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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

8.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 22 de abril de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

FALECIMENTO DE JOSÉ MARIANO GAGO 
 

“O professor Mariano Gago foi, sem dúvida, a figura 
maior da Ciência em Portugal, assumindo-se como uma 
referência para uma geração inteira de cientistas que 
beneficiaram do seu vasto e importante legado para a 
ciência, para a tecnologia e para a cultura científica em 
Portugal. 
 
Licenciado em Engenharia Eletrotécnica, em 1971, pelo 
Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de 
Lisboa, doutorou-se em Física, em 1976, pela Faculdade 
de Ciências da Universidade de Paris, José Mariano Gago 
foi bolseiro do Instituto de Alta Cultura, no Laboratório 
de Física Nuclear e de Altas Tecnologias da École 
Polytechnique, de 1971 a 1976, e seguidamente, de 1976 a 
1978, na Organização Europeia de Pesquisa Nuclear. 
 
Presidente da Junta Nacional de Investigação Científica e 
Tecnológica, entre 1986 e 1989, Mariano Gago alcançou o 
grau de professor catedrático do Instituto Superior 
Técnico, tendo também presidido o Laboratório de 
Instrumentação e Física Experimental de Partículas, em 
Lisboa. 
 
Mariano Gago foi a primeira figura ministerial com a pasta 
da Ciência em Portugal ao integrar o XIII Governo 
Constitucional, tendo também participado em outros três 
elencos governativos, designadamente nos XIV, XVII e 
XVIII, cumprindo o período total de 12 anos, o que o 
tornou como o elemento que permaneceu mais tempo à 
frente de um ministério no período pós-25 de Abril. 
Enquanto Ministro, Mariano Gago defendeu a 
democratização e a excelência da ciência, onde o 
investimento na investigação e ciência, nomeadamente 
através da utilização de fundos europeus, permitiu 
implementar e desenvolver diversos programas e projetos 

para atrair jovens para a ciência, nomeadamente a Ciência 
Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e 
Tecnológica, uma rede de centros Ciência Viva espalhados 
pelo país e o Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. 
 
José Mariano Gago acreditava e fez-nos confiar de que o 
futuro do país passava pela aposta na ciência e na 
investigação. A sua visão e determinação permitiu criar 
uma verdadeira cultura científica em Portugal, constituída 
por uma geração de cientistas e investigadores que 
resultou de uma aposta continuada e coerente nesta área. 
 
A internacionalização dos nossos cientistas, a introdução 
de um sistema de avaliação científica independente e 
internacional em Portugal, a adesão de Portugal a grandes 
organizações científicas internacionais como a Agência 
Espacial Europeia e o CERN, foram também obra de 
Mariano Gago, permitindo que Portugal seja o País 
Europeu que mais cresceu em termos de indicadores de 
ciência nos últimos 20 anos, nomeadamente em número 
de doutorados e em número de publicações científicas. 
 
Feito Comendador da Ordem Militar de Sant'Iago da 
Espada, a 10 de Junho de 1992, José Mariano Gago 
abraçou como último desafio a criação de um grande 
programa europeu de ciência fundamental na área da 
saúde, tendo conseguido introduzir a génese deste 
programa no Horizonte 2020 na expetativa de que se 
verifique um aumento substancial do orçamento da 
investigação científica na área da saúde e a criação de um 
painel científico pan-europeu para as ciências da saúde. O 
que revela a sua ambição, inteligência e estratégia de 
futuro assente no conhecimento e na descoberta, o que 
nos permite reconhecer que existem duas eras na ciência e 
investigação científica em Portugal: a era pré-Mariano 
Gago e a era pós-Mariano Gago. 
 
É, pois, com sentido pesar que o Executivo Municipal 
lamenta profundamente o falecimento do Professor José 
Mariano Gago no passado dia 17 de abril, e apresenta as 
mais sinceras condolências aos seus familiares e amigos 
mais próximos. 
 
O Executivo Municipal” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

“INVESTIR NAS CPCJ: POR UM PAÍS COESO E SOLIDÁRIO 
 

As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), 
são instituições oficiais e com autonomia funcional, que 
têm como principal missão a promoção e garantia dos 
direitos da criança e do jovem e acautelar a sua segurança, 
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saúde, educação e seu desenvolvimento integral, bem 
como, por termo a atos ou retirar de ambientes suscetíveis 
de comprometerem o seu bem-estar. 
 
As CPCJ desenvolvem, por isso, um papel fundamental na 
sociedade portuguesa, pelo que, exige-se que o Estado e a 
Administração Pública forneçam os meios e criem as 
condições para que estas organizações possam 
desempenhar a sua tarefa de forma ágil, eficiente e 
ajustada a todos e a cada caso. 
 
Nesse sentido, em 2010, as Comissões de Proteção de 
Crianças e Jovens foram reforçadas com 153 técnicos 
superiores, que passaram a integrar o mapa de pessoal do 
Instituto de Segurança Social, I.P (ISS – IP). Deste modo, 
foi possível criar um rácio de cerca de 1 técnico por cada 
centena e meia (150) processos ativos. Cada um destes 
153 técnicos admitidos beneficiou de formação específica 
e adequada para o desempenho da função, nomeadamente 
na sinalização de crianças em situação de risco ou de 
perigo iminente e na realização de diligências e 
procedimentos, nomeadamente no que concerne à 
aplicação de medidas de proteção e promoção nos termos 
da Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, na redação dada pela 
Lei n.º 31/2003, de 22 de agosto. 
 
Todavia, em 2013, não obstante se verificar o aumento do 
número de casos sinalizados, o ISS – IP retirou muitos 
dos técnicos que exerciam funções nas CPCJ para os 
colocar a realizar tarefas distintas à sua contratação e 
especialização. Também outros Ministérios retiram 
técnicos que não foram substituídos, decisão que teve 
diversas implicações negativas, desde logo ao desperdiçar 
o investimento na capacitação e especialização dos 
técnicos, mas também, e sobretudo, por reduzir a 
capacidade de resposta, por causar perturbações e 
fragilidades funcionais nas próprias CPCJ e por criar e 
fomentar fatores de instabilidade nas crianças e jovens e 
nas respetivas famílias. 
 
Como se não fosse bastante, em 2014, o ISS – IP enviou 
para a mobilidade 630 trabalhadores, alguns dos quais 
desempenhavam a sua atividade profissional nas CPCJ. O 
que veio a traduzir-se no agravamento das dificuldades 
destas comissões cumprirem eficazmente a sua missão. 
Acresce, ainda, que os técnicos admitidos em 2010 e que 
se encontram a exercer funções nas CPCJ apenas alguns 
podem dedicar algumas horas semanais a este serviço, 
cumprindo, assim, indicações superiores e que outros não 
podem ser gestores de processo por se tratarem de 
técnicos de reforço. 
 
Conforme consta no Relatório Anual de Avaliação da 
Atividade das CPCJ, o número de processos ativos no 
final do ano de 2013 era de 37.220, o que representa um 
aumento de 1.592 processos face a 2012 e um aumento de 
4.421 comparativamente a 2010. 
 

Estes indicadores, resultantes do contexto económico e 
social atual e das políticas de redução de recursos 
humanos neste sector por parte do atual Governo, 
revelam a situação grave e precária das CPCJ, não 
obstante desempenharem uma tarefa insubstituível e de 
enorme responsabilidade, exigência e complexidade, onde 
a estabilidade e a dotação de recursos adequados são 
fundamentais para conferir melhores garantias de sucesso. 
 
O Executivo Municipal considera que é essencial o ISS-IP 
reforçar as CPCJ com os meios humanos e técnicos 
adequados e, também, as condições logísticas que 
garantam o funcionamento e atendimento adequados das 
Comissões de Proteção de Crianças e Jovens; bem como 
que seja aprofundada e desenvolvida a cooperação entre 
os Ministérios da Solidariedade, Emprego e Segurança 
Social, e os da Educação e Ciência, da Saúde, da 
Administração Interna e da Justiça. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas manifesta ainda o seu 
apoio e solidariedade para com os funcionários, técnicos e 
dirigentes das CPCJ, muito em particular à CPCJ de 
Odivelas, que se debatem diariamente com enormes 
dificuldades para cumprirem a sua importantíssima 
missão: proteger e garantir o bom desenvolvimento das 
nossas crianças e os jovens. 
 
O Executivo Municipal” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ATAS 
 

 
 

ATA DA 15.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 15.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 30 de julho de 2014. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

ATA DA 16.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 16.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 27 de agosto de 2014. 
 
(Aprovado por maioria) 
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AVALIACÕES 
 

 
 

COMISSÃO DE AVALIAÇÕES 
 

Constituição da Comissão de Avaliações, à qual compete, 
de acordo com o artigo 11.º, n.º 1, alínea a) das Normas 
de Inventário e Cadastro do Município de Odivelas, 
valorizar, de acordo com os critérios de valorimetria 
fixados no POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais), os bens do imobilizado do domínio 
público e privado, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2015/4035, de 2015.04.14. 
Comissão a ser composta pelos seguintes elementos, nos 
termos da referida informação: 
 
-Eng.º Luís Bento, Técnico Superior do DGOU; 
-Eng.º José Maçarico, Técnico Superior da DH; 
-Dr.ª Catarina Cardoso, Técnico Superior do GGPAG. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 
 

 
 

PARECER PRÉVIO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
Parecer prévio favorável relativo à celebração de contrato 
de prestação de serviços com Jorge Miguel Moreira 
Andrade para o desenvolvimento do trabalho de 
implementação do projeto das Nações Unidas 
“Construindo Cidades Resilientes” (adesão aprovada na 
3.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas 
de 2015, de 11 de fevereiro, publicada no Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 3/2015, de 24 
de fevereiro), que visa criar a capacidade das cidades se 
reerguerem após situações de catástrofe, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2015/4172, de 
2015.04.15. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

RENOVAÇÃO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
Parecer prévio favorável relativo à renovação do contrato 
de prestação de serviços, na modalidade de avença, com 
Luís Martins, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2015/4196, de 2015.04.15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

REFEIÇÕES ESCOLARES 
 

 
 

REFEIÇÕES ESCOLARES 
PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

ANO LETIVO 2014-2015 
 
Protocolo a celebrar entre o Município de Odivelas e a 
Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares para o 
fornecimento de refeições escolares a crianças da 
educação pré-escolar e alunos do 1.º ciclo do ensino 
básico da rede pública do Concelho de Odivelas, para o 
ano letivo 2014/2015, de acordo com o proposto na 
informação Interno/2015/4141, de 2015.04.15. 
 

“Protocolo de Fornecimento de Refeições Escolares a 
crianças da Educação Pré-escolar / alunos do 

1º Ciclo do Ensino Básico 
 

Ano letivo de 2014-2015 
 

Considerando que as refeições escolares dos alunos do 
pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico constituem 
matéria da competência dos Municípios de acordo com o 
disposto no Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de 
dezembro, e na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
Considerando que de acordo com o estipulado no 
Regulamento do Programa de Generalização do 
Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1º 
Ciclo do Ensino Básico, publicado no anexo V do 
Despacho n.º 18987/2009 de 17 de agosto, os municípios 
podem realizar parcerias que permitam assegurar o serviço 
de refeições através da celebração de protocolos em 
termos que protejam os direitos e deveres de cada uma 
das partes. 
 
É celebrado o presente protocolo entre: 
 
A Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 
(DGEstE), com o número de identificação de pessoa 
coletiva n.º 600086020, representada por João Manuel 
Tavares Passarinho, Delegado Regional de Educação da 
Região de Lisboa e Vale do Tejo, como primeiro 
outorgante; 
 
e 
 
O Município de Odivelas, com o número de pessoa 
coletiva n.º 504293125, representado por Susana de 
Carvalho Amador, Presidente da Câmara, como segundo 
outorgante. 

 
Cláusula primeira 

(Objeto do Protocolo) 
 

O presente protocolo tem por objeto o estabelecimento 
dos termos e condições em que os outorgantes se 
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comprometem a garantir o fornecimento de refeições a 
crianças da educação pré-escolar e aos alunos do 1º ciclo 
do ensino básico (1.º CEB), através dos refeitórios das 
escolas de 2.º e 3.º ciclos do ensino básico ou do ensino 
secundário, nas instalações indicadas e nos termos do 
anexo I, que dele faz parte integrante. 

 
Cláusula segunda 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

A DGEstE, através dos agrupamentos de escolas e 
escolas não agrupadas que constam do anexo I (5), 
compromete-se a: 
 
1. Fornecer refeições equilibradas, sendo cumpridas todas 
as normas e procedimentos exigidos no âmbito da 
qualidade, higiene e segurança alimentar, nomeadamente 
os estipulados pela circular n.º 3/DSEEAS/DGE/2013, 
de 2 de agosto, da Direção Geral da Educação - 
“Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 
2013/2014”. 
 
2. Prestar o serviço de refeições às horas estabelecidas (3) 
nas instalações determinadas (4) aos alunos e crianças (2) 
dos estabelecimentos de educação e ensino (1) referidos 
no anexo I, durante o ano letivo, de acordo com o 
calendário escolar. 
 
3. Disponibilizar as refeições ao preço unitário 
estabelecido contratualmente com o fornecedor de 
refeições confecionadas, correspondendo a € 1, 43 (um 
euro e quarenta e três cêntimos) mais IVA. 
 
4. As verbas recebidas pelos agrupamentos de escolas ou 
escolas não agrupadas, inerentes ao pagamento das 
refeições encomendadas são entregues, pelos mesmos, 
diretamente à Câmara Municipal. 

 
Cláusula terceira 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 
 

O Município de Odivelas através da Câmara Municipal, 
assume a função de entidade promotora do serviço de 
refeições, comprometendo-se a: 
 
1. Exercer um controlo direto da gestão do fornecimento 
das refeições, traduzido no acompanhamento local do 
funcionamento do serviço e na fiscalização do 
cumprimento das normas aplicáveis. 
 
2. Subsidiar a refeição escolar dos alunos beneficiários da 
ação social escolar no montante de 100% do preço 
legislado aos alunos do escalão A e 50% aos alunos do 
escalão B. 
 
3. Responsabilizar-se pelo pagamento do valor que 
corresponde às refeições encomendadas pelos alunos e 
crianças (2) dos estabelecimentos de educação e ensino, de 
acordo com o preço fixado no n.º 3 da cláusula segunda. 

4. O valor previsto na alínea anterior, é determinado 
mensalmente através da aplicação RECORRA, sendo 
deduzido ao valor da verba de financiamento do 
Programa de Generalização do Fornecimento de 
Refeições Escolares aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico, que é paga nos momentos acordados entre a 
DGEstE e a Câmara Municipal. 
 
5. No caso de não ser possível efetuar o acerto de contas 
referido no número anterior, a Câmara Municipal 
compromete-se a efetuar o pagamento da diferença ou da 
totalidade das refeições mediante apresentação de mapas 
comprovativos, num prazo máximo de 45 dias após 
emissão do respetivo documento de despesa. 
 
6. Disponibilizar a listagem nominativa dos alunos 
beneficiários da ação social escolar por estabelecimento de 
ensino aos agrupamentos de escolas ou escolas não 
agrupadas para possibilitar o registo das refeições 
encomendadas e consumidas na aplicação RECORRA. 

 
Cláusula quarta 

(Situações Omissas) 
 

As situações omissas serão resolvidas por acordo entre os 
outorgantes. 

 
Cláusula quinta 

(Vigência) 
 

1. O presente protocolo é válido para o ano letivo de 
2014/2015, podendo ser renovado por períodos de um 
ano escolar, mediante solicitação do município com a 
antecedência mínima de 30 dias face ao seu terminus. 
 
2. O presente protocolo pode ser denunciado por 
qualquer dos outorgantes, justificadamente e por escrito, 
com a antecedência mínima de 60 dias. 
 
3. Em face de circunstâncias supervenientes, 
designadamente por motivos de variação significativa do 
número de utentes e de atividades desenvolvidas, por 
alterações legislativas ou decorrentes do contrato de 
fornecimento estabelecido com a empresa prestadora do 
serviço de refeições, em função de outras 
comparticipações financeiras (públicas ou privadas) 
destinadas a prosseguir os objetivos propostos, a vigência 
do protocolo poderá depender de revisão dos termos 
acordados entre os outorgantes. 
 
Por estarem de acordo com o presente clausulado, vai o 
mesmo ser assinado em duplicado, ficando um exemplar 
na posse de cada outorgante, extraindo-se cópias para 
conhecimento dos agrupamentos de escolas ou escolas 
não agrupadas constantes do anexo I. 
 
Aos 17 de setembro de 2014. 
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Pelo Primeiro Outorgante, Pelo Segundo Outorgante, 

O Delegado Regional de Educação 
da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 

O Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, 

João Passarinho Susana de Carvalho Amador 

 
Anexo I 

 

Escolas
/JIs 

Nº alunos 
Abrangidos 

Horário 
da 

refeição 

Local 
(fornecimento 
das refeições) 

Refeitório que 
fornece e 

Agrupamento 
de Escolas ou 

Escola não 
Agrupada 

Obs. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 
 

     

 
 

     

 
 

     

” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MANUAIS ESCOLARES 
 

 
 

MANUAIS ESCOLARES E OUTROS RECURSOS PEDAGÓGICOS  
1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – ANO LETIVO 2015-2016 

 
Atribuição de Manuais Escolares e outros Recursos 
Pedagógicos aos alunos que frequentam as escolas do 1.º 
ciclo do ensino básico da rede pública do Concelho de 
Odivelas, para o ano letivo 2015/2016, nos seguintes 
termos, de acordo com o proposto na informação 
Interno/2015/4161, de 2015.04.15: 
 
“ (…) o procedimento de aquisição de manuais escolares é 
realizado através de concurso público internacional, cujos 
prazos processuais têm uma duração mínima de 70 dias, 
aguardar pela avaliação final do resultado da 
implementação da referida bolsa iria colocar em causa 
todo o procedimento de aquisição. 
 
Considera-se assim, que não se afigura como exequível 
aguardar pela verificação de quantos manuais poderão ser 
reutilizados, pelo que se propõe que, para o próximo ano 
letivo de 2015/2016, a Câmara Municipal de Odivelas 
proceda à autorização de aquisição de todos Manuais 
Escolares e Outros Recursos Pedagógicos para a 
totalidade dos alunos a frequentar o 1.º CEB da rede 
pública do Concelho, estimados em 5.300. 
 
Ao total atrás referido, será após validação dos resultados 
obtidos na “Bolsa de Empréstimo de Manuais Escolares”, 
abatido o número de manuais que irão ser reintroduzidos 
no sistema.  
 

À semelhança dos anos anteriores propõe-se que seja 
desencadeado um procedimento de aquisição e 
fornecimento dos manuais escolares e outros recursos 
pedagógicos a um fornecedor, que possua capacidade de 
distribuição dos mesmos em cada escola do 1º ciclo e/ou 
nas escolas sede de Agrupamento. Mais se propõe que o 
processo de aquisição, caso se justifique, seja faseado, em 
função quer do número de alunos previsto para frequência 
no início do ano letivo 2015/2016, quer de eventuais 
entradas tardias e mobilidades de alunos havidas no 
sistema educativo durante o 1º período letivo. 
 
Assim, estima-se que a verba para aquisição de Manuais 
Escolares (ME) e Outros Recursos Pedagógicos (ORP) 
para o ano letivo 2015/2016 seja de € 286.200,00 
(duzentos e oitenta e seis mil e duzentos euros) com IVA 
incluído à taxa legal em vigor (6%), conforme quadro 
explicativo abaixo. 
 

N.º alunos 
Média custo 

unitário manual 
escolar (ME) 

Custo Final* 

Média custo 
Unitário Outros 

Recursos 
Pedagógicos 

(ORP) 

Custo 
Final** 

Custo 
Global 

5300 9,25 € 147.075,00 € 8,75 € 139.125,00 € 286.200,00 € 

* 3 manuais escolares (Português, Matemática e Estudo do Meio) por aluno; 
** 3 cadernos/livros de fichas (ORP) por aluno” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PASSEIO SÉNIOR 
 

 
 

INICIATIVA “PASSEIO SÉNIOR 2015” 
 

Realização da iniciativa "Passeio Sénior 2015", destinada a 
1500 munícipes do Concelho de Odivelas, com idades 
iguais ou superiores a 60 anos, a decorrer nos dias 19, 27 e 
28 de maio de 2015 (500 munícipes por dia), para 
deslocação à zona de Almeirim, decorrendo de dia 4 a 8 
de maio o período de inscrições, sendo o custo total 
estimado de €50.000,00 (cinquenta mil euros), com IVA 
incluído à taxa legal em vigor para pagamento dos serviços 
de restauração, animação, transportes e seguro de 
acidentes pessoais, nos seguintes termos, de acordo com o 
proposto na Informação Interno/2015/4194, de 
2015.04.15: 
 
“(…) 
Horário: Partida às 08h00, em locais a combinar nas 
freguesias do Concelho e regresso pelas 17h30. 
 
Universo / Destinatários: 1500 munícipes de ambos os 
sexos, com idade igual ou superior a 60 anos à data de 30 
de abril (inclusive). Excecionalmente, podem fazer-se 
acompanhar dos seus conjugues e/ou descendentes 
adultos que apresentem grau de incapacidade 
comprovada, através da apresentação de documento 
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médico, e desde que nessa data não tenham quem cuide 
deles. 
 
Datas: 19, 27 e 28 de maio. 
 
Divulgação: serão elaborados cartazes informativos 
alusivos à iniciativa, fazendo referência às respetivas 
condições de inscrição/participação. Os cartazes serão 
distribuídos pelas Juntas de Freguesia, instituições com 
respostas sociais de apoio a idosos, bem como outros 
serviços da comunidade. A iniciativa será também 
divulgada no Portal Sénior disponível no sítio oficial da 
Câmara Municipal de Odivelas na internet. 
 
Inscrições: 
 
• Sugere-se que sejam efetuadas nas quatro Juntas de 
Freguesia, da área de residência dos participantes, e ainda 
na Tesouraria da Câmara Municipal de Odivelas, sita na 
Avenida D. Dinis, para os munícipes de Odivelas. 
Importa referir que, caso esta proposta mereça 
autorização será remetido um email às Juntas de Freguesia 
a solicitar a sua colaboração. 
 
• No ato da inscrição, os interessados devem apresentar 
elementos identificativos: 
o bilhete de identidade, 
o cartão de eleitor e cartão de contribuinte, 
o ou, o cartão de cidadão, 
o Cartão Municipal Sénior. 
 
• Devem ainda no ato da inscrição efetuar uma 
comparticipação no valor de €5,00 (cinco euros), que visa 
diminuir o número de desistências incutindo a 
responsabilidade do “compromisso-presença”, pelo que 
não se procederá ao reembolso do valor comparticipado 
em caso de não comparência. A receção do valor será 
efetuada, nas respetivas Juntas de Freguesia, no ato das 
inscrições e posteriormente enviado, conjuntamente com 
as fichas de inscrição, para a Divisão de Inovação Social e 
Projetos Educativos. 
 
• Os portadores do Cartão Municipal Sénior ficarão 
isentos do pagamento da comparticipação acima referida, 
no âmbito do disposto na alínea a), do artigo 4.º do 
Regulamento do Cartão Municipal Sénior (Acesso gratuito 
a programas ou atividades desenvolvidas pela Autarquia 
de natureza social, cultural, desportiva, recreativa e outra.). 
No caso de não comparência no dia do passeio, tal 
implicará a inibição de inscrição no passeio sénior do ano 
seguinte. 
 
Método de Seleção: por ordem de inscrição, desde que 
cumpram os requisitos atrás referidos. Dada a natureza 
desta iniciativa, assim como ao elevado número de 
participantes, não serão considerados outros métodos de 
seleção.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

CONTRATO DE PARCERIA 
 

 
 

PROJETO HEALTHY EMPLOYMENT 
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, constante da etapa 19, do 
edoc/2015/19215, a autorizar a Celebração do Contrato 
de Parceria (não financeira) entre o Município de Odivelas 
e a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, no 
âmbito da candidatura ao Projeto Healthy Employment, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/4082, de 2015.04.14. 

 
“Programa de Iniciativas de Saúde Pública 

 
CONTRATO DE PARCERIA 

 
Preâmbulo 

 
Considerando que:  
 
A. O Estado português celebrou em dezembro de 2012 
um Memorando de Entendimento com o “Gabinete do 
Mecanismo Financeiro da Associação Europeia de 
Comércio Livre”, com vista à implementação em 
Portugal, entre outros, de um “Programa de Iniciativas de 
Saúde Pública”, doravante Programa, no âmbito de um 
concurso de atribuição de financiamento denominado: 
European Econ/omic Area (EEA) Grants 2009-2014, 
doravante Concurso, abrangido pelo Regulamento de 
Execução do Mecanismo Financeiro do Espaço 
Económico Europeu (MFEEE2009-2014) em conjugação 
com os seus anexos, com o Protocolo 38B, com o 
Memorando de Entendimento entre os Estados Doadores 
e os Beneficiários, com os Acordos de Programa e com 
quaisquer linhas de orientação adotadas pela Comissão do 
Mecanismo Financeiro (CMF); 
 
B. O Programa iniciativas de Saúde Pública, EEA-Grants 
(PT06), resultante do Memorando de Entendimento 
celebrado entre o Estado Português e os PAÍSES 
DOADORES (ISLÅNDIA, LIECHTENSTEIN e 
NORUEGA) do Mecanismo Financeiro do Espaço 
Económico Europeu (MFEEE2009-2014), pretende 
contribuir para a redução das desigualdades económicas e 
sociais nas áreas de saúde designadas como prioritárias, 
bem como o estabelecimento de relações bilaterais entre 
os Países Doadores e os Beneficiários;  
 
C. O Operador do Programa é a Administração Central 
do Sistema de Saúde, I. P. /ACSS, I.P., doravante OP;  
 
D. O OP é responsável pela preparação, implementação e 
desenvolvimento do Programa tal como estipulado no 
enquadramento do EEA Grants:  
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E. Compete ao OP a realização das ações de 
monitorização e auditoria durante a execução dos 
Projetos; 
 
F. O OP deve assegurar que qualquer financiamento de 
Projetos desenvolvidos ao abrigo do Programa é realizado 
em todo o momento em cumprimento da legislação 
nacional e da EU aplicável, em particular todas as regras 
aplicáveis em matéria de contratação pública, concorrência 
e proteção ambiental (conforme a Cláusula 2.3. do 
CONTRATO PROGRAMA);  
 
G. Um dos objetivos gerais do Programa é a melhoria dos 
serviços de saúde mental, em particular, a promoção da 
saúde mental dos grupos vulneráveis e no local de 
trabalho, nomeadamente a promoção da saúde mental, a 
pessoas empregadas, no local de trabalho e apoio a todos 
aqueles que se encontrem em situação de desemprego, 
incluindo os que procuram o primeiro emprego, com 
ênfase na equidade de acesso aos cuidados de saúde, 
através da implementação de programas a nível local e 
regional;  
 
H. O Programa visa também estimular a constituição de 
parcerias entre as várias entidades, a promotora e a 
parceira ou parceiras;  
 
I. A constituição de cada parceria comprometerá, 
solidariamente, as várias entidades à sua concretização.  
 
É CELEBRADO O CONTRATO DE PARCERIA ENTRE;  
 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 
(Promotor do Projeto Healthy Employment), doravante 
FMUL, pessoa coletiva nº 502 662 875, com sede na Av. 
Prof. Egas Moniz, 1649 — 028, em Lisboa, na freguesia 
de Alvalade, representada neste ato por José Manuel de 
Matos Fernandes e Fernandes, na qualidade de Diretor 
desta Faculdade, casado, natural de Ponte de Sor, portador 
do documento de identificação civil nº 01579438 5zz7 
emitido pela República Portuguesa, válido ate 
08/11/2016, residente em Lisboa,  
 
E  
 
Município de Odivelas (Parceiro não financeiro), 
doravante MO, pessoa coletiva 504 293 125, com sede 
nos Paços do Concelho, Rua Guilherme Gomes 
Fernandes - Quinta da Memória, 2675 - 372 Odivelas, 
representada neste ato por Susana de Carvalho Amador, 
na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas.  
 
 
QUE SE REGE PELAS CLÁUSULAS SEGUINTES:  

 
 
 
 
 

Cláusula Primeira 
(O contrato) 

 
O Contrato pode ser celebrado com eventuais parceiros 
escolhidos pelas Partes, que aceitem aderir e formalizem a 
respetiva adesão até à data da respetiva assinatura.  

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações das partes após aprovação da candidatura) 
 

Após aprovação da Candidatura a financiamento, e para 
além de outras obrigações previstas no Programa e no 
Contrato, são obrigações das Partes, que elas desde já 
assumem:  
 
1. A FMUL obriga-se a:  
 
a) Gerir, coordenar e monitorizar a implementação do 
Projeto Healthy Employment, doravante HE, destacando, 
para o efeito, um ou mais elementos focais de ligação com 
os elementos distritais e locais das equipas destinadas à 
implementação direta de ações no terreno;  
 
b) Organizar, produzir e fornecer, através da equipa do 
projeto HE, os materiais base para as formações, eventos, 
reuniões com parceiros, conteúdos digitais e outros;  
 
c) Estar disponível para realização de auditoria pelo OP.  
 
2. O MO obriga-se a:  
 
d) Participação em ações de formação no âmbito da 
capacitação de profissionais, incluindo técnicos da Câmara 
(em questões ligadas à sinalização de pessoas vulneráveis e 
em risco de problemas de saúde mental, dentro das 
populações/munícipes, nomeadamente de desempregados 
que recorram às unidades orgânicas);  
 
e) Participação em reuniões chave no decurso do projeto;  
 
f) Colaboração no desenvolvimento de mecanismos de 
articulação entre diferentes setores (saúde e outros para lá 
da saúde), que sejam stakeholders relevantes na 
abordagem a populações de empregados e 
desempregados; 
 
g) Divulgação do projeto às estruturas da comunidade e 
articulação com outros Parceiros;  
 
h) Apoio de natureza técnica e logística de acordo com as 
necessidades do projeto e disponibilidades desta autarquia. 
 
3. deste contrato não poderá resultar qualquer custo 
monetário MO, uma vez que é parceiro não financeiro. 
 
4. Ambas as Partes obrigam-se reciprocamente a: 
 
a) Colaborar na partilha de toda a informação considerada 
necessária para o estabelecimento da parceria; 
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b) Colaborar no envolvimento de outros parceiros. 
 

Cláusula Terceira 
(Promotor) 

 
A FMUL, enquanto Promotor, terá a responsabilidade de 
iniciar, preparar e implementar o projeto. 

 
Cláusula Quarta 

(Direitos de Propriedade Intelectual) 
 

Os resultados são propriedade intelectual da Parte que os 
gerou, salvo acordo contrário entre as Partes. A FMUL 
fornecerá as informações necessárias ao MO. 

 
Cláusula Quinta 

(Disposições finais) 
 

1. O presente Contrato vigorará até à conclusão do 
projeto. 
 
2. Fica salvaguardada a possibilidade de alterações e 
adaptações nas posições contratuais das Partas, que 
deverão apresentar propostas escritas nesse sentido, à 
respetiva contra parte. 
 
O presente Contrato é assinado em dois exemplares 
originais, destinando-se cada um dos exemplares a cada 
uma das Partes. 
 
Lisboa, 16 de Março de 2015 
 
Pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 
__________________________________________ 
José Manuel de Matos Fernandes e Fernandes 
(assinatura e carimbo) 
 
Pelo Município de Odivelas 
__________________________________________ 
Susana de Carvalho Amador 
(assinatura e carimbo)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

DOAÇÃO DE OBRA 
 

Aceitação de doação de uma escultura de Maria José de 
Brito, intitulada “Música”, com as dimensões de 80x87x52 
cm, no valor de €600,00 (seiscentos euros), a fim de a 
mesma passar a pertencer ao acervo Municipal do Centro 
de Exposições de Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2015/3954, de 2015.04.09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à Academia Arte & Dança, nos dias 1 e 3 de 
maio de 2015, para deslocação ao Porto, no âmbito da sua 
participação no concurso internacional de dança “Festival 
de Viana”, com um custo total estimado em €550,40 
(quinhentos cinquenta euros e quarenta cêntimos), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/3983, de 2015.04.10. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à Associação de Escoteiros de Portugal – 
Grupo 11 de Odivelas, nos dias 12, 15 e 18 de julho de 
2015, para deslocação a Idanha-a-Nova, no âmbito da sua 
participação num acampamento de grupo, com um custo 
total estimado em €986,40 (novecentos e oitenta e seis 
euros e quarenta cêntimos), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2015/3343, de 2015.03.23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

DESCLASSIFICAÇÃO COMO AUGI O BAIRRO ALVAJAR, 
O BAIRRO POMARINHO, O BAIRRO CASAL DO PRIVILÉGIO 

E O BAIRRO QUINTA DO PORTO PINHEIRO 
 

Proposta de Desclassificação como AUGI os Bairros 
Alvajar, Bairro Pomarinho, Bairro Casal do Privilégio e 
Bairro Quinta do Porto Pinheiro. Concluindo-se na 
inutilidade da aplicação do regime excecional instituído 
pela Lei n.º 91/95, na redação vigente, para a reconversão 
urbanística destas AUGI, por não se verificar a 
necessidade de desenvolver um instrumento de gestão 
territorial, loteamento ou plano de pormenor, e a gestão 
urbanística, incluindo a legalização das construções, poder 
ser realizada com base no Plano Diretor Municipal 
(PDM). Foi promovida a consulta pública, através da 
publicação de aviso em jornal de âmbito nacional, bem 
como a divulgação através da página da Internet da 
Câmara Municipal de Odivelas, não se registando 
reclamações. Nos termos e condições da informação 
técnica n.º 096/IF/DRRU/DGOU/2014, de 25-11-2014, 
e de acordo com o proposto na informação n.º 18/2015, 
de 14-04-2015, constantes no processo. 
 
