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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

12.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 17 de junho de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ATAS 
 

 
 

ATA DA 16.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2011 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 16.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 13 de setembro de 2011. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ATA DA 6.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2011 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS,  

 
Ata da 6.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 21 de setembro de 2011. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

NORMA DE CONTROLO INTERNO 
 

 
 

REVISÃO DA NORMA DE CONTROLO INTERNO 
 

Revisão da Norma de Controlo Interno em vigor, provada 
na 11.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 31 de maio de 2006, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 11 de 2006, página 9), 
de forma a adequá-la à nova Estrutura Orgânica do 
Município de Odivelas, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 23/2013 de 3 de dezembro, bem 
como à legislação entretanto publicada e em vigor, 
nomeadamente, a Lei dos Compromissos e Pagamentos 
em Atraso, Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 
regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de 

junho, nas suas atuais redações. De acordo com o 
proposto na Informação Interno/2015/6422, de 2015-06-
11, destacam-se as seguintes alterações: 
 
 “(…) 
• Capítulo III – Disponibilidades  
 
a) A importância existente em caixa não deve ultrapassar 
os € 2.000,00 (dois mil euros). Atualmente o limite é de € 
2.500,00 (dois mil e quinhentos euros); 
 
b) O fundo de caixa de cada posto da cobrança passou de 
€ 50,00 (cinquenta euros), para indefinido, apenas para a 
efetivação de trocos, sendo vedada a sua utilização para a 
realização de despesas; 
 
c) Propõe-se que os pagamentos a terceiros devam ser 
efetuados preferencialmente através de transferências 
bancárias eletrónicas ou por ordem ao banco, sendo que 
em numerário apenas devem ser efetuados pequenos 
pagamentos, na medida do estritamente necessário, até ao 
montante máximo por destinatário de € 1.000,00 (mil 
euros). Atualmente, os pagamentos de valor superior a € 
5.000,00 (cinco mil euros) devem ser feitos, 
preferencialmente, por cheque ou transferência bancária; 
 
d) Relativamente aos fundos de maneio, a proposta não 
refere um valor limite da despesa, mencionando apenas 
que se destinam a fazer face a despesas urgentes e 
inadiáveis, ficando a definição do valor para a posterior 
revisão do Regulamento dos Fundos de Maneio. 
Atualmente, o valor máximo das despesas é de € 100,00 
(cem euros), a não ser em casos excecionais e 
devidamente justificados; 
 
e) No artigo 8.º da proposta é desenvolvido o Balanço à 
Tesouraria, enquanto método de procedimento de 
controlo utilizado para assegurar a salvaguarda dos ativos, 
a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, a fraude 
e/ou erro, a exatidão e a integridade dos registos 
contabilísticos; 
 
f) Em conformidade com o ponto 2.9.10.1.13 do POCAL, 
“o tesoureiro responde diretamente perante o órgão 
executivo pelo conjunto das importâncias que lhe são 
confiadas. Atualmente, na norma em vigor, responde 
diretamente perante a Sra. Presidente; 
 
g) São propostos três novos artigos referentes a 
investimentos financeiros temporários (artigos 13.º, 14.º e 
15.º). Resumidamente, é definido o conceito de 
investimento financeiro temporário, proibida a realização 
de investimentos de risco e definida a forma de realização 
dos mesmos. 
 
• Capítulo IV – Receita 
 
a) Artigos introduzidos na proposta de NCI: 
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I. Artigo 33.º - Apuramento da receita; 
II. Artigo 35.º - Formas de recebimento; 
III. Artigo 36.º - Devolução de cheques; 
IV. Artigo 37.º - Cobrança contenciosa/coerciva; 
V. Artigo 38.º - Cobrança em execução fiscal; 
VI. Artigo 39.º - Anulação de documentos de liquidação; 
VII. Artigo 40.º - Anulação de dívida; 
VIII. Artigo 41.º - Restituição da receita. 
 
• Capítulo V – Despesa 
 
a) Artigos introduzidos na proposta de NCI, Secção I – 
Processos a realizar por empreitada ou administração 
direta: 
 
I. Artigo artigos 46.º - Procedimento de aquisição de 
empreitadas; 
II. Artigo 47.º - Procedimento a adotar em obras a realizar 
por administração direta. 
 
b) Artigos introduzidos na proposta de NCI, Secção II - 
Processo de compras e controlo da receção (artigo 48.º a 
54.º).  
 
