

pelas prestações de serviços previstas na Lei das Finanças Locais e, de um modo geral, pelo licenciamento 

municipal de todas as ações de uso do solo a ele sujeitas, no território do Município de Odivelas, e ainda 

das taxas devidas pelos atos administrativos afins, considerando o disposto nos diplomas legais que 

regulam os respetivos procedimentos. 

 

2 - De igual modo são estabelecidas as disposições respeitantes à liquidação, cobrança e pagamento das 

taxas e outras receitas municipais pela concessão de licenças, autorizações e prestação de serviços por 

parte do Município de Odivelas, incluindo aquelas que são objeto de delegação de competências nas 

freguesias. 

 

3 - O presente regulamento não se aplica às situações e casos em que a fixação, a liquidação, a cobrança e 

o pagamento das taxas obedeça a normativos legais específicos.  

 

Artigo 2.º 

Isenções e reduções gerais 

Sem prejuízo de outros factos geradores de isenção e redução legalmente previstos, estão abrangidos pelo 

presente artigo: 

 

1 – As Freguesias do Município de Odivelas. 

 

2 – Excetuam-se da isenção prevista no número anterior os pagamentos devidos por factos geradores da 

contraprestação dum preço, constantes no Livro III do presente Regulamento. 

 

3 - Sem prejuízo de quaisquer outras isenções estabelecidas na lei, gozam de isenção, mediante 

requerimento devidamente fundamentado, do pagamento das taxas previstas no presente Regulamento, as 
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cooperativas, suas uniões, federações e confederações, as associações de bombeiros, coletividades 

desportivas, culturais, recreativas e outras Instituições com caráter de solidariedade social, ou outras 

pessoas coletivas equiparadas, que prossigam fins não lucrativos, desde que constituídas, registadas e 

funcionando nos termos do ordenamento jurídico português, relativamente às atividades que se destinem à 

realização dos seus fins estatutários, mediante apresentação dos respetivos estatutos. 

 

4 - Pessoas com deficiência superior a 60% devidamente comprovada, nos termos da legislação geral, que 

pretendam exercer ou renovar uma atividade ou fazer uso do espaço de domínio municipal, definidos nos 

artigos 71.º, 84.º, 87.º e 127.º, do presente Regulamento, ficam isentas do pagamento da respetiva taxa, 

desde que essa atividade não seja incompatível com o tipo de deficiência que o requerente é portador.  

 

5 - As pessoas que se encontrem na situação definida no número anterior, que pretendam exercer uma das 

atividades previstas no artigo 75.º e na alínea a) do n.º 1, do artigo 76.º, do presente Regulamento, as 

respetivas taxas são reduzidas em 50%, desde que o interessado o requeira. 

 

6 - Pessoas de comprovada insuficiência económica, nos termos da legislação geral, ficam isentas do 

pagamento das taxas referidas nos artigos 71.º, 75.º, alínea a) do n.º1, do artigo 76.º, 83.º e 84.º, do 

presente Regulamento. 

 

7 - A Câmara Municipal, com base em requerimento devidamente fundamentado, por outras entidades não 

abrangidas pelo número 3, do presente artigo, pode isentar os requerentes do pagamento das taxas 

exigíveis, ou reduzir o seu montante, quanto a atividades que se destinem à realização de fins de manifesto 

interesse social ou municipal. 

 

8 - Quando terceiros atuem em conjunto com alguma das entidades referidas no número 3, do presente 

artigo, poderá a taxa ser reduzida em 50% sobre o valor devido, sempre que as referidas entidades 

percecionem parte dos proveitos, em montante não inferior ao valor da isenção. 

 

9 - Nas situações previstas nos números 2 e 3, do artigo 108º, do presente Regulamento, não haverá lugar 

a cobrança da taxa devida pela utilização dos recintos desportivos municipais ou sob gestão municipal, não 

podendo em circunstância alguma ser este valor inferior ao que resultaria da cobrança da taxa devida pela 

utilização destes equipamentos.   

 

Artigo 3.º 

Edificação e urbanização – Isenção e redução especí fica 

1 - Gozam de isenção do pagamento das taxas previstas no presente Regulamento, quanto ao 

licenciamento de edificações que sejam afetas diretamente ao exercício dos seus fins estatutários, as 

cooperativas, suas uniões, federações e confederações, as associações de bombeiros, coletividades 

desportivas, culturais, recreativas e outras Instituições com caráter de solidariedade social, ou outras 
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pessoas coletivas equiparadas, que prossigam fins não lucrativos, bem como as associações de 

proprietários e/ou moradores em bairros de áreas urbanas de génese ilegal, desde que legalmente 

constituídas, registadas e funcionando nos termos do ordenamento jurídico português, mediante 

apresentação dos respetivos estatutos. 

 

2 - Fica sempre excluída da isenção prevista no número anterior a edificação, ou parte dela, que seja 

destinada a ser colocada no mercado concorrencial, imobiliário ou de arrendamento. 

 

3 - Quando, dentro dos cinco anos seguintes ao licenciamento ou autorização da utilização de construções 

isentas de taxas, lhes vier a ser dado, total ou parcialmente, um fim que exclua a isenção, a Câmara 

Municipal cobrará as taxas correspondentes.  

 

4 - Gozam de isenção do pagamento devido pelas taxas previstas no presente regulamento, as obras 

promovidas por quaisquer entidades, quando as obras a edificar constituam execução de Contratos de 

Desenvolvimento de Habitação Social ou de outros programas desenvolvidos no âmbito da política social de 

habitação. 

 

Artigo 4.º 

Áreas urbanas de génese ilegal – Redução específica  

1 - Nas operações de loteamento em AUGI nos termos da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na sua atual 

redação, aplicar-se-ão, como incentivo ao cumprimento do dever de reconversão, a redução de 50% do 

valor das taxas previstas no n.º 2, do artigo 51º, do presente Regulamento, com exceção dos valores 

relativos às compensações das áreas de cedência em falta, nos lotes afetos a moradias unifamiliares ou 

bifamiliares, com ou sem atividade económica compatível com a habitação.  

 

2 -  As taxas de licenciamento, autorização ou admissão de comunicação prévia, previstas no artigo 42º, do 

presente Regulamento, serão reduzidas em 50% no seu valor, se os seus proprietários procederem ao 

pagamento das respetivas taxas, nas condições previstas no artigo 159º, do presente Regulamento. 

 

3 - As reduções previstas nos números anteriores, aplicam-se aos lotes cujos proprietários, 

cumulativamente, cumpram os seguintes requisitos: 

a) Não se encontrem em mora com qualquer das comparticipações legalmente devidas à 

respetiva CAC; 

b) Sejam pessoas singulares; 

c) Sejam proprietários no bairro AUGI em reconversão, de apenas um lote com construção 

prevista para moradia unifamiliar ou bifamiliar, com ou sem atividade económica 

compatível com habitação. 
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Artigo 5.º - Redução ou isenção específica em situa ções de cumulação de exploração de atividades 

económicas e outras situações especiais 

1 - Quando seja requerido alvará, para a exploração no mesmo local, de serviços de restauração e de 

bebidas, em simultâneo e cumulativamente, com outras atividades compatíveis, o valor devido será de 75% 

do resultado do somatório das taxas aplicadas, por cada uma das atividades. 

 

2 - Pela colocação de suportes publicitários em edificações, utilizando anúncios luminosos ou diretamente 

iluminados, quando estes sejam complementares dos anúncios e não entrem na sua medição, com recurso 

à utilização de energias alternativas, ao valor resultante da aplicação da fórmula prevista no n.º 5, do artigo 

62.º, do presente Regulamento, é aplicável uma redução de 50%. 

 

3 - O pedido de colocação de chapéus-de-sol com publicidade, em espaços públicos legalmente ocupados 

por esplanadas, ficam isentos do pagamento da taxa do pedido de licenciamento previsto no n.º 3, do artigo 

66.º, do presente Regulamento. 

 

Artigo 6.º 

Suportes publicitários – Isenção e redução específi ca  

1 - Para efeitos do presente regulamento, não estão sujeitos a liquidação e cobrança de taxas: 

a) Os anúncios respeitantes a serviços de transporte coletivos públicos;  

b) Os cartazes, ou qualquer outro suporte de divulgação de iniciativas políticas;  

c) A difusão de comunicados, notas oficiosas e demais esclarecimentos relativos a atividade 

de órgãos de soberania e da administração central, regional e local; 

d) Placas de proibição de afixação de publicidade ou anúncios; 

e) Outras comunicações que resultem de imposição legal. 

 

2 - As taxas de licença de suportes de publicidade de espetáculos, quando colocados junto ao local onde se 

realize o espetáculo, beneficiam de uma redução de 50% no valor das taxas a aplicar em cada caso. 

 

Artigo 7.º 

Celebração de contratos e fornecimento de peças pro cessuais no âmbito da contratação pública – 

Isenções 

1 - Estão isentos do pagamento do valor previsto no artigo 120º, do presente regulamento, o fornecimento 

de peças processuais no âmbito da aquisição de bens e serviços e de empreitadas de obras públicas, 

quando a escolha do procedimento adjudicatório seguir o regime do ajuste direto. 

 

2 - Ficam isentos do pagamento do valor previsto no n.º 9 do artigo 118º, do presente Regulamento, a 

celebração de contratos de aquisição de serviços, quando relativos aos recursos humanos. 
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Artigo 8.º 

Avaliação de critério de incomodidade – Redução esp ecífica 

Há lugar a uma redução de 15%, no valor apurado nos termos da alínea a) e b) do artigo 128º, quando na 

mesma deslocação for efetuada a medição do ruído ambiente, bem como, do ruído residual. 

 

Artigo 9.º 

Redução específica dos Serviços do Consultório Vete rinário Municipal 

Os munícipes que comprovem ter insuficiência económica e apresentem cartão de eleitor do Município de 

Odivelas, proprietários de gatídeos e canídeos com seis ou mais meses de idade, e apresentem prova do 

respetivo registo e licenciamento, podem recorrer aos serviços de clínica de animais de companhia pagando 

20% da tabela em vigor para o exercício de clínica de animais de companhia, com exceção dos 

medicamentos e outros produtos. 

 

Artigo 10.º 

Redução específica da Comissão Arbitral Municipal n o âmbito do regime de arrendamento urbano 

1 - As taxas previstas nas alíneas a) e b) do número 2, do artigo 112º, são reduzidas a um quarto quando se 

trate de várias unidades de um mesmo edifício, para cada unidade adicional à primeira.  

 

2 - Pela submissão de litígio à decisão da CAM é devida metade da taxa por cada uma das partes, sendo o 

pagamento efetuado pelo requerente juntamente com a apresentação do requerimento inicial e pelo 

requerido no momento da apresentação da defesa. 

 

Artigo 11.º 

Cemitérios – Isenção específica 

 Os indigentes estão isentos de pagamento das taxas devidas pela prática de qualquer serviço fúnebre, nos 

Cemitérios Municipais. 

 

Artigo 12.º 

Fornecimento de informação geográfica – Redução esp ecífica 

O fornecimento de informação geográfica, para fins escolares ou académicos, terá uma redução de 50% 

sobre o valor apurado no artigo 122º, do presente Regulamento, mediante apresentação de documento 

emitido pela instituição de ensino que justifique o pedido.  
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Artigo 13.º 

Estacionamento público – Isenção e redução específi ca  

As isenções e reduções específicas do pagamento de taxas devidas pelo estacionamento na via pública são 

definidas por regulamento próprio. 

 
Artigo 14.º 

Dossiers de candidatura do “Programa de Apoio ao Em preendedorismo e à Criação do Próprio 

Emprego” – Isenção específica 

1 - Os requerentes de dossiers de candidatura ao PAECPE, previstos no Livro II, Capitulo VIII, Secção II, 

nos artigos 109º e 110º, do presente Regulamento, ficam isentos do pagamento de taxas, quando os 

respetivos projetos se destinem a ter concretização na área geográfica do Município de Odivelas. 

2 - Nas situações em que os requerentes não concretizem os respetivos projetos na área geográfica do 

Município de Odivelas ou que se constate a sua utilização abusiva, a isenção será anulada e a Câmara 

Municipal cobrará os valores devidos. 

 

Artigo 15.º 

Processo de atribuição de isenção e redução de taxa s 

1 - A isenção e redução de taxas previstas no presente regulamento não dispensam o cumprimento das 

demais formalidades legais. 

 

2 - As isenções e reduções previstas no Capitulo I, do presente Livro, são concedidas por despacho do 

Presidente da Câmara Municipal, com a faculdade de subdelegação. 

 

3 - Excetuam-se do número anterior, as isenções previstas nos números 7, 8 e 9, do artigo 2º, do presente 

Regulamento, que são concedidas por deliberação da Câmara Municipal. 

 

4 - As isenções serão deferidas após apresentação de requerimento pelos interessados, e desde que façam 

prova da qualidade em que o requerem, não serem devedores às finanças, segurança social e ao Município 

de Odivelas e demais requisitos exigidos para a concessão das mesmas. 

 

5 - As isenções previstas não autorizam os beneficiários a utilizar meios suscetíveis de lesar o interesse 

municipal e não abrangem as indemnizações por danos causados no património municipal. 

 

Artigo 16.º 

Indeferimento de isenção ou redução de pagamento de  taxas 

O indeferimento de isenção ou redução de pagamento de taxas devidas, deve ser notificado ao requerente, 

para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento devido, seguindo o regime dos artigos 157.º e seguintes, do 

presente Regulamento. 
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SECÇÃO II 

Hasta pública 

 

Artigo 17.º 

Hasta pública 

1 - Sempre que se presuma a existência de mais de um interessado, no uso e ocupação da via e do espaço 

público, ou de quaisquer bens imóveis públicos ou privados do Município de Odivelas, deve a Câmara 

Municipal promover a arrematação em hasta pública do direito da ocupação ou de uso, tendo por base um 

valor de licitação. 

 

2 - Excetuam-se do regime de hasta pública a utilização dos bens do domínio privado municipal, quando, 

por manifesto interesse público, devidamente fundamentado e deliberado pelos órgãos autárquicos 

competentes, dele resulte um benefício para o Município de Odivelas. 

 

3 - O produto da arrematação será cobrado no ato da praça, salvo se o arrematante declarar que deseja 

efetuar o pagamento em prestações, devendo, nesse caso, efetuar o pagamento de 50% sobre o valor da 

arrematação. 

 

4 - As restantes prestações deverão ser pagas de acordo com o estatuído no n.º 2, do artigo 158º, do 

presente Regulamento. 

 

5 - Em igualdade de licitação terá direito de preferência a pessoa que tinha o anterior uso e utilização do 

bem de domínio público ou privado municipal, exceto se o direito tiver caducado. 

 

6 - Em caso algum, ao regime de hasta pública, após licitação poderá ser aplicado qualquer redução ou 

isenção prevista no presente Livro. 

 

Artigo 18.º  

Valor de licitação 

Sempre que a Câmara Municipal promova a arrematação em hasta pública, nos termos do artigo anterior, 

do direito de uso ou ocupação de algum bem de domínio público ou privado municipal, o valor mínimo de 

cada lanço será previamente definido, tendo por base avaliação económico-financeira que determine o 

benefício económico que o arrematante possa vir a retirar pela utilização do bem em causa. 
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SECÇÃO III - Emissão, renovação e cessação das lice nças e autorizações 

 

Artigo 19.º 

Emissão da licença ou autorização 

Na sequência do deferimento do pedido de licenciamento ou autorização e mediante o pagamento das 

respetivas taxas, ou outros pagamentos legalmente exigíveis, os serviços municipais assegurarão a 

emissão do respetivo título, no qual deverá constar: 

a) A identificação do titular: nome, morada ou sede e número de identificação fiscal; 

b) O objeto da licença ou da autorização, sua localização e características; 

c) As condições impostas pela licença ou autorização; 

d) A validade da licença ou autorização, bem como o seu número de ordem. 

 

Artigo 20.º 

Precariedade das licenças e autorizações 

1 - Todas as licenças e autorizações concedidas são consideradas precárias, podendo a Câmara Municipal, 

por motivo de interesse público, devidamente fundamentado, fazer cessá-las, restituindo, neste caso, a taxa 

correspondente ao período não utilizado. 

 

2 - Excetuam-se do disposto no número anterior as licenças e autorizações que, nos termos da lei, não 

sejam consideradas precárias. 

 

SECÇÃO IV 

Prova documental  

 

Artigo 21.º 

Prova documental  

1 - Deverão ser apresentados pelos requerentes os documentos bastantes que façam prova dos factos e do 

direito invocado. 

 

2 - Os documentos autênticos ou autenticados apresentados pelos requerentes para a comprovação dos 

factos deverão ser devolvidos, quando dispensáveis. 