(Aprovado por maioria) 
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REDUÇÃO DE CAUÇÃO, ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 2/2011 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

PROCESSO N.º 1733/LO 
 

Redução da Caução prestada através da garantia bancária 
n.º 125-02-1776838, emitida pelo Banco Comercial 
Português, S.A., para a boa execução das obras de 
urbanização tituladas pelo Alvará de Loteamento n.º 
2/2011, em nome de Couteze Construtora Unida de 
Tomar e Zêzere, Lda., para o valor de € 143.032,41 (cento 
e quarenta e três mil e trinta e dois euros e quarenta e um 
cêntimos), considerando que este valor é suficiente para 
garantia das obras de urbanização ainda em falta, nas 
condições constantes na informação técnica n.º 
34/RO/DRRU/DGOU/15, de 30-03-2015, e de acordo 
com o proposto na informação constante a folhas 1973, 
do processo, de 15-04-2015. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

BAIRRO CASAL DAS QUEIMADAS À QUINTA DAS DÁLIAS 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2009 
PARA O LOTE 66 - PROCESSO N.º 3153/RC 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 4/2009 do Bairro 
Casal das Queimadas à Quinta das Dálias, na União de 
Freguesias de Pontinha e Famões, para o lote 66, em 
nome de Jorge Pereira. A Alteração ao alvará de 
loteamento, incidente sobre o lote 66, visa a alteração dos 
parâmetros urbanísticos definidos para o mesmo lote no 
referido instrumento de gestão territorial, repercutindo-se 
no aumento da área de construção e índice de construção, 
com o objetivo de permitir a legalização da edificação 
existente, nas condições em que se encontra. De acordo 
com o proposto na informação técnica n.º 
64/MS/DGOU/DRRU/15, de 31 de março de 2015 e na 
informação constante a folhas 3614, de 13-04-2015, e nas 
seguintes condições: 
 
- Aplicação dos critérios no art. 99º do RMEU para o 
dimensionamento das cedências em AUGI, podendo 
ainda a Câmara Municipal prescindir da compensação 
devida à área de espaços verdes e de utilização coletiva, 
prevista no n.º 4 do art. 44º do Decreto-lei n.º 555/99 de 
16 de dezembro, na redação atual e no art. 49º e n.º 2 do 
art. 99º do RMEU, de acordo com os fundamentos e nos 
termos e condições da informação técnica respetiva; 
 
- Aceitação do valor € 16.020,57 (dezasseis mil e vinte 
euros e cinquenta e sete cêntimos), como compensação 
pela área de cedência para equipamento de utilização 
coletiva em falta (104,83m2), prevista no n.º 4 do art.º 44º 
do Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na redação 
atual e no art. 49º e n.º 2 do art. 99º do RMEU, de acordo 
com os fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica n.º 64/MS/DGOUDRRU/15, que 
consta do processo mencionado em epígrafe. 
 

Mais se aprovou o levantamento da suspensão automática 
decorrente do início do período da discussão pública do 
novo Plano Diretor Municipal, por aplicação do disposto 
no artigo 12.º-A do RJEU e artigo 117.º do RJIGT. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO CASAL DAS QUEIMADAS À QUINTA DAS DÁLIAS, 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES, 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2009 
PARA OS LOTES 20B, 26, 28, 29 E 89 - PROCESSO N.º 3153/RC 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 4/2009 do Bairro 
Casal das Queimadas à Quinta das Dálias, na União de 
Freguesias de Pontinha e Famões, para os Lotes 20B, 26, 
28, 29 e 89, em nome de João Aleixo Saraiva e Outros. 
Visa a alteração dos parâmetros urbanísticos definidos no 
referido instrumento de gestão territorial, com o objetivo 
de permitir a legalização das edificações existentes, nas 
condições em que se encontram, e a eliminação do lote 29 
pela junção ao lote 28. De acordo com o proposto na 
informação técnica n.º 66/MS/DGOUDRRU/15, de 31 
de março de 2015, e nos termos do proposto na 
informação n.º 3153/RC, de 13 de abril de 2015, nas 
seguintes condições: 
 
- Aplicação dos critérios no artigo 99º do RMEU para o 
dimensionamento das cedências em AUGI, podendo 
ainda a Câmara Municipal prescindir da compensação 
devida à área de espaços verdes e de utilização coletiva, 
prevista no n.º 4 do artigo 44º do Decreto-lei n.º 555/99 
de 16 de dezembro, na redação atual e no artigo 49º e n.º 
2 do artigo 99º do RMEU, de acordo com os 
fundamentos e nos termos e condições da informação 
técnica respetiva; 
 
 - Aceitação do valor € 16.068,84 (dezasseis mil e sessenta 
e oito euros e oitenta e quatro cêntimos), como 
compensação pela área de cedência para equipamento de 
utilização coletiva em falta (105,15m2), prevista no n.º 4 
do artigo 44º do Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de 
dezembro, na redação atual e no artigo 49º e n.º 2 do 
artigo 99º do RMEU, de acordo com os fundamentos e 
nos termos e condições da informação técnica n.º 
66/MS/DGOU/ DRRU/15, que consta do processo 
mencionado em epígrafe. 
 
Mais se aprovou o levantamento da suspensão automática 
decorrente do início do período da discussão pública do 
novo Plano Diretor Municipal, por aplicação do disposto 
no artigo 12.º-A do RJEU e artigo 117.º do RJIGT. 
 
“(…) 4.5.1. Descrição das alterações 
 
- Alteração de diversos parâmetros no Lote 20B, passando 
o número de fogos de 1 para 2, alteração do polígono de 
ocupação e aumento da área de implantação e dos pisos, 
com os devidos reflexos na área de construção; 
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- Alteração do polígono de ocupação/Implantação 
previsto para o Lote 26, que deve abranger a parte de 
construção a tardoz no lote (que está indicada como 
anexo a demolir por excesso de área), com os 
correspondentes reflexos nas áreas de construção. 
-Alteração da área do Lote 28, pela anexação do lote 29. 
Correção do polígono de ocupação/implantação e área de 
anexo, com os devidos reflexos nas áreas de construção. 
- Correção do polígono de ocupação/implantação no Lote 
89, com os devidos reflexos na área de construção, e 
aumento do número de fogos de 2 para 3.(…)” (Informação 

técnica n.º 66/MS/DGOUDRRU/15, de 31 de março de 2015). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO CASAL DO RATO, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
PONTINHA E FAMÕES - ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE 
LOTEAMENTO N.º 14/89 PARA OS LOTES 23 E 78 

PROCESSO N.º 31158/OM 
 

Alteração ao alvará de loteamento n.º 14/89 do Bairro 
Casal do Rato, na União de Freguesias de Pontinha e 
Famões, para os Lotes 23 e 78, em nome de Joaquim 
Gaspar de Oliveira e Angelina Silva Lopes Rodrigues. 
Tem como objetivo a legalização da construção existente 
no lote 23 e alteração de parâmetros urbanísticos para o 
lote 78. De acordo com o proposto na informação técnica 
n.º 62/MS/DGOU/DRRU/15, de 27 de março de 2015 e 
nos termos propostos na informação com o n.º 
31158/OM de 13 de abril de 2015, constante a folhas 
5400 do processo, nas seguintes condições: 
 
 - Aplicação dos critérios no artigo 99º do RMEU para o 
dimensionamento das cedências em AUGI, podendo 
ainda a Câmara Municipal prescindir da compensação 
devida à área de espaços verdes e de utilização coletiva, 
prevista no n.º 4 do artigo 44º do Decreto-lei n.º 555/99 
de 16 de dezembro, na redação atual e no artigo 49º e n.º 
2 do artigo 99º do RMEU, de acordo com os 
fundamentos e nos termos e condições da informação 
técnica respetiva; 
 
 - Aceitação do valor € 8.068,86 (dezasseis mil e vinte 
euros e cinquenta e sete cêntimos), como compensação 
pela área de cedência para equipamento de utilização 
coletiva em falta (52,50m2), prevista no n.º 4 do art.º 44º 
do Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na redação 
atual e no artigo 49º e n.º 2 do artigo 99º do RMEU, de 
acordo com os fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica n.º 62/MS/DGOUDRRU/15, que 
consta do processo mencionado em epígrafe. 
 
Mais se aprovou o levantamento da suspensão automática 
decorrente do início do período da discussão pública do 
novo Plano Diretor Municipal, por aplicação do disposto 
no artigo 12.º-A do RJEU e artigo 117.º do RJIGT. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

BAIRRO DOS PEDERNAIS, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
RAMADA E CANEÇAS, ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO N.º 7/2001 PARA O LOTE A 226 
PROCESSO. N.º 33688/LO/GI 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 07/2001 do Bairro 
dos Pedernais, na União de Freguesias de Ramada e 
Caneças. Tem como objetivo a legalização da construção 
existente no Lote A 226, em nome de Odete de Jesus 
Veiga Rasteiro. De acordo com o proposto na informação 
técnica n.º 65/CR/DRRU/DGOU/15, e nos termos da 
informação n.º 33688/L, de 13 de abril de 2015, constante 
a folhas 6779 do processo. 
 
Mais se aprovou o levantamento da suspensão automática 
decorrente do início do período da discussão pública do 
novo Plano Diretor Municipal, por aplicação do disposto 
no artigo 12.º-A do RJEU e artigo 117.º do RJIGT 
 
“(…) A proposta de intervenção tem como principal 
objetivo a reversão dos parâmetros urbanísticos alterados 
no âmbito do 4º aditamento, para os parâmetros iniciais, 
porém contemplando algumas oscilações nas áreas de 
implantação e construção, mantendo todavia o 
emparcelamento dos lotes A 226 e antigo A 241. 
 
A operação urbanística passa por viabilizar a edificação 
pré-existente no lote A 226, conformando o instrumento 
de gestão com a realidade física edificada, para que esta 
possa ser legalizada sem quaisquer constrangimentos.  
 
(…) 
 
Lote A 226 — Considerando o aditamento ao alvará, 
verifica-se uma redução da área de implantação de 249,4 
m2 e área de construção de 396,90 m2, com introdução de 
um fogo e anulação da atividade económica. 
Tendo em conta os registos processuais antecedentes, 
bem como o facto de não ter sido liquidada a taxa pela 
emissão do aditamento ao alvará, verifica-se que a 
reversão dos parâmetros urbanísticos de acordo com o 
previsto no alvará de loteamento inicial não foi 
considerada na íntegra, apresentando algumas oscilações. 
Não são verificadas alterações ao polígono de implantação 
da edificação existente no lote A 226. 
Não foi esclarecido pelo técnico autor se a pretensão 
assegura os estacionamentos necessários em proporção de 
1 lugar por fogo, distribuídos de forma autónoma no 
interior da edificação ou logradouro do lote. (…)” 
(Informação técnica n.º 65/CR/DRRU/DGOU/15). 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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BAIRRO DOS PEDERNAIS, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA 
E CANEÇAS, ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 

N.º 7/2001 PARA O LOTE B2 - PROCESSO N.º 33688/LO/GI 
 

Alteração ao alvará de loteamento n.º 07/2001 do Bairro 
dos Pedernais, na União de Freguesias de Ramada e 
Caneças, para o Lote B2, tem como objetivo a legalização 
da construção existente, em nome de João Araújo 
Fernandes. De acordo com o proposto informação 
técnica n.º 66/CR/DRRU/DGOU/15, de 13 de abril de 
2015 e nos termos da informação n.º 33688/L de 13 de 
abril de 2015, constante a folhas 6789 do processo e nas 
seguintes condições: 
 
- Aplicação dos critérios no artigo 99º do RMEU para o 
dimensionamento das cedências em AUGI, podendo 
ainda a Câmara Municipal prescindir da compensação 
devida à área de espaços verdes e de utilização coletiva, 
prevista no n.º 4 do artigo 44º do Decreto-lei n.º 555/99 
de 16 de dezembro, na redação atual e no artigo 49º e n.º 
2 do artigo 99º do RMEU, de acordo com os 
fundamentos e nos termos e condições da informação 
técnica respetiva; 
 
 - Aceitação do valor € 12.339,67 (doze mil, trezentos e 
trinta e nove euros e sessenta e sete cêntimos), como 
compensação pela área de cedência para equipamento de 
utilização coletiva em falta (80,79m2), prevista no n.º 4 do 
art.º 44º do Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na 
redação atual e no artigo 49º e n.º 2 do artigo 99º do 
RMEU, de acordo com os fundamentos e nos termos e 
condições da informação técnica n.º 66/CR/DRRU/ 
DGOU/15, que consta do processo mencionado em 
epígrafe. 
 
Mais se aprovou o levantamento da suspensão automática 
decorrente do início do período da discussão pública do 
novo Plano Diretor Municipal, por aplicação do disposto 
no artigo 12.º-A do RJEU e artigo 117.º do RJIGT. 
 
“(…) Caracterização do projeto 
Com o aditamento de novas peças desenhadas e escritas a 
fls. 6265 a 6269, 6457 a 6459 e 6748 a 6751, verifica-se 
que a proposta de alteração tem como principio a 
viabilização da edificação existente no lote B 2, ajustando 
a área de implantação e construção existentes, e 
aumentando o número de fogos de 1 para 3. (…) 
 
Enquadramento urbanístico e informação prévia  
4.6.1. A proposta apresentada resulta de uma situação pré-
existente que neste momento se pretende regularizar, 
conformando o instrumento de gestão territorial com a 
realidade existente, por forma a possibilitar a futura 
legalização da construção. 
Confrontada a planta síntese em vigor com o agora 
proposto, no que respeita ao polígono de implantação da 
edificação e limites do lote, verifica-se que não é proposta 
qualquer oscilação em relação ao anteriormente definido, 
depreendendo-se que as alterações se baseiam unicamente 
no acerto de valores da área de construção e implantação 

prevista para a edificação, com o aumento de 1 fogo para 
3 fogos.  
O levantamento topográfico apresentado a fls. 6266, 
solicitado por estes serviços técnicos para avaliar a origem 
e o enquadramento do aumento de área de lote, vem 
comprovar que esta não sofre qualquer oscilação em 
relação ao valor previsto pelo alvará de loteamento. Neste 
contexto o requerente abandona a pretensão relativa ao 
aumento da área do lote.  
Os restantes valores propostos possuem enquadramento 
no âmbito do Plano Diretor Municipal. (…)” (Informação 

técnica n.º 66/CR/DRRU/DGOU/15, de 13 de abril de 2015) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
RUA DA CERCA, LOTE C-51, BAIRRO DOS PEDERNAIS, 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote C-
51, da Rua da Cerca, Bairro dos Pedernais, União das 
Freguesias de Ramada e Caneças, pelo depósito caução n.º 
10064, do Banco Caixa Geral de Depósitos, no valor de 
€764,78 (setecentos e sessenta e quatro euros e setenta e 
oito cêntimos), em nome de Isabel Maria Lopes dos 
Santos Chapeira, para garantir a boa execução das obras 
de urbanização referentes ao Alvará de Loteamento n.º 
7/2001, de 07 de setembro. De acordo com o proposto 
na informação n.º 24.2015, de 15-04-2015, e na 
informação técnica n.º 38/RO/DRRU/DGOU/15, de 
14-04-2015. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA A EXECUÇÃO E 
LIGAÇÃO DE RAMAL DE ELETRICIDADE E RESPETIVO CONTADOR 

 
Emissão de parecer favorável para a execução e ligação de 
ramal de eletricidade para habitação própria e permanente 
do proprietário, Carlos Manuel Reis José, com instalação 
de 1 contador na Rua do Senhor Roubado, Nº 302, Bairro 
Vale do Forno, da freguesia de Odivelas, ao abrigo do n.º 
5 do artigo 98.º do Regulamento Municipal da Edificação 
e da Urbanização, sendo esta autorização a título precário 
e por razões de salubridade e saúde pública, não 
constituindo a aquisição de quaisquer direitos, nem para 
efeitos de legalização de qualquer construção no terreno, 
nem para continuação de ligação no caso de deliberação 
de corte desta. De acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2015/3250 de 19-03-2015. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA A EXECUÇÃO E 
LIGAÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA E RESPETIVO CONTADOR 

 
Emissão de parecer favorável para a execução e ligação de 
ramal de água para habitação própria e permanente do 
proprietário, Carlos Manuel Reis José, com instalação de 1 
contador na Rua do Senhor Roubado, Nº302, Bairro Vale 
do Forno, da freguesia de Odivelas, ao abrigo do n.º 5 do 
artigo 98.º do Regulamento Municipal da Edificação e da 
Urbanização, sendo esta autorização a título precário e por 
razões de salubridade e saúde pública, não constituindo a 
aquisição de quaisquer direitos, nem para efeitos de 
legalização de qualquer construção no terreno, nem para 
continuação de ligação no caso de deliberação de corte 
desta. De acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/3249, de 19-03-2015. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

2.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 23 de abril de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

RETIRADA DE PONTOS 
 

 
 

RETIRADA DE PONTO DA ORDEM DIA DA PRESENTE REUNIÃO 
 

Retirada do ponto referente à “Proposta de Alteração ao 
Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais e 
suas Normas de Liquidação e Cobrança, do Município de 
Odivelas”, da Ordem do Dia da presente Reunião. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RETIRADA DE PONTO DA ORDEM DIA DA PRESENTE REUNIÃO 
 

Retirada do ponto referente à “Proposta de Regulamento 
do Programa de Apoio Municipal de Odivelas - PAMO”, 
da Ordem do Dia da presente Reunião. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 2014 
 

Prestação de Contas do Município de Odivelas do Ano de 
2014, documentos que farão parte integrante da ata da 
presente reunião, de acordo com a informação n.º 
2015/4323. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 
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MUNICIPÁLIA E.M. 
PRESTAÇÃO DE CONTAS/LIQUIDAÇÃO 

 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS/LIQUIDAÇÃO DA MUNICIPÁLIA E.M. 
 

Prestação de Contas de 1 de janeiro a 31 de outubro de 
2014 e Prestação de Contas/Liquidação de 1 de 
novembro a 31 de dezembro de 2014 da Municipália, 
Gestão de Equipamentos e Património do Município de 
Odivelas, E.M., de acordo com a informação n.º 
2015/4245, de 2015.04.16. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SIMAR 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2014  
 
Prestação de Contas de 2014 dos SIMAR – Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, conforme documentos remetidos 
através do ofício dos SIMAR n.º S/7506, de 2015.03.27, 
de acordo com a informação n.º interno/2015/4299, de 
2015.04.17. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2015 E TARIFÁRIO 
 
1.ª Revisão aos Documentos Previsionais 2015 e Alteração 
Parcial ao Tarifário 2015, dos SIMAR – Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, conforme documentos remetidos 
através do ofício dos SIMAR n.º S/7506, de 2015.03.27, 
de acordo com a informação n.º interno/2015/4299, de 
2015.04.17. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 

 

MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

4.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2015 

 
1.ª Revisão Orçamental de 2015, nos termos dos Mapas 
anexos à informação n.º interno/2015/4247, de 
2015.04.16, que farão parte integrante da ata da presente 
reunião, de acordo com o proposto na referida 
informação. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 
 
 

 
 

REDE PORTUGUESA DE CIDADES 
SAUDÁVEIS 

 

 
 

PROJETO “ODIVELAS, CONCELHO SAUDÁVEL” 
 

Designação dos Representantes Técnicos do Município de 
Odivelas na Associação de Municípios Rede Portuguesa 
de Cidades Saudáveis, para desenvolvimento do projeto 
“Odivelas, Concelho Saudável”, de acordo com o 
proposto na informação n.º interno/2015/3992, de 
2015.04.10. Os representantes técnicos são os seguintes, 
de acordo com a referida informação: 
 
- Coordenadora técnica - Paula Ganchinho; 
 
- Interlocutora técnica - Catarina Abreu; 
 
- Consultor - Prof. Doutor Nuno Marques da Costa. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 

 
 

RETIRADA DE PONTO 
 

 
 

RETIRADA DE PONTO DA ORDEM DIA DA PRESENTE REUNIÃO 
 

Retirada do ponto referente à “Proposta de Emissão de 
Parecer Favorável para Celebração de Contrato de 
Prestação de Serviços na Modalidade de Avença, com a 
Empresa Weekendparty – Unipessoal, Lda”, da Ordem do 
Dia da presente Reunião. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

3.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 28 de abril de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS 
 

 
 

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

DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

Proposta de alteração do Regulamento de Taxas e Outras 
Receitas Municipais e suas Normas de Liquidação e 
Cobrança do Município de Odivelas em vigor, proposta 
que será objeto de apreciação pública por um período de 
trinta dias a contar da data de publicação do presente 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões, sendo 
que, decorrido o prazo da apreciação pública, a mesma 
carece ainda de deliberação por parte da Assembleia 
Municipal, com exceção dos artigos constantes do Livro 
IV do referido Regulamento, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2015/4233, de 2015.04.16 e de 
acordo com as alterações à Proposta, apresentadas no 
decorrer da presente reunião, constantes da respetiva 
minuta da ata. 
 
Publica-se, em anexo, a referida Proposta de 
Regulamento, na íntegra, com as alterações aprovadas já 
incluídas (a negrito). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL 
 

 
 

REGULAMENTO 
DO PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Proposta de Regulamento do Programa de Apoio 
Municipal de Odivelas (PAMO), que surge da fusão dos 
programas de apoio anteriormente existentes (PAJO, 

PACO, PAADO, PAESO), destinado a promover o 
desenvolvimento de atividades, projetos e ou eventos de 
interesse municipal no âmbito da Juventude, da Cultura, 
do Desporto e do Social, através de seis medidas de apoio: 
I - Atividade Regular; II - Aquisição de Bens, Serviços, 
Equipamentos e Viaturas; III - Beneficiação de 
Instalações; IV - Apoio Logístico, Técnico e Cedência de 
Instalações; V - Cedência de Transporte; VI - Apoio 
Extraordinário, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2015/4198, de 2015.04.15. 
 
Esta Proposta será objeto de apreciação pública por um 
período de trinta dias a contar da data de publicação do 
presente Boletim Municipal das Deliberações e Decisões e 
na internet, no sítio institucional do Município, para 
cumprimento do disposto no artigo 101.º do Código de 
Procedimento Administrativo, sendo que, decorrido o 
prazo da apreciação pública, esta Proposta carece ainda de 
deliberação por parte da Assembleia Municipal, de acordo 
com o proposto na informação acima mencionada.  
 
Publica-se, em anexo, a referida Proposta de 
Regulamento, na íntegra. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 
 

PARECER PRÉVIO 
 

Emissão de Parecer prévio favorável para celebração de 
contrato de prestação de serviços, na modalidade de 
avença, com a Empresa Weekendparty – Unipessoal, 
Lda”, de acordo com o despacho do Senhor Vereador 
Paulo César Teixeira, constante da etapa 32 do 
edoc/2015/16054, nos termos da informação n.º 
Interno/2015/4329. 

 
(Aprovado por maioria) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 32/PRES/2015 
 

Assunto: Delegação de Competências da Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas no diretor do 
departamento Jurídico e de Gestão Financeira e 
Patrimonial, Dr. João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano 
 
Considerando que, com o propósito de garantir, quer a 
salvaguarda da prossecução do interesse público, quer 
uma melhor e mais eficiente organização e funcionamento 
dos serviços, procedeu-se à atualização da Estrutura 
Orgânica Flexível da Câmara Municipal de Odivelas, 
verificada nas alterações ocorridas na 3ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal, de 27 de novembro 
de 2013 e, posteriormente, na 5ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal, de 11 de março de 2015, bem como, e 
fundamentalmente, com as alterações legislativas, 
entretanto verificadas, as quais implicam a consequente 
atualização dos respetivos Despachos de Delegação de 
Competências, mormente o do Sr. Diretor do 
Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e 
Patrimonial. 
 
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 38.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a qual estabelece o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, conjugado com os 
artigos 44.º, 45.º e 46.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, delego no Diretor do Departamento 
Jurídico e de Gestão Financeira e Patrimonial, JOÃO 
MIGUEL DE MELO SANTOS TABORDA 
SERRANO, com possibilidade de subdelegar, as 
competências abaixo discriminadas no âmbito da Divisão 
de Recursos Humanos e Formação, nomeadamente: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 
 
2. Autorizar férias dos trabalhadores, em conformidade 
com os respetivos mapas e requerimentos apresentados 
pelos trabalhadores; 
 

3. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
exceção das mencionadas no art.º 206.º, n.ºs 3 e 4, da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho que aprova a Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas; 
 
4. Autorizar a prestação de trabalho suplementar dentro 
das condições e limites previstos no artigo 120º da Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho;  
 
5. Promover a publicação das decisões ou deliberações 
previstas no art. 56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, diploma que aprovou o novo regime das 
autarquias locais; 
 
6. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
bem como a restituição de documentos aos interessados, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei; 
 
Mais delego no Diretor do Departamento Jurídico e de 
Gestão Financeira e Patrimonial, as competências que a 
seguir se enunciam no âmbito da Divisão de Recursos 
Humanos e Formação, para serem exercidas em relação a 
todas as unidades orgânicas do Município: 
 
7. Propor a verificação domiciliária da doença nos termos 
do artigo 128.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 
 
8. Solicitar a verificação domiciliária da doença nos termos 
do artigo 20º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, bem 
como mandar submeter os trabalhadores a juntas médicas; 
 
9. Praticar atos e formalidade de caráter instrumental 
necessário ao exercício da competência decisória quanto à 
gestão e direção dos recursos humanos afetos aos serviços 
municipais, designadamente:  
 
a) Elaboração de propostas sobre políticas de pessoal; 
 
b) Elaboração de programas de provas de conhecimentos 
gerais e específicos, nos termos da Portaria n.º 83-A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 
6 de abril; 
 
c) Instrução dos procedimentos administrativos tendentes 
à constituição da relação jurídica de emprego público, a 
qualquer título; 
 
d) Instrução dos procedimentos relativos à administração 
do pessoal, designadamente, aposentações, exonerações, 
licenças sem remuneração, acumulação de funções e 
estatuto de trabalhador-estudante. 
 
10. Autorizar a mobilidade de trabalhadores entre 
unidades orgânicas; 
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11. Autorizar os pedidos de estatuto de trabalhador-
estudante; 
 
12. Autorizar a frequência de estágios curriculares que se 
considerem de manifesto interesse para a Câmara 
Municipal e nomear os respetivos orientadores; 
 
13. Proceder ao indeferimento dos pedidos de mobilidade 
geral, nomeadamente mobilidades internas na categoria, 
mobilidades intercategorias e intercarreiras, bem como 
cedências de interesse público de trabalhadores de outros 
Organismos para a Câmara Municipal de Odivelas; 
 
14. Autorizar a divulgação de expediente/informação no 
âmbito dos recursos humanos e formação, na internet e 
intranet; 
 
15. Estudar, propor e regulamentar os horários de 
trabalho, numa perspetiva de aumento da sua flexibilidade 
e da melhoria do atendimento dos munícipes e pôr em 
prática um adequado sistema de controlo da assiduidade; 
 
16. Preparar o orçamento anual do pessoal e informação 
que fundamente as alterações ao mapa de pessoal que se 
verifiquem necessárias; 
 
17. Assegurar o atendimento dos trabalhadores em 
matéria de recursos humanos; 
 
18. Assegurar o acolhimento e integração dos 
trabalhadores nos serviços municipais; 
 
19. Assegurar a gestão dos seguros dos trabalhadores ao 
serviço do Município; 
 
20. Assegurar, de forma integrada, as atividades relativas à 
saúde ocupacional e à higiene e segurança dos 
trabalhadores municipais; 
 
21. Promover uma política de Saúde Ocupacional e 
assegurar a manutenção e desenvolvimento do Serviço de 
Saúde dos trabalhadores municipais; 
 
22. Proceder periodicamente ao levantamento das 
necessidades de formação; 
 
23. Elaborar e propor os Planos Anuais de Formação 
(interna e externa) e os respetivos orçamentos; 
 
24. Manter-se informado sobre os mecanismos centrais, e 
outros, de financiamento da formação profissional na 
Administração Pública e coordenar ações com as 
entidades gestoras desses programas; 
 
25. Organizar e acompanhar as atividades de formação 
planeadas e assegurar todos os procedimentos 
administrativos para a sua concretização e controlo 
pedagógico e financeiro; 
 

26. Informar da utilidade para o Município de propostas 
de frequência de ações de formação externa emitidas pelos 
diversos serviços e promover os correspondentes 
procedimentos administrativos; 
 
27. Proceder à avaliação dos resultados práticos das ações 
de formação realizadas ao nível do desempenho dos 
trabalhadores e dos Serviços em que se integram; 
 
28. Elaborar o Relatório anual de formação; 
 
29. Autorizar os pedidos de autoformação, requerida nos 
termos do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 50/98, de 11 de 
março, alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 70-A/2000, de 5 
de maio e 174/2001, de 31 de maio; 
 
30. Autorizar a formação externa que não implique custos 
para o Município; 
 
31. Assegurar a gestão do Refeitório Municipal. 
 
As competências ora delegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como quaisquer atos praticados pelo delegado no 
exercício da presente delegação. 
 
Poderá ainda a delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o delegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências delegadas, deverá o 
delegado prestar ao delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O despacho produz efeitos a partir da presente data. 
 
Odivelas, 23 de abril 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XVI - N.º 8 – 5 de maio de 2015  

25 
 

 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 1/VCMB/2015 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Carlos Maio Bodião no Coordenador do Gabinete 
Veterinário Municipal – Dra. Maria João Costa Batista 
Nabais 
 
Ao abrigo do disposto no artigo 38.º do Anexo I da Lei nº 
75/2013, de 12 Setembro, que estabelece o Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, e em conjugação com os 
artigos 35º, 36º e 37º, do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de novembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei 
n.º 6/96, de 31 de janeiro e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação de Competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nº 
21/PRES/2015, de 30 de março, pelo presente despacho 
subdelego no Coordenador do Gabinete Veterinário 
Municipal, Dra. Maria João Costa Batista Nabais, as 
competências abaixo descriminadas que serão exercidas 
no âmbito do respetivo Gabinete. 
 
Assim, subdelego as competências que me foram 
delegadas e subdelegadas, pela Senhora Presidente 
da Câmara Municipal, para: 

 
I 
 

1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com excepção da dirigida às entidades 
referidas no capítulo II, nº 5 do Despacho nº 21 
/PRES/2015; 
 
2. Autorizar férias dos trabalhadores da unidade orgânica, 
mediante os respectivos mapas e requerimentos; 
 
3. Autorizar ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
4. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
5. Justificar faltas no âmbito do serviço com exceção das 
referidas no artigo 40º, nºs 3 e 4, do Estatuto Disciplinar 
dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, 
aprovado pela Lei nº 58/2008, de 9 de setembro na sua 
redação atual;  
 
6. Autorizar deslocações em serviço no País, exceptuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município, e a realização de trabalho extraordinário e 
prestado em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço; 
 

7. Visar Boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
8. A competência prevista na alínea ii) do nº 1 do artigo 
33º da Lei nº 75/2013, de 12 setembro, para proceder à 
captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos, nos 
termos da legislação aplicável; 
 
9. A competência prevista na alínea jj) do n.º 1 do artigo 
33º da Lei nº 75/2013, de 12 setembro para decidir sobre 
a deambulação e extinção de animais nocivos; 
 
10. A competência prevista na alínea r) do n.º 1 do artigo 
33º da Lei nº 75/2013 , de 12 setembro para colaborar no 
apoio a programas e projectos de interesse Municipal em 
parceria com outras entidades da Administração Central, a 
exercer nas áreas funcionais sob sua responsabilidade, sob 
prévia consulta e coordenação do agora delegante; 
 
11. Colaborar na execução das tarefas de inspeção higio-
sanitárias das instalações para alojamento de animais, dos 
produtos de origem animal e dos estabelecimentos 
comerciais ou industriais onde se abatam, preparem, 
produzam, transformem, fabriquem, conservem, 
armazenem ou comercializem animais ou produtos de 
origem animal e seus derivados; 
 
12. Efetuar vistorias a veículos de transporte de produtos 
alimentares; 
 
13. Emitir parecer, nos termos da legislação vigente sobre 
as instalações, estabelecimentos e veículos referidos nas 
alíneas anteriores; 
 
14. Apoiar as brigadas de fiscalização da ASAE, bem 
como efetuar peritagens, por nomeação do Ministério 
Público ou em ações de rotina; 
 
15. Elaborar e remeter, nos prazos fixados, a informação 
relativa ao movimento nosonecrológico dos animais; 
 
16. Notificar, de imediato, as doenças de declaração 
obrigatória e adotar prontamente as medidas de profilaxia 
determinadas pela autoridade sanitária veterinária nacional 
sempre que sejam detetados casos de doença de carácter 
epizoótico; 
 
17. Emitir guias sanitárias de trânsito; 
 
18. Participar nas campanhas de saneamento ou de 
profilaxia determinadas pelas autoridades competentes; 
 
19. Colaborar na realização do recenseamento de animais, 
de inquéritos de interesse pecuário e ou económico e 
prestar informação técnica sobre abertura de novos 
estabelecimentos de comercialização, de preparação e de 
transformação de produtos de origem animal; 
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20. Recolha e encaminhamento de animais errantes; 
 
21. Recolha e encaminhamento para destino final de 
cadáveres de animais; 
 
22. Apoio a munícipes de comprovada insuficiência 
económica e/ou física no transporte dos seus animais 
domésticos para atendimento no Consultório Veterinário 
Municipal; 
 
23. Promover o regular funcionamento do CORACO 
(Centro Oficial de Recolha de Animais do Concelho de 
Odivelas), em termos de higiene e bem-estar animal; 
 
24. Realizar cirurgias e outros tratamentos aos animais que 
deles necessitem; 
 
25. Promover uma rede de adoção, em colaboração com a 
população em geral e com associações de proteção animal; 
 
26. Realizar campanhas de sensibilização e informação da 
população, no âmbito das suas atribuições; 
 
27. Elaborar o regulamento do CORACO e assegurar o 
seu cumprimento; 
 
28. Gerir o Consultório Veterinário Interativo; 
 
29. Desenvolver o Programa de Esterilização de Animais 
Errantes; 
 
30. Implementar a Rede de Escolas Amigas dos Animais; 
 
31. Colaborar com as Câmaras Municipais da área 
Metropolitana de Lisboa ou quaisquer outras entidades 
idóneas na realização de iniciativas que visem a promoção 
do bem-estar animal. 

 
II 
 

As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O despacho produz efeitos a partir da presente data. 

Odivelas, 21 de abril de 2015  
 

O Vereador 
No uso da competência que me foi delegada e/ou subdelegada pela 
Sra. Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, 

através do Despacho nº 21/Pres/2015, de 30/março 
 

Carlos Maio Bodião 
 
 
 

DESPACHO N.º 2/VCMB/2015 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Carlos Maio Bodião no Chefe da Divisão de Transportes e 
Oficinas, David Abel Viegas Martins 
 
Ao abrigo do disposto no artigo 38º do Anexo I da Lei nº 
75/2013, de 12 Setembro, que estabelece o Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, em conjugação com os 
artigos 35º, 36º e 37º, do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de novembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei 
n.º 6/96, de 31 de janeiro e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação de Competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nº 
21/PRES/2015, de 30 de março, pelo presente despacho 
subdelego no Senhor Chefe de Divisão de 
Transportes e Oficinas, DAVID ABEL VIEGAS 
MARTINS, as competências abaixo descriminadas que 
serão exercidas no âmbito da respetiva Divisão. 
 