Nesta secção foi desenvolvido o processo de compras e 
controlo da receção, que está menos detalhado na atual 
redação da NCI. Salienta-se que na norma em vigor, existe 
a exceção de outros serviços, que não a Unidade Orgânica 
Responsável pelas Aquisições e Gestão de Stocks, 
adquirirem bens (artigo 31.º, n.º 2). Na proposta de 
revisão da NCI, “as compras ou aquisições de bens e 
serviços, com exceção dos projetos necessários para a 
execução de obras municipais, da responsabilidade da 
Unidade Orgânica Responsável pela Obra Municipal, são 
efetuadas pela Unidade Orgânica Responsável pelas 
Aquisições e Gestão de Stock; 
 
c) Secção V – Reconciliação de contas correntes de 
terceiros. Esta secção foi aprofundada em relação à norma 
em vigor, salientando-se a reconciliação de contas 
correntes de “clientes e fornecedores”, “outros devedores 
e credores” e “estado e outros entes públicos”, passa a ser 
efetuada semestralmente (artigo 59.º). Na norma em vigor 
é mensal. 
 
• Capítulo VI – Existências 
 
a) No n.º 5, do artigo 65.º - Gestão dos stocks e fichas de 
existências, é introduzida a questão das sobras de materiais 
e os devidos procedimentos. 
 
b) No artigo 66.º - Inventariação das existências foi 
pormenorizado o procedimento, salientando-se também a 
obrigatoriedade de inventariação das existências no final 
de cada ano civil. É proposto que sejam efetuadas 
contagens com periodicidade semestral, podendo 
recorrer-se a teste de amostragem. Na NCI em vigor, as 
existências são trimestralmente sujeitas a inventariação 
física, podendo recorrer-se a testes de amostragem. 

• Capítulo VII – Imobilizado 
 
Salienta-se que na atual redação da norma o inventário 
aplica-se a todos os bens e equipamentos propriedade do 
município cujo valor seja superior a € 25,00 (vinte cinco 
euros). Na proposta de revisão da norma, são abrangidos 
todos os bens independentemente do seu valor (n.º 2, do 
artigo 67.º). 
 
• Capítulo VIII – Apoios e subsídios 
 
Neste capítulo, foi desenvolvida a temática da atribuição 
de apoios e subsídios relativamente ao artigo 58.º da NCI 
em vigor. Salienta-se que, a proposta menciona que a 
“atribuição de apoios e subsídios são preferencialmente 
enquadradas em regulamentos municipais específicos (n.º 
2, do artigo 89.º). 
 
• Capítulo IX – Candidaturas a fundos estruturais: É um 
capítulo novo. 
 
• Capítulo X – Documentos previsionais: É um capítulo 
novo que aborda a preparação, aprovação e modificação 
dos documentos previsionais.  
 
• Capítulo XI – Prestação de contas: Capítulo novo, que 
trata da organização e aprovação dos documentos de 
prestação de contas, da prestação de contas intercalar, 
bem como da consolidação de contas. (…)” (Informação 

Interno/2015/6422, de 2015-06-11) 
 
[Publica-se o Documento no final do presente Boletim] 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL 
 

 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO PROJETO DE REGULAMENTO DO 
PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
O Projeto de Regulamento do Programa de Apoio 
Municipal de Odivelas, aprovado na 3.ª reunião 
extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada 
no dia 28 de abril de 2015, foi publicado no Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 8 de 5 de maio de 2015, 
dando cumprimento ao disposto no artigo 101.º do 
Código de Procedimento Administrativo. Tendo 
decorrido o período de apreciação pública, pelo período 
de 30 dias contados a partir da data da publicação no 
referido Boletim, de acordo com o proposto na 
Informação Interno/2015/6459, de 2015-06-11, foram 
apresentadas sugestões de melhoria ao artigo 9.º, Medida I 
– Atividade Regular: 
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“(…) 
1 – (…) 
2 – (…) 
 