 

3 - Sempre que o conteúdo dos documentos deva ficar registado no processo e o apresentante manifeste 

interesse na posse dos mesmos, os serviços extrairão e apensarão as fotocópias necessárias, cobrando o 

respetivo custo nos termos do fixado no presente Regulamento. 
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SECÇÃO V 

Delegação de competências nas Juntas de Freguesia 

 

Artigo 22.º 

Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas d e Freguesia 

1 - O exercício das competências previstas no presente Regulamento, nos aspetos delegados nas Juntas 

de Freguesia, deve entender-se delegado enquanto vigorarem os respetivos Protocolos de Delegação, 

exceto quanto à competência para deferir a isenção ou redução específica das taxas. 

 

2 - A competência para aprovar regulamentos ou quaisquer outros normativos, fixar taxas e outras receitas 

municipais, nas áreas objeto de delegação, é da exclusiva competência da Assembleia Municipal, sob 

Proposta da Câmara Municipal. 

 

3 - Quaisquer atos que violem expressa, tácita, direta ou indiretamente o número anterior, são considerados 

ilegais e consequentemente nulos, por violação do regime geral das taxas das autarquias locais e da Lei 

das Finanças Locais. 

 

4 - Em todos os atos praticados pelas Juntas de Freguesia, no âmbito do Protocolo de Delegação de 

Competências, que envolvam a aplicação do “Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais”, este 

deve ser expressamente mencionado. 

 

5 - Todas as iniciativas ou obras praticadas pelas Juntas de Freguesia, no âmbito do Protocolo de 

Delegação de Competências, devem ser objeto de devida publicitação no local onde estas ocorram, com 

expressa menção percentual da comparticipação das entidades envolvidas. 

 

CAPÍTULO II 

CONTAGEM DE PRAZOS E INTERPRETAÇÃO  
 

SECÇÃO I 

Contagem de prazos 

 

Artigo 23.º 

Prazo - Regra geral 

1 - As taxas diárias, semanais, mensais ou anuais são devidas por cada dia, semana, mês, ano ou fração, e 

a sua validade, com exceção dos títulos habilitantes à realização da obra, caduca no final do prazo 

concedido. 
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2 - O prazo para pagamento voluntário das taxas e outras receitas municipais é de 15 dias a contar da 

notificação para pagamento, efetuada pelos serviços competentes, exceto nos casos em que a lei fixe prazo 

específico. 

 

3 - Nas situações em que o ato ou facto já tenha sido praticado ou utilizado sem o necessário título 

constitutivo do direito ou da situação jurídica que satisfaça a pretensão do requerente, nos casos de revisão 

do ato de liquidação que implique uma liquidação adicional e nos casos de liquidação periódica, o prazo 

para pagamento voluntário é de 8 dias, a contar da notificação para pagamento, sem prejuízo do respetivo 

processo de execução fiscal, contraordenacional ou de outra natureza. 

 

4 - Nos termos do Código de Procedimento e de Processo Tributário é expressamente proibida a concessão 

de moratória. 

 

Artigo 24.º 

Regras de contagem dos prazos  

1 – Os prazos para pagamento são contínuos, não se suspendendo aos sábados, domingos e feriados. 

 

2 – O prazo que termine em sábado, domingo ou em dia feriado transfere-se para o primeiro dia útil 

imediatamente seguinte. 

 

Artigo 25.º 

Renovação de atos – Prazo específico 

O pedido de renovação, desde que legalmente admissível, de quaisquer atos administrativos deverá fazer-

se até ao último dia útil anterior ao termo do período da vigência do ato, salvo se outro resultar da lei, sob 

pena da sua caducidade. 

 

SECÇÃO II 

Legislação subsidiária e interpretação 

 

Artigo 26.º 

Legislação subsidiária – Integração de lacunas   

De acordo com a natureza das matérias, às relações jurídico-tributárias geradoras da obrigação de 

pagamento de taxas, aplicam-se, subsidiariamente: 

a) A Lei das Finanças Locais; 

b) A Lei Geral Tributária; 

c) A lei que estabelece o quadro de competências e o regime jurídico de funcionamento dos 

órgãos dos municípios e das freguesias; 

d) O Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais; 

e) O Código de Procedimento e de Processo Tributário; 
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f) O Código de Processo nos Tribunais Administrativos; 

g) O Código do Procedimento Administrativo; 

h) O Regime Geral das Infrações Tributarias.  

 

Artigo 27.º 

Interpretação 

1 - Os casos de dúvida de interpretação e aplicação do presente regulamento serão decididos por despacho 

do Presidente da Câmara Municipal, mediante prévio parecer. 

 

2 - O despacho referido no número anterior vincula os serviços municipais e deverá ser aplicado em todas 

as situações análogas. 

 

SECÇÃO III 

Infrações, atualização e norma de conformidade 

 

Artigo 28.º 

Penalidades 

A prática de um ato ou facto gerador duma obrigação tributária ou do pagamento de um preço sem que 

tenha sido dado origem a procedimento próprio, ou, a sua prática para além dos prazos estipulados, sem 

que tenha sido pedida a sua renovação, constitui crime nos termos da legislação penal vigente ou 

contraordenação punível por lei ou regulamento próprio. 

 

Artigo 29.º 

Contraordenações 

As infrações às normas do presente Regulamento constituem crime ou contraordenação, a aplicar 

cumulativamente com o mesmo e demais legislação e Regulamentos Municipais aplicáveis. 

 

Artigo 29-A.º 

Execuções Fiscais 

1 - O reembolso com despesas de papel, fotocópias e outro expediente, bem como outros encargos, é 

calculado à razão de metade de 1 UC nas primeiras 50 folhas ou fração do processado e de um décimo de 

13 UC por cada conjunto subsequente de 25 folhas ou fração do processado. 

 

2 - No processo de execução fiscal, o reembolso a que se refere o número anterior não pode exceder o 

montante das despesas efetivamente realizadas.  
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Artigo 30º  

Atualização anual de valores e aplicação do imposto  do selo e emolumentos 

1 - As taxas e outras receitas municipais previstas no presente Regulamento serão atualizadas anualmente 

de acordo com a taxa de inflação prevista no Orçamento de Estado para o ano seguinte. 

 

2 - Qualquer atualização aos valores previstos no presente Regulamento de acordo com outro critério que 

não o referido no número anterior, implicará a aprovação pela Câmara Municipal de proposta a apresentar à 

Assembleia Municipal, em conformidade com a legislação em vigor. 

 

3 - As atualizações anuais previstas nos números 1 e 2, do presente artigo, deverão ser tidas em conta na 

preparação do Orçamento Municipal para o ano seguinte. 

 

4 - A atualização das taxas indexadas ao valor definido anualmente por Portaria relativa ao valor do preço 

médio do m2 de construção, que serve de base para avaliação do IMI, será reportada à que estiver em vigor 

no momento da atualização do presente Regulamento. 

 

5 - A atualização indexada ao valor definido anualmente pela CMO relativa ao valor do preço de registo de 

terrenos do domínio municipal será reportada ao que estiver em vigor no momento da atualização do 

presente Regulamento. 

 

6 - A atualização indexada ao valor do salário mínimo nacional será reportada ao que estiver em vigor no 

momento da atualização do presente Regulamento. 

 

7 - Aos valores previstos no presente regulamento acresce o imposto do selo e emolumentos, quando 

devidos. 

 

Artigo 31.º 

Publicitação 

1 - O presente Regulamento é publicitado de acordo com a legislação em vigor. 

 

2 - A fundamentação de Direito e a justificação económico-financeira dos valores a liquidar e a cobrar, nos 

termos do presente Regulamento, estão disponíveis para consulta.  

 

3 - Para efeitos do número anterior os interessados deverão requerer a sua consulta nos locais de 

atendimento ao público do Município, que agendarão a disponibilização dos elementos com os serviços 

competentes. 

 

4 – O presente Regulamento está disponível no portal do município www.cm-odivelas.pt 
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Artigo 32.º 

Expressão monetária 

Todos os valores apresentados no presente Regulamento são expressos em Euro. 

 

Artigo 33.º 

Norma de conformidade 

 

Todos os regulamentos municipais deverão conformar-se com as normas constantes do presente 

Regulamento. 
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CAPÍTULO I 

INCIDÊNCIA OBJETIVA E SUBJETIVA 

 

SECÇÃO I 

Incidência objetiva e subjetiva 

 

Artigo 34.º 

Incidência objetiva 

As taxas municipais incidem sobre utilidades prestadas aos particulares ou geradas pela atividade dos 

municípios, designadamente: 

a) Pela realização, manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas primárias e secundárias; 

b) Pela concessão de licenças, prática de atos administrativos e satisfação administrativa de outras 

pretensões de caráter particular; 

c) Pela utilização e aproveitamento de bens do domínio público e privado municipal; 

d) Pela gestão de tráfego e de áreas de estacionamento; 

e) Pela gestão de equipamentos públicos de utilização coletiva; 

f) Pela prestação de serviços no domínio da prevenção de riscos e da proteção civil; 

g) Pelas atividades de promoção de finalidades sociais e de qualificação urbanística, territorial e 

ambiental; 

h) Pelas atividades de promoção do desenvolvimento e competitividade local e regional; 

i) Sobre a realização de atividades dos particulares geradores de impacto ambiental negativo; 

j) Pelas utilidades prestadas ou geradas pelas atividades, no âmbito do Balcão do empreendedor.  

 

Artigo 35.º 

Incidência subjetiva 

1 - O sujeito ativo da relação jurídico-tributária geradora da obrigação de pagamento das taxas previstas no 

presente regulamento é o Município de Odivelas, como titular do direito de exigir aquela prestação. 

 

2 - O sujeito passivo é a pessoa singular, coletiva ou outras entidades legalmente equiparadas que, nos 

termos da lei e dos regulamentos aprovados pelos órgãos municipais competentes, estejam vinculados ao 

cumprimento da prestação tributária. 
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SECÇÃO II 

Balcão do Empreendedor 

 

Artigo 35-Aº 

Balcão do Empreendedor 

 

1 – Pela apresentação de mera comunicação prévia e de comunicação prévia com prazo, é devida a taxa 

de …………………………………….…….…………………………………………………………………… ...100,00 

 

2 – Pela comunicação ou declaração de atualização de dados comunicados, é devida a taxa de 

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

 

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

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

dos números anteriores as seguintes taxas: 

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

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

 

4 – Aos valores previstos nos números anteriores acrescem as taxas devidas correspondestes à pretensão 

formulada. 

 

CAPÍTULO II 

OPERAÇÕES URBANÍSTICAS 

 

SECÇÃO I 

Definições 

 

Artigo 36.º 

Definições  

Para efeitos do presente regulamento e com o objetivo de uniformizar a terminologia urbanística em todos 

os regulamentos municipais considera-se que os conceitos urbanísticos referidos no presente Regulamento 

são os definidos no RMEU. 
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SECÇÃO II 

Serviços diversos 

 

 Artigo 37.º 

Serviços diversos 

1 - Averbamentos em processos ………………………………………………………….......................31,13 

 

2 - Depósito de ficha técnica de habitação, por cada ficha: 

a) Em suporte papel……………………………………………………………….......................25,00 

b) Em suporte digital………………………………………………………………......................20,00 

 

3 - Sempre que as fichas técnicas sejam entregues em ambos os formatos, apenas será cobrada a 

taxa relativa ao depósito da ficha técnica de habitação em formato digital 

 

4 - Segunda via da ficha técnica da habitação……………………………………………......................25,00 

 

5 - Consulta a livro de obra em formato digital……………………………………………….....................4,71 

 

6 - Averbamentos de processos de construção e de alteração de instalação de armazenamento de 

produtos de petróleo e instalação de postos de abastecimento de combustíveis……..................60,00 

 

SECÇÃO III 

Taxas referentes a operações urbanísticas  

 

Artigo 38.º 

Destaque 

Por pedido de informação relativo a destaque………………………………………………….......................80,00 

 

Artigo 39.º 

Pedidos de informação prévia ou de localização 

1. Pedido de informação prévia sobre: 

a) Construção de moradia uni ou bifamiliar…………………...…………………..........................100,00 

b) Construção de edifício de habitação coletiva ou destinado a atividades 

económicas............................................................................................................................100,00 

c) Pedido de operação de loteamento ou obras de urbanização………………….....................200,00 

 

2. Pedido de parecer de localização: 

a) Nos termos da legislação específica para o estabelecimento de empreendimentos 

turísticos................................................................................................................................238,30 
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b) Nos termos da legislação específica para o licenciamento industrial…………..............238,30  

Artigo 40.º 

Pedidos de licenciamento e de comunicação prévia 

São cobrados os seguintes valores pelos pedidos de licenciamento, autorização e comunicação prévia de 

operação urbanística: 

1 - Procedimento de comunicação prévia para construções inseridas, ou não, em alvarás de loteamento: 

a) Moradia uni ou bifamiliar e seus anexos…………………………………………….....................100,00 

b) Edifício até 8 frações…………………………………………………………………......................225,00 

c) Edifício com mais de 8 frações………………………………………………................................605,69 

d) Edifício de impacte semelhante a loteamento……………………………………........................850,00 

       

2 - Alteração ao projeto de arquitetura ……………………………………………………….......................100,00

      

3 - Construções não inseridas em alvarás de loteamento (procedimento de licenciamento): 

a) Moradia uni ou bifamiliar e seus anexos……...……………………………………......................100,00 

b) Edifício até 8 frações……………………………. ………………………………….. .....................240,00 

c) Edifício com mais de 8 frações ……………………………………………….....................605,69 

d) Edifício de impacte semelhante a loteamento…………………………......................................970,00 

 

4 - Pedido de licenciamento ou comunicação prévia de operação de loteamento e respetivas obras de 

urbanização situadas em AUGI: 

a) Por pedido até 100 frações…………………………………………...……………….......................790,00 

b) Por pedido com mais de 100 frações……………………………………………….…..................1.100,00 

c) Pedido de alteração a alvará de loteamento até 100 frações……………………….....................602,00 

d) Pedido de alteração a alvará de loteamento com mais de 100 frações…...……….....................757,00

    

5 - Pedido de licenciamento ou comunicação prévia de operação de loteamento e respetivas obras de 

urbanização não situadas em AUGI: 

a) Por pedido até 100 frações………………………………………………………….......................1.648,44 

b) Por pedido com mais de 100 frações………………………………………………......................1.915,82 

c) Pedido de alteração a alvará de loteamento até 100 frações………………………....................570,00 

d) Pedido de alteração a alvará de loteamento com mais de 100 frações ……….........................670,00 

 

6 - Pedido de obras de demolição………………………………………………………………......................160,00 

 

7 - Pedido de realização de intervenção no subsolo……………………………………………...................100,00 

 

8 - Pedido de instalação de infraestruturas de suporte de estações de radiocomunicação.....................100,00 
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9 - Pedido de licenciamento ou comunicação prévia de remodelação de terrenos…………...................100,00 

 
10 - Sempre que se verifique que os pedidos referidos nos números 4 e 5 do presente artigo prevejam a 

construção de área destinada a atividades económicas, e a mesma não se encontre contabilizada em 

frações, por cada 100 m2 ou fração de área de construção destinada àquele uso deverá ser feita a 

equiparação a uma fração, devendo o valor obtido relevar para a determinação do número de frações. 