Assim, subdelego as competências que me foram 
delegadas e subdelegadas, pela Senhora Presidente 
da Câmara Municipal, para: 

 
I 
 

1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com excepção da dirigida às entidades 
referidas no capítulo II, nº 5 do Despacho nº 21 
/PRES/2015; 
 
2. Autorizar férias dos trabalhadores da unidade orgânica, 
mediante os respetivos mapas e requerimentos; 
 
3. Autorizar ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
4. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
5. Justificar faltas no âmbito do serviço, com excepção 
dos referidos no art.º 40, nºs 3 e 4, do estatuto Disciplinar 
dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas 
aprovado pela Lei nº 58/2008, de 9 de setembro na sua 
redação atual; 
 
6. Autorizar deslocações em serviço no País, exceptuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município, e a realização de trabalho extraordinário e 
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prestado em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço; 
 
7. Visar Boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
8. Assegurar a gestão técnica e operacional do parque de 
viaturas e máquinas do Município; 
 
9. Manter o controlo técnico do equipamento mecânico 
afeto, em termos operacionais e patrimoniais, a outras 
unidades orgânicas; 
 
10. Assegurar as atividades de manutenção do parque de 
viaturas e máquinas do Município; 
 
11. Prestar apoio nas áreas técnicas para que esteja dotada 
aos outros serviços municipais; 
 
12. Definição das cláusulas contratuais da carteira de 
seguros relativos a todas as viaturas e máquinas 
municipais; 
 
13. Acompanhar em caso de sinistro ou acidentes todos 
os procedimentos tendo em vista a defesa dos interesses 
municipais. 

 
II 
 

As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O despacho produz efeitos a partir da presente data. 
 
Odivelas, 21 de abril de 2015 

 
O Vereador 

No uso da competência que me foi delegada e/ou subdelegada pela 
Sra. Presidente da Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador 

 através do Despacho nº 21/Pres/2015, de 30/março 
 

Carlos Maio Bodião 

DESPACHO N.º 01/VHM/2015 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Vereador Hugo Martins na Adjunta do respetivo Gabinete 
de Apoio Pessoal, Dr.ª Ana Susana Oliveira dos Santos 
 
Atento o Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267º da Constituição da 
República Portuguesa e com vista a uma administração 
mais célere, económica e eficaz, nos termos do n.º 6 do 
artigo 42º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e atentos os artigos 44º a 49º do Código do 
Procedimento Administrativo, pelo presente despacho, 
subdelego, na Adjunta, Dr.ª Ana Susana Oliveira dos 
Santos, o exercício da competência abaixo indicada, que 
me foi delegada pela Sr.ª Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, nos termos do Despacho n.º 
15/PRES/2015, de 30 de março, nos seguintes termos e 
limites: 
 
• A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 
exercício da competência prevista na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 35º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, para executar as deliberações da Câmara 
Municipal e coordenar a atividade dos serviços sob a 
minha superintendência. 
 
A competência agora subdelegada poderá ser revogada a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer atos 
praticados pela subdelegada. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício da competência subdelegada, deverá a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 16 de abril de 2015 
 
O Vereador 

 
Por Delegação e Subdelegação de 
Competências da Sra. Presidente 

(Despacho 15/PRES/2015, de 30 de março) 
 

(Hugo Martins) 
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DESPACHO 02/VHM/2015 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Hugo Martins no Diretor de Departamento de Obras 
Municipais, Habitação e Transportes, Eng.º Luís Manuel 
da Conceição Jorge 
 
Face ao disposto no n.º 2 do artigo do artigo 267º da 
Constituição da República Portuguesa, que consagra o 
Princípio da Desconcentração Administrativa e tendo em 
vista uma administração mais célere, económica e eficaz, 
nos termos do artigo 38º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, e artigo 44º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, pelo presente despacho 
subdelego, no Senhor Diretor de Departamento de 
Obras Municipais, Habitação e Transportes, Eng.º 
Luís Manuel da Conceição Jorge, o exercício das 
competências abaixo indicadas que me foram delegadas e 
subdelegadas pela Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, através do Despacho n.º 15/PRES/2015, de 30 
de março, e que serão exercidas no âmbito da respetivo 
Departamento de Obras Municipais, com exceção das 
Divisões de Habitação e Transportes:  
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida às entidades 
referidas nas alíneas a) e b) do n.º 5 do Capítulo II do 
Despacho n.º 15/PRES/2015, de 30 de março; 
 
2. Autorizar deslocações em serviço no país, excetuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município e a realização de trabalho suplementar 
prestado em dia normal de trabalho e prestado em dia de 
descanso semanal, obrigatório ou complementar, dentro 
dos limites legalmente estabelecidos e sempre que assim o 
exija o funcionamento do serviço;  
 
3. Visar boletins de trabalho suplementar e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
4. Justificar faltas no âmbito do serviço, com exceção das 
referidas no n.º 3 do artigo 206º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho; 
 
5. A competência, prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 
38º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 
relativas a férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento 
do serviço e da salvaguarda do interesse público. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 

abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 16 de abril de 2015. 

 
O Vereador 

Por Delegação e Subdelegação de 
Competências da Sr.ª Presidente da Câmara 

(Despacho n.º 15/PRES/2015, de 30 de março) 
 

(Hugo Martins) 
 
 
 

DESPACHO N.º 03/VHM/2015 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Hugo Manuel dos Santos Martins na Chefe da Divisão de 
Gestão Ambiental, Regina Sofia de Brito e Silva dos Anjos 
Lopes Meneses 
 
Atento o Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267º da Constituição da 
República Portuguesa e com vista a uma administração 
mais célere, económica e eficaz, nos termos do artigo 38º 
do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
atentos os artigos 44º a 49º do Código do Procedimento 
Administrativo, pelo presente despacho, subdelego, na 
Chefe da Divisão de Gestão Ambiental, Regina Sofia 
de Brito e Silva dos Anjos Lopes Meneses, o exercício 
das competências abaixo indicadas que me foram 
delegadas e subdelegadas pela Sr.ª Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, nos termos do Despacho n.º 
15/PRES/2015, de 30 de março, e que serão exercidas no 
âmbito da respetiva unidade orgânica: 
 
1. A competência, prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 
38º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 
relativas a férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento 
do serviço e da salvaguarda do interesse público; 
 
2. A competência, prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 
38º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para justificar faltas no âmbito do serviço, com exceção 
das referidas no n.º 3 do artigo 206º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho; 
 
3. A competência de assinatura de correspondência ou do 
expediente necessário à mera instrução dos processos; 
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4. Dentro da competência para coordenar a atividade dos 
serviços sob a superintendência do signatário, prevista na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 35º do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, a prática dos atos 
administrativos adequados à gestão corrente do Cemitério 
Municipal. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pela subdelegada. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 16 de abril de 2015 

 
O Vereador 

Por delegação e subdelegação de competências da 
Sra. Presidente Susana de Carvalho Amador, 

(Despacho n.º 15/PRES/2015, de 30 de março) 
 

(Hugo Martins) 
 
 
 

DESPACHO N.º 1/GVSSP/2015 
 

Assunto: Subdelegação de Competências da Vereadora 
Sandra Sequeiros Pereira na Senhora Chefe da divisão de 
habitação, Dra. Inês Martins de Barros dos Santos 
Fradique  
 
Ao abrigo do disposto no artigo 38.° do Anexo Ida Lei n° 
75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime 
Jurídico das Autarquias Locais. em conjugação com os 
artigos 44.° a 49.°, do Código do Procedimento 
Administrativo, e ao abrigo do disposto no Despacho de 
Delegação de Competências da Senhora Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, n.° 20/PRES/2015, de 30 
de Março de 2015, pelo presente despacho subdelego na 
Senhora Chefe da Divisão de Habitação, as competências 
abaixo discriminadas que serão exercidas no âmbito da 
respetiva Divisão.  
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a organismos 
ou entidades púbicas, bem como a que constituir, por si, 
informação, proposta ou decisão vinculativa para o 
Município ou constitutiva de direitos de terceiros ou 

verse, de forma inovadora, matérias sobre as quais o 
Município se deva pronunciar;  
 
2. Autorizar o gozo de férias, mediante os respetivos 
mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do interesse 
público;  
 
3. A competência, prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 
38.° do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 
para justificar faltas no âmbito do serviço, com exceção 
das referidas no n.º 3 do artigo 206.° da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de Junho;  
 
4. Propor a instauração de processos disciplinares;  
 
5. A competência genérica de gestão e instrução dos 
processos e procedimentos administrativos a cargo dos 
respetivos serviços;  
 
6 Substituir-me nas minhas faltas e impedimentos, no que 
diz respeito às atribuições a cargo dos respetivos serviços.  
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer atos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independente da revogação 
do presente despacho, avocar qualquer processo ou 
assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se da 
prática de quaisquer ações ou iniciativas que por qualquer 
forma sejam suscetíveis de alterar a situação existente, 
enquanto o processo ou assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar.  
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objeto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia da signatária.  
 
Odivelas, 27 de Abril de 2015.  
 

A Vereadora 
(No uso da competência que me foi delegada pela  

Sra. Presidente da Câmara Municipal,  
Susana de Carvalho Amador, através  

do despacho n.° 20/PRES/2015,  
de 30 de Março de 2015) 

Sandra Pereira 
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OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/DJFM/2015 
 
Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão Jurídica e de Fiscalização 
Municipal, na Técnica Superior, Dra. Vânia Alexandra 
Marques dos Santos 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16.º do 
Decreto-Lei n.º 49/2012 de 29 do agosto, diploma que 
procede à adaptação à Administração Local da Lei n.º 
2/2004, de 15 do janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, 
de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-
B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, 
que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do 
Estado, conjugado com os artigos 44.º seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei 04/2015, de 7 de janeiro, subdelego, nas 
minhas ausências e impedimentos, na Técnica 
Superior, Dra. Vânia Alexandra Marques dos Santos, 
a assinatura da correspondência e do expediente 
necessário à instrução dos processos no âmbito da 
respetiva Divisão, com exclusão das subunidades 
respeitantes ao Setor de Contraordenações e Execuções 
Fiscais, Setor dos Contratos Públicos, bem como ao Setor 
Técnico-Jurídico. 
 
Odivelas, 21 de abril de 2015 
 

A Chefe da Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal 
Por subdelegação de competências do Senhor Vereador, Paulo César 
Teixeira, através do Despacho n.º 03/VPCT/2015 de 07/04/2015 

(Elisabete Lucas) 
 
 
 

DESPACHO N.º 01/DJGFP/DRHF/2015 
 
Assunto: Subdelegação de Competências do Diretor do 
Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e 
Patrimonial, Dr. João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano, na Chefe da Divisão de Recursos Humanos e 
Formação, Dr.ª Maria Cristina Machado Mira Laureano 
Forte 
 
Nos termos do disposto no artigo 16.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, diploma que veio proceder à adaptação à 
Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterada pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de abril, 64-A/2008, 
de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, 
de 22 de dezembro, que prova o estatuto do pessoal 
dirigente dos serviços e organismos da administração 
central, regional e local do Estado, nos artigos 44.º, 45.º e 
46.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro e 

no Despacho n.º 32/PRES/2015, de 23 de abril, referente 
à Delegação de Competências da Senhora Presidente da 
Câmara Municipal no Signatário, subdelego, na Chefe da 
Divisão de Recursos Humanos e Formação, Dr.ª 
Maria Cristina Machado Mira Laureano Forte, as 
competências que me foram delegadas e que serão 
exercidas no âmbito da respetiva Divisão, nos seguintes 
termos e limites: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 
 
2. Autorizar férias dos trabalhadores, em conformidade 
com os respetivos mapas e requerimentos apresentados 
pelos trabalhadores; 
 
3. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
exceção das mencionadas no artigo 206.º, n.ºs 3 e 4, da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas; 
 
4. Autorizar a prestação de trabalho suplementar, dentro 
das condições e limites previstos no artigo 120.º da Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho;  
 
5. Promover a publicação das decisões ou deliberações 
previstas no artigo 56.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, diploma que aprovou o novo regime das 
autarquias locais; 
 
6. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
bem como a restituição de documentos aos interessados, 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei; 
 
Mais subdelego na Chefe da Divisão de Recursos 
Humanos e Formação, as competências que a seguir se 
enunciam, para serem exercidas em relação a todas as 
unidades orgânicas do Município: 
 
7. Propor a verificação domiciliária da doença nos termos 
do artigo 128.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 
 
8. Solicitar a verificação domiciliária da doença nos termos 
do artigo 20.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, bem 
como mandar submeter os trabalhadores a juntas médicas; 
 
9. Praticar atos e formalidade de caráter instrumental 
necessário ao exercício da competência decisória quanto à 
gestão e direção dos recursos humanos afetos aos serviços 
municipais, designadamente:  
 
a) Instrução dos procedimentos administrativos tendentes 
à constituição da relação jurídica de emprego público, a 
qualquer título; 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XVI - N.º 8 – 5 de maio de 2015  

31 
 

b) Instrução dos procedimentos relativos à administração 
do pessoal, designadamente, aposentações, exonerações, 
licenças sem remuneração, acumulação de funções e 
estatuto de trabalhador-estudante. 
 
10. Preparar o orçamento anual do pessoal e informação 
que fundamente as alterações ao mapa de pessoal que se 
verifiquem necessárias; 
 
11. Assegurar o atendimento dos trabalhadores em 
matéria de recursos humanos; 
 
12. Assegurar o acolhimento e integração dos 
trabalhadores nos serviços municipais; 
 
13. Assegurar a gestão dos seguros dos trabalhadores ao 
serviço do Município; 
 
14. Assegurar, de forma integrada, as atividades relativas à 
saúde ocupacional e à higiene e segurança dos 
trabalhadores municipais; 
 
15. Promover uma política de Saúde Ocupacional e 
assegurar a manutenção e desenvolvimento do Serviço de 
Saúde dos trabalhadores municipais; 
 
16. Proceder periodicamente ao levantamento das 
necessidades de formação; 
 
17. Elaborar e propor os Planos Anuais de Formação 
(interna e externa) e os respetivos orçamentos; 
 
18. Manter-se informado sobre os mecanismos centrais, e 
outros, de financiamento da formação profissional na 
Administração Pública e coordenar ações com as 
entidades gestoras desses programas; 
 
19. Organizar e acompanhar as atividades de formação 
planeadas e assegurar todos os procedimentos 
administrativos para a sua concretização e controlo 
pedagógico e financeiro; 
 
20. Informar da utilidade para o Município de propostas 
de frequência de ações de formação externa emitidas pelos 
diversos serviços e promover os correspondentes 
procedimentos administrativos; 
 
21. Proceder à avaliação dos resultados práticos das ações 
de formação realizadas ao nível do desempenho dos 
trabalhadores e dos Serviços em que se integram; 
22. Elaborar o Relatório anual de formação; 
 
23. Autorizar os pedidos de autoformação, requerida nos 
termos do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 50/98, de 11 de 
março, alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 70-A/2000, de 5 
de maio e 174/2001, de 31 de maio; 
 
24. Assegurar a gestão do Refeitório Municipal. 
 

As competências ora subdelegadas poderão ser revogadas 
a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como quaisquer atos praticados pela subdelegada no 
exercício da presente subdelegação. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O despacho produz efeitos a partir da presente data. 
 
Odivelas, 27 de abril de 2015 
 

O Diretor do Departamento Jurídico e de Gestão 
Financeira e Patrimonial 

 
(João Serrano) 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

6.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 23 de abril de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 04/AM/2015 
 

 
 

DESIGNAÇÃO DOS CIDADÃOS PARA INTEGRAR O 
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

 
Proposta de Deliberação n.º 04/AM/2015 – Designação 
de 5 Cidadãos para integrar o Conselho Municipal de 
Segurança, datada de 30 de março de 2015. 

 
 

“Proposta de Deliberação n° 04/AM/2015 
 

Proposta de designação de 5 (cinco) Cidadãos(ãs) 
idóneos(as) para integrar a composição do 

Conselho Municipal de Segurança, da 
Assembleia Municipal de Odivelas 

 
Considerando que o Conselho Municipal de Segurança é 
uma entidade de âmbito municipal com funções de 
natureza consultiva, de articulação, informação e 
cooperação, cujos objetivos, composição e funcionamento 
estão regulados na Lei n.º 33/98, de 18 de julho;  
 
Considerando que de acordo com os números 3 e 4 do 
artigo do Regulamento Municipal do Conselho de 
Segurança (aprovado na 4ª sessão extraordinária da 
A.M.O. de 2015), o mandato dos membros do Conselho 
coincide com o mandato dos Órgãos Municipais e que até 
à designação de novos membros do Conselho em 
resultado de processo eleitoral, mantém-se em funções o 
Conselho designado no mandato anterior;  
 
Considerando que compete à Assembleia Municipal, 
segundo a alínea r) do número 1 do artigo 5º do 
Regulamento Municipal do Conselho de Segurança, a 
designação de 5 (cinco) cidadãos(ãs) de reconhecida 
idoneidade;  
 
Propõe-se que: 
 

1. A Assembleia Municipal reunida na sua 5ª Sessão 
Extraordinária de 2015, designe 5 (cinco) cidadãos(ãs) 
idóneos(as) para integrar a composição do Conselho 
Municipal de Segurança, nos termos do disposto da alínea 
r) do número 1 do artigo 52 do Regulamento Municipal 
do Conselho de Segurança. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 30 de março de 2015” 
 
 

Pelo Sr. Presidente da Assembleia foi apresentada a 
seguinte proposta, designada como Proposta A: 
 
António José Achando Ramos, indicado pela bancada do 
PS  
Francisco Bartolomeu, indicado pela bancada da CDU  
João Rego de Carvalho, indicado pela bancada do PSD  
Paulo Jorge Gonçalves, indicado pela bancada do BE  
João Baptista Coelho, indicado pela bancada do CDS/PP  
 
(Aprovado, através de escrutínio secreto, com 31 votos a 
favor e 1 voto em branco). Os cinco cidadãos 
mencionados integraram o Conselho Municipal de 
Segurança 

 
 
 
 

SERVIÇO DE REFEIÇÕES 
NOS REFEITÓRIOS ESCOLARES 

 

 
 

AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REFEIÇÕES 
(PEQUENO-ALMOÇO, ALMOÇO E LANCHE) NOS REFEITÓRIOS 

ESCOLARES DAS EB1 E JI DO CONCELHO DE ODIVELAS 
 

Abertura de procedimento bem como a autorização da 
despesa para a aquisição do Fornecimento do Serviço de 
Refeições (Pequeno-Almoço, Almoço e Lanche) nos 
Refeitórios Escolares das EB1 e JI do Concelho de 
Odivelas para os Anos Letivos 2015/2016, 2016/2017 e 
2017/2018, com início a Setembro de 2015, nos termos 
do proposto na informação n.º Interno/2015/3204, de 
2015-03-18, e de acordo com a informação nº 
Interno/2015/3371, de 2015-03-23. Remetida pela 
Senhora Presidente da Câmara, à Assembleia Municipal de 
Odivelas, aprovadas na 6ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 30 de março de 2015, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 6/2015, de 7 de abril, 
página 19). 
 
 
“(…) propõe-se a aquisição do fornecimento do serviço 
de refeições (Pequeno-Almoço, Almoço e Lanche), a 
partir de Setembro de 2015, para os alunos das EB1 e JI 
do Concelho de Odivelas, com recurso ao mesmo Acordo 
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Quadro que continua em vigor, pretendendo-se que a 
aquisição do serviço nas suas diferentes vertentes 
(confeção própria; transporte de refeição simples ou com 
recurso a palamenta descartável; fornecimento de 
pequenos almoços e lanches simples e para a EB Porto 
Pinheiro), seja efetuada apenas a um prestador de serviços 
certificado para o efeito. 
 
a) A adjudicação será efetuada com recurso ao Acordo 
Quadro da AML Lote 1 (fornecimento do serviço de 
refeições, com confeção local, transporte e fornecimento 
do serviço de refeições, como utilização de palamenta 
inox ou palamenta descartável); 
 
b) O valor máximo da adjudicação da prestação do serviço 
terá que ser considerado por referência ao preço mais 
baixo apresentado pelos fornecedores selecionados em 
cada um dos lotes; 
 
c) O convite terá que ser efetuado a todos os fornecedores 
selecionados 5 (cinco), no âmbito do acordo quadro 
referido; 
 
d) O adjudicatário do serviço deverá ser aquele que 
apresenta o mais baixo preço; 
 
e) Em caso de empate, deverá ser considerada a proposta 
entregue mais cedo. 
 
Propõe-se a aquisição do fornecimento do serviço de 
refeições com início à data prevista para início das 
atividades letivas do ano de 2015/2016 (conforme 
calendário escolar a publicar oportunamente pelo MEC) e 
data de términus no final do ano letivo de 2017/2018 
(com inclusão da interrupção letiva do verão, para os 
alunos de AAAF-JI), atendendo às seguintes questões: 
 
Funcionamento do Serviço 
 
A confeção e distribuição das refeições (pequeno-almoço, 
almoço e lanche) nos equipamentos escolares será da 
responsabilidade de uma empresa certificada 
(nomeadamente com o sistema HACCP implementado) 
para o efeito, assim como a colocação de pessoal com 
formação específica para o fornecimento de refeições, 
especificamente para: 
 
- Elaborar as refeições de acordo com as normas de 
Higiene e Segurança Alimentar; 
 
- Servir as refeições à mesa e retirar as loiças, uma vez que 
a idade dos alunos não permite o funcionamento em 
regime de “self-service”; 
 
- Acompanhar as crianças no decorrer da refeição e 
proceder à limpeza dos espaços e equipamentos. 
 
- Pela reposição integral dos utensílios de cozinha que 
eventualmente se extraviem ou danifiquem no decorrer da 

adjudicação, situação confirmada com a realização de 
inventários às unidades em cada período letivo; 
 
A heterogeneidade do parque escolar em termos de 
dimensão e capacidade de oferta de serviços à 
comunidade educativa configura a necessidade de adaptar 
a oferta do serviço de refeições às diferentes realidades 
existentes: 
 
1. Confeção própria 
 
Confeção e distribuição das refeições efetuadas na própria 
unidade, cozinha/refeitório escolar, localizada nas EB1 e 
JI do Concelho. A empresa responsável pelo 
fornecimento das refeições efetuará a distribuição dos 
alimentos aos alunos nas salas/espaços destinadas para o 
efeito, nas escolas e jardim-de-infância, 
fornecerá/colocará os toalhetes, os guardanapos e as 
saquetas individualizadas para colocação do talher e do 
pão. 
 
2. Transporte de refeições 
 
Nas escolas e/ou Jardins de Infância, que não dispõem de 
condições estruturais e funcionais para confecionar as 
refeições, nomeadamente ausência de espaço para 
colocação de equipamentos, as refeições deverão ser 
confecionadas no equipamento escolar mais próximo e 
transportadas em condições adequadas, garantindo a 
manutenção da temperatura de confeção no momento da 
distribuição às crianças, bem como permitindo que as 
temperaturas sejam controladas, conforme legislação em 
vigor.  
 
2.1 Transporte de Refeição Simples 
 
Quando não existam condições estruturais para proceder 
à confeção própria nas unidades, mas existam condições 
para proceder à correta higienização dos utensílios e 
materiais de cozinha, deverão as refeições ser 
confecionadas no equipamento escolar mais próximo e 
transportadas a quente nas condições adequadas, 
conforme ponto 2. A empresa responsável pelo 
fornecimento das refeições efetuará a distribuição dos 
alimentos aos alunos nas salas/espaços destinadas para o 
efeito, nas escolas e jardins-de- infância, 
fornecerá/colocará os toalhetes, os guardanapos e as 
saquetas individualizadas para colocação do talher e do 
pão. 
 
2.2 Transporte de Refeições – Fornecimento do serviço e 
de palamenta descartável (catering) 
 
Nas escolas e/ou Jardins de Infância, que não dispõem de 
condições para proceder à confeção própria, nem de 
condições para proceder à higienização dos utensílios de 
cozinha, inerentes ao fornecimento do serviço, as 
refeições deverão ser confecionadas no equipamento 
escolar designado para o efeito e transportadas a quente 
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em condições adequadas, garantindo a manutenção da 
temperatura de confeção no momento da distribuição às 
crianças, bem como permitindo que as temperaturas sejam 
controladas, conforme legislação em vigor. As refeições 
deverão ser distribuídas às crianças em utensílios de 
cozinha descartáveis, permitindo a máxima segurança no 
fornecimento do serviço. 
 
3. Fornecimento de pequenos-almoços e lanches 
 
3.1 Fornecimento de pequenos-almoços e lanches - 
Simples 
 
Distribuição de pequeno-almoço e lanche a todos os 
alunos, independentemente de na unidade existirem 
condições estruturais para efetuar a confeção de 
distribuição de refeições. A empresa responsável pelo 
fornecimento dos pequenos-almoços e os lanches efetuará 
a distribuição dos alimentos aos alunos nas salas/espaços 
destinada para o efeito, nas escolas e jardim-de-infância, 
fornecendo os guardanapos e as saquetas individualizadas 
com o alimento. 
 
3.2 Fornecimento de pequenos-almoços e lanches – EB 
Porto Pinheiro 
 
Confeção e acondicionamento de Pequenos-almoços e 
Lanches para os alunos da EB e JI do Porto Pinheiro, na 
EB Manuel Coco, e transporte dos mesmos para a EB 
Porto Pinheiro. 
 
Esta especificidade deve-se ao facto da adjudicação do 
serviço de almoços no Complexo Escolar Isabel de 
Portugal (que integra a Escola Básica do 1.º Ciclo com 
Jardim de Infância de Porto Pinheiro e Escola Básica 
Moinhos da Arroja) ser da responsabilidade da Direção 
Geral de Estabelecimentos Escolares (DGEstE) e não 
incluir o serviço de pequenos-almoços e lanches, serviço 
este, que a Câmara Municipal de Odivelas promove na 
totalidade das escolas básicas do 1.º ciclo e pré-escolar da 
rede pública do Concelho, desde o ano letivo de 
2010/2011. 
 
4. Funcionamento do serviço 
 
A empresa responsável pelo fornecimento das refeições 
confecionadas localmente, transportadas e de catering, 
bem como dos pequenos-almoços e dos lanches efetuará a 
distribuição dos alimentos aos alunos nas salas/espaços 
destinadas para o efeito, nas escolas e jardins-de-infância, 
fornecerá/colocará os utensílios (pratos, talher, copos, 
toalhetes, guardanapos, saquetas…), colocará o pessoal 
necessário, para servir as refeições à mesa, retirar as loiças, 
uma vez que a idade dos alunos não permite o 
funcionamento em regime de “self-service”, bem como 
para acompanhar as crianças no decorrer da refeição e 
efetuar a higienização das instalações (mesas, cadeiras e 
pavimentos). 
 

Em qualquer das modalidades de fornecimento do serviço 
de refeições, a conservação e manutenção dos espaços de 
arrumos, confeção e distribuição das refeições é da inteira 
responsabilidade da empresa contratada, pelo que a 
mesma deverá colocar o pessoal necessário tendo por base 
o rácio estipulado de modo a efetuar a limpeza e a 
higienização do espaço e materiais de cozinha e refeitório, 
bem como o respetivo acompanhamento das crianças no 
período de refeição.  
 
Quando se tratar de um espaço polivalente (com mais 
atividades a decorrerem no mesmo local) a empresa ficará 
ainda com a responsabilidade de garantir as condições de 
higiene do espaço e mobiliário, bem como montar e 
desmontar diariamente as mesas de refeição e respetivas 
cadeiras. 
 
5. Recursos Humanos 
 
Independentemente do tipo de serviço (confeção própria 
ou transporte de refeições) terá que existir um recurso 
humano responsável pela unidade, não sendo considerado 
para efeitos de rácio de pessoal, sendo a sua colocação 
independente do número de refeições 
servidas/confecionadas na unidade. 
 
Nas unidades de confeção própria o recurso humano 
considerado no ponto anterior terá que ter 
obrigatoriamente a categoria de cozinheira. 
 
O pessoal referido no quadro abaixo, representa o 
número de elementos, excluindo um cozinheiro, também 
com horário completo (pelo menos 6h/diárias) para 
assegurar, todo o processo de receção, acondicionamento, 
preparação e confeção das refeições para consumo local e 
para consumo noutras unidades (se aplicável), distribuição 
das refeições e higienização das instalações e 
equipamentos, de acordo com os critérios de qualidade 
que são exigidos. 
 

Número de Refeições/Dia 
Nº de Funcionários a tempo 

inteiro 

Igual ou Inferior a 100 1 

Entre 101 a 200 refeições 2 

Entre 201a 300 refeições 3 

Entre 301 a 400 refeições 4 

Entre 401 a 500 refeições 5 

 
Em complemento ao número de recursos humanos 
existentes, deverão ser colocados funcionários a tempo 
parcial (entre as 11h e as 15h, com o mínimo de 4h/dia), 
para acompanhamento das refeições, de forma a cumprir 
o seguinte rácio de acompanhamento com objetivo de 
assegurar o rácio de pessoal no momento da distribuição 
das refeições às mesas e higienização das instalações e 
equipamentos. 
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Número de Refeições/Dia N.º de empregados de refeitório (JI) 

Até 25 refeições  1 

Entre 26 a 50 refeições 2 

Entre 51 a 75 refeições 3 

Entre 76 a 100  refeições 4 

Número de Refeições/Dia N.º de empregados de refeitório 
(EB1) 

Até 50 refeições  1 

Entre 51 a 100 refeições 2 

Entre 101 a 150 refeições 3 

Entre 151 a 200  refeições 4 

Entre 201 a 250  refeições 5 

Entre 251 a 300  refeições 6 

Entre 301 a 350  refeições 7 

Entre 351 a 400  refeições 8 

 
O rácio considerado para acompanhar os alunos do 
Jardim-de-infância é superior, porque estes apresentam 
um grau de autonomia inferior e uma maior dependência 
do adulto, 
 
A existência de turnos de refeição não dispensa a 
obrigatoriedade do cumprimento escrupuloso do número 
de recursos humanos considerado no presente caderno de 
encargos, alegando o não fornecimento em simultâneo de 
todas as refeições.  
 
6. Ementas/Composição da refeição  
 
6.1 Pequenos-Almoços e Lanches 
 
As ementas escolares do pequeno-almoço e lanche serão 
elaboradas pela Câmara Municipal de Odivelas de acordo 
com o Documento “Educação Alimentar em Meio 
Escolar – Referencial para uma oferta alimentar saudável”. 
 
Estas refeições são constituídas por: 
 
a) Pequeno-Almoço 
 
- Sandes (fiambre, queijo, manteiga, doce)  
- Leite simples em pacote tipo tetra pack ou Iogurte de 
aromas sólido 
 
b) Lanche 
 
- Sandes (fiambre, queijo, manteiga, doce, marmelada) ou 
1 Dose individual de Bolachas Maria/Tostada 
- Leite simples em pacote tipo tetra pack ou Iogurte de 
aromas sólido ou Peça de fruta ou Néctar de frutas em 
pacote tetra pack (este último uma vez por semana) 
 
6.2. Almoços 
 
As ementas escolares do almoço serão elaboradas pela 
Câmara Municipal de Odivelas, de acordo com as 

diretrizes da circular nº 14/DGIDC/2007 do Ministério 
da Educação, Direção Geral da Inovação e do 
Desenvolvimento Curricular. O almoço é composto por: 
 
a) Almoço 
 
- Sopa, Prato (ou dieta), Pão, Sobremesa, Água. 
 
7. Pagamento 
 
O aluno efetuará nas escolas o pagamento da senha de 
refeição de acordo com o escalão em que se encontra, 
diretamente à empresa. A lista de alunos e dos respetivos 
escalões é previamente facultada à empresa pelo 
Município de Odivelas. 
 
No final do dia é solicitado a cada Coordenação de 
estabelecimento a confirmação do número de refeições 
servidas. Esta confirmação é efetuada mediante 
documento apresentado pela empresa, com senhas de 
refeição em apenso, sendo, igualmente, solicitado que a 
coordenação de estabelecimento verifique as 
inconformidades existentes face ao fornecimento diário de 
refeição. Os mapas diários e mensais, bem como as senhas 
de refeição serão enviados/entregues à Câmara Municipal 
de Odivelas, via empresa adjudicatária. 
 
Posteriormente, a empresa emite uma fatura mensal à 
Câmara Municipal de Odivelas, cujo valor a pagar 
corresponde à diferença entre o valor real das refeições e 
o pagamento já efetuado pelos alunos. 
 
Embora a competência da fiscalização do cumprimento 
das condições contratuais e do fornecimento do serviço 
seja da competência da Camara Municipal de Odivelas, 
pretende-se que exista uma articulação efetiva entre esta e 
os órgãos de gestão dos estabelecimentos de ensino. 
 
8. Senhas de Refeição 
 
As senhas de refeição serão adquiridas pela empresa 
adjudicatária, devendo as mesmas cumprir as 
características gerais conforme informação em anexo, 
podendo ser colocado o logótipo da empresa 
adjudicatária, se esta assim o entender. A aquisição de 
senhas de refeição por parte da empresa não poderá 
onerar o custo total da prestação do serviço. 
 
9. Valor das refeições e das comparticipações: 
No âmbito do Programa de Generalização de Refeições 
aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de 
Odivelas (1.º CEB), a Câmara Municipal celebra 
anualmente, com o Ministério da Educação, um Contrato 
Programa para efeitos de financiamento, cujo modelo de 
comparticipação financeira assenta em vários critérios, 
entre os quais que o preço a pagar pelos alunos é o fixado 
para as escolas do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e que 
os alunos que beneficiarem da ação social escolar, estão 
isentos do pagamento ou pagam 50%, de acordo com o 
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escalão em que estão inseridos, respetivamente Escalão 1 
e 2 conforme Despacho ME n.º 11306-D/2014 de 8 de 
setembro de 2014 (anexo 1). 
 