a) (…)  
b) (…) 
c) A atribuição adicional de uma comparticipação financeira, anual 
variável, no valor de € 5,00 (cinco euros), a conceder às entidades do 
Eixo da Juventude e da Cultura, desde que apresentem um limite 
mínimo de 15 elementos inscritos na respetiva entidade, a comprovar 
por declaração emitida por estrutura regional ou nacional ou através 
de documento comprovativo do pagamento de seguro nominal dos 
elementos inscritos; 
d) (Anterior alínea c); 
e) A atribuição da comparticipação financeira, fixa mais variável, a 
conceder por entidade, no âmbito dos Eixos da Juventude e da 
Cultura, para apoio à atividade regular, terá o limite máximo de € 
1.000,00 (mil euros). 
f) (anterior alínea d); 
g) (anterior alínea e) com nova redação (…) - 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 
máximo a atribuir será de € 3.500,00 (três mil e quinhentos euros). 
(…)” (Informação Interno/2015/6459, de 2015-06-11) 
 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 
 

 
 

SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA 
RECUPERAÇÃO DO IVA 

 
Emissão de parecer prévio favorável para celebração de 
contrato de prestação de serviço de consultoria técnica 
para recuperação do IVA incorrido nas aquisições 
efetuadas pelo Município de Odivelas, com a empresa 
Deloitte & Associados, SROC, SA, de acordo com o 
proposto na Informação Interno/2015/6457, de 2015-06-
11. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 

ATIVIDADES DE APOIO ÀS ARTES DO ESPETÁCULO 
PROJETO BANDA MAIOR 

 
Emissão de parecer prévio favorável à celebração do 
contrato de prestação de serviço, na modalidade de 
avença, com Ricardo Augusto Teixeira Silva, para o 
Projeto Banda Maior, no âmbito das atividades de apoio 
às artes do Espetáculo, de acordo com o proposto na 
Informação Interno/2015/6371, de 2015-06-09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

RETIRADA DE PONTO 
 

 
 

REABILITAÇÃO DE PAREDES EXTERIORES NA 
PISCINA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Retirada do Ponto “Proposta de emissão de parecer 
prévio favorável para celebração de contrato de prestação 
de serviços, para reabilitação de paredes exteriores, na 
Piscina Municipal de Odivelas”, da ordem de trabalhos da 
presente reunião. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 
 

 
 

DISTRIBUIÇÃO DA REVISTA MUNICIPAL 2015 
RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DA SENHORA PRESIDENTE 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente, exarado 
na Informação Interno/2015/5998, de 2015-05-30, de 
autorização para emissão de parecer prévio favorável à 
celebração do contrato de prestação de serviços, na 
modalidade de tarefa, para distribuição da Revista 
Municipal referente ao primeiro semestre de 2015. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

APRESENTAÇÃO DOS ESPETÁCULOS INSERIDOS NA 
PROGRAMAÇÃO REGULAR DO CENTRO CULTURAL 

MALAPOSTA – RATIFICAÇÃO 
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente, exarado 
na Informação Interno/2015/6239, de 2015-06-04, de 
autorização para emissão de parecer prévio favorável à 
celebração dos contratos de aquisição de prestação de 
serviços, na modalidade de tarefa, para apresentação dos 
espetáculos inseridos na programação regular de fevereiro, 
março, abril e maio de 2015, do Centro Cultural 
Malaposta, com as várias entidades mencionadas na 
referida informação. 
 
“(…) 
A) Objeto do Contrato 
 
Cinesgrama ou Exercício Num Palco Imaginado 
 
● O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro Cinesgrama ou Exercício Num Palco 
Imaginado, no Auditório do Centro Cultural Malaposta, 
de 12 a 15 de fevereiro de 2015; 
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● A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 134,74 € (cento e trinta e 
quatro euros e setenta e quatro cêntimos), encontrando-se 
a adjudicatária isenta de IVA, ao abrigo do art.º 53º do 
CIVA. 
 