 

11 - Pedido de licenciamento ou comunicação prévia de outras operações 

urbanísticas.................................................................................................................................................45,41 

 

Artigo 41.º  

Instalações de armazenamento de produtos de petróle o e instalações de postos de abastecimento 

de combustíveis  

Apreciação dos pedidos de aprovação dos projetos de construção e de alteração de instalações de 

armazenamento de produtos de petróleo e instalações de postos de abastecimento de combustíveis, de 

acordo com o previsto em legislação específica: 

 

Capacidade total dos reservatórios 

>=5000(m3) <5000>=500(m3) <500>=50 (m3) <50 (m3) 

3.900,00€ acrescido de 42,00€ 

por cada 100m3 (ou fração acima 

de 5000 (m3) 

1.200,00€ acrescido de 

6,00€ por cada 10 m3 (ou 

fração) acima de 500 (m3) 

600,00€ acrescido de 6,00€ 

por cada 10 m3 (ou fração) 

acima de 50 (m3) 

300,00€ 

 

SECÇÃO IV  

 Taxas de licenciamento, autorização ou admissão de  comunicação prévia 

 

Artigo 42.º 

Licença, autorização ou admissão de comunicação pré via de obras 

1 - A licença ou autorização de obras de edificação, está sujeita ao pagamento do valor resultante da 

aplicação da seguinte fórmula: 

 

 V = T + (P x Z x Y) + (M1 x U1) + (M2 x U2) + (M3 x U3) + (M4 x U4) + (M5 x U5) + (M6 x U6) + 

(Mb1 x B1) + (Mb2 x B2) 

Em que: 

T= Taxa devida pela emissão de alvará de obras de edificação……………………………….....................41,72 

P= Prazo de execução da obra em meses ou fração 

Z= Área total de construção em m2 
 

Y= Valor do m2 ou fração de área de construção………………………………………………........................0,32 
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M1= Área de construção destinado a habitação em m2  

U1= Valor por m2 ou fração de área de construção destinado a habitação………………............................1,94 

M2= Área de construção destinado a atividades económicas em m2  

U2= Valor por m2 ou fração de área de construção destinada a atividades económicas….........................2,77 

M3= Área exterior de superfície não permeável associada a atividades económicas em m2  

U3= Valor por m2 ou fração de área exterior de superfície não permeável associada a edifício de atividades 

económicas……………………………………………………………................................................................1,94 

M4= Área de construção de espaços destinados a parqueamento, arrecadações, varandas, terraços, salas 

de condomínio e pisos técnicos em m2  

U4= Valor por m2 ou fração de área de construção destinada a parqueamento, arrecadações, varandas, 

terraços, salas de condomínio e pisos técnicos…………………………………….........................................0,57 

M5= Área de construções não inerentes ao edifício principal designadamente telheiros, anexos e outros, em 

m2  

U5= Valor por m2 ou fração de outras construções não inerentes ao edifício principal, designadamente 

telheiros, anexos e outros……………………………………………………….................................................1,77 

M6= Comprimento de construções não inerentes ao edifício principal, designadamente muros e vedações 

em metros lineares 

U6= valor em metros lineares ou fração de outras construções não inerentes ao edifício principal, 

designadamente muros e vedações…………………………………………………….....................................1,77 

Mb1= Área de corpos balançados não encerrados em m2 

B1= Valor por m2 ou fração de construção de corpos balançados não encerrados………........................15,16 

Mb2= Área de corpos balançados encerrados e salientes destinados a aumentar a superfície útil da 

edificação por m2 

B2= Valor por m2 ou fração de construção de corpos balançados encerrados e salientes destinados a 

aumentar a superfície útil da edificação.....................................................................................................29,28 

 

2 - A aceitação de comunicação prévia está sujeita ao pagamento do valor resultante da aplicação da 

seguinte fórmula, cujas variáveis e valores estão definidas no número 1, do presente artigo: 

 

 V = T + (P x Z x Y) + (M1 x U1) + (M2 x U2) + (M3 x U3) + (M4 x U4) + (M5 x U5) + (M6 x U6) + 

(Mb1 x B1) + (Mb2 x B2) 

       

3 - As alterações de uso a construção executada estão sujeitas ao pagamento do valor resultante da 

seguinte fórmula: 

V = T + P x ((Z  x  Y) + (M x C)) 

 

Em que; 

T= Taxa de emissão de alteração à autorização de utilização………………..................……....................41,72 

P= Prazo de execução da obra 
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Z= Área de construção em m2
 

Y= Valor por m2 ou fração de área de construção…………………………...........................….....................0,32 

M= Área de uso alterado em m2 

C= Valor por m2 ou fração de uso alterado……………………………...........................................................1,94 

 

Artigo 43.º 

Outras operações urbanísticas 

Pela emissão de licença ou autorização da realização das seguintes operações urbanísticas, é devido o 

valor resultante da aplicação das seguintes e correspondentes fórmulas: 

1 - Aberturas de vala   

V = T + (PxZxH1) 

 

Em que: 

T= Taxa de emissão de alvará de licença ou autorização………...............................................................41,72 

P= Prazo de execução da obra por dia ou fração 

Z= Área de vala aberta em m² 

H1= Valor de m² de vala  por m²………………………………………………………………………………….5,00 

 

2 - Remodelação de terreno 

V= T+ (P x Z x H2) 

 

Em que: 

T= Taxa de emissão de alvará de licença ou autorização…………...........................................................41,72 

P= Prazo de execução da obra por mês ou fração 

Z= Por cada hectare remodelado ou fração 

H2= Valor por hectare de terreno remodelado……………………….........................................................168,37 

 

3 - Construções destinadas à instalação de infraestruturas de suporte de estações de radiocomunicação,  

V= T+ (P x Z x H3) 

 

Em que: 

T= Taxa de emissão de alvará de licença ou autorização……..................................................................41,72 

P= Prazo de execução da obra por dia ou fração 

Z= Área de construção em m² 

H3= Valor por m² de área de construção……………………………..............................................................0,56 
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4 - Outras operações urbanísticas: 

V= T+ (P x Z x H4) 

Em que: 

 

T= Taxa de emissão de alvará ou outro título ……………………....................................…......................41,72 

P= Prazo de execução ou ocupação por mês ou fração 

Z= Área da ocupação em m² 

H4= Valor por m² de área de ocupação ……………...................................................................................0,50 

       

Artigo 44.º 

Licença parcial 

A licença parcial emitida ao abrigo do n.º 6, do artigo 23.º, e n.º 4, do artigo 116.º, do RJUE, está sujeita ao 

pagamento integral da taxa calculada para a emissão do alvará de licença de construção definitiva. 

 

Artigo 45.º 

Alvará de licença ou comunicação prévia de operação  de loteamento ou de obras de urbanização 

1 - A emissão de alvará de licença de loteamento com obras de urbanização, está sujeita ao pagamento do 

valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V = T + (P x Y) + (A1 x M1) + (A2 x M2) + (A3 x M3) 

 

Em que: 

T= Taxa devida pela emissão a aplicar em todas as licenças e autorizações de obras de 

urbanização……………………………………............................................................................................512,46 

P= Prazo de execução das obras de urbanização em meses 

Y= Valor por mês ou fração……………………...........................................................................................55,96 

A1= Valor por cada lote……………………………………............................................................................25,57 

M1= Número de lotes constituídos  

A2= Valor cada fogo…………………………….................................................................….......................10,46 

M2= Número de fogos previstos 

A3= Valor de outra utilização…………………....................................................................….......................0,36 

M3= Área de outras utilizações por cada m2 ou fração 

 

2 - A emissão de alvará de obras de urbanização, está sujeita ao pagamento do valor resultante da 

aplicação da seguinte fórmula: 

V = T + (P x Y) + (D1 x M1)  

 

Em que: 
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T= Taxa devida pela emissão do alvará em todas as licenças e autorizações de obras de 

urbanização……………………….……….........................................................................…......................512,46  

P= Prazo de execução das obras de urbanização, por mês ou fração  

Y= Valor por cada mês ou fração…………………………...........................................................................55,96 

D1= Valor de área a urbanizar por hectare………………………..............................................................104,59 

M1= Número de hectares a urbanizar 

 

SECÇÃO V 

Prorrogações de prazo e obras inacabadas 

 

Artigo 46.º 

Prorrogações de prazo do pedido de licença, autoriz ação ou admissão de comunicação prévia de 

obras 

1 - Estão sujeitas ao pagamento das seguintes taxas, o pedido de prorrogação de prazos para a execução 

de obras de: 

a) Edificação……………………………………..............................................……........................90,00 

b) Urbanização…………………………………..........................................……….........................90,00 

 

2 - A prorrogação do prazo do pedido de licença, autorização ou admissão de comunicação prévia de obras 

de edificação, está sujeita ao pagamento do valor resultante da aplicação das seguintes fórmulas consoante 

se trate de: 

              2.1 - Primeira prorrogação de prazo, por mês ou fração e m2 de construção ou fração 

                    V= T + (P x F x M) 

 

Em que: 

T= Taxa devida pela emissão de alvará …………................................……………………….....................41,72 

P= Prazo de execução da obra 

F= Área total de construção em m2 

M= Valor por m2 ou fração da área de construção………………………..............................….....................0,32 

 

2.2 - Prorrogação de prazo para acabamentos ou prorrogação na sequência de alterações, por mês 

ou fração e m2 de construção ou fração 

                     V= T + (P x G x M) 

 

Em que: 

T= Taxa devida pela emissão de alvará…………………………….............................................................41,72 

P= Prazo de execução da obra 

G= Área de construção por m2 ou fração 

M= Valor por m2 ou fração da área de construção………...............................................……......................0,63 
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3 - A emissão de aditamento de licença, autorização ou admissão de loteamento ou obras de urbanização, 

está sujeita ao pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V = T + (P x Y) + (E1 x M1) + (E2 x M2) + (E3 x M3)  

 

Em que: 

T= Taxa devida pela emissão de aditamento a aplicar em todos os pedidos de alteração a loteamento ou 

obras de urbanização……………………...................................................................................................512,46 

P= Prazo acrescido ao prazo inicial concedido por mês ou fração 

Y= Valor do prazo acrescido por mês e fração………………….….............................................................55,96 

E1= Por cada lote alterado 

M1= Valor de cada lote alterado………………………….…........................................................................25,57 

E2= Por cada fogo alterado 

M2= Valor por cada fogo alterado………………………………...….....................................…....................10,46 

E3= Por cada uso ou fração não habitacional alterado 

M3= Valor de cada fração com uso diferente…………………..........................................…......................36,56 

 

Artigo 47.º 

Obras inacabadas 

1 - Pelo pedido de licença ou Comunicação Prévia especial para conclusão de obras inacabadas .…100,00 

 

2 - A licença especial para conclusão de obras inacabadas de edificação, está sujeita ao pagamento do 

valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= S + (P x M x I) 

 

Em que: 

S= Taxa devida pela emissão de título……………………............................................…….......................41,72 

P= Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração  

M= Valor por m2 de área de construção……………………...............................................…........................0,63 

I= Área de construção por m2 ou fração  

 

3 - A licença especial para conclusão de obras inacabadas de urbanização, está sujeita ao pagamento do 

valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= S1 + (P x M) 

 

Em que: 

S1= Taxa devida pela emissão de título………………………..........................................….....................512,46 

P= Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração  

M= Valor por mês ou fração……………………………………...........................................…......................55,96 
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SECÇÃO VI 

Autorizações de utilização e alterações de utilizaç ão de edificações 

 

Artigo 48.º 

Pedidos de autorização de utilização ou alteração d e utilização 

Pelos pedidos de autorização de utilização ou alteração de utilização são devidas as seguintes taxas: 

a) Pelo pedido de autorização ou alteração de utilização…….........................................................75,00 

b) Ao valor definido na alínea anterior acresce o valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= T + (J1 x M1) + (J2 x M2) + (J3 x M3) 

 

Em que: 

T= Taxa devida pela emissão do alvará de utilização  …………..…......................................................41,73 

J1= Número de frações habitacionais 

J2= Área de construção de fração não habitacional 

J3= Outras áreas de construção 

M1= Valor por fração habitacional…………………………..........................................................................10,18 

M2= Valor por m2 de área de construção de fração não habitacional .........................................................0,44 

M3= Valor por m2 – Outras áreas de construção………………................................................................…0,10 

 

SECÇÃO VII 

Taxas por vistoria 

 

Artigo 49.º 

Vistorias e diligências  

Pelos pedidos de realização de vistorias e diligênc ias são devidas as seguintes taxas: 

 

1 - Diligencia para verificação dos requisitos de constituição de propriedade horizontal: 

a)  Um fogo e seus anexos ou unidade de ocupação tais como estabelecimento, garagem ou 

similares……...........................................................................….........................................….100,00 

b)  Por cada fogo ou fração a mais……………………………...........................…......................…...7,84 

 

2 - Vistorias requeridas para efeitos dos artigos 89º e 90º, do RJUE…….....................….......................100,00 

3 – REVOGADO 

4 - Diligências para efeitos do previsto no artigo 56º, do CPA……………………....................................100,00 

5 - O pagamento dos peritos não funcionários municipais deverá ser efetuado diretamente pelos 

interessados às entidades a que pertençam e em conformidade com seus respetivos regulamentos. 
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6 - Taxas para vistorias relativas aos projetos de construção e de alteração de instalações de 

armazenamento de produtos de petróleo e instalações de abastecimento de combustíveis: 

 

  Capacidade total dos reservatórios 

 >=5000(m3) <5000>=500(m3) <500>=50 (m3) <50 (m3) 

Vistorias relativas ao processo de 

licenciamento 
600,00 € 600,00 € 480,00 € 300,00 € 

Vistorias para verificação do cumprimento 

das medidas impostas não decisões 

proferidas sobre reclamações  

600,00 € 600,00 € 480,00 € 300,00 € 

Vistorias periódicas 1.800,00 € 900,00 € 480,00 €  300,00 € 

Repetições das vistorias para verificação 

das condições impostas 
1.200,00 € 1.200,00 € 600,00 € 480,00 € 

 

7 - Pedido de vistoria destinada a receção provisória ou definitiva de obras de urbanização: 

a) Por obras que abranjam menos de 100 frações………........................................................…625,00 

b) Por obras que abranjam mais de 100 frações…………………................................................685,00 

c) Por obras que abranjam menos de 100 frações em AUGI………............................................417,00 

d) Por obras que abranjam mais de 100 frações em AUGI………...............................................455,00 

 

8 - Sempre que se verifique que os pedidos referidos no número anterior prevejam a construção de área 

destinada a atividades económicas, e a mesma não se encontre contabilizada em frações, por cada 100 m2 

ou fração de área de construção destinada àquele uso deverá ser feita a equiparação a uma fração, 

devendo o valor obtido relevar para a determinação do número total de frações. 

 

Artigo 50.º 

Redução ou reforço da caução 

1 - Pelo pedido de redução ou reforço da caução prestada para garantir a execução das obras de 

urbanização……………………………………………………………………………….........................……..330,00 

 

2 - Pelo pedido de redução ou reforço da caução prestada para garantir a execução das obras de 

urbanização em AUGI……………………………………………………………………..........................……220,00 
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SECÇÃO VIII 

Taxa municipal de urbanização 

 

Artigo 51.º 

Incidência da taxa municipal de urbanização 

1 - A TMU e a TMU1 são devidas nas operações de loteamento, nas obras de edificação situadas em áreas 

não abrangidas por alvará de loteamento, em edifícios de impacte semelhante a loteamento e em edifícios 

de impacte relevante e serão pagas no ato de emissão do respetivo alvará ou tratando-se de comunicações 

prévias após a sua admissão. 

 

2 - Nas operações de loteamento em AUGI ou outros bairros de origem ilegal é igualmente devida a TMU e 

as taxas de compensação pela área de cedência para equipamento de utilização coletiva em falta, 

calculadas proporcionalmente considerando a finalidade ou uso das construções dos lotes e a área de 

construção, devendo estas taxas constar em anexo ao alvará. 

 

3 - A TMU e a TMU1 variam proporcionalmente ao investimento municipal que a operação urbanística em 

causa implique ou venha a implicar e terá em consideração o seguinte zonamento do Concelho: 

Zona A – Freguesia de Odivelas 

Zona B – Freguesias da Ramada, Póvoa de Santo Adrião, Olival Basto e Pontinha 

Zona C – Freguesias de Famões e Caneças 

 

 4 - A TMU e a TMU1 são aplicáveis independentemente da realização de quaisquer obras a efetuar no 

âmbito do licenciamento da operação urbanística em causa. 

 

 

Artigo 52.º 

Cálculo da taxa municipal de urbanização devida em operações de loteamento 

A TMU é o valor da taxa devida ao Município pela realização, reforço e manutenção de infraestruturas 

Urbanísticas em áreas sujeitas a operação de loteamento e é fixada para cada zona ou unidade territorial 

em função do custo das infraestruturas e equipamentos gerais a executar pela Câmara Municipal, dos usos 

e tipologias das edificações, tendo, ainda, em conta o plano plurianual de investimentos municipais, de 

acordo com o método de cálculo definido através da seguinte fórmula: 

 

TMU = (K1 x K2 x K3 x V x S) + K4 

Em que: 

K1 – Fator que traduz a influência do uso, tipologia e localização em áreas geográficas diferenciadas de acordo com os 

seguintes valores: 
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Tipologias de Construção Zona Valores de K1 

Habitação 

A 0,0325 

B 0,03 

C 0,0275 

Habitação e Comércio e/ou 

Serviços e/ou Indústria 

A 0,0375 

B 0,035 

C 0,0325 

Armazéns e Indústrias 

A 0,0425 

B 0,04 

C 0,0375 

 

K2 – Fator que traduz o nível de infraestruturação do local (número de infraestruturas existentes), de acordo com o 

indicado no seguinte quadro: 

Número de infraestruturas existentes e em funcionamento Valores de K2 

 

Nenhuma 0,50 

Uma a Três 0,75 

Quatro ou mais 1,00 

 

K3 – Fator cujo valor pode variar entre 0,8 e 1,2 e que relaciona as áreas de cedência obrigatórias para espaços verdes 

e/ou equipamentos de utilização coletiva, com as áreas a ceder para os mesmos fins. 

 

K4 – Fator que traduz a influência do programa plurianual de investimentos para a execução de infraestruturas 

urbanísticas e equipamentos públicos na zona de referência onde se irá inserir a operação urbanística. Quando não 

esteja previsto para a zona qualquer investimento em infraestruturas ou equipamento público, o valor deste coeficiente 

será igual a 1; 

 

K4= Programa Plurianual x S 

          Ω 

 

Ω – Área (m2) estimada para a zona de referência; 

V – Valor do preço por metro quadrado de construção, definido por portaria anualmente publicada, para efeito do regime 

do arrendamento urbano para habitação, renda livre, condicionada e apoiada; 

S – Representa a área total de construção (m2) destinada ou não à habitação, com exclusão de áreas de 

parqueamento, zonas técnicas, salas de condomínio. 