No obstante, a comparticipação da Câmara Municipal de 
Odivelas no que às refeições diz respeito, é efetuada 
igualmente às crianças do pré-escolar da rede pública do 
Concelho, em moldes semelhantes ao 1.º CEB, por 
referência ao despacho do ME supra citado, e em 
conformidade com a deliberação do Conselho Municipal 
de Educação (1.ª Reunião Ordinária realizada a 3 de junho 
de 2014 – anexo 2) e a aprovação do executivo municipal 
(12.ª reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada a 18 de junho de 2014 - anexo 3), do Plano de 
Ação Social e Transportes Escolares, referencial que 
congrega as regras de atribuição dos apoios sócios 
educativos e ação social escolar, nomeadamente no que 
aos refeitórios escolares diz respeito. 
  
Esta medida vai de encontro às necessidades das famílias e 
tem como objetivo proporcionar uma resposta social mais 
equitativa a todos os agregados familiares, permitindo 
igualdade de acesso de todos os alunos, 
independentemente do nível de ensino frequentado. 
 
Assim, para efeitos de comparticipação das refeições, 
propõem-se os seguintes escalões: 
 
• Escalão A – Alunos pertencentes aos agregados 
familiares integrados no 1.º escalão de rendimentos 
determinados para atribuição do abono de família; 
 
• Escalão B – Alunos pertencentes aos agregados 
familiares integrados no 2.º escalão de rendimentos 
determinados para atribuição do abono de família; 
 
• Escalão C – Alunos pertencentes aos agregados 
familiares integrados no 3.º, 4.º e 5.º escalão de 
rendimentos determinados para atribuição do abono de 
família; 
 
Tendo por base os valores apresentados pelos 
fornecedores no âmbito do Acordo Quadro da CCE- 
AML, ainda em vigor, o valor das comparticipações será: 
 
Valor a pagar pelos alunos pelo almoço (c/ Iva incluído): 
 
• Escalão A: Isenção do pagamento da refeição = € 0,00 
 
• Escalão B: Dedução de 50% do valor fixado para a 
refeição = € 0,63 
 
• Escalão C: Pagamento do valor fixado para aquisição de 
senha de refeição = € 1,25  
 
Valor a pagar pelos alunos pelos pequenos-almoços e 
lanches (com IVA incluído) 
 
• Escalão A: Isenção do pagamento = € 0,00 

• Escalão B: Dedução de 50% do valor fixado para os 
lanches e pequenos-almoços = € 0,10 (€ 0,05 por 
refeição); 
 
• Escalão C: Pagamento do valor fixado para aquisição de 
senha de refeição = € 0,20 (€ 0,10 por refeição) 
 
Valor a pagar pela Câmara Municipal de Odivelas à 
empresa (pequeno-almoço, almoço e lanche) (com IVA 
incluído, de acordo com proposta dos fornecedores) 
 
 Escalão A Escalão B Escalão C 

Pequeno Almoço € 0,23 € 0,18 € 0,13 

Almoço € 1,54 € 0,91 € 0,29 

Lanche € 0,23 €0,18 € 0,13 

V. Total € 2,00 € 1,27 € 0,55 

 
10. Período de atividade: 
 
Propõe-se que o fornecimento do serviço de pequeno-
almoço, almoço e lanche tenha início em Setembro de 
2015. 
 
O fornecimento do serviço fica condicionado ao 
calendário escolar, publicado anualmente em Diário da 
República, para o 1.º ciclo e pré-escolar, pelo que a 
empresa deverá assegurar o fornecimento do serviço de 
pequenos-almoços, almoços e lanches em todos os dias de 
atividades letivas, interrompendo o fornecimento do 
serviço nas férias e interrupções letivas, para os alunos da 
EB1. No que se refere às crianças de JI – Atividades de 
Animação e Apoio à Família (AAAF), o fornecimento do 
serviço de refeições será assegurado, todos os dias (exceto 
fins de semana e feriados), excetuando o mês de Agosto 
aos alunos de JI. 
 
O número de dias previstos para calcular o valor a pagar 
são 180 dias para os alunos de EB1 e 230 para os alunos 
de JI. 
 
REFEITÓRIOS ESCOLARES – ESCOLAS DO 1º CICLO E 
JARDINS DE INFÂNCIA 
 
1. Confeção Própria 
 

Estabelecimento 
de Ensino 

EB1 JI 
Total 

Global Esc. 
A 

Esc. 
B 

Esc. 
C 

Total Esc. 
A 

Es
c. 
B 

Esc. 
C 

Total 

EB Quinta da 
Paiã 62 73 90 225 25 24 41 90 315 

EB Mello 
Falcão 43 78 86 207 0 0 0 0 207 

EB Quinta da 
Condessa 42 58 104 204 10 15 25 50 254 

EB Casal da 
Serra 39 58 68 165 10 15 25 50 215 

EB Vale Grande 20 35 40 95 10 15 25 50 145 

EB Quinta das 
Dálias 14 15 20 49 10 7 8 25 74 

EB Casais de 
Trigache 44 53 75 172 15 25 35 75 247 

EB  D. Dinis, 
n.º1 68 98 145 311 10 10 30 50 361 
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EB Maria 
Máxima Vaz 56 78 117 251 7 5 13 25 276 

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

EB Olival Basto  44 48 94 186 15 10 25 50 236 

EB Quinta de S. 
José 38 68 89 195 15 10 25 50 245 

EB Maria Lamas 38 49 73 160 20 25 30 75 235 

EB Barbosa Du 
Bocage 73 93 118 284 15 20 40 75 359 

EB Rainha 
Santa 68 84 140 292 0 0 0 0 292 

EB João Villaret 28 49 73 150 10 15 25 50 200 

EB Amoreira 43 53 93 189 0 0 0 0 189 

EB Profª Maria 
Costa 10 15 64 89 5 10 15 30 119 

EB  Pintor 
Artur Alves 
Cardoso  

33 45 70 148 10 20 20 50 198 

EB Cesário 
Verde 40 49 87 176 10 20 20 50 226 

EB Manuel 
Coco 73 73 106 252 15 20 40 75 327 

EB António Mª 
Bravo 43 65 90 198 0 0 0 0 198 

EB Casal dos 
Apréstimos 68 72 118 258 15 22 38 75 333 

EB Eça de 
Queirós 20 30 50 100 15 15 20 50 150 

EB Veiga 
Ferreira 25 35 95 155 20 25 30 75 230 

Total 1032 1374 2105 4511 282 35
8 570 1210 5721 

 
2.1 Transporte de Refeição Simples 
 

Estabelecimento 
de Ensino 

EB1 JI 
Total 

Global Esc. 
A 

Esc. 
B 

Esc. 
C 

Tota
l 

Esc. 
A 

Esc. 
B 

Esc. 
C Total 

EB Sophia de 
Mello Breyner 
Andresen 

30 15 40 85 5 10 10 25 110 

JI Gil Eanes 0 0 0 0 10 20 20 50 50 

JI Dr. João dos 
Santos 0 0 0 0 18 24 33 75 75 

JI Azenha 0 0 0 0 10 15 25 50 50 

JI Roque 
Gameiro 0 0 0 0 23 27 40 90 90 

EB Serra da Luz 20 33 40 93 0 0 0 0 93 

Total 50 48 80 178 66 96 128 290 468 

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

Estabelecimento 
de Ensino 

EB1 JI 
Total 

Global Esc. 
A 

Esc. 
B 

Esc. 
C Total 

Esc. 
A 

Esc. 
B 

Esc. 
C Total 

EB Vieira Caldas 48 62 105 215 15 15 20 50 265 

EB Bernardim 
Ribeiro 38 52 92 182 0 0 0 0 182 

EB Dr. Mário 
Madeira 55 52 52 159 0 0 0 0 159 

Total 141 166 249 556 15 15 20 50 606 

 
 
 
 
 
 

3.1 Fornecimento de pequenos-almoços ou lanches – 
Simples 
 

Estabelecimento 
de Ensino 

EB1 JI 
Total 

Global Esc. 
A 

Esc. 
B 

Esc. 
C Total Esc. 

A 
Esc. 

B 
Esc. 

C Total 

EB Quinta da Paiã 62 73 90 225 25 24 41 90 315 

EB Mello Falcão 43 78 86 207 0 0 0 0 207 

EB Quinta da 
Condessa 42 58 104 204 10 15 25 50 254 

EB Casal da Serra 39 58 68 165 10 15 25 50 215 

EB Vale Grande 20 35 40 95 10 15 25 50 145 

EB Quinta das 
Dálias 

14 15 20 49 10 7 8 25 74 

EB Casais de 
Trigache 44 53 75 172 15 25 35 75 247 

EB  D. Dinis, n.º1 68 98 145 311 10 10 30 50 361 

EB Maria Máxima 
Vaz 56 78 117 251 7 5 13 25 276 

JI Álvaro de 
Campos  

0 0 0 0 20 30 40 90 90 

EB Olival Basto  44 48 94 186 15 10 25 50 236 

EB Quinta de S. 
José 38 68 89 195 15 10 25 50 245 

EB Maria Lamas 38 49 73 160 20 25 30 75 235 

EB Barbosa Du 
Bocage 

73 93 118 284 15 20 40 75 359 

EB Rainha Santa 68 84 140 292 0 0 0 0 292 

EB João Villaret 28 49 73 150 10 15 25 50 200 

EB Amoreira 43 53 93 189 0 0 0 0 189 

EB Profª Maria 
Costa 

10 15 64 89 5 10 15 30 119 

EB  Pintor Artur 
Alves Cardoso  33 45 70 148 10 20 20 50 198 

EB Cesário Verde 40 49 87 176 10 20 20 50 226 

EB Manuel Coco 73 73 106 252 15 20 40 75 327 

EB António Mª 
Bravo 

43 65 90 198 0 0 0 0 198 

EB Casal dos 
Apréstimos 68 72 118 258 15 22 38 75 333 

EB Eça de Queirós 20 30 50 100 15 15 20 50 150 

EB Veiga Ferreira 25 35 95 155 20 25 30 75 230 

EB Sophia de 
Mello Breyner 
Andresen 

30 15 40 85 5 10 10 25 110 

JI Gil Eanes 0 0 0 0 10 20 20 50 50 

JI Dr. João dos 
Santos 

0 0 0 0 18 24 33 75 75 

JI Azenha 0 0 0 0 10 15 25 50 50 

JI Roque Gameiro 0 0 0 0 23 27 40 90 90 

EB Serra da Luz 20 33 40 93 0 0 0 0 93 
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EB Vieira Caldas 48 62 105 215 15 15 20 50 265 

EB Bernardim 
Ribeiro 38 52 92 182 0 0 0 0 182 

EB Dr. Mário 
Madeira 

55 52 52 159 0 0 0 0 159 

Total 1223 1588 2434 5245 363 469 718 1550 6795 

 
3.2 Fornecimento de Pequenos-almoços ou lanches para 
EB Porto Pinheiro 
 

Estabelecimento 
de Ensino 

EB1 JI 
Total 

Global Esc. 
A 

Esc. 
B 

Esc. 
C Total Esc. 

A 
Esc. 

B 
Esc. 

C Total 

EB Porto Pinheiro 65 90 130 285 15 30 30 75 360 

Total 65 90 130 285 15 30 30 75 360 

 
A verba para aquisição do serviço de refeições escolares 
(Pequeno-almoço, almoço e lanche) está prevista no Plano 
e Orçamento de 2015, sendo que o valor a cabimentar 
para o presente ano económico, correspondente ao 1.º 
período do ano letivo 2015/2016 é de € 383.776,62 
(trezentos e oitenta e três mil setecentos e setenta a seis 
euros e sessenta e dois cêntimos), valor sem IVA incluído. 
 
Propõe-se ainda, que o valor remanescente referente: 
 
 - Ano civil 2016 no valor global de € 1.012.583,67 (um 
milhão doze mil quinhentos e oitenta a três euros e 
sessenta a sete cêntimos) sem IVA incluído seja inscrito 
no Plano de Atividades e Orçamento de 2016: 
 
- 2.º e 3.º período letivo de 2015/2016 = € 615.752,52 
 
- 1.º Período letivo de 2016/2017 = € 396.831,15 
 
- Ano civil 2017 no valor global de 1.012.583,67 (um 
milhão doze mil quinhentos e oitenta a três euros e 
sessenta a sete cêntimos) sem IVA incluído, seja inscrito 
no Plano de Atividades e Orçamento de 2017: 
 
- 2.º e 3.º período letivo de 2016/2017 = € 615.752,52 
 
- 1.º Período letivo de 2017/2018 = € € 396.831,15 
 
- Ao ano civil 2018 – correspondente ao 2.º e 3.º período 
letivo de 2017/2018 e desde o dia 1 de setembro até início 
das atividades de JI no valor de € 628.807,05 (seiscentos e 
vinte oito mil oitocentos e sete euros e cinco cêntimos) 
sem IVA incluído, seja inscrito no Plano de Atividades e 
Orçamento de 2018.(…)” (Informação n.º Interno/2015/3204, de 

2015-03-18) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

 

ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA 
 

 
 

BAIRRO DO OLIVAL DO PANCAS 
 

Proposta de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana 
incidente no Bairro do Olival do Pancas e em terrenos 
limítrofes da Quinta da Paiã, proposta que integra a 
memória descritiva e justificativa, o quadro de benefícios 
fiscais, o diagnóstico sobre a necessidade de reabilitação 
urbana e as plantas complementares, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2015/1856, de 
2015.02.18. Remetida pela Senhora Presidente da Câmara, 
à Assembleia Municipal de Odivelas, aprovada na 4ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 25 
de fevereiro de 2015, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 4/2015, de 10 de março, página 7). 
 
 
“(…) Enquadramento e fundamentação 
 
1. O Bairro Olival do Pancas, limítrofe à localidade da 
Pontinha, é um típico bairro social cuja génese data do 
final dos anos 80 e, por variados fatores, foi manifestando 
tendências degenerativas dos pontos de vista social e 
urbanístico, transformando-se numa reconhecida área 
urbana crítica, com manifesta desqualificação ambiental, 
envolvendo degradação do edificado habitacional, dos 
equipamentos coletivos e do espaço público, carecendo, 
urgentemente, de uma intervenção de reabilitação social e 
urbana baseada num processo de regeneração urbana que 
envolva, em primeiro lugar, a comunidade de residentes e, 
complementarmente, a parceria com uma ação conjunta 
que recorra à responsabilidade social de diversas entidades 
com interesses na vizinhança do bairro.  
 
2. Considera-se, assim, estarmos na presença das 
condições de contexto territorial definidas na alínea b) do 
artigo 2° do Decreto-Lei n° 307/2009, de 23 de outubro, 
na redação atual dada pela Lei n° 32/2012 de 14 de 
agosto, que estabelece o regime jurídico da reabilitação 
urbana (RJRU), cuja cópia anexamos ao presente, na qual 
se dispõe o seguinte: “as áreas de reabilitação urbana 
incidem sobre espaços urbanos que, em virtude da 
insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, 
das infraestruturas urbanas, dos equipamentos ou dos 
espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, 
designadamente no que se refere às suas condições de uso, 
solidez, segurança, estética e salubridade, justifiquem uma 
intervenção integrada, através de uma operação de 
reabilitação urbana aprovada em instrumento próprio ou 
em plano de pormenor de reabilitação urbana”.  
 
3. Por outro lado, de acordo com o programa estratégico 
da operação de reabilitação urbana a implementar na área 
de reabilitação urbana (ARU), o qual se encontra em fase 
de elaboração, os objetivos estratégicos pretendidos para a 
dita operação de reabilitação colocam-se em linha com os 
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objetivos tipificados no RJRU, designadamente os 
referidos nas alíneas a) a c) e g) a q) do artigo 3º, e 
observando os princípios gerais estabelecidos no artigo 4°. 
 
4. Refira-se ainda que, para além de incumbir ao 
Município a promoção das medidas necessárias à 
reabilitação de áreas urbanas que dela careçam”, tal como 
previsto no artigo 5° do RJRU, cabe ao mesmo, também, 
neste caso, enquanto proprietário de 45 fogos (num total 
de 128) e de 5 lojas (num total de 8) sitos no Bairro Olival 
do Pancas, o “dever de reabilitação de edifícios” estatuído 
no artigo 6°, do citado diploma. 
 
5. De acordo com o estabelecido nos termos do artigo 14° 
do RJRU, a delimitação de uma área de reabilitação 
urbana obriga à definição, pelo município, dos benefícios 
fiscais associados aos impostos municipais sobre o 
património (IMI e IMT) e confere aos proprietários e 
titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os 
edifícios ou frações nela compreendidos, o direito de 
acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à 
reabilitação urbana. 
 
Proposta 
 
6. Em face do exposto e com vista a desencadear a 
necessária operação de reabilitação urbana do Bairro 
Olival do Pancas, a qual será implementada através de 
instrumento próprio, apresenta-se para ser colocada à 
decisão superior a proposta de delimitação de uma Área 
de Reabilitação Urbana incidente no referido bairro e em 
terrenos limítrofes da Quinta da Paiã, em conformidade 
com os termos do documento de proposta que se anexa.  
 
7. A proposta de delimitação é constituída por (i.) 
memória descritiva e justificativa, que inclui os critérios 
subjacentes à delimitação da área abrangida e os objetivos 
estratégicos a prosseguir, (ii.) a planta com a delimitação 
da área abrangida, (iii.) o quadro de benefícios fiscais 
associados aos impostos municipais, nos termos da alínea 
a) do artigo 14° do RJRU, para além de (iv.) duas outras 
plantas que auxiliam na perceção do enquadramento 
territorial da ARU e da afetação espacial da estrutura 
cadastral da propriedade fundiária que se integra na 
mesma.  
 
8. A Operação de Reabilitação Urbana (ORU), associada à 
ARU a delimitar na sequência da presente proposta, será 
objeto de instrumento próprio constituído por projeto 
designado por Programa Estratégico de Reabilitação 
Urbana do Bairro Olival do Pancas, o qual se encontra em 
elaboração e será submetido a aprovação após a 
publicação da delimitação da ARU, agora em proposta.  
 
9. Nos termos do artigo 14° do RJRU, a presente 
proposta integra também o estabelecimento de um quadro 
de benefícios fiscais a conferir aos proprietários e titulares 
de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou 
frações inseridos na ARU, como incentivos à execução da 

operação de reabilitação urbana, designadamente os 
impostos municipais sobre o património (IMI e IMT).  
 
10. Por fim, refira-se que a proposta de delimitação da 
ARU pressupõe a seguinte tramitação:  
 
a) A Assembleia Municipal aprova a delimitação da ARU, 
sob proposta da Câmara Municipal, nos termos do n° 1 
do art.º 13° do RJRU e alínea r) do n° 1 do art.º 25° da Lei 
75/2013, de 12 de set.;  
 
b) Após a aprovação da delimitação, a Câmara Municipal 
procede à publicação através de aviso na 2ª série do Diário 
da República e na página eletrónica do Município e, 
simultaneamente, remete ao Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana, I.P. o ato de aprovação da 
ARU.(…)” (Informação n.º Interno/2015/1856, de 2015-02-18) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSO PARTICULAR 
 

 
 

APLICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA O PAGAMENTO 
DAS TAXAS DEVIDAS PELA EMISSÃO DO ADITAMENTO AO 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º3/2006 
 

Proposta de aplicação de condições especiais para o 
pagamento das taxas devidas pela emissão do aditamento 
ao alvará de loteamento n.º 3/2006 do Bairro da 
Milharada para os lotes 27, 94, 98, 100, 119, 127, 137, 181 
e 229, em nome da Comissão de Administração Conjunta 
do Bairro da Milharada. Proposta para que as taxas 
municipais de urbanização e a compensação pela área de 
cedência para o equipamento de utilização coletiva em 
falta, imputáveis a cada lote, possam ser pagas 
individualmente pelos respetivos proprietários, no ato de 
emissão da admissão da comunicação prévia de 
construção ou legalização, num período de um ano a 
contar da data da emissão do aditamento, sem prejuízo da 
sua exigência, a qualquer momento, pela Câmara 
Municipal de Odivelas, nos casos em que aquela não tenha 
sido emitida por inércia na apresentação dos projetos ou 
elementos necessários à sua comunicação prévia. De 
acordo com o proposto na informação constante da folha 
2677 do Processo n.º 1597/LO/GI, de 2015.02.16. 
Remetida pela Senhora Presidente da Câmara, à 
Assembleia Municipal de Odivelas, aprovada na 4ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 25 de 
fevereiro de 2015, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 4/2015, de 10 de março, página 8). 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SIMTEJO 
 

 
 

ACORDO DE PAGAMENTO 
 

Pagamento faseado da dívida à SIMTEJO, no valor de 
1.995.332,75 (um milhão, novecentos e noventa e cinco 
mil, trezentos e trinta e dois euros e setenta e cinco 
cêntimos), sujeito à taxa Euribor a 6 meses acrescido de 
spread com taxa de 1,75%, que será efetuado 
semestralmente de acordo com o Plano de Pagamento que 
constitui o anexo 2, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2015/3702, de 2015.04.01, na 
qual consta um segundo aditamento ao Acordo de 
Pagamento, resultante da cessão de créditos da SIMTEJO 
sobre o Município de Odivelas. Remetida pela Senhora 
Presidente da Câmara, à Assembleia Municipal de 
Odivelas, aprovada na 7ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 8 de abril de 2015, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 7/2015, de 21 de 
abril, página 9). 
 
(Acordo de pagamento aprovado na 24.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas de 2012, publicada no Boletim Municipal edição 
especial n.º 1/2013, e na 20.ª sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal de Odivelas de 2012, publicada no mesmo Boletim Municipal. 
Primeiro Aditamento ao Acordo aprovado na 4.ª reunião extraordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas de 2013, publicada no Boletim Municipal 
n.º 16/2013, e na 13.ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 

Odivelas de 2013, publicada no Boletim Municipal n.º 19/2013.) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SERVIÇOS DE SEGUROS DE DIVERSOS RAMOS 
 

 
 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO 
 

Abertura de procedimento respeitante à aquisição da 
prestação do serviço de seguros de diversos ramos, após a 
emissão de parecer prévio vinculativo favorável do órgão 
executivo da Câmara Municipal de Odivelas (na 7.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada no dia 8 de abril de 2015), através da contratação 
de 7 (sete) apólices de seguro, a saber: a) Seguro de Grupo 
de Acidentes Pessoais Autarcas; b) Seguro de Grupo de 
Acidentes Pessoais Instalações Desportivas; c) Seguro de 
Grupo de Acidentes Pessoais Atividades Temporárias; d) 
Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais Voluntariado; e) 
Seguro de Frota Automóvel; f) Seguro de 
Responsabilidade Civil Exploração; g) Seguro Multirrisco. 
De acordo com o proposto na Informação 
Interno/2015/3710, de 2015.04.01. Remetida pela 
Senhora Presidente da Câmara, à Assembleia Municipal de 
Odivelas, aprovada na 7ª reunião ordinária da Câmara 

Municipal de Odivelas, de 8 de abril de 2015, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 7/2015, de 21 de 
abril, página 9). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

FROTA AUTOMÓVEL MUNICIPAL 
 

 
 

RENOVAÇÃO PARCIAL 
 

Autorização de despesa e abertura de procedimento para 
Renovação Parcial da Frota Automóvel Municipal, cujo 
Júri indicado é o seguinte: Presidente: Dr. David Martins; 
-Vogal efetivo: Dr. Paulo Bernardo e Sousa (substituto do 
Presidente nas suas falhas e impedimentos). Os restantes 
elementos deverão ser indicados pelas unidades orgânicas 
que vão lançar o procedimento. De acordo com o 
proposto na informação n.º I/2015/9603, de 2015.04.01. 
Remetida pela Senhora Presidente da Câmara, à 
Assembleia Municipal de Odivelas, aprovada na 7ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 8 de abril 
de 2015, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
7/2015, de 21 de abril, página 10). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PARCELA DE TERRENO 
 

 
 

DOAÇÃO GRATUITA A FAVOR DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL 
 

Aceitação da doação gratuita, de um munícipe do 
concelho de Odivelas, da parcela de terreno com a área de 
49 m2, a favor do domínio público municipal, a retirar da 
área total (222 m2) do prédio urbano sito na Rua das 
Giestas n.º 13, Casal da Rocha, 2620-410 Póvoa de Santo 
Adrião, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas sob a ficha n.º 1428, da freguesia da Póvoa de 
Santo Adrião, inscrito na matriz sob o artigo 1717, da 
União das Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival 
Basto, de acordo com o proposto na informação 
Interno/2015/ 2921, de 2015.03.12 e nos termos da 
declaração do munícipe para esse fim, endereçada a esta 
Câmara Municipal, anexa à referida informação. Remetida 
pela Senhora Presidente da Câmara, à Assembleia 
Municipal de Odivelas, aprovada na 7.ª reunião ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, de 8 de abril de 2015, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 7/2015, de 21 
de abril, página 10). 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

2.ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Realizada em 30 de abril de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

MOÇÃO 
 

“CONTRA OS TRATADOS TRANSATLÂNTICOS” 
 

Pela Bancada do Bloco de Esquerda, foi apresentada uma 
Moção com o título “Contra os tratados transatlânticos”. 
Colocada à votação foi a mesma rejeitada por maioria, 
com os votos a favor das bancadas do BE e CDU, e votos 
contra do PS, PSD e as abstenções do CDS/PP. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 

“MOÇÃO 
 

PELO FIM DA DISCRIMINAÇÃO DE HOMOSSEXUAIS PELO 
INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO 

 
Considerando que: 
 
1. Apesar do parlamento ter aprovado em 2010 uma 
resolução para o Governo proibir expressamente a 
discriminação dos dadores de sangue em função da sua 
orientação sexual; 
 
2. A situação permanece quase inalterada, tendo-se 
cumprido apenas a parte que recomendava o fim dos 
questionários com “enunciados homofóbicos” que 
visavam eliminar os dadores masculinos que 
confirmassem ter sexo com outros homens; 
 
3. Diversos testemunhos afirmam que o Instituto 
Português do Sangue e da Transplantação mantém a 
prática de questionar oralmente as e os dadores acerca da 
sua orientação sexual. 
 

4. O Bloco de Esquerda tem insistido na necessidade de 
cumprir a resolução aprovada. Numa das respostas do 
Governo ficou a saber-se que em dezembro de 2012 tinha 
entrado em funções um grupo de trabalho sobre 
“Comportamentos de risco com impacto na segurança do 
sangue e na gestão de dadores”. Questionado na altura 
sobre o prazo de entrega de resultados desse grupo de 
trabalho, o Governo deu duas respostas diferentes: 
primeiro prometeu que os resultados seriam entregues ao 
Conselho Diretivo do Instituto Português do Sangue e da 
Transplantação (IPST) em quatro meses; depois falou 
num prazo de seis meses a contar da primeira reunião; 
 
5. Nenhum resultado da atividade do grupo de trabalho é 
conhecido e, segundo uma responsável do IPST essa 
equipa não reuniu no ano de 2014. É igualmente 
desconhecida a identidade dos membros do referido 
grupo de trabalho; 
 
6. Ainda não foi ainda cumprida uma resolução da 
Assembleia da República, aprovada por unanimidade há 
cinco anos, que defende o fim da discriminação dos 
doadores de sangue por causa da sua orientação sexual e 
esclareça que os critérios de suspensão de dadores, 
baseando-se na existência de comportamentos de risco e 
não na existência de grupos de risco. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
plenário no dia 30 de Abril de 2015, delibera:  
 
1. Solidarizar-se com todas e todos os cidadãos vítimas de 
discriminação em função da sua orientação sexual; 
 
2. Exigir ao Governo o cumprimento imediato da 
resolução nº 39/2010, publicada em Diário da República a 
7 de maio; 
 
3. Condenar veementemente todos os comportamentos 
individuais ou coletivos que promovam a discriminação 
em função da orientação sexual. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por 
Unanimidade). 
 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 30 de abril de 2015” 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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MOÇÃO 
 

“EM DEFESA DOS TRANSPORTES PÚBLICOS, MUDAR DE 
POLÍTICA, COMBATER A PRIVATIZAÇÃO DA CARRIS, 

DO METRO, DA TRANSTEJO E DA SOFLUSA! 
 

Considerando que os últimos cinco anos se caracterizaram 
por uma profunda degradação da qualidade e fiabilidade 
da oferta de transportes públicos na área metropolitana de 
Lisboa. Que a política para os transportes assumiu como 
eixo estratégico a criação de condições para privatizar o 
sector, custasse o que custasse, o que implicou o maior 
aumento de sempre no preço dos transportes públicos, a 
maior redução da oferta de sempre e uma ofensiva brutal 
contra os trabalhadores e reformados das empresas 
públicas de transporte.  
 
Considerando ainda que neste período, reduziram-se os 
salários, despediram-se trabalhadores, congelaram-se os 
investimentos e cortou-se na manutenção. Mas, pagaram-
se as apostas especulativas com as swaps (mais de mil 
milhões de euros de perdas) e garantiu-se o pagamento 
crescente de juros (num total de mais mil milhões de 
euros nestas quatro empresas). Ou seja, as prioridades 
foram criar condições para privatizar e garantir as rendas 
dos bancos, dos especuladores e demais usurários. 
 
Considerando que fica evidente ser necessário mudar de 
política e inverter as suas prioridades! As políticas para os 
transportes públicos devem ser orientadas para promover 
a crescente utilização dos transportes públicos – com 
ganhos ambientais, económicos e sociais amplamente 
reconhecidos – através de uma política de preços atrativa, 
da crescente intermodalidade da bilhética, do reforço da 
fiabilidade e qualidade do serviço, e de uma oferta 
adequada às necessidades.  
 
Considerando que é preciso abandonar a obsessão 
neoliberal de tudo entregar à exploração capitalista, que 
como está demonstrado, se traduz sempre em custos 
acrescidos para o Estado, e prejuízo diversos para os 
trabalhadores e os utentes. 
 
E ainda que, para permitir essa urgente mudança de 
políticas é fundamental travar o processo em curso de 
reestruturação da Carris, do Metro, da Transtejo e da 
Soflusa, que assenta na privatização da exploração 
comercial dos transportes públicos e de diversas outras 
componentes da operação destas empresas.    
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 2ª 
Sessão Ordinária a 30 de Abril de 2015, delibera: 
 
1. Manifestar publicamente que: 
 
• Lamentamos que o Governo tenha ordenado uma 
campanha publicitária de promoção da marca 
«Transportes de Lisboa», num momento em que os 
utentes sofrem as consequências dos cortes impostos pelo 
mesmo governo nas despesas com manutenção e pessoal 

das empresas, o que está a provocar supressões e atrasos 
sucessivos. 
 
• Contestamos a separação dos Elétricos, Ascensores e 
Elevadores do Serviço Público de Transportes, 
contestamos que se destine estes meios de transportes em 
exclusivo ao sector turístico, contestamos a sua integração 
na Carris Tur, contestamos o processo anunciado de 
privatização da Carris Tur e contestamos que os lucros da 
Carris Tur deixem de contribuir para o sistema de 
transportes públicos. 
 
• Contestamos a divisão do Metropolitano de Lisboa em 
três, infraestrutura, manutenção e exploração comercial, 
com as duas últimas destinadas à privatização.  
 
• Contestamos a Parceria Público Privada em preparação 
para a Carris e o Metro, com o público a ficar com todas 
as despesas (juros, investimentos, pagamento de uma 
renda aos privados) e o privado a receber rendas 
garantidas, ficando ainda um conjunto de alçapões para 
permitir futuras negociatas. 
 
• Contestamos as implicações para os utentes 
incorporadas nos Cadernos de Encargos já conhecidos, 
pois não só se pretende manter as brutais reduções de 
oferta e aumento de preços, como se provoca o 
envelhecimento das frotas, que estariam «nas últimas» no 
final do prazo as concessões, sendo a única renovação 
garantida a do aumento anual de preços. 
 
• Contestamos o aumento de impostos que viabilizará 
mais esta PPP, com o Governo a querer impor a aplicação 
de novas taxas e impostos municipais para financiar os 
pagamentos a realizar aos operadores privados. 
 
• Denunciamos o aumento brutal de encargos para o 
Estado que estas PPP representariam, pois ao contrário 
daquilo que o Governo faz querer, as Parcerias Público 
Privadas para a exploração comercial do Metro de Lisboa 
e da Carris implicarão para o Estado um volume de 
compromissos financeiros muito superiores aos que hoje 
assume. 
 
2. Exigir ao Governo o imediato cancelamento dos 
concursos para a subconcessão da Carris e do Metro de 
Lisboa bem como dos que prepara para a Transtejo e a 
Soflusa. 
 
3. Exigir do Governo o imediato cancelamento do 
processo de reestruturação em curso nestas empresas e 
das privatizações aí incluídas. 
 