Orquestra Típica Milongueira de Lisboa 
 
● O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de música Orquestra Típica Milongueira de 
Lisboa, no Auditório do Centro Cultural Malaposta, no 
dia 23 de fevereiro de 2015; 
● A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato um valor total de 212,84 € (duzentos e doze 
euros e oitenta e quatro cêntimos) distribuídos da seguinte 
forma: 
 
￫ O montante de 41,88 € (quarenta e um euros e oitenta e 
oito cêntimos) à Alexandra Margarida Nabais Saraiva Rua, 
residente na Av. David Mourão Ferreira, Bloco H, n.º 27 
– 3º A, 1750-220 Lisboa, Contribuinte Fiscal n.º 226 378 
330, encontrando-se a adjudicatária sujeita a IVA e faz 
retenção na fonte nos termos do art.º 9º do Decreto- Lei 
n.º 42/91 de 22 de janeiro; 
￫ O montante de 42,74 € (quarenta e dois euros e setenta 
e quatro cêntimos) ao Carlos Manuel Saraiva Ferreiro, 
Praceta Fernando Pessoa Nº3 10Dtº, 2790-065 Carnaxide, 
Contribuinte Fiscal n.º 137 543 719, encontrando-se a 
adjudicatária isenta de IVA, ao abrigo do art.º 53º do 
CIVA e não faz retenção na fonte nos termos do art.º 9º 
do Decreto- Lei n.º 42/91 de 22 de janeiro; 
￫ O montante de 42,74 € (quarenta e dois euros e setenta 
e quatro cêntimos) ao Vasco José Rodrigues Guerreiro de 
Sousa, Rua Rogério da Gama Gil, 9 - 1dto Quinta da 
Parreirinha, 2695-064 Bobadela, Contribuinte Fiscal n.º 
176 344 292, encontrando-se a adjudicatária isenta de 
IVA, ao abrigo do art.º 53º do CIVA e não faz retenção 
na fonte nos termos do art.º 9º do Decreto- Lei n.º 42/91 
de 22 de janeiro; 
￫ O montante de 42,74 € (quarenta e dois euros e setenta 
e quatro cêntimos) à Inês Rita Teixeira Vaz, Avenida 
Dom Rodrigo da Cunha - nº15 - Cave, 1700-140 Lisboa, 
Contribuinte Fiscal n.º 256 091 315, encontrando-se a 
adjudicatária isenta de IVA, ao abrigo do art.º 53º do 
CIVA e não faz retenção na fonte nos termos do art.º 9º 
do Decreto- Lei n.º 42/91 de 22 de janeiro; 
￫ O montante de 42,74 €(quarenta e dois euros e setenta e 
quatro cêntimos) ao José Miguel Osório Tapadas, Rua das 
Azenhas, 23, 1º Dto., 2730-270 Barcarena, Contribuinte 
Fiscal n.º 210 263 253, encontrando-se a adjudicatária 
isenta de IVA, ao abrigo do art.º 53º do CIVA e não faz 
retenção na fonte nos termos do art.º 9º do Decreto- Lei 
n.º 42/91 de 22 de janeiro; 
 
Ciclo de Filmes Os Filmes Libertam a Cabeça: Fado 
Camané 
 

● O objeto do contrato consiste na apresentação do Ciclo 
de Filmes Os Filmes Libertam a Cabeça: Fado Camané, 
no Auditório do Centro Cultural Malaposta, no dia 25 de 
fevereiro de 2015; 
● A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 230 € (duzentos e trinta 
euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 
 
Afinação do Piano existente no Auditório Centro Cultural 
Malaposta para a apresentação do espetáculo Abril 
Sempre 
 
● O objeto do contrato consiste na prestação de serviço 
de afinação do Piano existente no Auditório do Centro 
Cultural Malaposta, para a apresentação do espetáculo 
Abril Sempre, no Auditório do Centro Cultural Malaposta, 
no dia 24 de abril de 2015; 
● A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 80 € (oitenta euros), acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor; 
 
A menina que detestava livros 
 
● O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro infantil A menina que detestava 
livros, no Auditório do Centro Cultural Malaposta, no dia 
27 de março de 2015; 
● A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 241,59 € (duzentos e quarenta 
e um euros e cinquenta e nove cêntimos), encontrando-se 
a adjudicatária isenta de IVA, ao abrigo do art.º 9º do 
CIVA; 
 