 

Artigo 53.º 

Cálculo da taxa municipal de urbanização devida em obras de edificação em áreas não abrangidas 

por operações de loteamento  

A TMU1 é devida ao Município pela realização, reforço e manutenção de infraestruturas urbanísticas nas 

obras de edificação em áreas não abrangidas por operações de loteamento e é fixada para cada zona ou 

unidade territorial em função do custo das infraestruturas e equipamentos gerais a executar pela Câmara 
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Municipal, dos usos e tipologias das edificações, tendo ainda em conta o plano plurianual de investimentos 

municipais, de acordo com o método calculado através da seguinte fórmula: 

TMU1 = (K1 x K2 x V x S) + K3 

 

Em que: 

K1 – Fator que traduz a influência da tipologia, do uso e localização em áreas geográficas diferenciadas, de acordo com 

os valores constantes do seguinte quadro: 

Tipologias de Construção Zona Valores de K1 

Habitação 

A 0,015 

B 0,0125 

C 0,01 

Habitação e Comércio e/ou 

Serviços e/ou Indústria 

A 0,0175 

B 0,015 

C 0,0125 

Armazéns e Indústrias 

A 0,02 

B 0,0175 

C 0,015 

Anexos (-) 0,05 

 

K2 – Fator que traduz o nível de infraestruturação do local (número de infraestruturas existentes) e cujos valores 

constam no seguinte quadro: 

Número de infraestruturas existentes e em funcionamento Valores de K2 

 

Nenhuma 0,50 

Uma a Três 0,75 

Quatro ou mais 1,00 

 

K3 – Fator que traduz a influência do programa plurianual de investimentos para a execução de infraestruturas 

urbanísticas e equipamentos públicos na zona de referência onde se irá inserir a operação urbanística. Quando não 

esteja previsto para a zona qualquer investimento em infraestruturas ou equipamento público, o valor deste coeficiente 

será igual a 1; 

 

K3 = Programa plurianual x S 

                             Ω 

 

Ω – Área (m2) estimada para a zona de referência; 

V – Valor do preço por metro quadrado de construção, definido por portaria anualmente publicada para efeito do regime 

do arrendamento urbano para habitação, renda livre, condicionada e apoiada; 

S – Representa a área total de construção (m2), destinada ou não à habitação, com exclusão de áreas de 

parqueamento, zonas técnicas, salas de condomínio e compartimentos para contentores do lixo. 
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CAPÍTULO III 

OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO OU PRIVADO MUNICIPAL 

 

SECÇÃO I 

Por motivo de obras, promoção imobiliária e ocupaçã o de solo e subsolo 

 

Artigo 54.º 

Por motivo de obras e promoção imobiliária 

1 - Pelo pedido de ocupação do espaço público por motivo de obras ou promoção imobiliária................50,00 

 

2 - A ocupação do espaço público por motivo de obras, em área delimitada como estaleiro, está sujeita ao 

pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

                V= P x R x M 

Em que: 

P= Por mês de ocupação ou fração 

R= Valor por m2 ou fração de área de ocupação…………………………………………....................………1,50 

M= Área de ocupação por m2 ou fração 

 

3 - A ocupação do espaço público por motivo de obras, em área não delimitada como estaleiro, está sujeita 

ao pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

                V= P x R x M 

 

Em que; 

P= Por mês de ocupação ou fração 

R= Valor por m2 ou fração de área de ocupação………………………………………….......................……..3,00 

M= Área de ocupação por m2 ou fração 

 

 4 - Por cada contentor de obra, em área não delimitada como estaleiro, por dia……….....................……8,33 

 

5 - Por cada contentor destinado à promoção imobiliária, em área não delimitada como estaleiro, por 

dia………………………………………………………………………………...................................................16,66 

 

6 - Para efeitos de ocupação da via pública com contentores de entulhos de obra, estão as empresas de 

aluguer de contentores obrigadas a identificar o locatário do contentor respetivo, devendo indicar o nome e 

residência ou denominação e sede social, consoante se trate de pessoa singular ou coletiva, sempre que tal 

lhes for solicitado, sob pena de se tornarem responsáveis pela obtenção da licença e pagamento das taxas 

devidas. 
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Artigo 55.º 

Equipamentos de concessionárias de serviços público s 

Pela ocupação do espaço público, com equipamentos de concessionários de serviços públicos, 

abrangendo, nomeadamente, suporte de fios telegráficos, telefónicos ou elétricos, postos de transformação, 

cabinas elétricas, armários ou semelhantes, cabina telefónica ou outros postos de equipamento de 

transmissão de comunicação ou informação, de voz ou imagem, galerias técnicas e aerogeradores, é 

devido, anualmente, o valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= M x R 

 

Em que: 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor por m2 de área ocupada…………………………………………………………….....................…….3,00 

 

Artigo 56.º 

Postos de abastecimento de combustível ou outras in stalações abastecedoras 

Pela utilização do espaço de domínio público ou privado municipal, por instalações de postos de 

abastecimento de carburantes líquidos ou gasosos, bombas de ar ou água, bombas volantes, 

compressores, áreas de lavagem de veículos e áreas de tomada de água e ar, é devido, anualmente, o 

valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= M x R 

Em que; 

 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor por m2 de área ocupada………………………………………………...……....................………….15,00 

 

Artigo 57.º 

Ocupação do subsolo com equipamentos de concessioná rias de serviços públicos 

A ocupação do subsolo com equipamentos de concessionárias de serviços públicos está sujeita ao 

pagamento das seguintes taxas:     

a)  Depósito subterrâneo, com exceção dos destinados a bombas abastecedoras, por m3 ou fração 

e por ano.…………………………….......................................................................................5,00 

b)  Tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes, por metro linear ou fração e por ano: 

b.1 – Com diâmetro até 20 cm……………………………..…..............................................2,00 

b.2 – Com diâmetro superior a 20 cm…………………………............................................3,00
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SECÇÃO II 

Ocupação do espaço público por outros motivos 

 

Artigo 58.º 

Espaço aéreo sobre a via pública 

1 - Pelo pedido de ocupação do espaço aéreo sobre a via pública………....................….……….............33,59 

 

2 - A ocupação do espaço aéreo sobre a via pública com alpendres fixos ou articulados, toldos, fitas 

anunciadoras e outras ocupações do espaço aéreo, está sujeita ao pagamento do valor resultante da 

aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por ano de ocupação, ou fração 

M= Área ocupada por m2 ou fração do dispositivo publicitário 

R= Valor por m2 de área ocupada………………....................................................................……………….4,80 

 

 

Artigo 59.º 

Esplanadas e outras ocupações 1 

1 - Pelo pedido de instalação de esplanadas e outras ocupações……………….....................……....……25,80 

 

2 - A ocupação do espaço público com esplanadas abertas, com ou sem estrado e, com ou sem guarda-

vento, incluindo, nomeadamente, mesas, cadeiras, guarda-sóis, arcas de gelados e brinquedos mecânicos 

ou equipamentos similares, está sujeita ao pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por mês de ocupação, ou fração 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor por m2 de área ocupada………………………………………………………....................…………..3,00 

 

3 - A ocupação do espaço público com esplanadas fechadas, integradas ou não nos edifícios, incluindo, 

nomeadamente, mesas, cadeiras, arcas de gelados e brinquedos mecânicos ou equipamentos similares, 

quiosques e roulotes, está sujeita ao pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

                                                      
1 Ver redação do artigo 167.º 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIV - N.º 5 – 26 de março de 2013 - Anexo 

47/90 
 

Em que: 

P= Por mês de ocupação, ou fração 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor por m2 de área ocupada…………………………………………………....................………………10,00 

 

4 - A ocupação do espaço público, nomeadamente, com arcas de gelados, brinquedos mecânicos e 

equipamentos similares, ou outras ocupações, não incluídos em esplanadas, está sujeita ao valor resultante 

da aplicação da fórmula prevista no n.º 2, do presente artigo.  

 

Artigo 60.º 

Utilização da via pública para atividades diversas 

1 - Pela concessão e autorização de utilização da via pública para a realização de atividades de caráter 

desportivo, festivo, comercial ou outras, que afetem, ou não, o transito normal, por atividade ………..…29,76 

 

2 - Ao valor definido no número anterior acresce, por dia…………………....................……………………..2,94 

 

Artigo 61.º 

Espaços de estacionamento na via pública 

Pela ocupação de espaço de estacionamento na via pública por pessoas singulares, ou pessoas coletivas 

com fins lucrativos, é devido por cada lugar, por mês ou fração: 

a)  Viatura ligeira de passageiros ou mista…………………………….....................…………………..51,83 

b)  Motociclos……………………………………………………………...................……………………..20,75 

 

SECÇÃO III 

Ocupação do espaço público com suportes publicitári os 

 

Artigo 62.º 

Suportes publicitários no espaço público 

Os suportes publicitários, luminosos ou não luminosos, em espaço público, ou integrados em mobiliário 

urbano, estão sujeitos ao pagamento das seguintes taxas: 

 

1 - Pelo pedido de instalação de suportes publicitários………….....................……………………………...24,63 

 

2 - A ocupação do espaço público com suportes publicitários, nomeadamente, painéis, videopaineis, mupis, 

monopostos, relógios, termómetros, colunas e reclamos ou anúncios, luminosos ou não luminosos, está 

sujeita ao pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 
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P= Por mês de ocupação, ou fração 

M= Área ocupada por m2 ou fração da estrutura do suporte publicitário 

R= Valor por m2 ou fração da área ocupada por estrutura do suporte publicitário……....................……....6,00 

 

3 - Os suportes publicitários integrados em mobiliário urbano estão sujeitos ao pagamento do valor 

resultante da aplicação da fórmula prevista no número anterior.  

 

4 - Os suportes publicitários em abrigos estão sujeitos ao pagamento do valor resultante da aplicação da 

seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por mês de ocupação, ou fração 

M= Área ocupada por m2 ou fração da estrutura do suporte publicitário 

R= Valor por m2 ou fração da área ocupada por estrutura do suporte publicitário………….....................…3,00 

 

5 – Os suportes publicitários, luminosos ou não luminosos, colocados em edificações, estão sujeitos ao 

pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por ano de ocupação, ou fração 

M= Área ocupada por m2 ou fração da estrutura do suporte publicitário  

R= Valor por m2 de área ocupada da estrutura do suporte publicitário……………….....................………...6,00 

 

Artigo 63.º 

Suportes publicitários em dispositivos aéreos 

1 - Pelo pedido de emissão de título para colocação de publicidade em avionetas, helicópteros, parapente, 

para-quedas, balões ou outros dispositivos semelhantes……….......................................……………….175,06 

 

2 - Ao valor definido no número anterior acresce, por dia e por cada dispositivo aéreo....................……...2,94 

 

Artigo 64.º 

Suportes publicitários sonoros ou audiovisuais 

 1 - Pelo pedido de emissão de título para divulgação de publicidade através de suportes sonoros ou 

audiovisuais, na ou para a via pública……………………......................................………………………….37,16 

 

2 - Ao valor definido no número anterior acresce, por dia e por suporte………....................……………….2,94 
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Artigo 65.º 

Suportes publicitários em veículos 

1 - Pelo pedido de emissão de título para circulação de veículos com publicidade…....................………24,63 

 

2 - A publicidade colocada em veículos está sujeita ao pagamento, por mês ou fração e por cada veículo, 

dos seguintes valores: 

a) Motociclos…………………………………………………………………....................…...……..1,55 

b) Automóveis ligeiros……………………………………………………....................……………..3,11 

c) Pesados……………………………………………………………………....................………….6,22 

 

3 - A publicidade colocada em veículos, que transitem por vários municípios apenas é objeto de 

licenciamento pela Câmara Municipal de Odivelas quando os seus proprietários tenham residência 

permanente ou as empresas proprietárias ou locatárias tenham a sua sede social na área geográfica do 

Município de Odivelas. 

 

Artigo 66.º 

Outras ocupações com suportes publicitários 

1 - Pelo pedido de emissão de título para colocação de insufláveis, bandeiras, bandeirolas, pendões, 

chapéus de sol, cartazes de papel, telas, lonas ou outros materiais com publicidade, colocados em muros, 

paredes, mostradores, corpos balançados sobre a via pública ou outros locais semelhantes.................35,02 

 

2 - Pela colocação de insufláveis, mastros, bandeiras, bandeirolas e pendões com publicidade, por unidade 

e por mês ou fração…………………………………………………………………........................................…5,75 

 

3 - Pela colocação de chapéus de sol com publicidade, por unidade e por mês ou fração....................….1,03 

 

4 - A colocação de cartazes de papel, telas, lonas ou outros materiais com publicidade, está sujeita ao 

pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por mês de ocupação, ou fração 

M= Área ocupada por m2 ou fração do suporte publicitário  

R= Valor por m2 de área ocupada pelo suporte publicitário…………………………....................…………...1,50 
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Artigo 67.º 

Distribuição gratuita de jornais e campanhas public itárias de rua 

1 - Pelo pedido de emissão de licença de distribuição gratuita de jornais e para a realização de campanhas 

publicitárias de rua, que envolvam a distribuição de panfletos, produtos, provas de degustação ou outras 

ações promocionais de natureza publicitária, por cada local........................................................……......78,76 

 

2 - Ao valor definido no número anterior acresce, por dia…………………...................……………….…….2,94 

 

CAPÍTULO IV 

SUPORTES PUBLICITÁRIOS EM DOMINIO PRIVADO 

 

Artigo 68.º 

Suportes publicitários em propriedade particular 

1 - Pelo pedido de afixação ou inscrição de mensagens publicitárias…………....................……………...49,27 

 

2 - A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias, nomeadamente em painéis, videopaineis, mupis, 

monopostos, mastros, relógios, termómetros, colunas, reclamos ou anúncios, luminosos ou não luminosos, 

insufláveis, bandeiras, bandeirolas, pendões, cartazes de papel, telas, lonas, ou outros suportes ou 

materiais, que se divisem da via pública, dependem de prévia autorização para verificação da conformidade 

com as normas legais e regulamentares em vigor e estão sujeitas ao pagamento do valor resultante da 

aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por mês de ocupação, ou fração 

M= Área ocupada por m2 ou fração da estrutura do suporte publicitário 

R= Valor por m2 ou fração da área ocupada por estrutura do suporte publicitário………....................……6,00     

    

CAPÍTULO V 

OUTROS LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 

 

SECÇÃO I 

Condução e exercício da atividade de transportes 

 

Artigo º 69.º 

Licença de condução de ciclomotores 

Por cada ato são devidas as seguintes taxas: 

a) Alteração de morada………………………………………………....................……………..21,09 

b) Segunda via de documento extraviado ou deteriorado……………....................…………21,94 
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c) Revalidação de licença de condução………………………………………....................…..21,09 

d) Emissão de licença especial de condução de ciclomotores com dispensa de exame.....21,52 

     

Artigo 70.º 

Exercício da atividade de transporte público de alu guer em veículos automóveis ligeiros de 

passageiros 

Pela emissão de título relativo ao exercício da atividade de transporte público de aluguer em veículos 

automóveis ligeiros de passageiros, são devidas as seguintes taxas:  

a) Licença de aluguer para veículo ligeiro…………………………………....................………212,78 

b) Revalidação da licença de aluguer……………………………………....................………….22,36 

c) Transmissão de licença de aluguer…………………………………….....................…………40,53 

d) Pedido de admissão a concurso……………………………………….....................………….40,54 

e) Pedido de substituição de veículo de aluguer……………………….....................…………..22,02 

f) Pelas vistorias a realizar a veículo de substituição de veículo de aluguer 

……………………………………………………...……………………………………………….30,00 

g) Pedido de cancelamento………………………………………………....................…………..22,35 

h) Passagem de duplicado, segunda via ou substituição de documento deteriorado, destruído ou 

extraviado………………………………………………………..........................................……22,35 

i) Pedido de averbamento………………………………………....................……………………21,46 

 

SECÇÃO II  

Venda ambulante e outras atividades 

 

Artigo 71.º 

Licença para o exercício de atividades ambulantes 

1 - Pelo pedido de exercício para atividades de caráter ambulante, independentemente da sua 

natureza………………………………………………………….....................…………………………….......…39,27 

 

2 - Pela emissão de cartão de vendedor ambulante são devidas as seguintes taxas:                                                          

a) Emissão……………………………………………………………....................…………...……....22,44 

b) Renovação e segunda via……………………………………………....................………………20,64 

 

3 - Pela emissão de cartão de colaboradores são devidas as seguintes taxas: 

a) Por cada emissão…………………………………………………………….....................….........21,57 

b) Renovação e segunda via……………………………………………………...............................20,64 

 

4 – Pela emissão de licença higeo-sanitária é devida a taxa de………………..…………………………….22,33
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Artigo 72.º 

Espetáculos diversos 

1 - Pelo pedido de exercício da atividade e realização de espetáculos de natureza de divertimento público 

são devidas as seguintes taxas: 

a) Arraiais, romarias, bailes e outros divertimentos realizados em lugares públicos, com exclusão 

dos de natureza artística………………………………………...........................................…….22,33                     

b) Lugares de terrado para circo, por equipamento………………....................……………….....22,33 

c) Licenças de funcionamento de recinto itinerante, carrosséis, montanha russa, pista de 

automóveis, pavilhões de diversão, praça de touros ambulantes e barracas de 

tiro............................................................................................................................................33,32 

d) Licenças de funcionamento de recinto improvisado, em armazéns, garagens, ou similares 

utilizadas para realização de bailes ou outros eventos…………...................................……..22,33 

e) Licença acidental de recinto para espetáculos de natureza artística, por cada 

evento…….…..........................................................................................................................22,33 

f) Pela autorização para a utilização de fogo de artifício ou de outros artefactos em todos os 

espaços rurais, durante o período crítico…………………………..................................….......22,06 

 

2 - Ao valor definido no número anterior acresce, por dia……………………………….......................……..2,94 

 

3 - O licenciamento de recintos itinerantes ou improvisados depende de realização de vistoria prévia, bem 

como o licenciamento de recinto para espetáculos de natureza artística, divertimento ou outro, de caráter 

ocasional, em espaço cujo funcionamento não esteja sujeito a licença.  