(Documento apresentado pela bancada da CDU – Aprovado por 
maioria, com os votos a favor das bancadas do BE e da CDU, com 
os votos contra da bancada do PSD e com a abstenção das bancadas 
do CDS/PP e PS). 
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O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
 

(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 30 de abril de 2015” 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 

VOTO DE CONDENAÇÃO 
 

 
 

“VOTO DE CONDENAÇÃO 

 
PROVAS DE AMAMENTAÇÃO ILEGAIS 

 
Considerando que: 
 
1. Há poucos dias ficamos a saber que em Portugal há 
mulheres que estão a ser sujeitas a uma prática indigna, 
sendo-lhes solicitado que espremam as mamas para 
comprovar que têm leite e poderem assim continuar a 
usufruir do direito à dispensa horária para amamentação; 
 
2. Este procedimento é absolutamente indigno e aviltante 
para as mulheres e para os seus direitos. Foram 
publicamente denunciados casos ocorridos em dois 
hospitais do Porto – Santo António e São João – e no 
Centro Hospitalar do Algarve; 
 
3. A dispensa para amamentação e/ou aleitação é um 
direito consagrado no Código do Trabalho e o seu 
exercício não está dependente do beneplácito da entidade 
empregadora. A partir do primeiro ano da criança, o 
direito à dispensa para amamentação é feito através da 
entrega de uma declaração do médico assistente a 
confirmar que a requerente se encontra a amamentar. É 
esta declaração que faz prova da amamentação e não 
quaisquer "provas" prestadas no local de trabalho; 
 
4. Uma enfermeira que foi chamada ao Serviço de Saúde 
Ocupacional do hospital público onde trabalha, com a 
indicação de que deveria levar o boletim de vacinas. Assim 
fez. Depois de atualizada a informação do respetivo 
boletim, foi informada de que ia ser chamada ao gabinete 
médico para fazer prova da amamentação; 
 
5. Essa mulher afirmou: “Congelei com tamanha 
aberração. Entrei e foi-me dito que me teria de sujeitar à 
expressão mamária, de forma a comprovar a existência de 
leite, para que me fosse validada a condição de lactante. 
Confesso que foi o momento mais constrangedor e 
humilhante da minha vida, senti totalmente violado o meu 
direito à privacidade e à intimidade. Depois de espremidas 
as mamas e de comprovada a existência de leite, vesti-me 
e o funcionário registou a minha aptidão. Infelizmente, 

não fui a primeira a ser sujeita a isto. Mas gostava de ser a 
última. Nenhuma mulher deve passar por isto!”; 
 
6. António Sollari Allegro, administrador do Hospital de 
Santo António e membro da Comissão Política do CDS, 
defendeu a prática de pôr as enfermeiras a fazer estas 
provas de amamentação. Tendo mesmo afirmado que "é 
evidente que [a situação das enfermeiras] é desagradável, 
mas também não é muito honesto estar a aproveitar de 
uma facilidade da lei e estar três e quatro anos [em horário 
reduzido]"; 
 
7. Esta situação absolutamente incompatível com a 
dignidade das mulheres, que tem que ser erradicada e não 
pode haver qualquer complacência para com estas práticas 
nem para com as instituições que as implementam". 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por 
Unanimidade). 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 30 de abril de 2015” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

“VOTO DE PESAR 
 

PELO NAUFRÁGIO NO MEDITERRÂNEO 
 

Em menos de uma semana, entre dia 12 e dia 18 de Abril, 
perderam a vida mais de 1000 pessoas que procuravam 
chegar a Europa. Às 400 vítimas do passado dia 12, 
juntaram-se na noite de sábado para domingo, dia 18 de 
Abril, mais de 700 mortes. Cada dia, são resgatadas entre 
500 e 1000 pessoas, entre elas, crianças, mulheres e 
jovens. Números em constante aumento. Segundo o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 
(ACNUR), 3419 migrantes perderam a vida, no ano de 
2014 e mais de 170.000 foram resgatadas ao abrigo do 
programa Mare Nostrum. São mais de mil, as mortes, só 
no primeiro trimestre deste ano. 
 
Já em Outubro e Novembro de 2013, mais de 500 pessoas 
morriam, nas costas de Lampedusa. Na altura, o cenário 
de centenas corpos de crianças, mulheres e jovens 
alinhados na praia comoveu a opinião pública. O Papa 
Francisco faria aliás a sua primeira deslocação a 
Lampedusa para marcar uma posição clara de indignação 
sobre a tragédia que estava a acontecer às portas da 
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Europa, numa quase total indiferença e desafiar a Europa 
para uma outra política de imigração. 
 
Estes migrantes estão dispostos a entregar a sua vida a 
traficantes mafiosos, cada vez mais violentos que os 
espoliam e assassinam, fugindo dos seus países devastados 
pela guerra e pela miséria.  
 
Da Nigéria à Eritreia, da Síria ao Iémen, do Paquistão ao 
Iraque, os bandos armados que se digladiam e empurram 
centenas de milhares para a fuga para a morte, são o 
produto da geopolítica internacional, começando pelo 
caos líbio, donde partem os navios da morte desde que 
Kadhafi e a sua ditadura já não estão presentes para 
transformar o sul da Líbia num imenso campo de 
retenção de candidatos a imigração a troco de 
financiamento da União Europeia. 
 
O aumento exponencial de mortes explica-se obviamente 
pelo aumento do número de potenciais candidatos à 
imigração. E isto é da responsabilidade directa da União 
Europeia e da sua politica de gestão dos fluxos 
migratórios. O fim da operação “Maré Nostrum” e a sua 
substituição pelo programa “Triton” sob direcção e 
coordenação da Frontex traduziu-se numa simples 
vigilância passiva e apenas a jusante do problema e, 
portanto, objectivamente cúmplice dos mafiosos 
traficantes, por omissão e desresponsabilização.    
 
As lágrimas de crocodilo e as declarações de circunstância 
dos dirigentes da Europa perante esta tragédia não podem 
esconder o papel da política bilateral da União Europeia 
com os países de origem dos migrantes nestas mortes. 
Enquanto a União europeia teimar em manter a migração 
na esfera dos negócios e não dos direitos, liberdades e 
garantias assentes em valores de humanidade e 
solidariedade, continuaremos a ser confrontados com 
estas tragedias. 
 
Enquanto continuarmos a dizer que não há solução, 
continuarão a morrer mais pessoas inocentes. A solução é, 
antes de mais, politica e passa forçosamente pela 
eliminação da Frontex, pela aplicação do direito do asilo a 
quem foge da guerra e da miséria e sobretudo, pela 
garantia da liberdade de circulação e de instalação nos 
diversos países da União Europeia   
 
Esta tragédia, maior e mais dramática que o naufrágio nas 
águas de Lampedusa, em Outubro e Novembro de 2013, 
em que morreram mais de 500 pessoas na altua, recorda-
nos que à porta do Velho Continente, para além de uma 
das mais mortíferas rotas está um dos maiores cemitérios 
mundiais.  
 
Responder ao ciclo vicioso deste drama humanitário, que 
ceifa milhares de vidas todos os anos, passa pelo 
reconhecimento das insuficiências da política europeia, do 
falhanço da estratégia da Europa fortaleza, dos campos de 

detenção e das deportações em massa dos refugiados 
económicos e de guerra.  
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
plenário no dia 30 de Abril de 2015: 
 
Expressa o seu profundo pesar por este triste 
acontecimento e presta homenagem a todas as vítimas. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por 
maioria, com os votos a favor da bancada do BE e CDU, com os 
votos contra da bancada do PSD e com as abstenções das bancadas 
do CDS e do PS). 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 30 de abril de 2015 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

“VOTO DE PESAR 
 

JOSÉ MARIANO GAGO 
 

No passado dia 17 de Abril, os Portugueses em geral, e a 
comunidade científica de Portugal, da Europa e em todo o 
Mundo perderam um amigo, um bom amigo, José 
Mariano Gago. 
 
Ao longo dos últimos vinte anos o Professor, o Cientista, 
o Político foi fundamental para o Conhecimento, para a 
Educação e para a Ciência, de Portugal, para a sua 
implementação, para a sua expansão e para a sua 
profissionalização. 
 
José Mariano Gago não foi apenas um grande cientista, foi 
também um aluno brilhante ao mesmo tempo que 
integrava a resistência ao Estado Novo e foi desde muito 
jovem um político visionário, competente e dedicado que, 
enquanto ministro, mudou a educação e a qualificação 
científica em Portugal, e ainda, na área da Cooperação 
Internacional, colocou o País como membro de múltiplas 
organizações internacionais, como a ESA (o que 
possibilitou a Portugal ser uma nação que também explora 
o espaço) o CERN e o Observatório Europeu, entre 
outras. 
 
José Mariano Gago morreu discretamente, como viveu. 
Os homens com obra não precisam de grandes epitáfios, 
nem de carpideiras. Mas merecem ser recordados com 
respeito e merecem que a obra que nos deixam seja 
preservada, lembrada e replicada. 
 
Em homenagem a este homem, José Mariano Gago, que 
tão bem soube dar novos mundos à ciência portuguesa, ao 
mesmo tempo que aqui dentro a expandia e divulgava, a 
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este homem cuja obra que nos lega, ninguém hoje tem 
duvida, que é património da cultura portuguesa, a 
Assembleia Municipal de Odivelas reunida em Sessão 
Ordinária de 30 de Abril de 2015, delibera: 
 
Aprovar o presente voto de pesar e apresentar à sua 
família as mais sentidas condolências, em nome dos 
munícipes de Odivelas, transmitindo-lhe o teor deste voto 
de pesar. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovado por 
Unanimidade). 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 30 de abril de 2015” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTAS DE RECOMENDAÇÃO 
 

 
 

“REPRESENTAÇÃO DE TODOS OS PARTIDOS COM ASSENTO NA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EM ATOS OFICIAIS” 
 

Pela Bancada do Bloco de Esquerda, foi apresentada uma 
Proposta de Recomendação com o título “Representação 
de todos os partidos com assento na Assembleia de 
Municipal em Atos Oficiais”. Colocada à votação foi a 
mesma rejeitada por maioria, com os votos a favor das 
bancadas do BE, com os votos contra das bancadas do 
PS, CDU e PSD e com a abstenção da bancada do 
CDS/PP. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 
 

ATIVIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 

 
 

INFORMAÇÃO ESCRITA SOBRE A ATIVIDADE E 
SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 

 
Presente para apreciação a “INFORMAÇÃO ESCRITA SOBRE 
A ATIVIDADE E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO”, 
remetida pela Senhora Presidente da Câmara a esta 
Assembleia Municipal, nos termos da alínea c) do nº2 do 
art.º 25 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que se dá 
como reproduzida na pasta da presente reunião. 
 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal propôs dado o 
adiantar da hora a abertura e fecho do presento ponto, 
com a passagem direta para o ponto 2. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 2014 
 

Prestação de Contas do Município de Odivelas do Ano de 
2014, remetida pela Senhora Presidente da Câmara a esta 
Assembleia Municipal, conforme o deliberado na 2.ª 
reunião extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 23 de abril de 2015, presente boletim, página 
18, elaborada em conformidade com as exigências legais e 
técnico-financeiras aplicáveis, e integra 3 volumes, 
documentos que farão parte integrante da ata da presente 
reunião, de acordo com a informação n.º 2015/4323, de 
20-04-2015, a saber: 
 
• Prestação de Contas 2014; 
• Relatório de Gestão; 
• Outros documentos. 

 
 

“Preâmbulo 
 
1. A crise económica e financeira e o Poder Local 
 
Nos últimos anos o Poder Local tem vivido sob uma 
esmagadora pressão ao nível financeiro, com contínuas 
reduções nas transferências da Administração Central e 
com imposições aos Municípios obrigando-os a assumir 
encargos significativos, nomeadamente através do Fundo 
de Apoio Municipal, situação que conduzirá a que o 
Município de Odivelas tenha encargos superiores a mais 
de 3 Milhões de euros, nos próximos 7 anos, sendo que já 
em 2015 estão previstos transferir 440.000 €. 
 
A crise económica e financeira tem assumido aspetos 
gravosos na Administração Local, em nome de uma 
alegada solidariedade institucional, apesar da 
responsabilidade das autarquias locais ser reduzida no 
peso da dívida total do Estado. 
 
Toda esta conjuntura, altamente desfavorável para os 
municípios em geral, e para Odivelas em particular, não 
colocou fora das nossas prioridades os apoios de caráter 
social e humanitário, que prosseguimos com tenacidade, 
apesar das enormes dificuldades que continuamente 
enfrentámos. 
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2. Da Receita e da Despesa 
 
Relativamente ao Município de Odivelas, no ano de 2014 
registou-se do lado da receita uma arrecadação total de 
65.176.851,91 €, o que representa um aumento de 
7.284.670,18 € face a 2013, o que se traduz 
comparativamente num acréscimo de 12,6%. 
 
Se a análise for efetuada tendo em conta a natureza da 
receita verifica-se que, de 2013 para 2014, ao nível das 
receitas correntes obteve-se um acréscimo de 16,8% e das 
receitas de capital, houve um decréscimo 65,6%, embora 
seja de destacar o comportamento das primeiras, pelo seu 
peso relativo (98,4%) na estrutura da receita. 
 
É ainda de referir, que em 2014 a taxa de execução de 
cobrança se situou em 76,8%, tendo-se registado em 2013 
uma execução de 66,6% e em 2012 de 67,4%. 
 
No tocante à despesa o ano de 2014 registou um valor 
global de 64.417.081,82 €, registando-se assim um 
acréscimo de 13,9% relativamente a 2013. 
 
Nos agrupamentos da despesa há a destacar as Despesas 
com o Pessoal e a Aquisição de Bens e Serviços que 
representam no seu conjunto cerca de 72,4% do total 
executado no ano 2014. Realce também, para o 
agrupamento da Aquisição de Bens de Capital 
(investimento) que registou uma execução a rondar os 2 
milhões de euros, ou seja, 3,1% dos recursos municipais 
reverteram no aumento de capital fixo. 
 
Saliente-se que dos cerca de 23,8 milhões de euros 
executados no agrupamento das Aquisições de Bens e 
Serviços, muito contribuíram os valores relativos ao 
tratamento de águas residuais e ao fornecimento de água. 
 
Registo, para uma execução de 85,0% ao nível das 
despesas correntes, com especial destaque para as 
despesas de pessoal com um valor aproximado de 22,7 
milhões de euros, e uma execução de 15,5% atingido ao 
nível das despesas de capital. 
 
3. Grandes Opções do Plano e Demonstração de 
Resultados 
 
Em relação às Grandes Opções do Plano as Funções 
Sociais são as mais representativas, com um peso de 33% 
do total executado em Plano, registando um acréscimo de 
61,7%, face a 2013, essencialmente, explicado, pela 
execução relacionada com o Saneamento, mais 
concretamente com o tratamento de águas residuais. 
 
Refira-se ainda, que globalmente em 2014, executaram-se 
nas Grandes Opções do Plano mais 7,7 milhões de euros, 
comparativamente ao período homólogo do ano anterior, 
o que representa um acréscimo de 23% no total realizado. 
 

Relativamente à Demonstração de Resultados verifica-se 
que o Município de Odivelas gerou em 2014 um resultado 
líquido do exercício de 1.820.467,16 €, quando no período 
homólogo de 2013 o mesmo resultado líquido se situou 
em 5.744.689,60 €. 
No que se refere aos proveitos e ganhos do exercício 
registou-se um total de 61.189.701,13 € e de custos e 
perdas no valor de 59.369.233,97 €. 
 
No que se refere aos Resultados Operacionais, o 
Município encerra, o ano de 2014, com um valor negativo 
em 372.232,36 €, o que significa que a atividade 
operacional não gerou fluxos suficientes para fazer face 
aos custos operacionais. Este resultado deve-se 
essencialmente ao aumento dos denominados FSE, em 
contraposição com uma redução das vendas e prestações 
de serviços. 
 
Em termos evolutivos, assistiu-se a um acréscimo de 
4,7%, dos custos operacionais, conjugado com um 
acréscimo menor dos proveitos da mesma natureza de 
0,8%, face a 2013. 
 
No capítulo das dívidas a terceiros estas ascendiam no 
final de 2014 a 12.666.472,27 €, o que representa um 
decréscimo relativamente ao exercício de 2013 de 
2.146.126,06 €. 
 
De realçar que neste valor estão incluídos os 3.078.068 € 
do Fundo de Apoio Municipal. 
 
Quanto à dívida de médio/longo prazo houve uma 
evolução positiva face a 2013, ano em que se registou um 
valor de 25.957.747,38 €, enquanto em 2014 o valor da 
mesma dívida foi de 20.999.756,73 €, o que significa uma 
diminuição de 4.957.990,65 €. 
 
4. A Recuperação Financeira 
 
No ano de 2014 prosseguiu o esforço de rigor e de 
disciplina orçamental, tendo o Município conseguido 
arrecadar mais receita e embora tenha igualmente 
aumentado o valor global de despesa face a 2013, não 
deixou de solver os seus compromissos como no caso de 
fornecedores (conta corrente) em que o valor de 2013 se 
situava nos 10.055.188 € e em 2014 se situa em 5.006.458 
€. 
 
Assim verifica-se uma redução da dívida total do 
Município de 7.104.116,71 €. 
 
Esta diminuição é expressiva e reflete um trabalho de 
fundo no controlo das finanças da Autarquia, que 
conseguiu manter um nível de atividade significativo, não 
descurando os princípios e valores que devem presidir ao 
interesse e à prossecução da causa pública. 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(SUSANA DE CARVALHO AMADOR) 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Este documento foi elaborado de acordo com as normas 
estabelecidas no ponto 13 do Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro. As 
Demonstrações Financeiras que constam deste Relatório 
tiveram também em conta as Instruções n.º 1/2001, 
aprovadas pela Resolução n.º 4/2001 da 2.ª Secção do 
Tribunal de Contas, publicadas na II.ª Série do Diário da 
República, de 18 de agosto, Resolução que fixa a 
organização e a documentação das contas das autarquias 
locais e entidades equiparadas abrangidas pelo POCAL.. 
 
O documento segue de perto a estrutura recomendada no 
POCAL e está organizado em sete capítulos, a saber: 
 
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL 
 
Onde consta o modelo organizativo adotado pelo 
Município e a estrutura política que compõe os seus 
órgãos, executivo e deliberativo; 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
Onde é apresentada uma síntese dos principais elementos 
constantes do Balanço Social; 
 
SÍNTESE DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS 
 
Ponto constituído por 10 alíneas representativas das 
principais áreas de intervenção municipal e onde se 
encontram refletidas algumas das ações desenvolvidas 
pelas várias unidades orgânicas municipais ao longo do 
ano; 
 
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 
 
Permite acompanhar, de forma sintética, a evolução e 
todo o processo de realização das despesas e arrecadação 
das receitas, permitindo, também, avaliar os desvios e o 
desempenho relativamente às Grandes Opções do Plano, 
que não é mais do que a compilação do Plano Plurianual 
de Investimentos e do Plano de Atividades Municipais; 
 
ANÁLISE PATRIMONIAL 
 
Onde se analisa o Balanço, a Demonstração de Resultados 
e respetivos anexos e outros documentos que sintetizam 
os elementos mais relevantes da situação económica e 
financeira do Município, traduzindo monetariamente o 
seu património, a formação de resultados e a 
movimentação dos recursos financeiros; 
 
INDICADORES DE GESTÃO 
 
Construídos com base nas demonstrações financeiras, 
fornecem um conjunto de informações úteis, resultantes 
do facto da sua construção se basear em agregados 

patrimoniais diversificados que vão permitir uma visão 
global; 
 
PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
Em conformidade com o ponto 2.7.3. do Decreto-Lei n.º 
54-A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, 
Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de dezembro e pelo 
Decreto-Lei n.º 84/2002 que aprovou o POCAL. (…)” 
(2014 Orçamento Grandes Opções do Plano, 28 Relatório de 
Gestão, página 583 a 589) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2015 
4.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
1.ª Revisão Orçamental de 2015, 4.ª Modificação 
Orçamental, remetida pela Senhora Presidente da Câmara, 
a esta Assembleia Municipal, conforme o deliberado na 2.ª 
reunião extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 23 de abril de 2015, presente boletim, página 
19, e arquivada na pasta da reunião. De acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2015/4247, de 
2015.04.16, e nos termos dos Mapas anexos à informação. 
 
“1.ª Revisão Orçamental 

 
Preâmbulo 

 
A Lei n.º 73/2013, de 3 setembro, veio estabelecer um 
novo regime financeiro das autarquias locais e das 
entidades intermunicipais, mantendo-se contudo a 
necessidade da incorporação no Orçamento em vigor do 
saldo da conta de Gerência, relativa ao ano anterior. 
 
Assim, tendo sido apurado na Prestação de Contas de 
2014 um saldo de gerência no valor de 4.173.442.46 €, 
importa efetuar a incorporação deste valor no Orçamento 
de 2015, respeitando as regras legalmente estabelecidas. 
 
Deste modo, a inscrição do saldo de gerência implicou um 
aumento do valor global do Orçamento Inicial, para os 
85.987.184,00 Euros (oitenta e cinco milhões, novecentos 
e oitenta e sete mil e cento e oitenta e quatro euros). 
 
No âmbito da presente Revisão Orçamental, importa 
destacar o reforço dos seguintes projetos /ações: 
 
• Encargos de cobrança de Receita - 65.000,00 Euros;  
• Terrenos - 260.595,00 Euros; 
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• Auditor Externo e ROC/Serviços de Consultoria - 
92.000,00 Euros;  

• Indemnizações por Cessação de Funções 97.300,00 
Euros;  

• Beneficiação e Recuperação de Áreas Urbanas 
(Execuções Coercivas) - 320.000,00 Euros;  

• Parques Infantis - 85.000,00 Euros;  
• Piscinas Municipais - Intervenções Diversas - 50.000,00 

Euros:  
• Reparação e Beneficiação de Equipamentos Escolares - 

Intervenções Diversas - 60.000,00 Euros;  
• Pavilhão Multiusos Odivelas - 50.000,00 Euros. 
 
Numa análise comparativa entre as dotações e o previsto 
na presente Revisão Orçamental, verifica-se um aumento 
das despesas de capital em 2.697.329,64 Euros, bem 
como, das despesas correntes em 293.944,36 Euros.  
 

Ao nível da receita, constata-se um aumento das outras 
receitas em 4.173.442,46 Euros por contrapartida da 
diminuição das receitas correntes em 1.182.168,48 Euros. 
 
Nestes termos, a incorporação do saldo da conta de 
gerência reflete-se no valor total do Orçamento inicial o 
qual se eleva para o valor de 85.987.184,00 Euros. 
 
Com a presente Modificação Orçamental incorpora-se o 
saldo da conta de gerência de 2014, sem colocar em causa 
o necessário equilíbrio orçamental e, em simultâneo, 
reforçam-se alguns dos projetos/ações que são essenciais 
para a atividade municipal. 
 
Odivelas, 16 de abril de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL. 

(Susana de Carvalho Amador) 
 

 
(valores em euros) 

Receitas 

 Inicial Atual Variação Após 1.ª Revisão Variação 
(5) 

 (1) (2) (3)=(2)-(1) (4) Valores Perc. 

Correntes 63 268.182,00 63 268 182,00 0.00  62.086.013,54 -1.182.168,46 -1,9% 

Capital 19.707.728,00 19.707.728,00 0,00  19.707.728,00 0.00 0,0% 

Outras 20.000,00 20.000,00 0,00  4.193.442,46 4.173.442,46 99,5% 

TOTAL 82.995.910,00 82.995.910,00 0,00  85.987.184,00 2.991.274,00 3,48% 

 
(valores em euros) 

Despesas 

 Inicial Atual Variação Após 1.ª Revisão 
Variação 

(5) 

 (1) (2) (3)=(2)-(1) (4) Valores Perc. 

Correntes 63.140.359,02 61.681.542,07 -1.458.816,95 61.975.486,43 293.944,36 0,5% 

Capital 19.855.550,98 21.314.367,93 1 458 816,95 24.011.697,57 2.697.329,64 1l,2% 

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a 

TOTAL 82.995.910,00 82.995.910,00  85.987,1 84,00 2.991.274,00 3,48% 

(…)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 

RETIRADA DE PONTOS 
 

 
 

Dado o adiantado da hora, o Sr. Presidente da Assembleia 
Municipal de Odivelas, colocou à consideração do 
plenário passar diretamente para o ponto 5 da ordem de 
trabalhos, retirando os pontos 4, Prestação de 
Contas/Liquidação da Municipália, Gestão de 
Equipamentos e Património do Município de Odivelas 
E.M: - Prestação de Contas de 1 de Janeiro a 31 de 
Outubro 2014; - Prestação de Contas/Liquidação de 1 de 
Novembro a 31 de Dezembro 2014, e ponto 6, 
Aprovação da Ata da 22ª Sessão Extraordinária de 2014 

da Assembleia Municipal – 18 de Dezembro, para serem 
deliberados na próxima reunião. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SIMAR 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2014 
 

Prestação de Contas de 2014 dos SIMAR – Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Resíduos dos Municípios 
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de Loures e Odivelas, em cumprimento da deliberação do 
Conselho de Administração de 25 de março de 2015, 
tomada na 13.ª reunião ordinária, remetida pela Senhora 
Presidente da Câmara, a esta Assembleia Municipal. 
Conforme o deliberado na 2.ª reunião extraordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 23 de abril de 
2015, presente boletim, página 19, nos termos dos 
documentos remetidos através do ofício dos SIMAR n.º 
S/7506, de 2015.03.27, e de acordo com a informação n.º 
interno/2015/4299, de 2015.04.17, que se dá como 
reproduzida e arquivada na pasta da presente reunião. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2015 E TARIFÁRIO 
 

1.ª Revisão aos Documentos Previsionais 2015 e Alteração 
Parcial ao Tarifário 2015, dos SIMAR – Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, em cumprimento da deliberação do 
Conselho de Administração de 25 de março de 2015, 
tomada na 13.ª reunião ordinária, remetida pela Senhora 
Presidente da Câmara, a esta Assembleia Municipal. 
Conforme o deliberado na 2.ª reunião extraordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 23 de abril de 
2015, presente boletim, página 19, nos termos dos 
documentos remetidos através do ofício dos SIMAR n.º 
S/7506, de 2015.03.27, e de acordo com a informação n.º 
interno/2015/4299, de 2015.04.17, que se dá como 
reproduzida e arquivada na pasta da presente reunião. 
 
(Aprovado por maioria) 
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ANEXOS 
 
 
 
 

REGULAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS 

E SUAS NORMAS DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA 

APRECIAÇÃO PÚBLICA 
 

Por um período de trinta dias a contar da data de publicação do 
presente Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

para cumprimento do disposto no artigo 101.º do Código de Procedimento Administrativo 
 
 
 
 

PROJETO DE REGULAMENTO DO 

PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 

APRECIAÇÃO PÚBLICA 
 

por um período de trinta dias a contar da data de publicação do presente 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões e na internet, no sítio institucional do Município, 

para cumprimento do disposto no artigo 101.º do Código de Procedimento Administrativo 
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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 

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 

LACMO – 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 Geográfica 

SIR – Sistema de Industria Responsável 

TMU – Taxa municipal de urbanização 

TMU1 – Taxa municipal de urbanização não abrangida por operação de loteamento 

UC – Unidade de conta 
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PREÂMBULO 

Fundamentação jurídica 

 

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. 

Considerando que a Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, estabelece o regime financeiro das autarquias 

locais e das entidades intermunicipais, com as alterações que lhe foram posteriormente introduzidas, 

consagra no artigo 4.º, 20,º e 21.º 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”, Lei 

n.º 73/2013, de 03 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais, 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 at os administrativos, 

considerando o disposto nos diplomas legais  que regulam os respetivos procedimentos, bem como o 

Decreto-Lei nº 48/2011, de 1 de abril, que aprova programa de licenciamento zero e o Decreto-Lei nº 
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10/2015 de 16 de janeiro que aprova o regime jurídi co de acesso e exercício de atividades de 

comércio, serviços e restauração.  

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 artigo 241.º da Constituição da 

República Portuguesa, nos termos das alíneas e) e k), do número 1, do artigo 33.º, e das alíneas b) e c), do 

número 1, do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, que estabelece o quadro de competências e o 

regime jurídico de funcionamento, dos órgãos dos municípios e das freguesias, na Lei n.º 73/2013, de 03 de 

setembro, estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, 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.  

 

Assim: 

O projeto de alteração ao Regulamento de Taxas e Ou tras Receitas Municipais e suas Normas de 

Liquidação e Cobrança foi aprovado pela Câmara Muni cipal de Odivelas, na … reunião ordinária, 

de.../.../2015, nos termos da alínea k), do número 1, do artigo 33.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de  12 

setembro. 

Em cumprimento do disposto no artigo 101º, do Códig o de Procedimento Administrativo, o projeto 

de regulamento foi objeto de consulta pública, pelo  prazo de 30 dias, tendo para isso sido publicado, 

na íntegra, em Boletim Municipal das Deliberações e  Decisões, edição n.º … de 2015, de … de …, e 

na Internet, no sítio institucional do município. 

Foi posteriormente aprovado pela Assembleia Municip al de Odivelas, na … reunião ordinária, 

de…/…/2015, fazendo uso da competência que lhe é at ribuída pelas alíneas b) e c), do número 1, do 

artigo 25.º, do Anexo I à da Lei n.º 75/2013, de 12  setembro. 
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FUNDAMENTAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA  

 

Considerando que Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, estabelece o regime financeiro das autarquias locais 

e das entidades intermunicipais, com as alterações que lhe foram posteriormente introduzidas, consagra no 

artigo 4.º, 20,º e 21.º, 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 sua Norma de Liquidação e 

Cobrança, a Câmara Municipal de Odivelas como metodologia para o presente trabalho e tendo em conta a 

não existência de centro de custos, procedeu à identificação de dois tipos de custo, diretos e indiretos. 

 

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

pelo Grupo de Trabalho, tendo em conta que: 

 

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

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

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

 

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

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

associados. 

 

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

serviços prestados, mas que são imputáveis indiretamente para o apuramento do valor das taxas e outras 

receitas e foram calculados em função de custos anuais e imputados utilizando um dos métodos previstos 

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

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: 
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- 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, reduções e isenções  
 

Artigo 1.º 

Objeto 

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

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

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

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

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

regulam os respetivos procedimentos. 

 

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

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

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

freguesias. 

 

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

o pagamento das taxas obedeça a normativos legais específicos.  

 

Artigo 2.º 

Isenções e reduções gerais 

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

presente artigo: 

 

1 – As Freguesias do Município de Odivelas. 

 

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

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

 

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

requerimento devidamente fundamentado, do pagamento das taxas previstas no presente Regulamento, as 

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

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

pessoas coletivas equiparadas, que prossigam fins não lucrativos, desde que constituídas, registadas e 
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funcionando nos termos do ordenamento jurídico português, relativamente às atividades que se destinem à 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

presente Regulamento. 

 

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

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

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

interesse social ou municipal. 

 

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

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

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

 

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

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

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

utilização destes equipamentos.   

 

Artigo 3.º  

Edificação e urbanização – Isenção e redução especí fica 

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

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

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

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

pessoas coletivas equiparadas, que prossigam fins não lucrativos, bem como as associações de 

proprietários e/ou moradores em bairros de áreas urbanas de génese ilegal, desde que legalmente 
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constituídas, registadas e funcionando nos termos do ordenamento jurídico português, mediante 

apresentação dos respetivos estatutos. 

 

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

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

 

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

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

Municipal cobrará as taxas correspondentes.  

 

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

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

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

habitação. 

 

Artigo 4.º 

Áreas urbanas de génese ilegal e bairros de origem ilegal – Redução específica 

1 - Às operações de loteamento e às alterações às licenças dos alvarás de loteamento em AUGI, nos 

termos da Lei n.º 91/95 de 2 de setembro, na sua atual redação, e bairros de origem ilegal, aplicar-se-á, 

como incentivo ao cumprimento do dever de reconversão e legalização, uma redução de 50% do valor das 

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

compensações das áreas de cedência em falta, desde que pagas antes da emissão do título de 

reconversão ou aditamento ao alvará de loteamento. 

 

2 - As taxas devidas pela admissão de comunicação prévia, previstas no artigo 42.º, do presente 

Regulamento, serão reduzidas em 50% no seu valor, desde que o pedido para a legalização ou para a 

construção do lote tenha sido requerido no prazo de um ano, contado a partir da data de emissão do alvará 

de loteamento ou da data do aditamento ao alvará de loteamento onde o lote esteja incluído e desde que as 

taxas previstas no n.º 2 do artigo 51.º, do presente Regulamento tenham sido pagas nos termos do número 

anterior. 

 

3 - (Revogado) 

 

Artigo 5.º 

Redução ou isenção específica em situações de cumul ação 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. 
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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 - Os pedidos 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. 

 

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. 
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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 

(Revogado) 

 

Artigo 10.º-A 

Isenção e reduções de valores da START IN- Incubadora de empresas 

 

As empresas incubadas gozam, no pagamento do preço devido pela cedência de uso de um gabinete 

individual, de: 

a) Um período de carência de 6 meses, após a sua instalação; 

b) Uma redução de 50% até perfazer um ano de contrato. 
 

Artigo 10.º-B 

Isenção e reduções de valores devidos pela utilizaç ão do complexo das piscinas 

1 – Os agregados familiares beneficiam da isenção do pagamento da inscrição da frequência nas Piscinas, 

para o 3º elemento inscrito e seguintes do agregado familiar, exceto nas modalidades sujeitas a inscrição 

nas respetivas federações;  

 

2 – Para o 3º elemento inscrito e seguintes do agregado familiar, os descendentes beneficiam de uma 

redução de 5% no valor das mensalidades. 

 

3 – Os utilizadores com idade igual ou superior a 65 anos, com grau de incapacidade igual ou superior a 

60% ou agregados familiares constituídos por cinco ou mais elementos beneficiam de uma redução de 30% 

sobre o valor das mensalidades devidas. 

 

4 – Os utilizadores por acordos de cooperação beneficiam de uma redução de 10% sobre o valor das 

mensalidades devidas. 

 

5 – As isenções e reduções previstas nos números 1 a 4 do presente artigo não se aplicam às sessões de 

bem-estar, terapias individuais e sessões de tratamento. 
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6 - Os utilizadores de hidroterapia individual, terapia ocupacional mensal, treino respiratório mensal de 

duração máxima de 30 minutos, e massagem terapêutica mensal, uma vez por semana com a duração 

máxima de 30 minutos, se as fizerem associadas a outra atividade aquática, beneficiam de um desconto de 

25%. 

 

7 – Os utentes possuidores de “Cartão bem-estar”, Ouro, Prata ou Bronze, beneficiam dos seguintes 

descontos: 

a) Ouro, usufruem, por cada quatro sessões, de um desconto de 15% sobre o preço final; 

b) Prata, usufruem, por cada três sessões, de um desconto de 10% sobre o preço final; 

c) Bronze, usufruem, por cada duas sessões, de um desconto de 5% sobre o preço final. 

 

8 – Os inscritos no programa Clube do Movimento - Desporto Sénior, beneficiam: 

a) Da isenção do valor da inscrição renovação da inscrição, e aluguer mensal do cacifo; 

b) De uma redução no valor de 80% sobre o valor da mensalidade da hidroginástica 

 

9 – Os inscritos no programa Clube do Movimento - Desporto Sénior, de comprovada insuficiência 

económica nos termos da legislação geral, estão isentas de qualquer pagamento, até ao limite máximo de 

15% dos participantes do Clube 

 

10 – Aos valores previstos para a utilização das Piscinas são ainda aplicados os seguintes descontos, 

quanto à forma de pagamento: 

a) Pagamento trimestral – 5% de desconto; 

b) Pagamento semestral ou anual – 10% de desconto. 

 

11 – Sobre os valores previstos na Secção V, do Capitulo VII, do Livro III, do presente regulamento, devidos 

pela utilização do complexo das piscinas, não incide quaisquer isenções ou reduções. 