A História da Carochinha e O Patinho Feio 
 
● O objeto do contrato consiste na apresentação dos 
espetáculos de teatro infantil A História da Carochinha e 
O Patinho Feio, no Auditório, no Café-Teatro e na Black-
Box do Centro Cultural Malaposta, os dias 10 e 11 de 
fevereiro, 20 e 27 de março e 5, 14, 26 de maio de 2015; 
● A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 1196,83 € (mil cento e 
noventa e seis euros e oitenta e três cêntimos) 
encontrando-se o adjudicatário isento de IVA, ao abrigo 
do art.º 9º do CIVA mas faz retenção na fonte; 
 
Academia de Pintura 
 
● O objeto do contrato consiste a realização da Academia 
de Pintura, na Black Blox do Centro Cultural Malaposta, 
nos dias 21 e 28 de março e 11, 12 e 25 de abril e 9, 17, 24 
e 30 de maio de 2015; 
● A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 324,39 € (trezentos e vinte e 
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quatro euros e trinta e nove cêntimos) encontrando-se o 
adjudicatário isento de IVA, ao abrigo do art.º 9º do 
CIVA mas faz retenção na fonte; 
 
Oficina de Formação e Teatro e Workshop de Iluminação 
Cénica  
 
● O objeto do contrato consiste na realização da Oficina 
de Formação e Teatro e Workshop de Iluminação Cénica, 
na Black Blox do Centro Cultural Malaposta, nos dias 2, 9, 
16, 23 e 30 de março, 6, 13, 20 e 27 de abril e 4, 11, 18 e 
25 de maio de 2015; 
● A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 441,06 € (quatrocentos e 
quarenta e um euros e seis cêntimos) encontrando-se o 
adjudicatário isento de IVA, ao abrigo do art.º 9º do 
CIVA; 
 
Princesa… Porque Bocejas Tu? 
 
●  O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro infantil Princesa… Porque Bocejas 
Tu? no Café-Teatro do Centro Cultural Malaposta, no dia 
10 de março de 2015; 
● A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 81,77 €, (oitenta e um euros e 
setenta e sete cêntimos), encontrando-se a adjudicatária 
isenta de IVA, ao abrigo do art.º 9º do CIVA e não faz 
retenção na fonte nos termos do art.º 9º do Decreto- Lei 
n.º 42/91 de 22 de janeiro; 
 
Lendas de Portugal 
 
● O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro infantil Lendas de Portugal, na Black 
Box do Centro Cultural Malaposta, no dia 20 de março e 
20 de maio de 2015; 
● A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 449,73 € (quatrocentos e 
quarenta e nove euros e setenta e três cêntimos), acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor; 
 
PlayGround 
 
● O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro Play Ground, no Auditório do Centro 
Cultural Malaposta, no dia 29 de maio de 2015; 
● A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 226,72 € (duzentos e vinte e 
seis euros e setenta e dois cêntimos), acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor; 
 
 
 
 

A Piscina (Sem Água) 
 
● O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro A Piscina (Sem Água), na Black Box 
do Centro Cultural Malaposta, nos dias 5, 6, 7, 13, 14, 19, 
30, 21, 2, 27 e 28 de março de 2015; 
● A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato os seguintes valores: 269,47 € (duzentos e 
sessenta e nove euros e quarenta e sete cêntimos), a pagar 
a Alice Margarida Medeiros, encontrando-se a 
adjudicatária isenta de IVA, ao abrigo do art.º 53º do 
CIVA e não faz retenção na fonte nos termos do art.º 9º 
do Decreto- Lei n.º 42/91 de 22 de janeiro e 269,47 € 
(duzentos e sessenta e nove euros e quarenta e sete 
cêntimos) a Luís Moreira Gonzaga, Rua General Taborda, 
encontrando-se o adjudicatário isento de IVA, ao abrigo 
do art.º 9º do CIVA e não faz retenção na fonte nos 
termos do art.º 9º do Decreto- Lei n.º 42/91 de 22 de 
janeiro; 
 
Kolomeike Trio 
 
● O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de música Kolomeike Trio no Auditório do 
Centro Cultural Malaposta, no dia 22 de março de 2015; 
● A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato os seguintes valores: 33,45 € (trinta e três euros e 
quarenta e cinco cêntimos) encontrando-se a adjudicatária 
isenta de IVA, ao abrigo do art.º 9º do CIVA e não faz 
retenção na fonte nos termos do art.º 9º do Decreto- Lei 
n.º 42/91 de 22 de janeiro; 
 