 

Artigo 73.º 

Venda de bilhetes 

REVOGADO 

 

Artigo 74.º 

Espetáculos desportivos 

1 - Pelo pedido de exercício da atividade de realização de jogos, desportos públicos ou espetáculos de 

natureza desportiva ou provas desportivas…………………………..............................................…………32,91 

 

2 - Ao valor definido no número anterior acresce, por dia……………………....................…………………..2,94 

 

Artigo 75.º 

Atividade de guarda noturno                                    

Pelo pedido de licenciamento da atividade de guarda noturno……………….....................………………..28,91 
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Artigo 76.º 

Outras atividades 

1 - Pelo pedido de exercício das seguintes atividades e, independentemente do local onde sejam exercidas, 

são devidas as seguintes taxas: 

a) Arrumador de automóveis………………………………………....................………………………28,91 

b) Fogueiras e queimadas………………………………………....................…………………………35,09 

c)    Acampamentos ocasionais, por equipamento……………………….....................…………….....35,20 

d)  REVOGADO 

                  

2 - Pelo exercício das atividades previstas no número anterior, com exceção das alíneas a) e b), do número 

anterior, por dia……………………………………………………………………............................................…2,94 

 

Artigo 77.º 

Exercício da atividade de exploração de máquinas de  diversão 

1 - Pelo pedido de exercício da atividade de exploração de máquinas de diversão, por máquina e por ano ou 

fração……………………………………………….........................................……………………………......104,04 

 

2 - São devidas as seguintes taxas pelo: 

a) Registo……………………………………….....................…………………………….………….104,04 

b) Segunda via e documentos……………………………...................…………….………………..34,67 

c) Averbamento por transferência de propriedade………………....................…………………...46,32 

d) Substituição do título de registo emitido pelo Governo Civil……………….....................……..40,54                             

 

SECÇÃO III 

Atividade industrial 

 

Artigo 78.º 

Estabelecimentos Industriais 

Pelo pedido de registo e verificação da sua conformidade, bem como, pelo pedido de regularização de 

estabelecimentos industriais, é aplicável a seguinte taxa………….................................................……..160,78 
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SECÇÃO IV 

Mercados  

 

SUBSECÇÃO I 

Arrendamento mensal 

 

Artigo 79.º 

Arrendamento mensal 

Pela utilização dos espaços existentes nos mercados municipais, quer sejam lojas ou bancas, é devido, 

mensalmente, pelos concessionários, o valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

           V= M x R 

Em que: 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor da área ocupada por m2 ou fração……………………………………….....................………………6,00

       

SUBSECÇÃO II 

Lugares de terrado 

 

Artigo 80.º 

Feiras 

Pela ocupação de lugares de terrado em feiras, é devido, por dia, pelos concessionários, o valor resultante 

da aplicação da seguinte fórmula: 

           V= M x R 

 

Em que: 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor dos lugares de terrado, por m2 ou fração…………………….....................………………………….0,46

     

 

Artigo 81.º 

Mercados 

Pela ocupação de lugares de terrado, em quaisquer mercados municipais, sem utilização de outros bens 

municipais, é devido, mensalmente, pelos concessionários, o valor resultante da aplicação da seguinte 

fórmula: 

           V= M x R  

 

Em que: 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor da área ocupada, por m2 ou fração…………………………….....................………………………15,00 
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Artigo 82.º 

Terrado para venda de animais 

1 - Pela venda a retalho de animal, por m2 ou fração e por dia: 

a) Animal de grande porte………………………....................………………………………………...4,08 

b) Animal de médio e pequeno porte ……………………....................……………………………...3,34 

 

2 - Entende-se por animal de grande porte, bovinos adultos e adolescentes, equídeos e outros. 

 

3 - Entende-se por animal de médio e pequeno porte, asininos, ovinos e caprinos, crias, aquicultura e 

outros. 

 

SUBSECÇÃO III 

Das atividades em mercados e feiras 

 

Artigo 83.º 

Emissão de cartão de concessionários         

A emissão e renovação de cartão de concessionários estão sujeitas ao pagamento das seguintes taxas:                                                 

a) Emissão………………………………………………....................………………………………...22,44 

b) Renovação e segunda via……………………………………………....................………………20,64     

 

Artigo 84.º 

Outras atividades exercidas em mercados e feiras 

O exercício das atividades de vendedor, produtor vendendo diretamente, mandatário, comissário ou agente 

de vendas, preparador de produtos, em mercados ou feiras, está sujeito ao pagamento das taxas previstas 

nos números 1 e 2 do artigo 71º, do presente Regulamento. 

 

SUBSECÇÃO IV 

Mercados e Feiras – Depósitos, armazenagem e simila res 

 

Artigo 85.º 

Depósito e armazém privativo – Guarda de volumes ou  taras 

1 - Pelo depósito e armazenagem de volumes ou taras em local privativo para o efeito, por m2 ou fração e 

por dia………………………………………………………………………….......................................………....2,87 

2 - Pela utilização de local privativo para manutenção, preparação e acondicionamento de produtos, são 

devidas, por m2 ou fração e por dia, as seguintes taxas: 

a) Em recinto fechado……………………………………………………………...................………....4,50 

b) Em terrado……………………………………………………………………...................…………...4,66 
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3 - Pela manutenção e guarda de volumes ou taras deixadas nos lugares de terrado, desde a hora de fecho 

do mercado ou feira, até à sua abertura, por m2 ou fração e por dia……...........................................…….4,66 

 

Artigo 86.º 

Arrecadações 

1 - Pela utilização de arrecadações é devido o valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

a) Utilização por dia:  

Em que:  

P= Por dia de ocupação 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor por m2 de área ocupada……………………………………………....................……………………..0,60 

 

b) Utilização por mês: 

Em que:  

P= Por mês de ocupação 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor por m2 de área ocupada……………………………………………....................………..………….15,00 

 

SUBSECÇÃO V 

Serviços diversos 

 

Artigo 87.º 

Zonas de estacionamento em mercados e feiras 

Pelo estacionamento nos mercados ou feiras de veículos de transporte, quando haja parque ou recinto 

próprio, por dia ou fração e por veículo………………………................................……………………….......8,31 

 

Artigo 88.º 

Utilização de bens municipais 

1 - Pela utilização de balanças, por pesagem…………………………....................…………………………..0,55 

 

2 - Pela utilização de tanques de lavagem, por lavagem……………....................…………………………...1,36 

 

3 - Pela utilização de câmaras frigoríficas é devido o valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

a) Utilização por dia:  

Em que:  
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P= Por dia de ocupação 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor por m2 de área ocupada…………………………………………....................………………………..1,36 

 

b) Utilização por mês: 

Em que:  

P= Por mês de ocupação 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor por m2 de área ocupada…………………………………………....................………………………30,00 

 

4 - Pela utilização de outros bens municipais, por unidade e por dia………....................…………………..1,97 

 

SECÇÃO IV 

Da vistoria e desselagem 

 

Artigo 89.º 

Vistorias e desselagem de estabelecimentos industri ais 

1 - Pelas vistorias a realizar para emissão de licenças previstas no presente capítulo….....................….50,62 

            

2 - As vistorias complementares, na sequência de ações de fiscalização, implicam a cobrança de 20% sobre 

a taxa de licenciamento. 

 

3 - Pela vistoria higieno-sanitária de equipamentos circulantes para a venda de carne, peixe, pão ou outros 

produtos, por veículo………………………………………………………............................................………30,69 

 

4 - No âmbito do licenciamento dos estabelecimentos industriais, são devidas as seguintes taxas pelas 

vistorias de: 

a) Instalação, alteração, verificação, reexame de recursos…………….....................………….426,24 

b)  Falta de cumprimento de condições………………………………………....................……...317,96 

 

5 - Pela desselagem dos estabelecimentos industriais é aplicável a seguinte taxa……....................….169,30 

 

Artigo 90.º 

Vistorias a espetáculos e divertimentos públicos 

1 - Pelas vistorias a realizar para efeitos do n.º 3, do artigo 72º, do presente Regulamento.....................45,79 

                          

2 - O pagamento a peritos, não funcionários municipais, deverá ser suportado pelo requerente, devendo 

apresentar prova do mesmo. 
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SECÇÃO V 

Licenças específicas 

 

Artigo 91.º 

Licenças de utilização específica  

1 - Pelos alvarás de licenças de utilização para funcionamento de empreendimentos turísticos, de 

estabelecimentos de restauração e/ou de bebidas ou títulos análogos…………..........................………173,54 

 

2 - Pela emissão de licença ou autorização de utilização para estabelecimentos de hipermercados, 

supermercados, minimercados, mercearias e depósitos de pão, armazéns de produtos alimentares, 

congelados ou não……………………………………………………........................................................…192,06 

 

3 - Pela emissão de autorização para a instalação e modificação de estabelecimentos de restauração e 

bebidas ou locais onde se realizam, mediante remuneração, serviços de restauração ou bebidas através da 

atividade de catering, oferta de serviços de banquetes, ou outras, desde que regularmente efetuados e até 

10 eventos anuais………………………..................................................................................................…46,62 

 

4 - Pela emissão de licenças de funcionamento de bares, discotecas com música ao vivo, salões de jogos, 

salas de baile e análogos, por três anos ou fração…………………................................................……..204,34 

 

5 - O alvará quando concedido por períodos de tempo limitado, está sujeito ao pagamento da mesma taxa 

que seria aplicada no caso de ser concedido por tempo ilimitado. 

 

6 - A Instalação de recintos de espetáculos e divertimentos públicos que implique obras de edificação, 

construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição, segue previamente o regime 

jurídico da urbanização e edificação vigente. 

 

7 - Se em estabelecimento já licenciado, nos termos da legislação em vigor, for requerido o exercício de 

atividade diversa daquela para a qual foi emitido o licenciamento, haverá lugar a emissão de um novo título.

  

Artigo 92.º 

Licenças de utilização de estabelecimentos para com ércio, armazenamento e prestação de serviços 

que envolvem riscos para a saúde e segurança das pe ssoas 

Pela concessão de licença de utilização de estabelecimentos para comércio, armazenamento e prestação 

de serviços que envolvem riscos para a saúde e segurança das pessoas…….......................................192,78 

 

Artigo 93.º 

Averbamento e segunda via de alvará de utilização e specífica  

1 - Pelo averbamento em alvará…………………………………………....................……………………....163,13 
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2 - Pela emissão de segunda via de alvará…………………………………....................……………………33,61 

 

CAPÍTULO VI 

AMBIENTE E FISCALIZAÇÃO 

 

SECÇÃO I 

Remoção e depósito de bens 

 

Artigo 94.º 

Bloqueamento, remoção e depósito de veículos 

Pelo bloqueamento, remoção e depósito de veículos, são devidas as taxas legalmente fixadas por Portaria, 

nos termos do Código da Estrada.  

 

Artigo 95.º 

Apreensão, remoção e depósito de bens 

1 - Pela remoção de contentores destinados a atividades comerciais ou de apoio as obras..................115,99 

 

2 - Pelo depósito de bens móveis apreendidos e recolhidos, nos termos da regulamentação municipal em 

vigor, por m3 ou fração e por dia………………………………………...........................................……………0,63 

 

SECÇÃO II 

Poluição sonora 

 

Artigo 96º 

Licença especial de ruído 

1 - Pela emissão de licença para o exercício de atividades ruidosas temporárias………....................…147,89 

 

2 - Ao valor definido no número anterior, acresce, por dia……………………………...................…………..2,94 

 

SECÇÃO III 

Fiscalização económica 

 

Artigo 97.º 

Controlo metrológico 

 As taxas de controlo metrológico são aplicáveis nos termos da legislação em vigor. 
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CAPÍTULO VII 

CEMITÉRIOS 

 

Artigo 98.º 

Inumações 

Pela inumação são devidas as seguintes taxas: 

 

1 - Em sepulturas temporárias em covais: 

a) Em urna de madeira……………………………………………....................……………………....63,32 

b) Em urna de madeira com zinco………………………………….....................…………………….66,12 

c) Em urna de madeira em talhão muçulmano……………....................………………………...70,82 

                                                  

2 - Em sepulturas temporárias aeróbias: 

a) Em urna de madeira……………………………………………….....................……………………61,92                                                                                      

b) Em urna de madeira com zinco………………………………….....................…………………….63,30 

 

3 - Em gavetões:                                                                                                          

a) Em urna de madeira……………………………………………....................……………………..88,93  

b) Em urna de madeira com zinco…………………………………...................…………………....91,64 

 

Artigo 99.º 

Cremação de restos mortais 

Pela cremação de cadáveres são devidas as seguintes taxas: 

a) Proveniente do Cemitério Municipal de Odivelas……………………....................………….…50,83 

b) Oriundo de outro espaço cemiterial……………………………………....................……………52,54 

 

Artigo 100.º 

Exumação 

Pelo ato de exumação são devidas as seguintes taxas: 

a) Por exumação……………………………………………....................…………………………….22,85 

b) Exumação com limpeza dos ossos…………………………....................……………………….33,45 

c) Marcação e abertura de sepultura………………………………....................…………………..12,81 

d) Reconstrução de campa por reposição do corpo…………….....................……………………72,07 

 

Artigo 101.º 

Depósitos 

Pelo depósito de urnas, por dia ou fração, até ao máximo de 30 dias………………….....................……..11,32 
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Artigo 102.º 

Utilização de capela 

Pela utilização da Capela do Cemitério Municipal de Odivelas, pelo período de 24 horas ou fração…....31,60 

 

Artigo 103.º 

Trasladação de cadáveres 

Pela trasladação de cadáveres, ossadas ou cinzas são devidas as seguintes taxas: 

        a) Cadáveres……………………….………....................………………………………………...43,75 

        b) Ossadas ou cinzas……………………....................…………………………………………..35,90 

 

Artigo 104.º 

Gavetões e ossários 

Pela utilização de gavetões e ossários, são devidas as seguintes taxas: 

 

1 - Gavetões: 

a) 1.º e 2.º piso………………………………………………….....................…………………....72,38 

b) 3.º piso…………………………………………………....................…………………………..65,74 

 

2 - Gavetões pelo período de 25 anos renovável: 

a) 1.º e 2.º piso………..…………………………………....................……………………....3.659,53 

b) 3º. Piso…………………………………………………....................……………………....2.945,16 

 

3 - Ossários: 

a) Uma ossada…………………………………………....................…………………………….28,48 

b) Duas ossadas…………………………………………....................…………………………..33,74 

 

4 - Ossários pelo período de 25 anos renovável: 

a) Uma ossada…………………………………………………….....................………………..677,73 

b) Duas ossadas……………………………………………..…….....................……………….735,16 

 

Artigo 105.º 

Utilizações e serviços diversos 

Pela utilização ou colocação de ornamentos e sinais de cariz religioso, ou não, são devidas as seguintes 

taxas: 

1 - Utilização de sinais e outros objetos: 

a) Jarrões grandes…………………………………....................………………………………………25,02 

b) Jarrões pequenos………………………………....................……………………………………….19,82 

c) Floreiras…………………………………………………………………….....................……………...8,59 

d) Vasos………………………………………………………………....................………………………5,93 
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e) Cruzes com Cristo…………………………………………....................……………………………..8,95 

f) Cruzes sem Cristo………………………………………………....................………………………...3,99 

 

2 - Sepulturas aeróbias 

a) Porta fotos………………………………………………………….....................…………………….16,23 

b) Jarra………………………………………………………………………....................………………33,18 

c) Cruz…………………………………………………………………….................………...…………...7,94 

d) Placa com dedicatória………………………………………………………………...........................7,70 

 

3 - Transferência de pedras entre campas, dentro do Cemitério Municipal……………....................……130,61 

 

4 - Abaulamentos, pelo período de um ano………………………………………………...................………59,19 

 

5 - Colocação de esferovite em campas…………………………………....................……………………….23,06 

 

6 - Alteração de responsabilidade sobre sepultura, sepultura aeróbia, ossário e gavetão 

......................................................................................................................................................................5,17 

 

Artigo 106.º 

Autorização para a utilização ou colocação de ornam entos ou outros 

1 - Fica sujeito à prévia autorização, a utilização ou colocação de ornamentos ou sinais previstos nos 

números 1 e 2, do artigo anterior, em campas, sepulturas, covais, aeróbias, gavetões e ossários, bem como 

as fechaduras em caixões de madeira, de madeira com zinco, gavetões e ossários e a colocação de portas 

com epitáfio (pedra), em gavetões ou ossários. 