 

Artigo 10.º-C 

Isenção e reduções do Centro Cultural Malaposta 

1 – Beneficiam de uma redução de 50% sobre o valor devido: 

a) “Dia do Espectador” – válido só às quintas-feiras; 

b) Escolas e grupos de teatro amador; 

c) Portadores de Cartão Jovem ou Cartão Estudante; 

d) Jovens até 30 anos – inclusive; 

e) Reformados com idade igual ou superior de 65 anos; 

f) Profissionais do espetáculo; 

g) Portadores do cartão da Biblioteca Municipal D. Dinis; 

h) Agregados compostos por cinco ou mais pessoas – Preço família; 
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i) Pessoas com deficiência com grau de incapacidade igual ou superior a 60%, devidamente 

comprovado por atestado médico multiuso, ou cartão de pessoas com deficiência das Forças 

Armadas, bem como para o seu acompanhante; 

j) Pessoas em situação de desemprego devidamente comprovado por documento do Instituto de 

Emprego e Formação Profissional, ou Segurança Social. 

 

2 - Beneficiam de uma redução de 30% sobre o valor devido, Grupos com mais de 20 pessoas. 
 

3 - Beneficiam de uma redução de 10% sobre o valor devido, utentes com: 

a) Cartão Fnac; 

b) Cartão Lisboa Viva. 

 

4 – O Município de Odivelas pode celebrar acordos de cooperação ou protocolos, com outras entidades 

externas, dos quais podem resultar uma redução até 50% sobre o valor devido, desde que devidamente 

aprovados pelo órgão executivo. 

 

5 – As reduções de valores previstas no presente artigo não são aplicáveis ao valor de bilheteira previsto no 

artigo 140º-T para a “Categoria K”. 

 

6 – O Município de Odivelas disponibilizará, às Freguesias do Concelho, uma cedência gratuita por mês. 

 

Artigo 10.º-D 

Isenção e reduções de valores devidos pela utilizaç ão do complexo Multiusos 

1 – Os agregados familiares constituídos por três ou mais elementos, beneficiam de isenção do pagamento 

da inscrição a partir do terceiro elemento. 

 

2 – A partir do 3º elemento inscrito, os descendentes ou afins beneficiam de uma redução de 5% no valor 

das mensalidades. 

 

3 – Os utilizadores com idade igual ou superior a 65 anos, com grau de incapacidade igual ou superior a 

60% ou agregados familiares constituídos por cinco ou mais elementos beneficiam de uma redução de 30% 

sobre o valor das mensalidades devidas. 

 

4 – Os utilizadores por acordos de cooperação beneficiam de uma redução de 10% sobre o valor das 

mensalidades devidas. 

 

5 – As isenções e reduções previstas nos números 1 a 4 do presente artigo não se aplicam às sessões de 

bem-estar, terapias individuais, sessões de tratamento, cardiofitness, musculação, “Escolinhas de futsal” 

kickboxing e defesa pessoal. 
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6 - Beneficiam de uma redução de 25% sobre o valor devido, os utilizadores inscritos na modalidade 

ginástica corretiva postural, ballet, hip hop, aulas de grupo, dança do ventre, danças sociais, ginástica 

infantil e ginástica de manutenção, quando inscritos também na prática de outra atividade, no complexo das 

Piscinas Municipais de Odivelas ou na segunda atividade praticada no Multiusos de Odivelas. 

 

Artigo 10.º-E 

Isenções e reduções nas visitas guiadas 

1 – As crianças até aos 12 anos beneficiam da isenção do pagamento dos ingressos nas visitas guiadas. 

 

2 – Os estabelecimentos de ensino, quando em visitas de estudo, beneficiam da isenção do pagamento dos 

ingressos nas visitas guiadas. 

 

3 – Estudantes, desempregados, professores e portadores de cartões municipais beneficiam de uma 
redução de 35%. 

 

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.  

 

Artigo 13.º 

Lugares de estacionamento na via pública – Isenção e redução específica 

1 - As pessoas com deficiência, devidamente comprovada, nos termos da legislação geral, estão isentas do 

pagamento de taxas devidas pelo estacionamento na via pública. 

 

2 - As entidades referidas nos números 1 e 3 do artigo 2.º, do presente do regulamento, estão isentas do 

pagamento de taxas devidas pelo estacionamento na via pública destinado a ser utilizados por pessoas com 

deficiência, grávidas e acompanhantes de crianças de colo, enquanto seus utentes. 

 

3 - Podem beneficiar de uma redução de 50% no valor das taxas devidas pelo estacionamento na via 

pública, mediante requerimento devidamente fundamentado, as entidades que desenvolvam atividades com 

especial relevância para a comunidade e de interesse municipal, para utilização dos seus utentes. 
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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. 

 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVI - N.º 8 – 5 de maio de 2015 – ANEXO – Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais 

27/110 
 

SECÇÃO III  

Emissão, renovação e cessação das licenças e autori zações 

 

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 

Contratos de execução e acordos de cooperação 

 

Artigo 22.º 

Contratos de execução e acordos de cooperação 

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

de Freguesia, deve entender-se delegado enquanto vigorarem os respetivos contratos de execução e 

acordos de cooperação, 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 dos contratos de execução e acordos 

de cooperação, 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 dos contratos de 

execução e acordos de cooperação, 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 

Revogado. 
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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. 

 

8 - Excetua-se do número 1 e 2 do presente artigo, a atualização dos valores das taxas previstas em 

legislação própria. 

 

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

 

Artigo 32.º  

Expressão monetária 

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

 

Artigo 33.º 

Norma de conformidade 

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

Regulamento. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVI - N.º 8 – 5 de maio de 2015 – ANEXO – Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais 

33/110 
 

 

 

 

 

 

 

LIVRO II  

TAXAS 
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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.º-Aº 

Balcão do Empreendedor 

(Revogado) 

 

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. 

 

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 
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7 - Junção de elementos, por cada entrega…………………………………………………………………..….5,00 

 

SECÇÃO III 

Licenças e comunicações prévias de operações urbaní sticas 

Artigo 38.º 

Pedido de Destaque  

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

 

Artigo 39.º 

Pedidos de informação prévia ou de localização 

1 .  Apresentação de  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.......150,00 

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

 

2 .  Apresentação de  pedido de parecer sobre localização nos termos de legislação específica…….238,30 

  

Artigo 40.º 

Pedidos de licenciamento e comunicações prévias 

São cobrados os seguintes valores pela apresentação de procedimentos urbanísticos: 

1 - Comunicação prévia de edificação: 

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 – Licenciamento de edificação: 

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 

 

3 - Alterações ao projeto de arquitetura ……………………………………………………….......................100,00 

 

4 - Licenciamento de operação de loteamento e 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 
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d) Pedido de alteração a alvará de loteamento com mais de 100 frações…...………...................757,00 

 

5 - Licenciamento de operação de loteamento e 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 - Obras de demolição……………….……………….…………………………………………......................160,00 

 

7 - Intervenção no subsolo…………………………………………………………………………...................100,00 

 

8 - Instalação de infraestruturas de suporte de estações de radiocomunicação………………..…………100,00 

 

9 - 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 - 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€ 
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SECÇÃO IV  

Taxas de controlo de operações urbanísticas 

 

Artigo 42.º 

Operação de loteamento e obras de urbanização  

1 – As operações de loteamento, com ou sem obras de urbanização, estão sujeitas ao pagamento do valor 

resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V =  (P x Y) + (A1 x M1) + (A2 x M2) + (A3 x M3) 

 

Em que: 

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 - As obras de urbanização, estão sujeitas ao pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte 

fórmula: 

V =  (P x Y) + (D1 x M1)  

 

Em que: 

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 

 

3 - A alteração a operação  de loteamento ou obras de urbanização, está sujeita ao pagamento do valor 

resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V = (P × Y) + (E1 × M1) + (E2 × M2) + (E3 × M3) 
em que: 

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; 
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M2 = Valor por cada fogo alterado……………………………………………………………………………….10,46 

E3 = Por cada uso ou fração não habitacional alterado; 

M3= Valor por cada uso ou fração não habitacional alterado…………………………………………………36,56 
 

4- Aos valores previstos nos números anteriores acr esce: 

a) O valor da TMU, calculada nos termos do previsto  no artigo 52º do presente 

regulamento. 

b) No licenciamento, o valor da taxa devida pela em issão de alvará de loteamento ou 

seu aditamento……..……………………………..…………..…............. ..........................512,46 

c) Na comunicação prévia, o valor da taxa devida pe la emissão de certidão de 

apresentação da operação urbanística……............. ..................................................512,46 

 

Artigo 43.º 

Obras de Edificação  

1 – As obras de edificação estão sujeitas  ao pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte 

fórmula: 

V=(PxZxY) 

 

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………………………………………………........................0,43 

 

2 – Ao valor previsto no número anterior acresce: 

a) No licenciamento, o valor da taxa devida pela em issão de alvará de obras de 

edificação…………………………………………………………..………..…........... ............41,72 

b) No licenciamento, acresce também o valor da TMU1 , calculada nos termos do 

previsto no artigo 53º do presente regulamento. 

c) Na comunicação prévia, o valor da taxa devida pe la emissão de certidão de 

apresentação da operação urbanística……............. ....................................................41,72  

 

3 – As obras de alteração estão sujeitas ao pagamen to do valor resultante da seguinte fórmula: 

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

 

Em que; 

P= Prazo de execução da obra 

Z= Área de construção alterada em m2
 

Y= Valor por m 2 ou fração de área de construção………………………….......... ............….....................0,43 

M= Área de uso alterado em m2 

C= Valor por m2 ou fração de uso alterado……………………………...........................................................1,94 
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4 – Ao valor previsto no número anterior acresce: 

a) No licenciamento, o valor da taxa devida pela em issão de alvará de obras de 

edificação…........................................ ...................................................................................41,72 

b) Na comunicação prévia, o valor da taxa devida pe la emissão de certidão de 

apresentação da operação urbanística……............. ...........................................................41,72 

 

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  

Outras operações urbanísticas 

A realização das seguintes operações urbanísticas está sujeita ao pagamento do valor resultante das 

fórmulas correspondentes: 

 

1 - Aberturas de vala 

V = T + (LxH1) + (PxH2) 

Em que: 

T= Taxa de emissão de título …………………………………………………………………………...………..41,72 

L= Comprimento da vala  

H1= Valor por metro linear……………………………………………………………………………...…………10,00 

P= Prazo de execução da obra por dia ou fração        

H2= Valor por dia………………………………………………………………………………………..………….10,00 

 

2 - Remodelação de terreno 

V= T+ (P x Z x H2) 

 

Em que: 

T= Taxa de emissão de alvará de licença ……………….…………............................................................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: 
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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 

 

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 

 

SECÇÃO V  

Prorrogações de prazo e obras inacabadas 

 

Artigo 46.º 

Prorrogações de prazo para execução de obras  

 

1 - A apresentação do  pedido de prorrogação está sujeito ao pagamento das seguintes taxas: 

a) Obras de edificação…………...……………..............................................……........................90,00 

b) Obras de urbanização……………………….........................................……….........................90,00 

 

2 – O controlo de obras de edificação em prorrogaçã o de prazo está sujeito ao pagamento do valor 

resultante das fórmulas correspondentes: 

 

              2.1 - 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 ou certidão de apresentação de comunicação prévia ..........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……………………….......................................................0,43 

 

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: 
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T= Taxa devida pela emissão de alvará ou certidão de apresentação de comunicação 

prévia …………………………………………………..……………….............................................................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 

 

3 – O controlo de obra de urbanização em prorrogaçã o de prazo está sujeito ao pagamento do valor 

resultante da seguinte fórmula: 

V = T + (P × Y) 

em que: 
T = Taxa devida pelo averbamento a aplicar em todos os pedidos de prorrogação de prazo de 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 
 

Artigo 47.º 

Obras inacabadas  

1 – Apresentação  de pedido de licença 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  

 

4 - A licença especial para conclusão de obras inacabadas de urbanização está sujeita ao pagamento do 

valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= S1 + (P x M) 

Em que: 

S1= Taxa devida pela emissão de título………………………..........................................….....................512,46 

P= Prazo de execução da obra, por cada mês ou fração  

M= Valor por mês ou fração……………………………………...........................................…......................55,96 
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SECÇÃO VI  

Autorizações de utilização e alterações de utilizaç ão de edificações 

 

Artigo 48.º 

Pedidos de autorização de utilização ou alteração d e utilização  

 

1 - Apresentação  de pedido de autorização de utilização ou alteração da utilização…………………….75,00 

 

2 - A autorização de utilização ou a alteração da u tilização, está sujeita ao pagamento do valor 

resultante da seguinte fórmula: 

 

V= T + (J1 x M1)  

 

Em que: 

T= Taxa devida pela emissão do alvará de utilização ……………..….......................................................41,73 

J1= Área de construção   

M1= Valor por m 2 de área de construção…………………………….... .....................................................0,44 

 

SECÇÃO VII 

Taxas por vistoria 

 

Artigo 49.º 

Vistorias e diligências  

 

Os pedidos de realização de vistorias e diligências  estão sujeitos ao pagamento das seguintes 

taxas:  

1 – Diligência para verificação dos requisitos de propriedade horizontal ou para os efeitos previstos no artigo 

58º do CPA……………………………………………………..………………..….……………….………...….100,00 

 

2 – Vistorias requeridas para efeitos do dever da conservação e manutenção de imóveis ou 

outras……………………………………………………………………………………………………………….100,00 

 

3 – Aos valores previstos no nº 1 e 2, acresce por cada fogo e seus anexos ou unidade de ocupação tal 

como garagem ou similares a mais……………………………………………….……….………………………7,84 

 

4 - (Revogado) 
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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. 

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 – As taxas municipais de urbanização visam assegu rar o reforço das infraestruturas e não 

dependem da instrução de operação urbanística.  

 

2 – A TMU e a TMU1 são devidas nas operações de loteamento e suas alterações e, nas obras de 

edificação e suas ampliações situadas em áreas não abrangidas por alvará de lote amento, em edifícios 

de impacte semelhante a loteamento e suas ampliaçõe s, em edifícios de impacte relevante e suas 

ampliações. 

 

3 – As taxas previstas no número anterior  serão pagas no ato de emissão do respetivo alvará ou 

tratando-se de comunicações prévias após o decurso previsto para o seu saneamento, previamen te à 

apresentação da comunicação para o início da obra. 

 

4 - Nas operações de loteamento em AUGI ou outros bairros de origem ilegal e suas alterações 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. 

 

5 - 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 e União das Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto 

Zona B – União das Freguesias de Ramada e Caneças e União das Freguesias de Pontinha e 

Famões 

 

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: 
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K1 – Fator que traduz a influência do uso, tipologia e localização em áreas geográficas diferenciadas de 

acordo com os seguintes valores: 

 

Tipologias de Construção Zona Valores de K1 

 

Habitação 

A 0,03 

B 0,0275 

Habitação e Comércio e/ou 

Serviços e/ou Indústria 

A 0,035 

B 0,0325 

 

Armazéns e Indústrias 

A 0,04 

B 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. 
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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 

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 0,0125 

B 0,01 

Habitação e Comércio e/ou 

Serviços e/ou Indústria 

A 0,015 

    B 0,0125 

 

Armazéns e Indústrias 

A 0,0175 

B 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 
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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. 

 

CAPÍTULO III 

OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO OU PRIVADO MUNICIPAL 

 

SECÇÃO I 

Ocupação do espaço público, solo e subsolo  

 

Artigo 54.º 

Por motivo de obras e promoção imobiliária  

1 - 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=T+ (P x R x M) 

Em que: 

T= Taxa de emissão de título, quando aplicável……..………………….………………..………..………......41,72 

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= T+ (P x R x M) 

Em que; 

T= Taxa de emissão de título……...………………………….……………………..………………..……….…41,72 

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 
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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. 

 

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, mensalmente, 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 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVI - N.º 8 – 5 de maio de 2015 – ANEXO – Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais 

50/110 
 

b.2 – Com diâmetro superior a 20 cm………………………….............................................3,00

       

SECÇÃO II 

Ocupação do espaço público por outros motivos 

 

Artigo 57.º-A 

Pedidos no âmbito do Balcão Eletrónico 

1 - Pela submissão de pedidos no âmbito do Balcão E letrónico são devidas as seguintes taxas: 

a) Mera comunicação prévia …………………………….……………………………… .………....…..35,00 

b) Autorizações ………………………….……………………………………………….……….. ...…….70,00 

c) Autorizações conjuntas…………………………………………………………………… …..……..100,00 

2 - Aos valores definidos no número anterior acresc em as taxas que lhe sejam aplicáveis e que 

estejam previstas no presente Livro. 

3 - Pelo atendimento mediado é devida a seguinte ta xa a que acresce aos números anteriores…15,00 

 

Artigo 57.º-B 

Pedidos não incluídos no Balcão Eletrónico 

1 – A submissão de pedidos não incluídos no âmbito do Balcão Eletrónico está sujeita ao 

pagamento da seguinte taxa…………………………………………………………….. ….………………….45,00 

2 - Ao valor definido no número anterior acrescem a s taxas que lhe sejam aplicáveis e que estejam 

previstas no presente Livro. 

 

Artigo 58.º 

Espaço aéreo sobre a via pública 

1 - (Revogado) 

 

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 mês  de ocupação, ou fração 

M= Área ocupada por m2 ou fração do dispositivo publicitário 

R= Valor por m2 de área ocupada………………....................................................................……………….0,40 
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Artigo 58.º-A 

Espaço aéreo sobre a via pública no âmbito do Licen ciamento Zero 

(Revogado) 

Artigo 59.º 

Esplanadas e outras ocupações 1 

1 - (Revogado)  

 

2 - A ocupação do espaço público com esplanadas abertas, com ou sem estrado e, com ou sem guarda-

vento, incluindo, nomeadamente, mesas, cadeiras, guarda-sóis, arcas de gelados e brinquedos mecânicos 

ou equipamentos similares, está sujeita ao pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por mês de ocupação, ou fração 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

R= Valor por m2 de área ocupada………………………………………………………....................…………..3,00 

 

3 - A ocupação do espaço público com esplanadas fechadas, integradas ou não nos edifícios, incluindo, 

nomeadamente, mesas, cadeiras, arcas de gelados e brinquedos mecânicos ou equipamentos similares, 

quiosques e roulotes, está sujeita ao pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por mês de ocupação, ou fração 

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 59.º-A 

Esplanadas e outras ocupações no âmbito do Licencia mento Zero 1 

(Revogado) 

                                                      
1 Ver redação do artigo 167.º 
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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 

Lugares de estacionamento na via pública 

Pela ocupação de lugares de estacionamento na via pública por pessoas singulares, ou pessoas coletivas 

com fins lucrativos, é devido por cada lugar, por mês ou fração ……………………………………………..48,10 

 

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 - (Revogado) 

 

2 - A ocupação do espaço público com suportes publicitários, nomeadamente, painéis, vídeo-painéis, mupis, 

monopostos, relógios, termómetros, colunas e reclamos ou anúncios, luminosos ou não luminosos, está 

sujeita ao pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por mês de ocupação, ou fração 

M= Área ocupada por m2 ou fração da estrutura do suporte publicitário 

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: 
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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………….....................…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 mês  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……………….....................………...1,00 

 

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 

 

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 
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permanente ou as empresas proprietárias ou locatárias tenham a sua sede social na área geográfica do 

Município de Odivelas. 

 

Artigo 66.º 

Outras ocupações do espaço público com suportes pub licitários 

1 - (Revogado) 

 

2 - Pela colocação de insufláveis, mastros, bandeiras, bandeirolas, pendões com publicidade, colocados em 

muros, paredes, mostradores, corpos balançados ou outros locais semelhantes, 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 

 

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 - (Revogado) 

 

2 - A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias, nomeadamente em painéis, vídeo-painéis, mupis, 

monopostos, mastros, relógios, termómetros, colunas, reclamos ou anúncios, luminosos ou não luminosos, 
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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 

(Revogado) 

 

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 
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SECÇÃO II 

Venda ambulante e outras atividades 

 

Artigo 71.º 

Licença para o exercício de atividades ambulantes 

1 – (Revogado) 

2 - (Revogado) 

3 - (Revogado) 

4 – Pela emissão de licença higeo-sanitária é devida a taxa de………………..…………………………….22,33 

 

Artigo 71.º-A 

Prestação de serviços de restauração e bebidas de c arácter não sedentário 

(Revogado) 

Artigo 72.º 

Espetáculos diversos 

1 - (Revogado) 

 

2 - O licenciamento de recintos itinerantes ou impr ovisados ficam sujeitos ao pagamento da taxa 

prevista no artigo 57.º-B e acresce por cada dia do  evento………......................................... ......……..2,94 

 

3 - Ao licenciamento previsto no número anterior qu ando careça de vistoria acresce a taxa prevista 

no número 1, do artigo 90.º do presente regulamento . 

 

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) (Revogado)  

b) Fogueiras e queimadas………………………………………....................…………………………35,09 

c)    Acampamentos ocasionais, por equipamento……………………….....................…………….....35,20 

d) Fogo-de-artifício………………………………………………………………………………..……….41,82 

 

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 – (Revogado) 

 

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 

(Revogado) 

 

Artigo 78.º-A 

Sistema de indústria responsável 

1 - Pelos pedidos efetuados no âmbito Sistema de Indústria Responsável, são devidas as taxas legalmente 

fixadas e fundamentadas no regime jurídico do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1de agosto.  

 

2 - As taxas referidas no número anterior são automaticamente atualizadas de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, com base na variação do índice médio de preços no consumidor 

no continente, relativo ao ano anterior, excluindo a habitação, e publicado pelo Instituto Nacional de 

Estatística. 
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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:  



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVI - N.º 8 – 5 de maio de 2015 – ANEXO – Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais 

61/110 
 

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 V 

Vistorias 

 

Artigo 89.º 

Vistorias, selagens e desselagens  

1 - Pelas vistorias prévias no âmbito do SIR são de vidas as seguintes taxas……………............….70,00 

 

2 - As vistorias complementares, na sequência de aç ões 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 SIR, são devidas as seguintes taxa s pelas vistorias de: 

a) Conformidade para verificação do cumprimento de condicionamentos legais .....….100,00 

b)  Reexame ………………………………………………………………………...………………... ..50,00 

 

5 - Pela selagem e desselagem de máquinas, aparelho s e demais equipamentos é devida a seguinte 

taxa……............................................. ..................................................................................................….110,00 

 

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 – Nas situações em que seja necessário o recurso a peritos externos à Autarquia o respetivo custo 

será suportado pelo requerente. 
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SECÇÃO VI 

Outras licenças e comunicações prévias  

 

Artigo 91.º 

Outras licenças de utilização  

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 - (Revogado) 

 

4 - Pela emissão de licenças de funcionamento de ba res, discotecas com música ao vivo, salões de 

jogos, salas de baile e análogos…………...………………………... .............................................……..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 92.º-A 

Instalação e modificação de estabelecimentos de res tauração ou de bebidas, de comércio de bens, 

de prestação de serviços ou de armazenagem 

(Revogado) 
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Artigo 92.º-B 

Horários de funcionamento de estabelecimentos comer ciais 

(Revogado) 

 

 

Artigo 92.º-C 

Alojamento Local 

(Revogado) 

 

 

Artigo 92.º-D 

Agroturismo 

1 - Pela classificação de empreendimento de Agroturismo é devida a seguinte taxa……………………...56,97 

2 - Pela revisão da classificação de empreendimento de Agroturismo é devida a seguinte taxa………...56,97 

 

Artigo 92.º-E 

Casas de campo 

1 - Pela classificação de empreendimento de Casas de Campo é devida a seguinte taxa………..….......56,97 

2 - Pela revisão da classificação de empreendimento Casas de Campo é devida a seguinte taxa….......56,97 

 

Artigo 92.º-F 

Estabelecimentos não abrangidos pelo Licenciamento Zero ou Sistema de Indústria Responsável 

Pelos pedidos de instalação e modificação de estabelecimentos de restauração ou de bebidas, de comércio 

de bens, de prestação de serviços ou de armazenagem não abrangidos pelo Licenciamento Zero, bem 

como os pedidos de instalação ou modificação de estabelecimentos industriais não abrangidos pelo 

Sistema de Indústria Responsável, é devida a seguinte taxa………………………………...…..…………180,10 

 

Artigo 93.º 

Averbamento e segunda via de alvará de utilização e specífica  

1 - Pelo averbamento em alvará…………………………………………....................……………………....163,13 

 

2 - Pela emissão de segunda via de alvará…………………………………....................……………………33,61 
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CAPÍTULO VI  

PROTEÇÃO CIVIL, 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 

Licença de caçador 

 

Artigo 95.º-A 

Carta de caçador 

Pela emissão de carta de caçador e demais atos administrativos, são devidas as taxas fixadas pelo Instituto 

de Conservação da Natureza e das Florestas. 

 

SECÇÃO III 

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 
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SECÇÃO IV 

Fiscalização económica 

 

Artigo 97.º 

Controlo metrológico 

 As taxas de controlo metrológico são aplicáveis nos termos da legislação em vigor. 

 

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 
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Artigo 101.º 

Depósitos 

Pelo depósito de urnas, por dia ou fração, até ao máximo de 30 dias………………….....................……..11,32 

 

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, pelo período de um ano, renovável: 

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, pelo período de um ano, renovável: 

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: 
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a) Jarrões grandes…………………………………....................………………………………………25,02 

b) Jarrões pequenos………………………………....................……………………………………….19,82 

c) Floreiras…………………………………………………………………….....................……………...8,59 

d) Vasos………………………………………………………………....................………………………5,93 

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 PR OGRAMAS 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 concelho € 3,50 

Munícipes de outro concelho  €7,00 

  

3 - Quando da utilização dos pavilhões, parques desportivos ou equiparados, resultarem benefícios 

económicos e financeiros de ações de cobrança de bilhetes, vendas de serviços e publicidade, entre outros, 

o Município tem direito a 20% da receita bruta sobre os mesmos. 

 

4 - A utilização das instalações com transmissão televisiva ou filmagens com caráter comercial, depende de 

prévia autorização do Município, tendo este direito a 20% da receita bruta dos direitos de transmissão. 
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SECÇÃO II 

Candidaturas aos Programas de Apoio ao Empreendedor ismo e à Criação do Próprio Emprego – 

Registos de Cidadãos da União Europeia 

 

Artigo 109.º 

Criação do Próprio Emprego 

Pela elaboração de dossiers de candidatura à CPE por beneficiários de prestações de desemprego, no 

âmbito das candidaturas ao PAECPE…………………................................................……………………360,51 

 

Artigo 110.º 

Candidaturas às Linhas de Créditos MICROINVEST e IN VEST+  

Pela elaboração de dossiers de candidatura às Linhas de Créditos MICROINVEST e INVEST+, no âmbito 

das candidaturas ao PAECPE……………………………………….....................................…………….....443,00 

 

Artigo 111.º 

Registo de Cidadãos da União Europeia 

Pelo certificado de registo, emissão de documentos e cartão de residência, bem como, pelos demais atos 

administrativos, são devidas as taxas fixadas pelas Portarias definidas no quadro da Lei que Regula o 

Exercício do Direito de Livre Circulação e Residência dos Cidadãos da União Europeia. 

 

SECÇÃO III 

Comissão Arbitral Municipal no âmbito do Regime do arrendamento urbano 

 

Artigo 112.º 

Taxas devidas à Comissão Arbitral Municipal no âmbi to do regime do arrendamento urbano 

(Revogado) 

 

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: 
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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 

 

Artigo 115.º-A 

Centro de Exposições de Odivelas  

São devidas as seguintes taxas, pela utilização de: 

a) Auditório: 
a.1 Diário..…………………………………………………………………………………………………70,00 

a.2 Turnos, máximo de quatro horas……………………………..……...………….…………………23,00 

 

b) Atelier: 
a.1 Diário …………………………………………………………………………………….…………….16,00 

a.2 Turnos, máximo três horas e meia…………………………………….…….…………….…………6,00 

                     

c) Utilização mensal da sala de ensaio……….…………………………………….………….……….…90,00 
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Artigo 115.º-B 

Biblioteca Municipal Dom Dinis  

Pela utilização do auditório, são devidas as seguintes taxas: 

a) Diário ………………………………………………………………………………………………….50,00 

b) Turnos, máximo de quatro horas..…………………………………………….…..……………….24,00 

       

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) Noturna…………………………………………………………………………..…………….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) Noturna………………………………………………………………………………….……100,00 

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

3.2 – Motociclos: 

a) Total – 24 Horas…………………………………..…………………….…..…………..……80,00 

b) Noturna……………………………………………………………………..………………….50,00 

c) Diurna …………………………..………………………..…………………...……………….50,00 

 

4 – Avenças semestrais de utentes em regime Total – 24 Horas, sem reserva de lugar: 

4.1 – Veículos automóveis ………………………………….……………………..…………..………370,00 

4.2 – Motociclos …………………………...……………………………………………..…………..…150,00 

 

5 – Avenças anuais de utentes em regime Total – 24 Horas, sem reserva de lugar: 

5.1 – Veículos automóveis ………………………………….………..………………………..….…..650,00 

5.2 – Motociclos …………………………...……………………………………………..…………..…250,00 
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CAPÍTULO I  

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO  

 

Artigo 117.º 

Regra Geral                                   

1 - Aos valores previstos no presente Livro, acresce o IVA à taxa legal em vigor.  

2 - Excetuam-se do número anterior, por não estarem sujeitos àquele imposto, os valores previstos no 

número 6 do artigo 118º, e nos artigos 121º, 122º, 125º, do presente regulamento. 

3 - (Revogado) 

4 – Excetuam-se do número um do presente artigo, por incluírem o IVA à taxa legal, os valores previstos 

nos artigos 140.º-C a 140.º-X e 140.º-AA a 140.º-AG. 

 

CAPÍTULO II 

PRESTAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

 

Seção I 

Atos de administração 

 

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 - Autenticação de documentos, por documento………….…………………………………………………….1,50 

5 - Fotocópias de peças desenhadas e de documentos de processos: 

a) Não excedendo oito páginas…………………………………………………………………………......15,00 

b) Por cada página a mais, para além das oito páginas………………….………………………………..0,56 

 

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 

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 
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13 - Conversão de documentos em papel para suporte digital para fornecimento, por Mb de informação: 

a) Até 1 MB……………………………………………….…………………………………………………….3,70  

b) De 1 MB a 3 Mb…………………………………………………………………………………………….7,31 

c) De 3 Mb a 5 Mb……………………………………………………………………..………………..…...11,07 

d) Superior a 5 Mb……………………………………………………………………………………………18,32 

 

14 - Fornecimento de suportes magnéticos de informação para gravação: 

a) Por CD Rom RW com capacidade de pelo Menos 650Mb, norma ISSO 9660 ……………….……7,16 

b) Por CD Rom R com capacidade de pelo Menos 650Mb, norma ISSO 9660 …………………….…0,85 

 

15 – Pelos pedidos com carácter de urgência de certidões ou reproduções autenticadas, nos formatos A4 e 

A3, são devidos os valores previstos, elevados para o dobro e serão facultados no prazo de dois dias a 

contar da data de entrada do pedido. 

 

Artigo 118º-A 

 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 

1 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.  

3 - Pelo serviço de envio de documentação no âmbito de processo de execução fiscal, são devidos os 

seguintes valores: 

a) Por cada folha impressa………………………………………………………….……………..…….…..0,68 

b) Expedição em correio simples………………………………………………..………………….……….0,42 

c) Expedição em correio registado simples……………………………………………….……..………....1,70 

d) Expedição em correio registado com AR……………………………………………...…………….…..2,00 

e) Registo pessoal…………………………………………………………………………..…….……….….3,60 

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 

                    c) Certificação de utilização compatível com o título de utilização emitido…………….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 
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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 

          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. 

 

Seção II 

Reprodução de documentos 

 

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 
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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 – À autenticação das cópias das plantas previstas no presente artigo acrescem os valores constantes no 

nº 4 do artigo 118º. 

 

6 – (Revogado) 

 

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 
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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. 