 

2 - Para efeitos do número anterior, é devida uma taxa no valor de………………....................…………..19,15 

 

Artigo 107.º 

Cartões de identificação 

Pela emissão ou renovação de cartão de identificação, são devidas as seguintes taxas: 

a) Identificação de construtor e funcionários……………………....................……………............12,02 

b) Para circulação de veículos de entidades e particulares…………….....................……….........4,46 
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CAPÍTULO VIII 

OUTRAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS EM REGULAMENTOS OU PRO GRAMAS MUNICIPAIS  

 

SECÇÃO I 

Pavilhões, parques desportivos e similares 

 

Artigo 108.º 

Taxas de Utilização 

1 - São devidos, por hora ou fração, os seguintes v alores pela utilização dos recintos desportivos 

municipais ou sob gestão municipal: 

   

TREINO 2.ª a 6.ª feira  Sáb. Dom. e Feriados  

Pessoas coletivas desportivas do concelho  € 7,00  € 8,00 

Outras pessoas coletivas e munícipes do concelho  € 23,00 € 28,00 

Pessoas coletivas e munícipes de outro concelho  € 52,00 € 57,00 

   

COMPETIÇÃO 2.ª a 6.ª feira  Sáb. Dom. e Feriados  

Pessoas coletivas desportivas do concelho  € 9,00 € 10,00 

Outras pessoas coletivas e munícipes do concelho  € 27,00 € 32,00 

Pessoas coletivas e munícipes de outro concelho  € 56,00 € 62,00 

 

2 - São devidos, por hora ou fração, os seguintes valores, por pessoa, pela utilização do ginásio dos 

recintos desportivos municipais ou sob gestão municipal: 

  

Munícipes do co ncelho  € 3,50 

Munícipes de outro concelho  €7,00 

  

3 - Quando da utilização dos pavilhões, parques desportivos ou equiparados, resultarem benefícios 

económicos e financeiros de ações de cobrança de bilhetes, vendas de serviços e publicidade, entre outros, 

o Município tem direito a 20% da receita bruta sobre os mesmos. 

 

4 - A utilização das instalações com transmissão televisiva ou filmagens com caráter comercial, depende de 

prévia autorização do Município, tendo este direito a 20% da receita bruta dos direitos de transmissão. 
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SECÇÃO II 

Candidaturas aos Programas de Apoio ao Empreendedor ismo e à Criação do Próprio Emprego – 

Registos de Cidadãos da União Europeia 

 

Artigo 109.º 

Criação do Próprio Emprego 

Pela elaboração de dossiers de candidatura à CPE por beneficiários de prestações de desemprego, no 

âmbito das candidaturas ao PAECPE…………………................................................……………………360,51 

 

Artigo 110.º 

Candidaturas às Linhas de Créditos MICROINVEST e IN VEST+  

Pela elaboração de dossiers de candidatura às Linhas de Créditos MICROINVEST e INVEST+, no âmbito 

das candidaturas ao PAECPE……………………………………….....................................…………….....443,00 

 

Artigo 111.º 

Registo de Cidadãos da União Europeia 

Pelo certificado de registo, emissão de documentos e cartão de residência, bem como, pelos demais atos 

administrativos, são devidas as taxas fixadas pelas Portarias definidas no quadro da Lei que Regula o 

Exercício do Direito de Livre Circulação e Residência dos Cidadãos da União Europeia. 

 

SECÇÃO III 

Comissão Arbitral Municipal no âmbito do Regime do arrendamento urbano 

 

Artigo 112.º 

Taxas devidas à Comissão Arbitral Municipal no âmbi to do regime do arrendamento urbano 

1 - Nos termos da legislação em vigor, são devidas taxas pela determinação do coeficiente de conservação, 

pela definição das obras necessárias à obtenção de nível de conservação superior e pela submissão de 

litígios à decisão da CAM, no âmbito da respetiva competência. 

 

2 - As taxas previstas no número anterior são definidas em UC, legalmente definidas, e são devidas: 

a) Pela determinação do coeficiente de conservação, 1 UC; 

b) Pela definição das obras necessárias para a obtenção de nível de conservação superior, 0,5 

UC; 

c) Pela submissão de um litígio à decisão da CAM, 1 UC. 
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CAPÍTULO IX 

UTILIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS MUNICIPAIS  

 

Artigo 113.º 

Ocupação de imóveis de domínio privado municipal nã o destinados a habitação 

 

Pela ocupação de imóveis do domínio privado do Município, não destinados a habitação, é aplicável o 

regime da hasta pública previsto nos artigos 17º e 18º, do presente Regulamento. 

 

Artigo 114.º 

Cedência de instalações – Sem equipamento audiovisu al 

 

Por cada hora de utilização são devidas as seguintes taxas: 

a) Pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos, nomeadamente, associações políticas e 

sindicais com sede no Concelho……………..........................................................…………….2,27 

b) Pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos, nomeadamente, associações políticas e 

sindicais com sede em outro Concelho…….............................................................…………..9,09 

c) Pessoas coletivas de direito público, nomeadamente, escolas do Concelho…....................…2,27 

d) Pessoas coletivas de direito público, nomeadamente, escolas de outro Concelho..................9,09 

e) Pessoas coletivas de direito privado com fins lucrativos ou outros agentes económicos e 

munícipes do Concelho………………………………...........................................…………......13,64 

f) Pessoas coletivas de direito privado com fins lucrativos ou outros agentes económicos e 

munícipes de outro Concelho……………………............................................………………....18,18 

 

Artigo 115.º 

Cedência de instalações – Com equipamento audiovisu al 

Por cada hora de utilização são devidas as seguintes taxas: 

a) Pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos, nomeadamente, associações políticas e 

sindicais com sede no Concelho……………...........................................................……………5,94 

b) Pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos, nomeadamente, associações políticas e 

sindicais com sede em outro Concelho……………….............................................................23,77 

c) Pessoas coletivas de direito público, nomeadamente, escolas do Concelho…...................…5,94 

d) Pessoas coletivas de direito público, nomeadamente, escolas de outro Concelho................23,77 

e) Pessoas coletivas de direito privado com fins lucrativos ou outros agentes económicos e 

munícipes do Concelho……………………………………………..............................................35,67 

f) Pessoas coletivas de direito privado com fins lucrativos ou outros agentes económicos e 

munícipes de outro Concelho…………………………………............................................…....47,55 
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Artigo 116.º 

Utilização da Quinta das Águas Férreas 

Pela utilização da Quinta das Águas Férreas, são devidas as seguintes taxas: 

1 - Pessoas coletivas de direito público ou privado, sem fins lucrativos, do Concelho de Odivelas: 

a) Pousada…………………………………………………..................………..………………….4,75 

b) Palácio……………………………………………………………....................…………………6,34

                      

2 - Pessoas coletivas de direito público ou privado, com fins lucrativos, do Concelho de Odivelas: 

a) Pousada…………………………………………………………….....................…..………....11,12 

b) Palácio………………………………………………………………………....................……..14,30

                       

3 - Pessoas coletivas de direito público ou privado, sem fins lucrativos, de outro Concelho: 

a) Pousada………………………………………………………………………....................…...14,31 

b) Palácio……………..……………………………………………………….....................……...31,76

     

4 - Pessoas coletivas de direito público ou privado, com fins lucrativos, de outro Concelho: 

a)  Pousada……………………………………………………..…………….....................……...14,31 

b)  Palácio………………………………………………………………….....................…………39,71 

 

5 - Pessoas singulares: 

a) Pousada….………………………………………....................………………………………..14,31 

b) Palácio………………………………….....................………………………………………….42,56 

 

6 - As taxas previstas no presente artigo, são liquidadas de acordo com a aplicação da seguinte fórmula: 

V = T x P x D  

 

Em que: 

V= Valor a liquidar 

T= Taxa 

P= Número de utentes  

D= Número de dias 
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Artigo 116.º-A 

Utilização ocasional do Parque de Estacionamento su bterrâneo –  

Rua Prof. Dr. Egas Moniz 

Pela utilização ocasional do parque de estacionamento, são devidas as seguintes taxas: 

1 – Utilização ocasional: 

a) 1ª fração de 15 minutos …………………………………………………..….…………………...………0,30  

b) 2ª fração de 15 minutos……………………………………………………..….……………….…..…….0,20  

c) 3ª fração de 15 minutos …………………………………………..……..…………………………..…….0,20  

d) 4ª fração e seguintes de 15 minutos……………………………………………….……………………0,10  

 

2 – Taxa máxima diária ………………………………..………………………………………………………….5,00 

  

3 – O extravio do bilhete está sujeito ao pagamento da taxa prevista no número anterior. 

 

Artigo 116.º-B 

Contratos de avença do Parque de Estacionamento sub terrâneo –  

Rua Prof. Dr. Egas Moniz 

1 – Emissão de cartão de acesso: 

a) Emissão…………………..….…………………………………….…………………………7,50 

b) Segunda via……………….…...………….………………………….……………………15,00 

 

2 – Avenças mensais de utentes sem reserva de lugar: 

2.1 – Veículos automóveis: 

a) Total – 24 Horas…………………………………..………………………....………………70,00 

b) Nocturna…………………………………………………………………………..………….40,00 

c) Diurna …………………………..……………………….………………………...………….40,00 

 

2.2 – Motociclos: 

a) Total – 24 Horas…………………………………..…………..……………….……………30,00 

b) Nocturna…………………………………………………………………………..………….20,00 

c) Diurna …………………………..……………………….……………………...…………….20,00 

 

2.3 – Bicicletas - Avença mensal total – 24 Horas: 

a) Uma bicicleta…………………………………..…………..……………………...…………15,00 

b) Duas bicicletas………………………………..…………..……………………..……….…25,00 

 

3 – Avenças trimestrais de utentes sem reserva de lugar: 

3.1 – Veículos automóveis: 

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

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

 

3.2 – Motociclos: 

a) Total – 24 Horas…………………………………..…………………….…..………………80,00 

b) Nocturna……………………………………………………………………..……………….50,00 

c) Diurna …………………………..……………………….…………………...……………….50,00 

 

4 – Avenças semestrais de utentes em regime Total – 24 Horas, sem reserva de lugar: 

4.1 – Veículos automóveis ………………………………….……………………..…………..….…370,00 

 

4.2 – Motociclos …………………………...……………………………………………..……………150,00 

 

5 – Avenças semestrais de utentes em regime Total – 24 Horas, sem reserva de lugar: 

5.1 – Veículos automóveis ………………………………….………..………………………..….…650,00 

 

5.2 – Motociclos …………………………...……………………………………………..……………250,00 
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CAPÍTULO I 

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO  

 

Artigo 117.º 

Regra Geral 

1 - Aos valores previstos no presente Livro, acresce o IVA à taxa legal em vigor.  

 

2 - Excetuam-se do número anterior, por não estarem sujeitos àquele imposto, os valores previstos no 

número 6 do artigo 118º, e nos artigos 121º, 122º, 125º, do presente regulamento. 

 

3 - Excetuam-se do número um, do presente artigo, o valor previsto no artigo 129º e 130.º, por já incluir o 

IVA à taxa legal. 

 

CAPÍTULO II 

PRESTAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

 

Artigo 118.º 

Atos de administração geral 

Pela prática dos atos de administração geral previstos no presente artigo são devidos os seguintes valores: 

   

1 - Afixação de editais relativo a pretensões que não seja de interesse público………….......................8,90

                          

2 - Certidões diversas…………………………………………………….........................................................12,50 

              

3 - Fotocópias simples, por unidade……………………………………...........................................................0,10 

 

4 - Fotocópias autenticadas e outros documentos:  

a) Não excedendo oito páginas……………….......................................................................15,00                     

b) Por cada página a mais, além das oito………………..……...............................................0,56

                                                      

5 - Autenticação de documentos, exceto os previstos no artigo 119º, do presente regulamento, por 

documento……………………………………………………….........................................................................1,50    

 

6 - Termos de abertura e encerramento em livros sujeitos a esta formalidade, por livro….....................….4,73            

 

7 - Termos de entrega de documentos juntos a processos cuja restituição haja sido autorizada……….....4,73             

 

8 - Pela celebração de contrato de empreitada de obras públicas……………………….....................…....32,02 
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9 - Pela celebração de contrato de aquisição de bens e serviços…………………..................…………..16,03

    

10 - Apreciação de pedidos de distrate de hipoteca legal, por lote………………....................…………....75,00         

   

11 - Fornecimento, mediante requerimento, de registos sonoros das reuniões dos órgãos autárquicos, por 

cada período de uma hora ou fração………………………………………................................................…36,28 

 

12 - Pelo serviço de envio postal de documentação requerida….....................…………..……………5,00 

 

Artigo 119.º 

Serviços diversos relativos a edificações 

Pela emissão de: 

a) Certidão de construção anterior a 1951………...................……………..…………………17,00 

b) Certidão de destaque……………………………...................……………………………….29,66                                                

 

Artigo 120.º 

Fornecimento de peças processuais no âmbito da cont ratação pública 

1 – Pelo fornecimento de peças processuais no âmbito da contratação de aquisição de bens e 

serviços.......................................................................................................................................................72,38 

 

2 – Pelo fornecimento de peças processuais no âmbito da contratação de empreitadas de obras públicas: 

a) Anúncio de concurso / Folha rosto…………….....................…………………………………...5,18 

b) Programa de concurso, mapa “programa de trabalho”, mapa “descrição de 

atividades”…………………………………………....................……………………………………..10,88 

c) Caderno de encargos (clausulas gerais)……....................…………………………………...26,96 

d) Manual de estaleiro……………………………………....................………………………….….9,85 

e) Plano de segurança e saúde / Placa de obra………....................…………………………...51,85 

f) Elementos escritos e desenhados do projeto de execução: 

f.1 - Preto e branco, por folha: 

          A0 ……………………………………………………………....................…………........2,33 

          A1 ……………………………………………………………….....................……….......1,50 

          A2 ………………………………………………………………....................………........0,93 

          A3 ………………………………………………………………....................………........0,82 

          A4 .............................................................................................................................0,46 

          Mts……………………………………………………………....................………….......2,07 

f.2 - Cores, por folha 

          A0 ……………………………………………………………….....................…...…......21,51 

          A1 ……………………………………………………………………....................…......10,78 

          A2………………………………………………………………….......................……......5,49 
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          A3 ………………………………………………………………....................…….….......2,79 

          A4……………………………………………………………….....................……..…......1,45 

          mts……………………………………………………………....................……..….......18,35 

 

3 - Sempre que um procedimento adjudicatório de aquisição de bens e serviços implique o fornecimento de 

alguns dos elementos previstos no número anterior, haverá lugar ao pagamento dos valores aí previstos. 

 

Artigo 121.º 

Reprodução de documentos relativos a edificações 

Pelo fornecimento de documentos reproduzidos, são devidos os seguintes valores: 

 

1 - Cópias de plantas a preto e branco  

a) A2……………………………………………………………………………………..…………..15,99 

b) A1……………………………………………………………………………………..…………..16,31 

c) A0……...………………………………………………………………………………..………..16,83 

d) Outros formatos por metro linear……………………………………………...……..……….16,96 

 

2 - Cópias de plantas a cores: 

a) A4…………………………………..……………………………………………………..………15,66 

b) A3………………………………………………………………………………………..………..16,08 

c) A2………………………………………………………………………………………..………..18,36 

d) A1………………………………………………………………………………………..………..18,60 

e) A0………………………………………………………………………………………..………..18,60 

 

3 - Cópias de planta a cores, por metro linear: 

a) Líneas………………………………………………………………………………………...…..23,03 

b) Até 50% de mancha………………………………………………………………………….....25,62 

c) Mais de 50% de mancha…………………………………………………………………….....30,80 

d) Área preenchida……………………………………………………………………………….41,17

            

4 - Fornecimento de cartografia para instrução de processos para a realização de operações urbanísticas, 

incluindo plantas de localização 1/1000, PDM, RAN, REN, servidões………..……………………………15,02 

  

5 – A autenticação das cópias das plantas previstas no presente artigo acrescem os valores constantes no 

nº 4 do artigo 118º. 

 

6 – (Revogado ) 
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Artigo 122.º 

Fornecimento de informação geográfica 

1 - Pelo fornecimento de Informação geográfica, incluindo o suporte, são devidos, por unidade, os seguintes 

valores: 

 

1.1 Plantas de localização em formato A4:  

a) Cartografia topográfica………………………………………………………………….….....…4,14 

b) PDM - Planta de ordenamento à escala 1/10.000……………………………………..……..4,14 

c) PDM - Planta de condicionantes à escala 1/10.000…………………………………..……...4,14 

d) Planta para fins de IMI (planimetria simplificada)…………………… ……………….………4,14 

e) Planta para os SMAS (planimetria simplificada)…………………… ………………….…….4,14 

 

1. 2 Planta de localização sobre planimetria em formato A4…………………………………..…......4,66 

 

1.3 Outras plantas - Custo por formato incluindo a base cartográfica: 

a) A4……………………………………………………………………………………………..…..15,55 

b) A3………………………………………………………………………………………………....20,74 

c) A2……………………………………………………………………………………………..…..41,48 

d) A1…..…………………………………………………………………………………………..…62,22 

e) A0……………………………………………………………………………………………..…..82,96 

 

1.4 Ao custo por formato acresce, por cada tema de informação adicionado………………….…..2,07 

 

2 - Informação geográfica em formato digital, à escala 1:10.000: 

2.1 Por hectare, até 300ha:  

a) Cartografia vetorial com planimetria…………………………..……………………………....1,03 

b) Cartografia vetorial com planimetria e altimetria……………………………………….….…1,34 

c) Ortofotomapas……………………………………………………………………………….…..0,82 

 

2.2 Para áreas superiores a 300ha:  

a) Cartografia vetorial com planimetria…………………………..…………………………...500,00 

b) Cartografia vetorial com planimetria e altimetria……..……………………………….…600,00 

c) Ortofotomapas………………………………………………………………………………….400,00 

 

3 - Por cada registo de tema georreferenciados em SIG……………………………………………………....2,07 

 

4 - O fornecimento de informação geográfica fica sujeito a termo de compromisso de exclusiva aplicação 

para os efeitos declarados. 
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Artigo 123.º 

Emissão de pareceres 

A emissão de parecer para efeitos de constituição de fundações com sede no território do Município de 

Odivelas ou sobre o pedido de reconhecimento de utilidade pública administrativa de pessoas coletivas 

constituídas e com sede no Município, bem como a emissão de outros pareceres, requeridos ao abrigo de 

legislação específica, estão sujeitos ao pagamento do seguinte valor……………………..………..….….276,20 

 

Artigo 124.º 

Pedidos de caráter genérico 

Pelo pedido de apreciação de declaração prévia relativa a estabelecimentos de comércio de produtos 

alimentares ou não alimentares, de estabelecimentos de restauração ou de bebidas e para 

estabelecimentos industriais, e os demais legalmente previstos…………………………………………......67,01 

 

Artigo 125.º 

Formação profissional 

Pela frequência, por ação e por formando ou participante, não trabalhador do Município de Odivelas: 

1 - Curso de formação de Nível I a III…………………………………………………………………….……..66,66 

 

2 - Curso de formação de Nível IV a V………………………………………………………………………..…95,65 

 

3 - Seminário ou workshop………………………………………………………………………………….…......4,73 

 

Artigo 126.º 

Inspeções de ascensores, monta-cargas e outros equi pamentos similares 

Pela inspeção das condições técnicas de funcionamento de ascensores, monta-cargas e outros 

equipamentos similares, são devidos os seguintes valores: 

a) Inspeções periódicas, reinspeções requeridas fora do prazo legal, a ascensores, monta-

cargas, escadas rolantes e tapetes rolantes, por unidade inspecionada…….……..........95,06 

b) Reinspecções a ascensores, monta-cargas, escadas rolantes e tapetes rolantes, por 

unidade reinspeccionada, quando requeridas dentro do prazo legal……........................73,45 

c) Inspeções extraordinárias a ascensores, monta-cargas, escadas rolantes e tapetes rolantes, 

por unidade inspecionada…………………………………………………………………......95,06

            

Artigo 127.º 

Sinalização vertical para espaços de estacionamento  

Pelo fornecimento e colocação de sinais, são devidos os seguintes valores: 

a) Sinais triangulares……………………………………………………………………………....24,46 

b) Sinais circulares, octogonais, quadrangulares e retangulares………………………..…...32,40 

c) Fornecimento e colocação de prumos galvanizados e tamponados…………………..….30,91 
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d) Fornecimento e colocação de painéis adicionais, por m2 ou fração………………………12,44 

 

CAPÍTULO III  

LABORATORIO DE ACÚSTICA – SERVIÇOS TÉCNICOS 

 

Artigo 128.º 

Avaliação de critério de incomodidade  

A avaliação de critério de incomodidade gerado por atividades permanentes, fica sujeita ao pagamento dos 

seguintes valores: 

a) Medição acústica com análise do ruído ambiente e do ruído residual……………..……399,24 

b) Por local extra de medição……………………………………………………………..………98,51 

c) Distancia percorrida, ida e volta, desde o LACMO até ao local de medição, por Km........1,21 

 

CAPÍTULO IV 

BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS E NÚCLEO DA PONTINHA 

 

Artigo 129.º 

Fornecimento de bens diversos 

1 - Pelo fornecimento, e por unidade, são devidos os seguintes valores: 

a) Segunda via de “Cartão de Leitor”…………………… …………………………………….….1,01                                                                                                         

b) Cartão de fotocópias sem carregamento……………………………………………..………..0,67 

c) Carregamento de cartão com 25 fotocópias………………………………………..…….……2,10 

d) Carregamento de cartão com 50 fotocópias………………………………………..…….……3,41 

e) Carregamento de cartão com 100 fotocópias………………………………………………….6,74

               

2 - A utilização do serviço de fotocópias a cores implica, por cada impressão, o abatimento de três unidades 

ao cartão. 

 

3 - Pela utilização do serviço de impressão é devido, por unidade, os seguintes valores: 

a) Impressão a preto e branco……………………………………………………………..………0,08 

b) Impressão a cores……………………………………………………………....................……0,12 

 

Artigo 130.º 

Publicações Municipais 

São devidos, por unidade, os seguintes valores: 

a) Odivelas: O Monumento ao Senhor Roubado (Coleção Patrimónios)….....................7,48 

b) Odivelas em Banda Desenhada (Coleção Patrimónios)……………....................……..5,99 

c) Odivelas: Um Mosteiro Cistersiense (Coleção Patrimónios)……......................………7,48            

d) Diálogo de Gerações (Coleção Patrimónios)………………………......................………7,48 
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e) António Lino (1914-1996): Catálogo de exposição………….................………………9,98 

               

CAPÍTULO V 

CONSULTÓRIO VETERINÁRIO MUNICIPAL E 

MÉDICO-VETERINÁRIO MUNICIPAL 

 

SECÇÃO I 

Serviços de consulta e outros serviços e atos técni cos 

 

Artigo 131.º 

Consulta a animais de companhia 

Pela consulta de animais de companhia são devidos os seguintes valores: 

a) Consulta base (20 minutos)………………… …………….…………………………………..17,41 

b) Consulta sumária ou segundo animal………………………………………….......................8,74 

c) Tratamento sem exame clínico……………………………………………….....................…..8,74 

 

Artigo 132.º 

Outros atos técnicos para além de consultas 

Pelos atos técnicos, para além da consulta, são devidos os seguintes valores: 

a) Colheita de sangue e envio ao laboratório………………....................……………….……..6,94 

b) Colheita de urina + análise com fita……………………………………...................….…..….6,08 

c) Colheita de urina + análise com fita + exame sedimento………………......................…..11,33 

d) Observação microscópica de esfregaço ou raspagem………………….....................……..6,94 

e) Observação de matérias fecais coprol. Parasitária…………………….....................………6,94 

f) Rastreio leucose / leishma. / dirofilária……………………………....................…………...15,70 

g) Administração de soros………………………………………....................…………………...6,08 

h) E.C.G……………………………………………………………....................…………………26,45 

 

Artigo 133.º 

Outros serviços 

1 - Pela prestação de serviços sem consulta, são devidos os seguintes valores: 

a) Identificação com transponder e registo da informação………………….....................…..43,54 

b) Eutanásia (incluindo produto)…………………………………………..................…..……...26,16 

c) Necrópsia com ou sem colheita de material………………………...................…….…......38,96 

 

2 - Pela prestação do serviço de vacinação de canídeos, felinos e leporídeos, é devido o montante que 

resulta do somatório da consulta base e dos valores legalmente estabelecidos para a vacina ministrada. Se 

aplicável, acresce a este valor o custo do boletim de vacinas. 
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3 - Pela prestação de serviço de vacinação em segundo animal ou reforço do programa inicial ou anual de 

vacinação de canídeos, felinos e leporídeos, é devido o montante que resulta do somatório do valor da 

consulta sumária ou segundo animal e do valor da vacina ministrada. 

 

4 - Pela administração de progestativo é devido o montante que resulta do somatório do valor da consulta 

base e do seguinte valor……………………………………………………………............................................8,74 

 

5 -  Pré-anestesia, tranquilização e anestesia local ou regional………………....................………….……...8,74 

 

6 - Pela indução barbitúrica e anestesia simples…………………………………....................…………......17,41 

 

7 - Pela prestação de serviço de cirurgia geral 

a) Por hora…………………………………………………………….............…………………...87,04 

b) Por fração de 15 minutos……………………………………………....................………..…26,15 

 

SECÇÃO II 

Atos cirúrgicos com anestesia não gasosa incluída 

 

Artigo 134.º 

Aparelho genital 

Atos cirúrgicos (anestesia não gasosa compreendida) 

a) Castração de gato………………………………………………………………......................52,23 

b) Castração de cão………………………………………………………....................…………69,64 

c) Ovário-histerectomia até 10 Kg………………………………………….....................…….139,28 

d) Ovário-histerectomia de 10 a 25 Kg……………………………………....................……..156,69 

e) Ovário-histerectomia mais de 25 Kg……………………………....................…………….191,50 

f) Cesariana na cadela………………………………………………....................……………203,68 

g) Criptorquidia no cão……………………………………………….....................……………156,69 

h) Ovariectomia na gata…………………………………………….....................………………87,04 

i) Ovário-histerectomia da gata………………………………….....................……………….121,76 

j) Cesariana na gata…………………………………………………….....................………...130,61 

 

Artigo 135.º 

Aparelho digestivo 

Pelo tratamento de: 

a) Limpeza tártaro-cão (com anestesia)………………………… ...................……………..…60,96 

b) Limpeza tártaro-gato (com anestesia)……………………… ....................…………………43,55 

c) Extração dentária – cão……………………………………….....................…………………95,77 

d) Extração dentária – gato…………………………………….....................…………………..60,96 
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e) Gastrotomia………………………………………………….....................…………………..174,09 

f) Enterotomia………………………………………………….....................…………………..174,09 

g) Laparotomia………………………………………………….....................……………..……121,85 

h) Ablação das glândulas anais……………………....................……………………………..139,28 

 

Artigo 136.º 

Aparelho Urinário 

Cateterização urinária do gato com anestesia……………………….....................………………………….38,30 

 

SECÇÃO III 

Ortopedia 

 

Artigo 137.º 

Ortopedia 

Colocação de gesso de membros, incluindo imobilização………….....................…………………………..78,37 

 

SECÇÃO IV 

Oftalmologia 

 

Artigo 138.º 

Oftalmologia 

São devidos os seguintes valores pela prática de: 

a) Enucleação do globo ocular………………....................…………………………………...139,28 

b) Entropio – Ectropio………………………....................……….……………………………..104,45 

c) Ablação da 3.ª pálpebra……………….....................…………………………………………78,37 

d) Catarata………………………………….....................……………………………….………217,65 

e) Pano conjuntival………………………....................……………………………………...…104,45 

 

SECÇÃO V  

Outros atos cirúrgicos 

 

Artigo 139.º 

Outros atos cirúrgicos 

São devidos os seguintes valores pela prática de: 

a) Redução de hérnia umbilical………………….....................…………………………………78,37 

b) Redução de hérnia inguinal……………………....................………………………...…….156,69 

c) Redução de hérnia perineal………………….....................……………………….………..217,74 

d) Redução de hérnia diafragmática………………....................……………………..………179,89 

e) Tumores mamários e cutâneos………………….....................……………………………...69,64 
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f) Extração cadeia mamária (1 lado)……………… ...................…………………………….217,74 

g) Limpeza do canal auditivo com tranquilização……………....................…………………..26,15 

h) Drenagem de hematoma auricular…………………………....................…………………..43,55 

 

SECÇÃO VI 

Remoção, recolha e eliminação de animais mortos ou abandonados 

 

Artigo 140.º 

Remoção, recolha e eliminação de animais mortos ou abandonados 

1 - Remoção de cadáveres de animais, por unidade, a pedido de: 

a) Clínicas veterinárias……………………………………....................…………..…….…..…....4,06 

b) Outras pessoas coletivas ou singulares………....................…………..…………..…………2,03 

 

2 - Eliminação de cadáveres de animais, por kg., a pedido de: 

a) Clínicas veterinárias……………………………………....................….……...…….....…..….1,22 

b) Outras pessoas coletivas ou singulares……….....................……………....…….…….……0,81 

 

3 - Taxa de alojamento, por dia ou fração...…………...…………………..........…………………...…………11,22 

 

4 - Transporte de animais de companhia, por cada……………………………….…………..………..……….8,13 
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LIVRO IV 

NORMAS DE 

LIQUIDAÇÃO E 

COBRANÇA
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÃO GERAL  
 

Artigo 141.º 

Âmbito de aplicação 

As normas do presente Livro apenas são aplicáveis às disposições previstas no Livro II, exceto as normas quanto 

ao modo de pagamento e do pagamento em prestações, que também são aplicáveis às disposições do Livro III. 

 

CAPÍTULO II 

GARANTIAS FISCAIS  
 

Artigo 142.º 

Garantias fiscais 

1 - Os sujeitos passivos das taxas para as autarquias locais podem reclamar ou impugnar a respetiva liquidação. 

 

 2 - À reclamação graciosa ou impugnação judicial da liquidação e cobrança de taxas, encargos de mais-valias e 

demais receitas de natureza fiscal, aplicam-se as normas da Lei Geral Tributária e as do Código de Procedimento 

e de Processo Tributário, com as necessárias adaptações. 

 

3 - Compete ao órgão executivo a cobrança coerciva das dívidas ao Município provenientes de taxas e outras 

receitas municipais, aplicando-se, com as necessárias adaptações, o regime estabelecido no Código de 

Procedimento e de Processo Tributário. 

 

4 - A reclamação é deduzida perante o órgão que efetuou a liquidação da taxa no prazo de 30 dias a contar da 

notificação da liquidação. 

 

5 - A reclamação presume-se indeferida para efeitos de impugnação judicial se não for decidida no prazo de 60 

dias. 

 

6 - Do indeferimento tácito ou expresso cabe impugnação judicial para o tribunal administrativo e fiscal da área do 

município, no prazo de 60 dias a contar do indeferimento. 

 

7 - A impugnação judicial depende da prévia dedução da reclamação prevista no número 2, do presente artigo. 

 

Artigo 143.º 

Princípio da participação 

1 – A participação dos contribuintes na formação das decisões que lhes digam respeito pode efetuar-se sempre 

que a lei não prescrever em sentido diverso, por qualquer das seguintes formas:  

a) Direito de audição antes da liquidação; 
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b) Direito de audição antes do indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações, recursos ou 

petições;  

c) Direito de audição antes da revogação de qualquer benefício ou ato administrativo em matéria 

fiscal;  

d) Direito de audição antes da decisão de aplicação de métodos indiretos;  

e) Direito de audição antes da conclusão do relatório do serviço de Execução Fiscal.  

 

2 – É dispensada a audição no caso de a liquidação se efetuar com base na declaração do contribuinte ou a 

decisão do pedido, reclamação, recurso ou petição lhe for favorável. 

 

3 – Tendo o contribuinte sido anteriormente ouvido em qualquer das fases do procedimento a que se referem as 

alíneas b) a e) do n.º 1, do presente artigo, é dispensada a sua audição antes da liquidação, salvo em caso de 

invocação de factos novos sobre os quais ainda se não tenha pronunciado. 

 

4 – O direito de audição deve ser exercido no prazo de 10 dias, a contar da data do seu conhecimento.  

 

5 – Em qualquer das circunstâncias referidas no n.º 1, do presente artigo, para efeitos do exercício do direito de 

audição, deve comunicar-se ao sujeito passivo o projeto de decisão e sua fundamentação, nos termos do artigo 

152º, do presente Regulamento. 