 

Seção III 

Outras apreciações   

 

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 

(Revogado) 
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Seção I V 

Formação profissional 

 

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 

 

Seção V 

Inspeções de equipamentos e sinalização 

 

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 

d) Fornecimento e colocação de painéis adicionais, por m2 ou fração………………………12,44 

 

Seção VI 

Serviço de divulgação de património 

 

Artigo 127.º-A 

Visitas guiadas 

Por visitante em visita guiada ao Mosteiro de S. Dinis e S. Bernardo (Mosteiro de Odivelas), é devido o 

seguinte valor por hora……………………...……………………………………………………………………....1,50 
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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……………..……239,54 

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 POLOS RESPETIVOS  

 

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”  ………………………………………………….……..……...0,82 

b) Cartão de fotocópias sem carregamento..………………………………………..……………….0,54 

c) Carregamento de cartão com 25 fotocópias..……………………………………….………….…1,71 

d) Carregamento de cartão com 50 fotocópias ….………………………………….……………….2,77 

e) Carregamento de cartão com 100 fotocópias …………………………………….………………5,48 

 

2 - A utilização do serviço de fotocópias a cores implica, por cada cópia, 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 …………………………………………………….………….……….0,06 

    b) Impressão a cores ……………………………………………………………..…………………….0,10 

 

Artigo 130.º 

Publicações Municipais 

São devidos, por unidade, os seguintes valores: 

 a) Odivelas: O Monumento ao Senhor Roubado (Coleção Patrimónios) …………………...….…..7,06 

 b) Odivelas em Banda Desenhada (Coleção Patrimónios) …………………………………..………5,65 

 c) Odivelas: Um Mosteiro Cisterciense (Coleção Patrimónios) ……………………………..……….7,06 

 d) Diálogo de Gerações (Coleção Patrimónios) ……………………………………………..………...7,06 

 e) António Lino (1914-1996): Catálogo de exposição ………………………………….…………......9,41 
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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 

e) Gastrotomia………………………………………………….....................…………………..174,09 

f) Enterotomia………………………………………………….....................…………………..174,09 

g) Laparotomia………………………………………………….....................……………..……121,85 

h) Ablação das glândulas anais……………………....................……………………………..139,28 
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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 

f) Extração cadeia mamária (1 lado)……………… ...................…………………………….217,74 

g) Limpeza do canal auditivo com tranquilização……………....................…………………..26,15 

h) Drenagem de hematoma auricular…………………………....................…………………..43,55 
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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 

 

CAPÍTULO VI 

START IN- Incubadora de empresas 

 

Artigo 140.º- A  

Incubadora física  

Pela utilização exclusiva das salas da “START IN - Incubadora de empresas”, nos termos previstos no 

número 1, do artigo 12.º, do Regulamento da Start In Odivelas - Incubadora de Empresas, com exceção do 

valor do consumo com a eletricidade, é devido, por mês e m2……………………………………………..…..7,50 

 

Artigo 140.º- B 

Incubadora virtual 

1 - Pela adesão ao acesso dos serviços prestados, no âmbito da incubadora virtual, é devido, no ato de 

celebração do contrato………………………………………………………………………………………….....20,00 

2 – Pelos serviços prestados, no âmbito da incubadora virtual, nos termos do número 2, do artigo 12.º, do 

regulamento da Start In Odivelas - Incubadora de Empresas, é devido, trimestralmente………………...45,00 

3 – Pelo uso de salas para reunião ou formação, são devidos os seguintes valores: 

a) Sala de Reuniões:  

a.1 Por hora, nas cinco primeiras horas………………………………………………………..6,00 

a.2 Mais de cinco horas…………………………………………………………………………30,00 

b) Sala de Formação:  

b.1 Por hora, nas quatro primeiras horas……………………………………………………..10,00 

b.2 Mais de quatro horas…………………………………………………………………….....40,00 
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CAPÍTULO VII 

UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO DAS PISCINAS MUNICIPAIS 

 

SECÇÃO I 

Utilização e aulas 

 

Artigo 140.º- C 

Inscrição e outros serviços 

1 – Inscrição …………………………………………….………………………………………………………….25,00 

2 – Renovação de inscrição………….……………………………….…………………………………………..15,00 

3 – Segunda via do cartão……………………………………………….………………………………………..10,00 

4 – Avaliação terapêutica…………………………………………….……………………………………………10,00 

5 – Aluguer mensal de cacifo ………………………………………………………….…………………………..7,50 

6 – São devidos os seguintes valores pela aquisição de: 

a) Chinelos descartáveis.……………………………………………………….………………..…………1,00 

b) Havaianas (vários modelos) ……………………………………………………....…....…….9,00 a 18,90 

c) Sapatos Aquafitness………………………………………………………………….………………….9,90 

d) Fralda aquática…………………………………………………………………….……..……………….8,90 

e) Calções Menino: 

e.1 Bikini ………………………………...……………………….…………………………..……………7,90 

e.2 Com perna……………...………………………………………………………………….....……….8,50 

f) Calção Homem: 

f.1 Bikini…………………………………………………………………………………………………….9,00 

f.2 Com perna…………………………………………………………………………………...…………9,90 

f.3 Com perna Municipalia……………..………………………..………………………...…………….15,00 

f.4 com perna Municipalia competição…………………………………….……………..…….………20,00 

g) Fato de banho Mulher: 

g.1 Menina………………………………………………………………………...……………..………..14,90 

g.2 Senhora……………………………..………………………………………….…………………..…18,90 

g.3 Municipalia………………………..…………………………………………….…………………….21,50 

g.4 Municipalia competição………………………..……………………………….……..………….…25,00 

h) Óculos: 

h.1 B-fish………………………………………………………………………...………….………..….….6,50  

h.2 Super seal…………………………………………………………………………………...………….3,00  

h.3 Wind waterfly……………………………………………………………………………..……..…..….1,00 

h.4 Swin goggle………………………………………………………………………………………..…...6,00 

i) Pinças nariz………………………………………………………………………………………....………2,50 

j) Sweat com capuz Municipalia…………………………………………………………………………...23,00 

k) Tampões silicone putty…………………………………………………………………………………….2,50 
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l) Cadeados ……………………………………………………………………………………….……..…...5,00 

m) Toalha: 

m.1 Aluguer………...…………………………………………………………………………….….…..…1,00 

m.2 Venda……………………………………………...…………………………………………....……10,50 

n) Toucas: 

n.1 Silicone………………………………………………………………………………………..……..….3,00 

n.2 Licra…………………………………………………...……………………………………....………...4,90 

n.3 Bandanas………………………………………………………………………………………..…..….4,90 

 

Artigo 140.º- D 

Utilização livre 

1 – Natação livre, com inscrição: 

a) Sessão de 45 minutos...…………….……………………………………………………………….…….3,00 

b) Carregamento mínimo obrigatório de cartão de utilizador……….…………………………………..30,00 

 

2 – Natação livre pontual, sessão de 45 minutos..…………………………..…………………………..………5,00 

3 – Family moments, sessão de 45 minutos.………………………….…………...…..…………………….…..5,00 

 

Artigo 140.º- E 

Natação e hidroginástica  

1 – Utilizadores da Classe Bebés - dos 6 meses aos 4 anos, pagamento mensal: 

1 x Semana ………………………………………………………………………………….……………35,50 

2 x Semana…………………………………………………………………………….……….…………45,50 

2 – Utilizadores dos 4 aos 13 anos, pagamento mensal: 

1 x Semana ……………………………………………………………………………………….………25,00 

2 x Semana…………………………………………………………………………….…………….……33,50 

3 x Semana………………………………………………………………………….………………….…41,50 

4 x Semana…………………………………………………………………………….……………….…48,00 

5 x Semana………………………………………………………………………………….……….……57,00 

3 – Utilizadores com idade igual ou superior a 14 anos, pagamento mensal: 

1 x Semana …………………………………………………………………………………………….…29,00 

2 x Semana…………………………………………………………………………….……………….…38,20 

3 x Semana………………………………………………………………………….…………….………48,50 

4 x Semana…………………………………………………………………………….…………….……58,00 

5 x Semana………………………………………………………………………………….………….…68,00 

4 – Sessão pontual de 45 minutos ………………………………..………………………………….………..….8,50 
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Artigo 140.º- F 

Competição natação  

Nadadores com idade igual ou superior a 7 anos, são devidos mensalmente ………………………..……45,00 

 

Artigo 140.º- G 

Natação sincronizada 

Nadadores com idade superior a 6 anos, pagamento mensal: 

a) 2 x Semana …………………………………………………………………………………………..38,20 

b) Competição……………………………………………………………………….……………..……45,00 

 

Artigo 140.º- H 

Hidrobike  

1 – Utilizadores dos 15 aos 64 anos, pagamento mensal: 

1 x Semana …………………………………………………………………………………………….…29,00 

2 x Semana…………………………………………………………………………….………………….38,20 

3 x Semana………………………………………………………………………….……………….……48,50 

4 x Semana…………………………………………………………………………….……………….…58,00 

5 x Semana………………………………………………………………………………….…….………68,00 

2 – Sessão pontual de 45 minutos ………………………………..………………………………….……..…….8,50 

 

SECÇÃO II 

Hidroterapia e Outras terapias 

 

Artigo 140.º- I 

Hidroterapia em grupo 

 1 – Reabilitação, correção postural e natação terapêutica pura, pagamento mensal: 

1 x Semana ……………………………………………………………………………………………….31,00 

2 x Semana…………………………………………………………………………….……………….…46,00 

3 x Semana………………………………………………………………………….……………….……61,00 

4 x Semana…………………………………………………………………………….……………….…77,00 

5 x Semana………………………………………………………………………………….……….……92,00 

 

2 – Natação terapêutica adaptada, pagamento mensal: 

1 x Semana …………………………………………………………………………………………….…36,20 

2 x Semana…………………………………………………………………………….……………….…46,20 

3 x Semana………………………………………………………………………….………………….…56,20 
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Artigo 140.º- J 

Hidroterapia individual 

1 - Hidroterapia personalizada, pontual, com a duração máxima de trinta minutos…………………...……20,00 

2 - Hidroterapia personalizada, uma vez por semana, com a duração máxima de trinta minutos, pagamento 

mensal……………………………………………………………………………………………………………….60,00 

 

Artigo 140.º- K 

Terapia individual gabinete 

1 - Terapia ocupacional, pontual, com a duração máxima de trinta minutos………………………………..20,00 

2 - Terapia ocupacional, uma vez por semana, com a duração máxima de trinta minutos, pagamento 

mensal…………..…………………………………………………………………………………………………...60,00 

3 - Treino respiratório, pontual, com a duração máxima de trinta minutos …………..………………...……20,00 

4 - Treino respiratório, uma vez por semana, com a duração máxima de trinta minutos, pagamento mensal 

…………………………………....................................................................................................................60,00 

5 - Massagem terapêutica, pontual, com a duração máxima de trinta minutos……………………...……...20,00 

6 - Massagem terapêutica, uma vez por semana, com a duração máxima de 30 minutos…………...…...60,00 

7 – Osteopatia: 

a) Primeira sessão, com duração máxima de 60 minutos………..….……..……………….…………..50,00 

b) Segunda sessão e seguintes, com duração máxima de 45 minutos …………………..…………..40,00 

 

SECÇÃO III 

Sessões de Bem-estar 

 

Artigo 140.º- L 

Massagens 

1 – Massagem de relaxamento, pontual, com a duração máxima de 30 minutos ………….………………20,00 

2 – Massagem de relaxamento, uma vez por semana, com a duração máxima de trinta minutos, pagamento 

mensal………..……………..………….........................................................................................................60,00 

3 - Massagem bebés, com a duração máxima de trinta minutos……………………………………………..15,00 

4 – Drenagem linfática: 

c) Primeira sessão, com duração máxima de 60 minutos………..….……..……………….…….…….40,00 

d) Segunda sessão e seguintes, com duração máxima de 45 minutos …………………..……….….30,00 

 

Artigo 140.º- M 

AQUATRELAX 

 

1 – AQUATRELAX – relaxamento aquático, pontual, com a duração máxima de trinta minutos…………20,00 

2 – AQUATRELAX – relaxamento aquático, uma vez por semana, com a duração máxima de trinta minutos, 

pagamento mensal ….……….....................................................................................................................60,00 
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Artigo 140.º- N 

SHIATSU 

 

Shiatsu, com duração máxima de 60 minutos……………………………………………………………….….35,00 

 

SECÇÃO IV 

Cursos 

 

Artigo 140.º- O 

Cursos de pré e pós-parto 

 

1 – Curso completo pré-parto, inclui dez sessões em água, quatro sessões teóricas, com oferta de uma 

sessão prática de pós-parto e de uma sessão de drenagem linfática ……………………………………..170,00 

2 – Curso completo pós-parto, inclui dez sessões em água, quatro sessões teóricas, com oferta de uma 

mensalidade de hidroginástica de uma vez por semana …………………………………………….………170,00 

3 – Curso prático pré-parto, de dez sessões em água……………………………………………………….100,00 

4 – Curso prática pós-parto de dez sessões em água ………………………………..………….................100,00 

5 – Curso teórico pré-parto, inclui quatro sessões de gabinete, com oferta de uma sessão teórica de pós-

parto………………………………………………………………………………………………………………….70,00 

6 – Curso teórico pós-parto, inclui quatro sessões de gabinete, com oferta de uma sessão de pós-parto 

aquático……………………………………………………………………………………………………………...70,00 

7 – Sessão prática pontual de pré-parto ……………………………………………………..………………....15,00 

8 – Sessão prática pontual de pós-parto ……………………………………………………..……………...….15,00 

 

SECÇÃO V 

Inscrições de grupos 

 

Artigo 140.º- P 

Instituições particulares de solidariedade social -  IPSS 

1 – Até quinze utilizadores, pagamento mensal: 

1 x Semana ………………………………………………………………………………………….……16,50 

2 x Semana…………………………………………………………………………….……………….…24,50 

2 – De dezasseis a vinte e quatro utilizadores, pagamento mensal: 

1 x Semana ……………………………………………………………………….………………………15,50 

2 x Semana…………………………………………………………………………….….………………22,50 

3 – De vinte e cinco a quarenta utilizadores, pagamento mensal: 

1 x Semana ……………………………………………………………………………….………………14,50 

2 x Semana…………………………………………………………………………….…….……………21,50 
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4 – Mais de quarenta utilizadores, pagamento mensal: 

1 x Semana …………………………………………………………………………………….…………13,50 

2 x Semana…………………………………………………………………………….………….………19,50 

 

Artigo 140.º- Q 

Colégios e instituições 

1 – Até quinze utilizadores, pagamento mensal: 

1 x Semana ………………………………………………………………………………………….……17,00 

2 x Semana…………………………………………………………………………….……………….…25,10 

2 – De dezasseis a vinte e quatro utilizadores, pagamento mensal: 

1 x Semana ……………………………………………………….………………………………………16,00 

2 x Semana…………………………………………………………….………………….………………23,10 

3 – De vinte e cinco a quarenta utilizadores, pagamento mensal: 

1 x Semana ……………………………………………………………….………………………………15,00 

2 x Semana…………………………………………………………………….………….………………22,10 

4 – Mais de quarenta utilizadores, pagamento mensal: 

1 x Semana ……………………………………………………………………….………………………14,00 

2 x Semana…………………………………………………………………………….….………………20,10 

 

SECÇÃO VI 

Atividades pontuais em grupo e aluguer de espaço 

 

Artigo 140.º- R 

Atividades pontuais em grupo 

Pela utilização do complexo das piscinas em grupo, pagamento por grupo: 

1 – Até dez utilizadores ………………………………………………………………..………….………………60,00 

2 – De onze a vinte e quatro utilizadores ………………………………………..…..…………….……………85,00 

3 – De vinte e cinco a quarenta utilizadores…………………………………………………………...………110,00 

 

Artigo 140.º- S 

Outras atividades 

1 – Em piscina de 25 m., máximo 14 utilizadores: 

a) Aluguer pontual, 45 minutos ………………………………………………..……………………...……40,00 

b) Dez reservas ou mais de 45 minutos……………………………………………………………...……30,00 

2 – Em piscina de 16 m., máximo 8 utilizadores: 

a) Aluguer pontual, 45 minutos ………………………………………………..…………...………………30,00 

b) Dez reservas ou mais de 45 minutos………………………………………………………………...…23,00 

3 – Festas de aniversário na piscina de 16 m: 
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a) Até dez crianças, sem lanche …………………………………………………..…………..………..…60,00 

b) Por cada criança a mais, sem lanche …………………………………………………………..……….6,00 

c) Até dez crianças, com lanche ………………………………………………………………………....130,00 

d) Por cada criança a mais, com lanche ……………………………………………………………….....10,00 

 

CAPÍTULO VIII 

CENTRO CULTURAL MALAPOSTA 

 

SECÇÃO I 

BILHETEIRA  

 

Artigo 140.º- T  

Bilhetes 

Os valores de venda dos bilhetes são fixados em função das seguintes categoria do espetáculo:  

A………………………………………………………………………………………………………………………25,00 

B………………………………………………………………………………………………………………………20,00 

C………………………………………………………………………………………………………………...……15,00 

D…………………………………………………………………………………………………………………...…12,50 

E………………………………………………………………………………………………………………………10,00 

F……………………………………………………..…………………………………………………………………7,50 

G………………………………………………………..…………………………………………………………...…6,00 

H………………………………………………………..………………………………………...……………………5,00 

I……………………………………………………………………………………………………...…………………3,50 

J…………………………………………………………………………...…………………………...………………3,00 

K – Só praticado no âmbito da iniciativa “Encontro de Escolas no Teatro da Malaposta”………..…………2,00 

 

Artigo 140.º- U 

Cartões 

1 - Cartão “Amigos da Malaposta” - Individual…………………………………………………………………..10,00 

2 - Cartão “Família” (para agregados familiares com o mínimo de 5 pessoas) …………………………….25,00 

 

Artigo 140.º- V 

Aluguer de espaços e serviços  

1 - Auditório………………………………………………….……………………………………………....…….350,00  

2 - Sala Experimental………………………………… ….………………………………………………………200,00 

3 - Foyer………………………………………………………………………….………………………..….……350,00 

4 - Sala de Espelhos…………………………………………………………………………………………...…150,00 

5 - Sala de Cinema………………………………………………………………………………………….....…300,00 
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6 - Sala de “Café Teatro” ……………………………………………………………………………………..…200,00  

7 - Festas de Aniversário - sessão de teatro e lanche - preço mínimo/10 pessoas ……….…………..…120,00  

8 – Pelo serviço de venda de bens consignados incide uma margem de 20% sobre aquele valor a favor do 

Município de Odivelas.  

 

Artigo 140.º- W 

Ateliers e workshops 

 A realização de ateliers e workshops está sujeita ao pagamento dos valores definidos nas seguintes 

categorias::  

A……………………………………………………..………………………………………………………...……200,00 

B………………………………………………………………………………………………………………….…100,00 

C…………………………………………………………………………………………………………………...…75,00 

D…………………………………………………………………………………………………………………...…50,00 

E………………………………………………………………………………………………………………………25,00 

F……………………………………………………..……………………………………………………..................3,00 

 

CAPÍTULO IX 

LOJA DO TURISMO  

 

Artigo 140.º- X 

Venda de produtos 

1 1 - São devidos os seguintes valores pela aquisição de: 

a) Pins………………………………………………………………………………………………..…………2,00 

b) Cubo para fotografia - (cubo de marmelada) …………………………………………...………..…….3,00 

c) Blocos de notas……………….. ……………………………………………….………..…….……….....4,00 

d) Chapéu-de-chuva………………………………………………………………………………………....12,00 

e) Sacos…………………………………………………………………………………..……...…….………0,50 

f) Marcador de livros (com íman) …………………………………………………...……………..……….2,50 

g) Postais: 

g.1 Individual……………………………………………………………...……………………….. …….0,50 

g.2 Conjunto de seis …………………………………………………………..……………… ..….…..2,50 

h) Magnéticos de frigorífico…………………………………………………………………………..………1,50 

i) Canetas…………………………………………………………………………………………………...…1,00 

j) Colher de pau………………………………………………………………………………………...….....1,50 

k) Avental: 

k.1 Ajustável………………………………………………………………………………….…...…… ....7,00 

K.2 Bicolor..………………………………………………………………………….…….…….... ..…….9,00 

l) Baralho de cartas……………………………………………………………………………..….…...……2,50 

m) Leques……………………………………………………………………………………………......……..4,00 
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n) Pen USB (com molde) ………………………………………………………………………………...…..5,50 

o) Relógio………………………………………………………………………………………………...…….8,00 

p) Caixa de lápis (criança) ……………………………………………………………………………………2,50 

q) Jogos……………………………………………………………………………………..………….………5,10 

r) Lápis…………………………………………………………………………………………..……….…….1,00 

s) Caneca …………………………………………………………………………..……………………..……5,10 

t) Chapéu de palha………………………………………………………………….…………………..……3,60 

u) Sacos de compra………………………………………………………………….……………..………...2,60 

v) Livros: 

v.1 Património Histórico e Cultural………………..…………………… ……………………………..8,00 

v.2 Livros CMO ………………………………..…………………………………….………….…… ….10,00 

w) Emblemas: 

w.1 Estampados……………………………..…………………………………………..……………. .…5,10 

w.2 Bordados…………………………………………………..………………………….…………... ….7,00 

 

2 - Pelo serviço de venda de bens consignados incide uma margem de 10% sobre aquele valor a favor do 

Município de Odivelas.  

 

CAPÍTULO X 

UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO MULTIUSOS 

SECÇÃO I 

Multiusos - Atividades desportivas e outras 

 

Artigo 140.º- Y 

Utilização do Multiusos para atividades desportivas  

1 - Pela utilização da Nave 1: 

a) Sem assistência: 

a.1 Por uma hora………………………………………………………………………………………..100,00 

a.2 Por três horas……………………………………………………………….……………….………250,00 

a.3 Por dez horas ………………………………………………………………..……………………..900,00 

a.4 Por dezasseis horas …………………………………………………………..…………………1.200,00 

b) Com assistência – Piso 1: 

b.1 Por uma hora………….…………………………………………………………………………….200,00 

b.2 Por três horas…………….………………………………………………………………….………800,00 

b.3 Por dez horas ……………….……………………………………………………………………1.500,00 

b.4 Por dezasseis horas…………….…………………………………………………………..……1.800,00 

c) Com assistência – Piso 1 e 2: 

c.1 Por uma hora………………………..………………………………………………………….……300,00 

c.2 Por três horas…………………………..…………………………………………………..……..1.200,00 
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c.3 Por dez horas ……………………………..………………………………………………………2.000,00 

c.4 Por dezasseis horas…………………………..………………………………………………….2.300,00 

2 - Pela utilização da Nave 2: 

a) Sem assistência: 

a.1 Por uma hora…………………………………….……………………………………..…………….60,00 

a.2 Por três horas……………………………………….……………………………………………….150,00 

a.3 Por dez horas …………………………………………………………………………………..…..540,00 

a.4 Por dezasseis horas ……………………………………………………………………………….750,00 

b) Com assistência – Galeria: 

b.1 Por uma hora…………….…………………………………………………………..……………….80,00 

b.2 Por três horas……………….………………………………………………………………….……180,00 

b.3 Por dez horas ……………………………………………………………………………………….600,00 

b.4 Por dezasseis horas……………………………………………………………………………..…850,00 

3 - Pela utilização dos Ginásios 1 e 3: 

a) Por uma hora…………………………………………………………………………………….…..…30,00 

b) Por três horas………………………………………………………………………………….……….75,00 

c) Por oito horas ……………………………………………………………………………………...…200,00 

d) Por dezasseis horas …………………………………………………………………………………300,00 

4 - Pela utilização do campo de squash, com utilização máxima de quatro utilizadores por aluguer: 

a) Por 45 minutos – das 08:00h. às 18:00h. ……………………………………………………………7,50 

b) Por 45 minutos – das 18:00h. às 24:00h. ………………………………………………………..…10,00 

c) Por 90 minutos – das 08:00h. às 18:00h. ………………………………………………………..…12,00 

d) Por 90 minutos – das 18:00h. às 24:00h. ………………………………………………………..…17,00 

5 - Pela utilização da Nave 1, em regime de exclusividade: 

a) Com assistência – Piso 1: 

     a.1 Por três horas………………………………………………...………………………..………2.000,00 

     a.2 Por dez horas ………………………………………………………………………..………..2.500,00 

     a.3 Por dezasseis horas …………………………………………………………………….……3.000,00 

b) Com assistência – Piso 1 e 2: 

         b.1 Por três horas…………………………………………………………………………………..2.500,00 

                 b.2 Por dez horas ………………………………………………………………………………….3.000,00 

                 b.3 Por dezasseis horas …………………………………………………….…………………….3.500,00 

 

Artigo 140.º- Z 

Utilização do Multiusos para outras atividades  

1 - Pela utilização da Nave 1: 

a) Até 1000 pessoas 

a.1 Por cinco horas……………………………………………….………………………………1.800,00 

a.2 Por dez horas ………………………………………………………………………………..2.200,00 
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a.3 Por vinte e quatro horas ………………………………………………………….…………2.600,00 

b) Até 2500 pessoas 

b.1 Por cinco horas……………………………………………….………………………………2.000,00 

b.2 Por dez horas ……………………………………………………………..…………………2.500,00 

b.3 Por vinte e quatro horas …………………………………………………….………………3.000,00 

c) Até 4000 pessoas 

c.1 Por cinco horas……………………………………………….………………………………2.400,00 

c.2 Por dez horas ……………………………………………………………………..…………3.000,00 

c.3 Por vinte e quatro horas ……………………………………………………………….……3.500,00 

2 - Pela utilização da Nave 2, até 800 pessoas: 

a) Por uma hora……………………………………………….…………………………………..…...500,00 

b) Por três horas …………………………………………………………………………….....……1.000,00 

c) Por dez horas ………………………………………………………………………...…..………1.400,00 

d) Por vinte e quatro horas ………………………………………………………...….……..…….1.800,00 

3 - Pela utilização do auditório – 150 lugares sentado com sistema de som, de vídeo projeção e colocação 

de linóleo: 

a) Por uma hora………………………………………………………………………………………..100,00 

b) Por quatro horas………………………………………………………………………………........250,00 

c) Por dez horas ……………………………………………………………………………………….500,00 

d) Por dezasseis horas ……………………………………………………………………………….700,00 

4 - Pela utilização da Nave 1, em regime de exclusividade: 

b) Até 1000 pessoas 

a.1 Por cinco horas……………………………………………….………………………………2.200,00 

a.2 Por dez horas ……………………………………………………………………………..…2.700,00 

a.3 Por vinte e quatro horas ………………………………………………………….…………3.200,00 

b) Até 2500 pessoas 

b.1 Por cinco horas……………………………………………………………….………………2.500,00 

b.2 Por dez horas ………………………………………………………………………..………3.000,00 

b.3 Por vinte e quatro horas ……………………………………………………………….……3.500,00 

c) Até 4000 pessoas 

c.1 Por cinco horas……………………………………………….………………………………2,700,00 

c.2 Por dez horas …………………………………………………………………………...…...3.200,00 

c.3 Por vinte e quatro horas …………………………………………………………………….4.000,00 
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SECÇÃO II 

Modalidades desportivas e outras 

 

Artigo 140.º- AA 

Inscrições  

1 – Inscrição na “Escolinha de Futsal”…………..………………………….……………………………………45,00 

2 – Renovação de inscrição na “Escolinha de Futsal”………………………………………………………….17,50 

3 – Inscrição no Karaté ………………………………...….………………………………………………………35,00 

4 – Renovação de Inscrição no Karaté ………………………………………………………….………………15,00 

5 – Inscrição no kickboxing (até 12 anos)…………..……...…………….……………………………………...20,00 

6 – Inscrição no kickboxing (mais de 12 anos)...………………….…………………………………………….40,00 

7 – Renovação no kickboxing……………………….…………………………………………………………….20,00 

8 – Inscrição em Defesa Pessoal…………………………………………………………………………………40,00 

9 – Inscrição noutras modalidades……………………………………………………………………………….30,00 

10 – Renovação de Inscrição noutras modalidades……………………………………………………………17,50 

 

Artigo 140.º- AB 

Modalidades desportivas praticadas em ginásio 

1 – Ballet, hip hop, ginástica infantil, ginástica de manutenção e aulas de grupo, pagamento mensal: 

1 x Semana ………………………………………………………………………………………….……20,00 

2 x Semana…………………………………………………………………………….……………….…29,00 

3 x Semana………………………………………………………………………….……………….……39,00 

2 - Barra de Chão, uma vez por semana, pagamento mensal. …………………………………...………….20,00 

3 - Dança do ventre, uma vez por semana, pagamento mensal. …………………………………….………20,00 

4 - Danças sociais, pagamento mensal: 

1 x Semana ………………………………………………………………………………………….……20,00 

2 x Semana…………………………………………………………………………….……………….…29,00 

5 - Livre-trânsito em aulas de grupo, podendo incluir utilização, sem limite, do Ginásio de Cardiofitness e 

Musculação, pagamento mensal……………………………………………………………………………….…49,00 

 

Artigo 140.º- AC 

Modalidades de combate praticadas em ginásio 

1 – Defesa pessoal, duas vezes por semana, pagamento mensal……………………….……………..……29,00 

2 - Karaté, pagamento mensal: 

3 x Semana …………………………………………………………………………………………….…30,00 

Livre-trânsito - Aplicável aos utilizadores que pretendam frequentar o ginásio cardiofitness e 

Musculação.……………………………………………………….……………….…55,00 
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3 - Kickboxing, pagamento mensal: 

2 x Semana ………………………………………………………………………………………….……20,00 

3 x Semana …………………………………………………………………………………………….…30,00 

Livre-trânsito - Aplicável aos utilizadores que pretendam frequentar o ginásio cardiofitness e 

Musculação.……………………………………………………….…………….……55,00 

 

Artigo 140.º- AD 

Ginásio de cardiofitness e musculação 

Pela utilização dos ginásios para a prática de cardiofitness e musculação, é devido mensalmente: 

a) Sem limite de utilização, na prática de cardiofitness e musculação……………..……………..……..35,00 

b) Livre-trânsito – Aplicável aos utilizadores que pretendam frequentar também Karaté ou Kickboxing 

……………………………………………………………………………………………………………...…55,00 

c) Módulo de um dia, por pessoa e válido por 30 dias………………………….…………………………9,00 

d) Módulo de dez dias, por pessoa e válido por 30 dias…..……………….……….…….……………..50,00 

 

Artigo 140.º- AE 

“Escolinha de futsal” 

1 – Pela prática do Futsal, duas vezes por semana, pagamento mensal.………….………………………..35,00 

2 – Pela aquisição de equipamento: 

a) Tshirt ………………………………………………………………………………….……………………13,90 

b) Calção……………………………………………………………………………………….……………….9,50 

c) Meias………………………………………………………………………….……………..………………5,90 

 

Artigo 140.º- AF 

Squash 

Pela prática de squash, de duração 45 minutos: 

a) Horário diurno – até às 18 h …………………………………………………………………….….…….7,50 

b) Horário noturno – após às 18 h …………………………………………………………………….…..10,00 

 

SECÇÃO III 

Terapias e cursos 

 

Artigo 140.º- AG 

Terapias 

1 – Ginástica corretiva postural, pagamento mensal: 

1 x Semana …………………………………………………………………………………………….…30,00 

2 x Semana…………………………………………………………………………….…………….……40,00 

3 x Semana………………………………………………………………………….………………….…50,00 

4 x Semana…………………………………………………………………………….……………….…60,00 
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5 x Semana………………………………………………………………………………….………….…70,00 

 

2 – Reabilitação psicomotora, sessão individual, uma vez por semana, pagamento mensal …….………25,00 

3 – Terapia personalizada, sessão individual, uma vez por semana, pagamento mensal.……..…………50,00 
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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; 

b) Direito de audição antes do indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações, 

recursos ou petições;  
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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. 

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 
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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 122.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 artigo 124.º  do CPA.  

 

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;  
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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. 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

Artigo 157.º-A 

Pagamento pela utilização dos complexos das Piscina s Municipais e do Multiusos de Odivelas 

1- O pagamento das mensalidades individuais é realizado até ao dia 10 do mês a que diga respeito. 

2 - Em todas as atividades que impliquem inscrição, a mensalidade de julho é paga de forma repartida no 

segundo e no terceiro mês de frequência. 

3 - O pagamento das sessões pontuais, bem como, dos serviços associados à utilização do espaço é 

realizado no ato da marcação dos mesmos. 

4 - O pagamento das mensalidades dos grupos é realizado até ao final do mês a que diga respeito. 

 

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 

                                                      
2 Ver redação do artigo 167.º 
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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. 

 

Artigo 159.º 

Áreas urbanas de génese ilegal e bairros de origem ilegal 

1 - O pagamento das taxas previstas no n.º 2 do artigo 51.º, do presente Regulamento, deverá ocorrer no 

prazo de um ano após emissão do título de reconversão ou até a admissão das comunicações prévias das 

construções abrangidas pelo referido título de reconversão, caso estas ocorram em data anterior. 

2 – As taxas liquidadas nas alterações aos alvarás de loteamento emitidos para as AUGI e bairros de 

origem ilegal poderão ter condições de pagamentos especiais, iguais às decorrentes de operação de 

reconversão, desde que aprovadas pela Câmara Municipal.   

3 - (Revogado) 

4 - (Revogado) 

 

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. 
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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 160.º-A 

Incumprimento do pagamento pela utilização dos comp lexos das Piscinas Municipais e do Multiusos 

de Odivelas 

 

1 - Findo o prazo determinado no número 1 do artigo 157.º-A do presente regulamento, o pagamento é 

agravado: 

a) Nos sete dias seguintes em 5%; 

b) Do oitavo dia até ao final do mês a que diga respeito, em 20%. 

 

2 - Findo o prazo determinado no número 4 do artigo 157.º-A do presente regulamento, o pagamento só 

poderá ser efetuado nos dez dias subsequentes agravado em 20%  

3. É considerada desistência, o não pagamento da mensalidade devida até ao final dos prazos definidos 

nos números anteriores. 

 

Artigo 161.º 

Cobrança coerciva 

1 - Findo o prazo de pagamento voluntário das taxas e outras receitas municipais liquidadas que não 

impliquem a execução imediata do direito requerido e cujos procedimentos administrativos não tenham 

caducado, constituem débitos ao Município, vencendo-se juros de mora à taxa legal. 

2 - Consideram-se em débito todas as taxas e outras receitas municipais, relativamente às quais o 

contribuinte obteve o gozo, o serviço ou um benefício, sem o respetivo pagamento. 

3 - O não pagamento das taxas e de outras receitas municipais implica a extração das respetivas certidões 

de dívida e o seu envio aos serviços competentes, para efeitos de execução fiscal. 

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. 
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Artigo 163.º 

Prescrição 

1 - As dívidas por taxas às autarquias locais prescrevem no prazo de oito anos, a contar da data em que o 

facto tributário ocorreu. 

2 - A citação, a reclamação e a impugnação interrompem a prescrição. 

3 - A paragem dos processos de reclamação, impugnação e execução fiscal por prazo superior a um ano, 

por facto não imputável ao sujeito passivo, faz cessar a interrupção da prescrição, somando-se, neste caso, 

o tempo que decorreu após aquele período ao que tiver decorrido até à data da autuação. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  
 

Artigo 164.º 

Revisão do presente Regulamento 

(Revogado) 

 

Artigo 165.º 

Revogação 

É revogado o Regulamento de Taxas, Tarifas e Outras Receitas do Município de Odivelas e seu 

Regulamento de Liquidação e Cobrança, aprovado na 3.ª reunião ordinária da CMO, realizada no dia 13 de 

fevereiro de 2008 e pela Assembleia Municipal de Odivelas, na 2.ª reunião da 1.ª Sessão Ordinária, 

realizada a 28 de fevereiro de 2008 e publicado no Boletim Municipal, Edição especial n.º 1, de 04 de março 

de 2008. 

 

Artigo 166.º 

Vigência 

1 - 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. 

2 – Excecionam-se do número anterior, os artigos 10.º-C, 10.º-D, 140.º-C a 140.º-W e 140.º-Y a 140.º-AG, 

que entram em vigor no dia útil imediatamente seguinte à publicação, no Boletim Municipal da Câmara 

Municipal de Odivelas, da deliberação que aprova a conclusão do processo de internalização da empresa 

municipal Municipália – Gestão de Equipamentos e Património do Município de Odivelas, EM. 
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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 - As pessoas que comprovem insuficiência económica, nos termos da legislação geral, podem requerer o 

pagamento de taxas em prestações mensais, até ao limite máximo de 12, em valor a definir em função da 

insuficiência económica efetivamente comprovada, dispensando-se da prestação da caução prevista no 

artigo 158.º. 

5 - Redução de 30 % nas taxas de ocupação de espaço público nas situações previstas no artigo 59.º e 

artigo 59.º-A. 

6 - Redução de 50% nas taxas previstas no artigo 10 9.º e 110.º. 