 

Artigo 144.º 

Decisões sujeitas a audiência prévia 

Deverão ser objeto de audiência dos contribuintes, as decisões: 

a) Que se fundamentam em factos não revelados nos pedidos, petições, reclamações ou recursos 

hierárquicos apresentados pelos contribuintes; 

b) Que se fundamentam em elementos que já deveriam ter sido submetidos a audiência prévia, mas 

em que esta formalidade não foi cumprida; 

c) Em que o órgão com competência para decidir altera o sentido do projeto de decisão e respetiva 

fundamentação, anteriormente submetido a audiência prévia; 

d) Em que o órgão com competência para decidir altera o projeto de decisão favorável ao 

contribuinte. 

 

Artigo 145.º 

Momento em que é feita a audiência prévia 

1 - A audiência prévia é feita após a conclusão do procedimento e antes de ser proferida a decisão ou antes do 

relatório final ou nos casos de procedimento de inspeção tributária. 
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2 - Compete a quem elabora a proposta de decisão final ou relatório final, consoante o caso, propor a audiência 

prévia, oral ou escrita e o prazo do seu exercício, bem como informar das situações em que esta não deve ocorrer, 

nos termos dos artigos 148º e 149º, do presente Regulamento.  

 

Artigo 146.º 

Forma e conteúdo da comunicação 

1 - A audiência prévia concretiza-se pelo conhecimento presencial ou pelo envio ao destinatário, mediante carta 

registada, do resumo das conclusões da informação ou relatório que contenha os elementos que fundamentam o 

projeto de decisão ou fotocópia da própria informação ou relatório, de modo a que o destinatário tenha 

conhecimento de todos os pressupostos de facto e de direito suscetíveis de influenciar a decisão.  

 

2 - Da notificação deverá ainda constar, de acordo com o n.º 2 do artigo 101.º, do CPA, a indicação das horas e o 

local onde o processo poderá ser consultado.  

 

Artigo 147.º 

Efeitos da audição prévia no procedimento 

1 – Caso o direito de audição prévia não seja exercido dentro do prazo fixado ou a resposta não forneça elementos 

novos, a decisão será tomada de acordo com a proposta e os elementos constantes do processo.  

  

2 – Caso sejam fornecidos novos elementos, estes são obrigatoriamente analisados, devendo a sua não aceitação 

ser fundamentada, ainda que de forma sucinta.  

 

Artigo 148.º 

Decisões excluídas de audiência 

1 – Nos termos do n.º 2, do artigo 60.º, da LGT, exclui-se, expressamente, a obrigatoriedade de audiência prévia 

dos contribuintes, quando:  

a) A liquidação do tributo se efetuar com base na declaração do contribuinte; 

b) A decisão do pedido, reclamação, recurso ou petição for totalmente favorável ao contribuinte.  

 

2 – Nos termos do n.º 2, do artigo 56.º, da LGT, não haverá direito de participação, por não haver dever de 

decisão, quando:  

a) A administração tributária se tenha pronunciado há menos de dois anos sobre pedido do mesmo 

autor com idêntico objetivo e fundamento;  

b) Tiver sido ultrapassado o prazo legal de revisão do ato tributário.  

 

3 – Nos termos da alínea c), do artigo 2.º, da LGT, não há lugar à audiência dos interessados, nas situações 

previstas no n.º 1, do artigo 103.º, do CPA.  
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Artigo 149.º  

Decisões em que poderá ser dispensada a audiência d os interessados 

  A audiência dos interessados poderá ser dispensada, sem prejuízo da necessária ponderação do caso concreto e 

de adequada fundamentação, nomeadamente, quando:  

a) A administração tributária, apenas, aprecie os factos que lhe foram dados pelo contribuinte, 

limitando-se na sua decisão a fazer a interpretação das normas legais aplicáveis ao caso, 

encontrando-se nesta situação todas as decisões sobre petições, requerimentos, reclamações e 

recursos em que a administração se limita a concluir, face aos factos e argumentos invocados pelo 

contribuinte e a lei aplicável, pela improcedência da sua pretensão;  

b) A administração tributária atue, exclusivamente, no âmbito de poderes vinculados como nas 

liquidações que a administração tributária efetua, por imposição legal, com base na totalidade da 

matéria coletável do exercício mais próximo que se encontrar determinada; 

c) A administração tributária pratique um ato com base em factos já submetidos, noutra fase do 

procedimento, a audiência dos contribuintes. 

 

CAPÍTULO III 

LIQUIDAÇÃO 

 

Artigo 150.º 

Liquidação 

A liquidação das taxas e outras receitas municipais consiste na determinação do montante a pagar e resulta da 

aplicação dos indicadores definidos no presente regulamento e dos elementos fornecidos pelos interessados, 

considerando os procedimentos previstos na Secção I, do Capitulo IV, do presente livro. 

 

Artigo 151.º 

Taxas resultantes de deferimento tácito 

As taxas a aplicar em todas as situações em que ocorram deferimentos tácitos são de igual valor às dos respetivos 

atos expressos. 

 

Artigo 152.º 

Notificação 

A liquidação é notificada ao interessado pelas formas legalmente admitidas e nela deverá constar a decisão, os 

fundamentos de facto e de direito, os meios de defesa contra o ato de liquidação, o autor do ato e a menção da 

respetiva delegação ou subdelegação de competências, bem como o prazo de pagamento voluntário, estipulado 

no artigo 23º, do presente Regulamento. 
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Artigo 153.º 

Procedimento na liquidação 

1 - A liquidação das taxas e outras receitas municipais constará de documento próprio no qual se deverá fazer 

referência aos seguintes elementos: 

a) Enquadramento no Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais; 

b) Discriminação do ato ou facto sujeito a liquidação; 

c) Identificação do sujeito passivo; 

d) Cálculo do montante a pagar. 

 

2 - O documento mencionado, no número anterior, designa-se Nota de Liquidação, ou outra expressão 

equivalente, e fará parte integrante do respetivo processo administrativo. 

 

Artigo 154.º 

Revisão do ato de liquidação 

Poderá haver lugar à revisão do ato de liquidação oficiosamente ou por iniciativa do sujeito passivo, nos prazos 

estabelecidos na Lei Geral Tributária e com fundamento em erro de facto ou de direito. 

 

Artigo 155.º 

Revisão oficiosa do ato de liquidação 

1 - Quando por erro imputável aos serviços tenha sido liquidada quantia superior à devida ou se verifique ter 

havido prejuízo para o Município, o serviço liquidador deve promover, de imediato, desde que não haja decorrido o 

prazo previsto na Lei Geral Tributária sobre o pagamento, e independentemente de reclamação ou impugnação do 

interessado, a sua restituição ou liquidação adicional. 

 

2 - O devedor é notificado, por carta registada com aviso de receção. 

 

3 - Da notificação devem constar os fundamentos da liquidação adicional, o montante em dívida ou a ser 

ressarcido, o prazo de pagamento, e a advertência de que o não pagamento, no prazo fixado, implica a cobrança 

coerciva. 

 

4 - Não haverá lugar a liquidação adicional ou a restituição oficiosa de quantias iguais ou inferiores a 2,50 €. 

 

Artigo 156.º 

Revisão do ato de liquidação por iniciativa do suje ito passivo 

1 - Requerimento de revisão do ato de liquidação por iniciativa do sujeito passivo deverá ser instruído com os 

elementos necessários que fundamentam o erro de facto ou de direito invocado, no prazo de 30 dias a contar da 

notificação da liquidação. 
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2 - Quando o erro do ato de liquidação advier e for da responsabilidade do próprio sujeito passivo, nomeadamente 

por falta ou inexatidão de declaração a cuja apresentação estivesse obrigado, nos termos das normas legais e 

regulamentares aplicáveis, este será responsável pelas despesas que a sua conduta tenha causado, sem prejuízo 

de outras sanções aplicáveis por lei ou regulamento. 

 

3 - A reclamação presume-se indeferida para efeitos de impugnação judicial se não for decidida no prazo de 60 

dias. 

 

4 - Do indeferimento tácito ou expresso cabe impugnação judicial para o tribunal administrativo e fiscal da área do 

município, no prazo de 60 dias a contar do indeferimento. 

 

5 - A impugnação judicial depende da prévia dedução da reclamação. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PAGAMENTO E DO NÃO PAGAMENTO  
 

SECÇÃO I 

Do pagamento 

 

Artigo 157.º 

Pagamento 

1 - As taxas das autarquias locais extinguem-se através do seu pagamento ou de outras formas de extinção, nos 

termos da Lei Geral Tributária. 

 

2 - As taxas das autarquias locais podem ser pagas por dação em cumprimento ou por compensação, quando tal 

seja compatível com o interesse público. 

 

3 - Não pode ser praticado nenhum ato ou facto sem prévio pagamento das taxas e outras receitas municipais 

previstas no presente Regulamento. 

 

4 - Os sujeitos passivos que façam uso regular de um bem municipal, podem efetuar os pagamentos devidos por 

essa utilização, mensalmente, desde que o pagamento ocorra até ao dia 8 de cada mês. 

 

5 - Os pagamentos devidos anualmente devem ser efetuados até ao dia 31 de janeiro do ano a que correspondem.  

 

6 - Salvo regime especial, as taxas e outras receitas previstas no presente Regulamento, devem ser pagas na 

Tesouraria Municipal, ou nos seus postos de cobrança. 
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Artigo 158.º 

Pagamento em prestações 2 

 

1 - Compete à Câmara Municipal autorizar o pagamento em prestações, podendo esta delegar no seu Presidente, 

com a faculdade de subdelegação, nos termos do Código de Procedimento e de Processo Tributário e da Lei Geral 

Tributária, desde que se encontrem reunidas as condições para o efeito, designadamente a comprovação da 

situação económica do requerente que não lhe permite o pagamento integral de uma só vez, no prazo estabelecido 

para o pagamento voluntário, sem prejuízo do que especificamente se encontra estabelecido no presente 

Regulamento e no artigo 117.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. 

 

2 - O pagamento em prestações poderá ser efetuado até um máximo de seis prestações mensais, sempre que o 

valor apurado para cada prestação não seja inferior a 1 UC, salvo disposição legal em contrário.  

 

3 - No caso de deferimento do pedido, o valor de cada prestação mensal corresponderá ao total da dívida dividido 

pelo número de prestações autorizado, no máximo de 6, acrescendo ao valor de cada prestação os juros de mora 

contados sobre o respetivo montante, desde o termo do prazo para pagamento voluntário até à data do pagamento 

efetivo de cada uma das prestações. 

 

4 - O pagamento de cada prestação deverá ocorrer até ao dia 08 do mês a que esta corresponder. 

 

5 - A falta de pagamento de qualquer prestação implica o vencimento imediato das seguintes, assegurando-se a 

execução fiscal da dívida remanescente mediante a extração da respetiva certidão de dívida. 

 

6 - A autorização do pagamento de taxas, em prestações, está condicionada à prestação de caução, salvo 

disposição legal em contrário. 

 

7 - Nas taxas a que refere o n.º 2, do artigo 51.º, do presente regulamento, com um valor superior a €1.000,00, 

pode ser aceite o pagamento em prestações, por prazo não superior a 3 anos, mediante requerimento 

fundamentado dos interessados e sempre que o valor apurado para cada prestação não seja inferior a 2 UC, salvo 

disposição legal em contrário.  

 

8 - As taxas devidas nos termos do n.º 2, do artigo 51.º, do presente regulamento, podem ser, em casos 

devidamente fundamentados, dispensadas da prestação da caução prevista no n.º 6, do presente artigo. 

 

                                                      
2 Ver redação do artigo 167.º 
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Artigo 159.º 

Áreas urbanas de génese ilegal e bairros de origem ilegal 

1 - As taxas previstas no n.º 2, do artigo 51º, do presente Regulamento, devem ser pagas pela CAC ou pelos 

proprietários de cada lote, antes da emissão do título de reconversão, para usufruírem da redução prevista no n.º 

1, do artigo 4.º, do presente Regulamento. 

 

2 - As taxas previstas no artigo 42º, do presente Regulamento, devem ser pagas pelos proprietários de cada lote, 

com a emissão do alvará de autorização da construção do lote ou admissão da comunicação prévia, desde que o 

pedido para a legalização ou para a construção do lote tenha dado entrada nos serviços do Município no prazo de 

um ano contado a partir da data de emissão do alvará de loteamento e desde que cumprido o n.º 1, do presente 

artigo. 

 

3 - As alterações aos alvarás de loteamento emitidos para os bairros de génese ilegal poderão ter condições de 

pagamentos especiais, equiparadas às decorrentes de operação de reconversão, desde que aprovadas pela 

Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal.  

 

4 - O pagamento das taxas previstas no n.º 2, do artigo 51º, do presente Regulamento, pode também ocorrer a 

qualquer momento ou por notificação da CMO.  

 

SECÇÃO II 

Do não pagamento 

 

Artigo 160.º 

Incumprimento 

1 - São devidos juros de mora pelo cumprimento extemporâneo da obrigação de pagamento de taxas das 

autarquias locais. 

 

2 - As dívidas que não forem pagas voluntariamente são objeto de cobrança coerciva através de processo de 

execução fiscal, nos termos do Código de Procedimento e de Processo Tributário. 

 

3 - Não pode ser negado a prestação de serviços, a emissão de autorizações ou a continuação da utilização de 

bens do domínio público e privado autárquico em razão do não pagamento de taxas, quando o sujeito passivo 

deduzir reclamação ou impugnação e for prestada, nos termos da lei, garantia idónea. 

 

Artigo 161.º 

Cobrança coerciva 

1 - Findo o prazo de pagamento voluntário das taxas e outras receitas municipais liquidadas que não impliquem a 

execução imediata do direito requerido e cujos procedimentos administrativos não tenham caducado, constituem 

débitos ao Município, vencendo-se juros de mora à taxa legal. 
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2 - Consideram-se em débito todas as taxas e outras receitas municipais, relativamente às quais o contribuinte 

obteve o gozo, o serviço ou um benefício, sem o respetivo pagamento. 

 

3 - O não pagamento das taxas e de outras receitas municipais implica a extração das respetivas certidões de 

dívida e o seu envio aos serviços competentes, para efeitos de execução fiscal. 

 

4 - Para além da execução fiscal, o não pagamento das licenças ou autorizações renováveis implica também a sua 

não renovação, para o período imediatamente seguinte. 

 

SECÇÃO III 

Caducidade e prescrição 

 

Artigo 162.º 

Caducidade 

O direito de liquidar a taxa caduca se não for validamente notificada ao sujeito passivo, no prazo de quatro anos, a 

contar da data em que o facto tributário ocorreu. 

 

Artigo 163.º 

Prescrição 

1 - As dívidas por taxas às autarquias locais prescrevem no prazo de oito anos, a contar da data em que o facto 

tributário ocorreu. 

 

2 - A citação, a reclamação e a impugnação interrompem a prescrição. 

 

3 - A paragem dos processos de reclamação, impugnação e execução fiscal por prazo superior a um ano, por facto 

não imputável ao sujeito passivo, faz cessar a interrupção da prescrição, somando-se, neste caso, o tempo que 

decorreu após aquele período ao que tiver decorrido até à data da autuação. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  
 

Artigo 164.º  

Revisão do presente Regulamento 

 

(REVOGADO) 

 

Artigo 165.º 

Revogação 

É revogado o Regulamento de Taxas, Tarifas e Outras Receitas do Município de Odivelas e seu Regulamento de 

Liquidação e Cobrança, aprovado na 3.ª reunião ordinária da CMO, realizada no dia 13 de fevereiro de 2008 e pela 
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Assembleia Municipal de Odivelas, na 2.ª reunião da 1.ª Sessão Ordinária, realizada a 28 de fevereiro de 2008 e 

publicado no Boletim Municipal, Edição especial n.º 1, de 04 de março de 2008. 

 

Artigo 166.º 

Vigência 

 

O Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, bem como as disposições respeitantes à sua liquidação e 

cobrança, entra em vigor no dia útil, imediatamente seguinte à sua publicação. 

 

Artigo 167º 

Programa Municipal Anticrise  

Odivelas Apoia Mais 

 

1. Suspensão da aplicação de juros sobre o pagamento fracionado de taxas nas situações previstas no número 7 

do artigo 158.º 

2. Aumento do prazo máximo para o pagamento fracionado de taxas, de 3 para 5 anos, nas situações previstas no 

número 7 do artigo 158.º. 

3. O valor mínimo de pagamento mensal previsto no número 7 do artigo 158.º é reduzido para 1 UC, 

independentemente do valor liquidado. 

4. Redução de 30% nas taxas de ocupação de espaço público nas situações previstas no artigo 59.º. 

5. O previsto nos números 1 a 4 do presente artigo vigora de 01 de janeiro 2013 até 31 de dezembro de 2014. 

 