7 - O previsto nos números 1 a 6 do presente artigo vigora de 01 de janeiro 2013 até 31 de dezembro de 

2015. 
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REGULAMENTO DO 

PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 

Apreciação pública 
por um período de trinta dias a contar da data de publicação do presente 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões e na internet, no sítio institucional do Município, 
para cumprimento do disposto no artigo 101.º do Código de Procedimento Administrativo 
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Projeto de Regulamento do Programa de Apoio Municip al de 

Odivelas 

PREÂMBULO 

O Movimento Associativo assume um papel determinante de participação cívica, intervenção 
social, desportiva e cultural no desenvolvimento do concelho. O Município de Odivelas 

reconhece a ação relevante dos agentes locais ao nível da aproximação das populações à 

participação associativa, através da promoção, do acesso e da fruição generalizada de uma 

diversidade de atividades e projetos de natureza social, juvenil, cultural e desportiva. 

O Movimento Associativo enquanto estrutura cívica de participação dos cidadãos na vida da 
comunidade desempenha uma dupla função, contribuindo, objetivamente, para a preservação 

da identidade, herança cultural e patrimonial local e, simultaneamente, para a projeção e 

antecipação do futuro, através da aposta na melhoria da qualidade de vida, na criatividade e 

inovação dos cidadãos. Pela sua natureza e pelos objetivos que prossegue, desempenha 
igualmente um importante papel no combate à pobreza e à exclusão social, mediante o 

desenvolvimento de projetos específicos de intervenção social e disponibilização de serviços e 

valências de apoio aos públicos mais desfavorecidos.  

O associativismo seja de carácter juvenil, desportivo, cultural ou social, apresenta-se como 

uma importante dimensão da vida das comunidades locais, afirmando-se quer como polo de 
desenvolvimento local, mediante a oferta de um vasto conjunto de atividades, quer como 

espaço de realização pessoal e de cidadania participativa. 

O concelho de Odivelas assume-se como um território socialmente responsável e coeso, onde 

a infância, a juventude, a família e a população sénior constituem os vértices prioritários da 

intervenção municipal. Valores como a cidadania ativa, a responsabilidade social, a igualdade 
de oportunidades para todos e a inclusão social, norteiam a gestão municipal ao nível das 

responsabilidades e compromissos com os agentes locais, constituindo-se como fatores 

mobilizadores e aglutinadores de recursos e sinergias locais. 

O Município de Odivelas, reconhecendo a importância do Movimento Associativo no 
desenvolvimento local prioriza e mantém a vontade de continuar a apoiar o associativismo, 

garantindo a eficiência dos apoios municipais, nomeadamente financeiros, de acordo com os 

princípios da transparência, rigor, imparcialidade e equilíbrio, em prol do desenvolvimento 

social e humano do concelho. 

Com a revisão e reestruturação dos programas municipais de apoio à juventude (PAJO), à 
cultura (PACO), ao desporto (PAADO) e à área social (PAESO), pretende-se atingir uma maior 

objetividade e uniformização de critérios de atribuição dos apoios anteriormente existentes, 

uma maior simplificação de procedimentos e avaliação de resultados, maior equidade e 

racionalização na distribuição dos recursos existentes e promoção de uma cultura de 
responsabilidade e cooperação, no desenvolvimento estratégico do concelho. 

O Programa de Apoio Municipal de Odivelas tem em conta quatro grandes eixos: Eixo da 

Juventude; Eixo da Cultura; Eixo do Desporto e Eixo Social e visa estabelecer uma relação de 

confiança e relacionamento institucional com as entidades coletivas, legalmente constituídas, 

sem fins lucrativos, com sede social ou delegação na área geográfica do concelho de Odivelas, 
bem como abranger pessoas singulares, residentes no concelho de Odivelas, que 
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individualmente desenvolvam atividade continuada, a título não profissional, de elevado 

interesse municipal, propondo-se ir ao encontro dos interesses e necessidades das 

populações, potenciando e qualificando as respostas dos agentes locais.  

Assim: 
O projeto de Regulamento do Programa de Apoio Municipal de Odivelas foi aprovado pela 
Câmara Municipal de Odivelas, na … reunião ordinária, de.../.../2015, nos termos da alínea k), 
do número 1, do artigo 33.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 setembro. 
 
Em cumprimento do disposto no artigo 101º, do Código de Procedimento Administrativo, o 
projeto de regulamento foi objeto de consulta pública, pelo prazo de 30 dias, tendo para isso 
sido publicado, na íntegra, em Boletim Municipal das Deliberações e Decisões, edição n.º … de 
2015, de … de …, e na Internet, no sítio institucional do município. 
 
Foi posteriormente aprovado pela Assembleia Municipal de Odivelas, na … reunião ordinária, 
de…/…/2015, fazendo uso da competência que lhe é atribuída pela alínea g), do n.º 1, do 
Artigo 25.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

 
Artigo 1º 
Objeto 

O presente Regulamento do Programa de Apoio Municipal de Odivelas, doravante designado 
por PAMO, tem por objeto estabelecer os apoios municipais às pessoas coletivas, legalmente 
constituídas, sem fins lucrativos e com sede social ou delegação na área geográfica do 
concelho de Odivelas, doravante designadas por entidades, e a pessoas singulares, residentes 
no concelho de Odivelas, bem como as regras de acesso a esses mesmos apoios.  
 

Artigo 2º 
Âmbito e Objetivos  

1 – O PAMO é um programa destinado a promover o desenvolvimento de atividades, projetos 
e/ou eventos de interesse municipal, tendo em conta quatro grandes eixos: Eixo da 
Juventude; Eixo da Cultura; Eixo do Desporto; e Eixo Social. 

2 – O PAMO enquanto instrumento de apoio tem como objetivos:  
a) Estabelecer um clima de confiança e relacionamento institucional entre a autarquia e as 

entidades suscetíveis de apoio regular, por parte do Município de Odivelas, desde que 
inscritas no Registo de Dados do Município, e promover o seu potencial no 
desenvolvimento de um tecido associativo inovador e virado para o futuro; 

b) Valorizar o esforço, o empenho, o profissionalismo e o voluntarismo de dirigentes e 
associados, contribuindo para a qualificação e diversificação da oferta às necessidades, 
aos interesses e às expectativas da comunidade local e para o incremento de boas 
práticas de gestão assentes na rentabilização de sinergias e recursos disponíveis; 

c) Garantir que a atribuição dos apoios municipais é feita de acordo com os princípios da 
transparência, rigor e imparcialidade, assegurando uma maior simplificação dos 
procedimentos e maior equidade e racionalização na distribuição dos recursos 
existentes; 

d) Promover uma cultura de responsabilização, avaliação e prestação de contas. 
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Artigo 3º 

Princípios Orientadores 

O PAMO rege-se pelos seguintes princípios orientadores: 

a) A informação recíproca: as entidades terão acesso a toda a informação relativa ao 

PAMO, devendo por seu lado disponibilizar ao Município de Odivelas todos os dados e 

informações necessárias no âmbito do mesmo; 

b) A responsabilização: as entidades ficam responsáveis, através dos seus órgãos, pela 

aplicação dos apoios aos fins consignados no PAMO; 

c) A comparticipação: os apoios a atribuir representam uma parte dos custos a realizar com 

a atividade, bens, serviços e equipamentos, de cada uma das entidades; 

d) A sustentabilidade: os apoios a conceder visam contribuir para a manutenção e 

sustentabilidade da atividade regular, a participação da comunidade e a capacidade de 

angariação de parcerias e patrocínios; 

e) A qualificação: valorizam-se especialmente os projetos e iniciativas com impacto social e 

que promovam a participação e o envolvimento da comunidade; 

f) A avaliação: a atribuição dos apoios obedece a um processo de monitorização regular 

por parte do Município de Odivelas; 

g) A contratualização: os apoios financeiros a conceder, no âmbito do PAMO, serão objeto 

de assinatura de contrato-programa entre as partes, sem prejuízo de outras 

determinações legais. 

h) O compromisso: os apoios a conceder, no âmbito do PAMO, constituem um 

compromisso do Município de Odivelas, todavia condicionados às suas disponibilidades 

orçamentais ou outras, que a cada momento se verifiquem. 

 

Artigo 4º 

Entidades Destinatárias 

Os apoios a atribuir destinam-se às entidades com atividades no âmbito do presente PAMO, 

designadamente: 

a) Associações juvenis, e outras associações de âmbito juvenil, que contribuam para o 

reforço da participação e envolvimento dos jovens na vida da comunidade local, através 

da realização de eventos, iniciativas, programas e projetos de interesse municipal; 

b) Associações e coletividades que contribuam para a promoção e desenvolvimento de 

atividades culturais e recreativas; 

c) Clubes, associações e coletividades desportivas, clubes de praticantes, e 

Associações/Federações de modalidade que promovam a atividade física e desportiva; 

d) Associações e Instituições Particulares de Solidariedade Social que promovam 

atividades de intervenção social, designadamente no apoio à infância, aos idosos, às 

pessoas com deficiência, aos imigrantes e minorias étnicas, à família e à reinserção 

social. 
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CAPÍTULO II 
Tipo de Apoios, Colaboração e Divulgação 

 
Artigo 5º 

Tipo de Apoios 
1 – Os apoios a atribuir às entidades, no âmbito do PAMO, pelo Município de Odivelas, são os 

seguintes: 
a) Financeiros: concretizam-se através da atribuição de verbas, para apoio à atividade 

regular, aquisição de bens, serviços, equipamentos, viaturas, beneficiação de 
instalações e, a título extraordinário, através do apoio à construção de equipamentos; 

b) Logísticos, instalações e transportes: concretizam-se através da cedência a título de 
empréstimo de bens, espaços e transportes, necessários à realização de atividades, 
projetos e eventos de natureza pontual; 

c) Técnicos: concretizam-se através da colaboração de técnicos municipais na articulação 
e desenvolvimento de atividades, projetos e eventos; 

d) Patrimoniais, a título extraordinário: concretizam-se através da cedência de terrenos, em 
direito de superfície, e de instalações, a título de comodato. 

2 – Os apoios a atribuir às pessoas singulares, que individualmente desenvolvam atividade 
continuada, a título não profissional, no âmbito do PAMO, são financeiros e não financeiros, 
porém, concedidos a título extraordinário, e concretizam-se através da atribuição de verbas, 
cedência de apoio logístico e de instalações, para apoio à preparação e participação 
individual em eventos de natureza internacional.  

3 – Os apoios financeiros previstos nos números anteriores, do persente artigo, constituem um 
compromisso do Município de Odivelas, porém, condicionados às disponibilidades 
financeiras, anualmente inscritas no Plano e Orçamento Municipal e nas Grandes Opções 
do Plano. 

4 – Os restantes apoios previstos nos números 1 e 2, do presente artigo, constituem um 
compromisso do Município de Odivelas, porém, condicionados às suas disponibilidades. 

 
Artigo 6º 

Colaboração 
1 – As entidades apoiadas, no âmbito do PAMO, de acordo com a sua área de atividade 

associativa, comprometem-se a colaborar com o Município de Odivelas nas iniciativas 
municipais, sempre que solicitado e que não prejudique a sua atividade regular. 

2 – O Município de Odivelas reserva-se o direito de proceder à recolha de som e imagens das 
atividades integradas em candidaturas apoiadas pelo PAMO, podendo utilizá-las livre de 
qualquer obrigação ou encargo. 

 
Artigo 7º 

Divulgação 
As entidades beneficiárias dos apoios, no âmbito do PAMO, obrigam-se a mencioná-los em 
todos os materiais gráficos editados e/ou outras formas de divulgação, com a menção 
expressa, “Apoio do Município de Odivelas”, acompanhada do Brasão do Município de 
Odivelas ou Logótipo da Câmara Municipal. 
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CAPÍTULO III 
Medidas de Apoio 

 
Artigo 8º 

Medidas de Apoio 
O PAMO concretiza-se através de seis medidas de apoio: 

a) Medida I – Atividade Regular; 
b) Medida II – Aquisição de Bens, Serviços, Equipamentos e Viaturas; 
c) Medida III – Beneficiação de Instalações; 
d) Medida IV – Apoio Logístico, Técnico e Cedência de Instalações; 
e) Medida V – Cedência de Transporte; 
f) Medida VI – Apoio Extraordinário. 

 
Artigo 9º 

Medida I – Atividade Regular 
1 – O apoio à atividade regular consiste na atribuição de uma comparticipação financeira anual, 

fixa e variável, destinada a apoiar as entidades que desenvolvam atividade de forma 
regular. 

2 – O apoio financeiro a conceder no âmbito dos eixos temáticos, do presente PAMO, tem 
como critério base: 
a) A atribuição de uma comparticipação financeira, anual e fixa, por entidade, no valor de € 

500,00 (quinhentos euros) para os Eixos da Juventude, Cultura e Social; 
b) A atribuição de uma comparticipação financeira, anual e fixa, por entidade, no valor de € 

250,00 (duzentos e cinquenta euros) para o Eixo do Desporto, desde que apresentem 
um limite mínimo de 15 atletas/praticantes; 

c) A atribuição adicional de uma comparticipação financeira, anual variável, a conceder às 
entidades do Eixo do Desporto, desde que apresentem mais de 15 atletas/praticantes e 
do Eixo Social, desde que apresentem um limite mínimo de 10 utentes com acordo com 
o Instituto de Segurança Social; 

d) A atribuição da comparticipação financeira, fixa mais variável, a conceder por entidade, 
no âmbito dos Eixos do Desporto e Social, para apoio à atividade regular, terá o limite 
máximo de € 3.000,00 (três mil euros). 

e) Nos casos em que uma entidade promova atividades em mais do que um eixo temático e 
que as mesmas constem do seu objeto social, o valor previsto na alínea anterior será 
majorado em € 500,00 (quinhentos euros). 

3 – A atribuição adicional da comparticipação financeira, anual variável, por entidade, no 
âmbito do Eixo do Desporto, a atribuir por atleta/praticante, varia entre os € 2,50 (dois euros 
e cinquenta cêntimos) e os € 12,50 (doze euros e cinquenta cêntimos), sendo concedida de 
acordo com os critérios previstos no seguinte quadro: 

Critérios de apoio (€ 2,50 a € 12,50 por atleta/praticante) 

Critérios 
de 

Atribuição 

≥ 25% 
Atletas/Praticantes 

Femininos (1) 

≥ 50 % 
Atletas/Praticantes 

Residentes no 
Concelho (1) 

≥2 (dois) 
Atletas/Praticantes: 

Desporto Adaptado / 
Com Necessidades 

Educativas Especiais (*) 
(1) 

≥ 25% 
Atletas 

Federados 
(1) 

Modalidades a 
Desenvolver no 

Concelho 
(1 e 2) 

Valor 
Máximo € 2,50  € 2,50  € 2,50  € 2,50  € 2,50  

(*) Contra a apresentação de relatório médico comprovativo da situação clínica 
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(1) Os valores resultantes da aplicação dos Critérios de Atribuição são diretamente proporcionais à relação entre a 
percentagem e o valor máximo. 

(2) Modalidades a identificar pelo município, em articulação entre os serviços da área do desporto e da educação, até 
ao final de maio de cada ano. 

4 – A atribuição adicional da comparticipação financeira, anual variável, por entidade, no 
âmbito do Eixo Social, segundo o tipo de resposta social, a atribuir por utente, varia entre os 
€ 5,00 (cinco euros) e os € 10,00 (dez euros), sendo concedida de acordo com os critérios 
previstos no seguinte quadro: 

 

Critérios de apoio (€ 5,00 a € 10,00 por utente com acordo) 

Critérios 
de 

Atribuição 

Utentes  
Centro 

de 
Convívio 

/CFL* 
/CAO * 

Utentes 
Centro de 

Dia / 
Centro de 

Noite 

Utentes 
Apoio 

Domiciliário 

Utentes 
Lar / 

Residência 

Utentes 
Centro 

Acolhimento 
Temporário 

Utentes 
Centro 
* ATL / 
CFL* 

Utentes 
Creche 

Utentes 
Pré-
Escolar 
 

Valor 
Máximo € 5,00  € 7,50  € 10,00  € 10,00 € 10,00 € 7,50 € 10,00 € 10,00 

* CFL - Centro de férias e lazer; ATL - Centro de atividades e tempos livres; CAO – Centro de atividades ocupacionais 

 
5 - A comparticipação a conceder às entidades, no âmbito dos Eixos da Juventude, Cultura e 
Social, será efetuada mediante apresentação, do recibo assinado e com o carimbo da 
entidade. 
6 - A comparticipação a conceder às entidades, no âmbito do Eixo do Desporto, será efetuada 
mediante a celebração de Contrato-Programa. 
 

Artigo 10º 
Medida II – Aquisição de Bens, Serviços, Equipament os e Viaturas 

1 – O apoio à aquisição de bens e serviços consiste na atribuição de uma comparticipação 
financeira anual, destinada a fazer face aos encargos com a aquisição de: 
a) Bens e serviços indispensáveis à prossecução de atividades, projetos e eventos 

relevantes, promovidos pelas entidades; 
i. O valor do apoio financeiro a conceder é de 50% do valor da aquisição, até ao limite 

máximo de € 1.000,00 (mil euros). 

2 – O apoio à aquisição de equipamento, considerado necessário e indispensável ao normal 
desenvolvimento das atividades, consiste numa comparticipação financeira anual, destinada 
a fazer face aos encargos com:  
a) A aquisição de equipamento informático, de comunicação e audiovisual e de som e luz, 

equipamento desportivo e equipamento de escritório; 
i. O valor do apoio financeiro a conceder é de 50% do valor da aquisição, até ao limite 

máximo de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros). 

b) A aquisição de viatura; 
i. O valor do apoio financeiro a conceder é de 25% do valor da aquisição, até ao limite 

máximo de € 5.000,00 (cinco mil euros). 

3 – O apoio previsto na subalínea i., da alínea b), do número anterior, é quadrienal, só sendo 
admitido um pedido por entidade, em cada 4 anos. 

 
4- A comparticipação a conceder às entidades será efetuada contra a apresentação das 
correspondentes cópias das faturas de aquisição. 
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Artigo 11º  
Medida III – Beneficiação de Instalações 

1 – O apoio à beneficiação de instalações consiste na atribuição de uma comparticipação 
financeira destinada à realização de obras de conservação/manutenção e 
recuperação/requalificação de fundo de instalações, consideradas imprescindíveis, para 
garantir a melhoria da qualidade dos serviços/atividades a prestar aos seus utilizadores. 

2 – O valor do apoio financeiro a conceder para obras de conservação e manutenção de 
instalações é de 50% do valor investido e tem como limite máximo € 10.000,00 (dez mil 
euros). 

3 – O valor do apoio financeiro a conceder para obras de recuperação e requalificação de 
fundo de instalações é de 50% do valor investido e tem como limite máximo € 100.000,00 
(cem mil euros). 

4 – A atribuição do apoio financeiro, previsto nos números anteriores do presente artigo, está 
consignada aos fins neles previstos e será objeto de celebração de Contrato-Programa. 

5 – A comparticipação a conceder será efetuada mediante apresentação, pelas entidades 
beneficiárias, da cópia das faturas e dos autos de medição respetivos, nos termos do 
Contrato-Programa a celebrar. 

6 – O apoio previsto no presente artigo é quadrienal, só sendo admitido um pedido por 
entidade, em cada 4 anos. 

 
Artigo 12º  

Medida IV – Apoio Logístico, Técnico e Cedência de Instalações 
1 – O apoio logístico, considerado necessário e indispensável ao normal desenvolvimento das 

atividades, consiste na cedência a título de empréstimo de palcos, mesas, cadeiras, entre 
outros; 

2 – O apoio técnico, considerado necessário e indispensável à realização de iniciativas, 
projetos e eventos socialmente relevantes e de interesse municipal, consiste na colaboração 
dos técnicos municipais. 

3 – A cedência de instalações municipais e sob gestão municipal destina-se à realização de 
atividades de carácter regular e pontual: 
a) A cedência de instalações desportivas, para utilização regular, visa atenuar as carências 

existentes no Município de Odivelas em matéria de instalações desportivas, por parte 
das entidades previstas na alínea c), do Artigo 4.º, do presente PAMO, e é concedida de 
acordo com o previsto nos Critérios de Cedência de Instalações Desportivas sob Gestão 
Municipal, sendo os valores aplicados com base no Regulamento de Taxas e Outras 
Receitas Municipais. 

b) A cedência de instalações, para utilização pontual, destina-se à realização de eventos 
socialmente relevantes e de interesse municipal e é concedida de acordo com o previsto 
no Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais. 

 
Artigo 13º  

Medida V – Cedência de Transporte 
1 – O apoio com a cedência de transporte constitui um recurso subsidiário ao funcionamento e 

dinâmica organizacional das entidades, visa minimizar as carências destas, em termos de 
transporte, e traduz-se na cedência de viaturas de transporte coletivo municipal. 

2 – A cedência de transporte às entidades destina-se a fomentar a participação em eventos, 
designadamente, espetáculos, provas de competição, passeios, excursões, convívios e em 
visitas de natureza cultural como museus, palácios e outros monumentos, e compreende 
duas modalidades de apoio, a gratuita e a onerosa. 
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3 – A cedência gratuita de transporte destina-se a efetuar deslocações de âmbito nacional 
(continente), regional (distrito e área metropolitana de Lisboa) e local (dentro do concelho), e 
obedece aos seguintes critérios: 
a) Cedência de transporte para utilização em contexto nacional, até ao limite de 1 (um) por 

ano; 
b) Cedência de transporte para utilização em contexto regional ou local, até ao limite de 4 

(quatro) por ano; 
c) Cedência de transporte para competições oficiais de âmbito nacional e/ou regional, até 

ao limite de 50% das deslocações anuais;    
d) Cedência de mais 1 (um) transporte, a título excecional, sem limite geográfico, que 

acresce à cedência prevista nas alíneas anteriores, do presente artigo, desde que a 
natureza da deslocação assuma particular relevância para a entidade e para o interesse 
municipal; 

e) A cedência de transporte, prevista nas alíneas anteriores, do presente artigo, quando 
atribuída no âmbito do Eixo do Desporto, é quantificada por equipa; 

4 – A cedência de transporte obedece aos seguintes requisitos: 
a) Formalização do pedido, com uma antecedência mínima de 20 (vinte) dias úteis face à 

data prevista de utilização; 
b) Excetuam-se do prazo previsto na alínea anterior, os casos devidamente 

fundamentados, no âmbito do Eixo do Desporto, em que haja lugar a 
agendamento/alteração de datas/horários de jogos/competições oficiais, por parte da 
respetiva Associação e/ou Federação de modalidade; 

c) Registo e ordem de entrada dos pedidos nos serviços municipais. 

5 – A cedência onerosa de transporte destina-se a efetuar deslocações de âmbito nacional 
(continente) e regional (distrito e área metropolitana de Lisboa), em período de interrupção 
letiva e/ou em dias de descanso semanal, até ao limite de 2 (duas) deslocações por ano, 
por entidade, e implica o pagamento do valor previsto no Regulamento de Taxas e Outras 
Receitas Municipais, do Município de Odivelas. 

 
Artigo 14.º  

Medida VI – Apoio Extraordinário 
1 – O Apoio Extraordinário traduz-se na atribuição de apoio financeiro e não financeiro às 

entidades e pessoas singulares que prossigam fins de elevado interesse municipal, com 
impacto direto no desenvolvimento do concelho, desenvolvam atividade continuada, nas 
áreas a que se destina o apoio e assegurem uma resposta adequada às necessidades da 
comunidade. 

2 – A concessão de apoio extraordinário financeiro e não financeiro às entidades traduz-se: 
a) Na comparticipação de obras de construção de raiz de equipamentos, cujo domínio de 

intervenção se enquadre nos objetivos estratégicos de desenvolvimento local, definidos 
pelo Município de Odivelas; 

b) Na cedência de terrenos, em direito de superfície, e instalações, a título de comodato, 
destinados a equipamentos, cujo domínio de intervenção se enquadre nos objetivos 
estratégicos de desenvolvimento local, definidos pelo Município de Odivelas. 

3 – A concessão do apoio previsto na alínea a), do número anterior, é de 10% do valor 
investido até ao limite máximo de € 150.000,00 (cento e cinquenta mil euros). 
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4 – A atribuição do apoio financeiro, previsto no número anterior, está consignada aos fins nele 

previstos, será objeto de celebração de Contrato-Programa e prestado contra a 

apresentação de: 

a) Projeto de construção; 

b) Documento comprovativo da propriedade do terreno destinado à construção do 

equipamento; 

c) Orçamento previsional com a indicação do regime de IVA aplicável; 

d) Comprovativos das autorizações e licenças necessárias à realização da obra. 

5 – A comparticipação financeira, prevista no número 3, do presente artigo, será efetuada 

mediante apresentação, pelas entidades beneficiárias, da cópia das faturas e dos autos de 

medição respetivos, nos termos do Contrato-Programa a celebrar. 

6 – O apoio extraordinário financeiro a pessoas singulares, residentes no concelho de 

Odivelas, desde que enquadradas em atividades de elevado interesse municipal, previstas 

no âmbito dos eixos temáticos, do presente PAMO, poderá ser concedido mediante 

proposta devidamente fundamentada, aprovada em reunião de Câmara do Município de 

Odivelas, e celebração de Contrato-Programa, para apoio na preparação e participação em 

eventos de natureza internacional, destinado à obtenção de resultados individuais a que se 

propõem. 

7 – A concessão de apoio extraordinário não financeiro a pessoas singulares, residentes no 

concelho de Odivelas, desde que enquadradas em atividades de elevado interesse 

municipal, previstas no âmbito dos eixos temáticos, do presente PAMO, traduz-se na 

cedência de apoio logístico e de instalações, para os mesmos fins e objetivos previstos no 

número anterior. 

 

CAPÍTULO IV 
Registo de Dados no Município 

 
Artigo 15º 

Definição e objetivo 
1 – O Registo de Dados no Município, doravante designado por RDM, traduz-se numa 

ferramenta de trabalho que permite identificar as entidades que existem no concelho de 

Odivelas, suscetíveis de serem apoiadas no âmbito do PAMO. 

2 – O RDM tem como objetivos agilizar e simplificar as condições de candidatura ao PAMO e 

dotar o município de um conjunto de dados que permitam aferir com maior objetividade e 

rigor a gestão e o funcionamento dessas mesmas entidades. 

 
Artigo 16º 
Inscrição 

1 – A apresentação do pedido de inscrição ao Município de Odivelas, preferencialmente em 

formato digital, decorre a todo o tempo. 

2 – O pedido de inscrição é processado no Portal Interno da Câmara Municipal de Odivelas, 

acompanhado da seguinte documentação, a entregar pelas entidades no ato de inscrição: 

a) Ficha de inscrição, através do preenchimento do ANEXO I, do PAMO;  
b) Cópia da publicação dos Estatutos em Diário da República; 

c) Cópia do Cartão de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC); 
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d) Cópia da ata da tomada de posse dos corpos gerentes em funções, com indicação dos 
contactos e forma de contactar; 

e) Cópia do Plano de Atividades e Orçamento, em vigor à data da inscrição, bem como da 
ata da respetiva aprovação; 

f) Relatório e Contas do exercício anterior, excetuando-se o caso de entidades constituídas 
no ano da inscrição. 

3 – O pedido de inscrição só fica concluído quando for entregue a totalidade da documentação 
prevista no número anterior. 

 
Artigo 17º 

Atualização 
1 – A inscrição no RDM é atualizada, obrigatoriamente, todos os anos, durante o primeiro 

trimestre, através do preenchimento do ANEXO I, do PAMO. 
2 – Independentemente da atualização anual obrigatória, qualquer alteração deverá ser 

comunicada de imediato. 
3 – O incumprimento do previsto nos números anteriores implica a suspensão do registo de 

inscrição no RDM, constituindo igualmente impedimento à candidatura ao PAMO. 
 

CAPÍTULO V 
Processo de Candidatura 

 
Artigo 18º 

Prazo e Condições de Acesso 
1 – O prazo de apresentação de candidatura às Medidas I, II e III decorre entre 1 de fevereiro e 

30 de abril. 
2 – Os prazos de candidatura às Medidas IV e V são os que constam do seguinte quadro:  

Medidas 

Medida IV Medida V 

Apoio Logístico e 
Técnico 

Cedência de Instalações  Cedência de Transporte 

Regular Pontual 

Prazo de 
Candidatura 

Antecedência de 30 
dias Até 30 de junho * Até 30 dias da 

utilização 
Antecedência mínima de 

20 dias úteis 

* Após análise das candidaturas, os respetivos serviços comunicam até 31 de julho, aos interessados, os horários 
contemplados. 

3 – A candidatura à Medida VI não obedece a prazo nem a formulário pré-definidos, podendo 
ocorrer em qualquer momento. 

4 – As entidades que pretendam beneficiar dos apoios previstos no PAMO, terão que, 
cumulativamente, preencher os seguintes requisitos: 
a) Estar inscritas no Registo de Dados do Município e manter o registo atualizado; 
b) Apresentar os comprovativos relativos à sua situação fiscal e contributiva; 
c) Cumprir o prazo de apresentação da candidatura. 

5 – A candidatura às Medidas I, II e III é feita através do preenchimento do ANEXO II – 
MODELOS 1, 2, 3, 4 e 5, do PAMO. 

6 – A candidatura à Medida IV é feita através do preenchimento do ANEXO III, do PAMO. 
7 – A candidatura à Medida V é feita através do preenchimento do ANEXO IV, do PAMO. 
8 – Nos casos em que a entidade não realize despesa, consignado a um fim específico, 

correspondente à totalidade do apoio financeiro concedido em candidatura anterior, 
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atribuído no âmbito da Medida II e III, e não apresente justificação atendível ou tenha a 
situação por regularizar, fica inibida de se candidatar ao PAMO. 

9 – A prestação de falsas declarações no processo de candidatura será sancionada com a 
inibição de apresentação de candidatura e a obrigação de proceder à devolução dos 
montantes recebidos. 

10 – A apresentação de candidaturas com eventuais lacunas formais no preenchimento do 
formulário ou na apresentação da documentação complementar exigida, poderão ser objeto 
de aperfeiçoamento, dispondo a entidade de 10 dias úteis, após notificação, para suprir a 
lacuna, sob pena de indeferimento liminar da mesma. 

 
Artigo 19º 

Análise e Apreciação 
1 – Os apoios a atribuir, no âmbito do PAMO, têm por base a análise e a apreciação de todas 

as candidaturas, de acordo com os seguintes critérios: 
a) A justificação da necessidade de apoio; 
b) A abrangência da candidatura; 
c) A colaboração da entidade em iniciativas municipais; 
d) A capacidade para estabelecer parcerias e para cooperar com outras entidades da 

comunidade; 
e) A capacidade de inovação e relevância das atividades desenvolvidas; 
f) A consistência do projeto de gestão, decorrente do relatório de atividades do ano 

anterior, bem como do plano e orçamento do ano em curso, aprovados em Assembleia 
Geral; 

g) A capacidade de auto financiamento e diversificação das fontes de financiamento; 
h) A adequação do orçamento apresentado às atividades e ações a empreender. 

2 – Para efeitos de atribuição do apoio financeiro, os serviços municipais elaboram informação 
fundamentada, em conformidade com os critérios estabelecidos no número anterior, 
devidamente ponderados conforme ANEXO V, do PAMO, e respetiva hierarquização das 
candidaturas a submeter à Câmara Municipal, para efeitos de apreciação e aprovação. 

3 – A responsabilidade pelo processo de tramitação dos apoios é da competência das 
respetivas unidades orgânicas municipais, de acordo com as áreas temáticas que lhes 
estão atribuídas na Estrutura Orgânica do Município de Odivelas, coordenando entre si os 
apoios a conceder às entidades que desenvolvam atividades em mais do que um eixo 
temático. 

Artigo 20º 
Concessão do Apoio 

A disponibilização do apoio financeiro a conceder, nos termos do presente PAMO, efetua-se 
após a aprovação das respetivas candidaturas em reunião da Câmara Municipal. 
 

Artigo 21º 
Controlo, Avaliação e Informação 

1 – O Município de Odivelas procederá a uma monitorização contínua da execução dos apoios, 
através da elaboração de relatórios semestrais. 

2 – As entidades ficam obrigadas a proceder à prestação de contas dos apoios financeiros 
recebidos, até 31 de dezembro de cada ano, através do preenchimento do ANEXO VI, do 
PAMO. 
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3 – Nos casos em que a entidade não realize despesa no montante total do apoio financeiro, 
consignado a um fim específico, atribuído no âmbito da Medida II, aquela procederá à sua 
justificação, no prazo previsto no número anterior, para eventual prorrogação do período de 
utilização. 

4 – Nos casos de justificação não atendível ou de não realização definitiva da totalidade do 
apoio financeiro concedido, a entidade deverá proceder de imediato à sua restituição ou 
será deduzido em candidatura imediatamente subsequente, para os mesmos ou outros fins. 

5 – As entidades apoiadas, deverão manter um dossier financeiro, devidamente organizado 
com todos os documentos suscetíveis de comprovar as informações e declarações 
prestadas, bem como os documentos comprovativos das despesas realizadas, e 
disponibilizá-lo para consulta sempre que solicitado, pelo Município de Odivelas. 

6 – Caso se suscitem dúvidas quanto à gestão e aplicação dos apoios financeiros concedidos, 
o Município de Odivelas poderá, a qualquer momento, analisar, por meios próprios ou 
através de entidade por si incumbida, as contas das entidades que beneficiarem do PAMO. 

7 – O Município de Odivelas divulgará, anualmente, através da sua página oficial, os montantes 
globais correspondentes aos apoios financeiros, logísticos, técnicos, cedência de 
instalações e cedência de transporte, atribuídos no ano imediatamente anterior, em 
conformidade com o ANEXO VII, do PAMO. 

 

CAPÍTULO VI 
Disposições Finais e Transitórias 

 
Artigo 22º 

Implementação do PAMO 
Quaisquer dúvidas de interpretação e aplicação, decorrentes da implementação do PAMO, 
serão decididas por despacho da Presidente da Câmara Municipal, mediante prévio parecer. 

 
Artigo 23º 

Prazo de Candidatura 
Excecionalmente, no ano da entrada em vigor do PAMO, o prazo de apresentação de 
candidatura às Medidas I, II e III, decorre no mês posterior à entrada em vigor do mesmo. 

 
Artigo 24º 

Entrada em vigor 
O presente PAMO entra em vigor no dia útil seguinte ao da sua publicação no Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões. 
 
Odivelas, … de …… de 2015 
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