Workshop Leques de Seda 
 
● O objeto do contrato consiste a realização do 
Workshop Leques de Seda, na Black Box do Centro 
Cultural Malaposta, no dia 22 de março de 2015; 
● A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato os seguintes valores: 48,78 € (quarenta e oito 
euros e setenta e oito cêntimos) encontrando-se a 
adjudicatária isenta de IVA, ao abrigo do art.º 53º do 
CIVA e não faz retenção na fonte nos termos do art.º 9º 
do Decreto- Lei n.º 42/91 de 22 de janeiro; 
 
De Medio-Tiempo  
 
● O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de dança De Medio-Tiempo, no Auditório do 
Centro Cultural Malaposta, no dia 29 de março de 2015; 
● A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato os seguintes valores:  
 
￫ O montante de 186,12 € (cento e oitenta e seis euros e 
doze cêntimos) a pagar à Associação Circuito Explosivo, 
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encontrando-se a adjudicatária isenta de IVA, ao abrigo 
do art.º 9º do CIVA; 
￫ O montante de 46,53 € (quarenta e seis euros e 
cinquenta e três cêntimos), a pagar a Carla Sofia Pires da 
Silva Abraços, encontrando-se a adjudicatária isenta de 
IVA, ao abrigo do art.º 9º do CIVA e não faz retenção na 
fonte nos termos do art.º 9º do Decreto- Lei n.º 42/91 de 
22 de janeiro; 
￫ O montante de 98,68 € (noventa e oito euros e sessenta 
e oito cêntimos) a pagar a Gil Manuel Antunes Figueiredo 
Costa encontrando-se o adjudicatário isento de IVA, ao 
abrigo do art.º 9º do CIVA e não faz retenção na fonte 
nos termos do art.º 9º do Decreto- Lei n.º 42/91 de 22 de 
janeiro; 
 
Ciclo de Filmes Os Filmes Libertam a Cabeça: Quem Vai 
à Guerra 
 
● O objeto do contrato consiste na apresentação do Ciclo 
de Filmes Os Filmes Libertam a Cabeça: Quem Vai à 
Guerra, no Auditório do Centro Cultural Malaposta, no 
dia 18 de março de 2015; 
● A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 150€ (cento e cinquenta 
euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 
 
Ciclo de Filmes Os Filmes Libertam a Cabeça: Ilusão 
 
● O objeto do contrato consiste na apresentação do Ciclo 
de Filmes Os Filmes Libertam a Cabeça: Ilusão, na Sala 
Cinema do Centro Cultural Malaposta, no dia 27 de março 
de 2015; 
● A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 150€ (cento e cinquenta 
euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 
 
O Mistério do Fado - O Comédia Fadista 
 
● O objeto do contrato consiste na apresentação de teatro 
O Mistério do Fado - O Comédia Fadista, na Sala Cinema 
do Centro Cultural Malaposta, no dia 27 de março de 
2015; 
● A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 900 € (novecentos euros), 
encontrando-se a adjudicatária isenta de IVA, ao abrigo 
do art.º 9º do CIVA; 
 
Abril Sempre 
 
● O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de música Abril Sempre, no Auditório do 
Centro Cultural Malposta, no dia 24 de abril de 2015; 
● A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato um valor total de 1370 € (mil trezentos e setenta 
euros) distribuídos da seguinte forma: 

￫ O montante de 307.50 € (trezentos e sete euros e 
cinquenta cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, à Pro Nobis – Cooperativa de Atividades Artísticas, 
SRL,  
￫ O montante de 187.50 € (cento e oitenta e sete euros e 
cinquenta cêntimos) a Desidério Gaspar Lázaro, 
encontrando-se a adjudicatária isenta de IVA, ao abrigo 
do art.º 9º do CIVA mas faz retenção na fonte; 
￫ O montante de 375 € (trezentos e setenta e cinco euros) 
a Ana Catarina Sousa Tomás, encontrando-se a 
adjudicatária isenta de IVA, ao abrigo do art.º 9º do CIVA 
mas faz retenção na fonte; 
￫ O montante de 500€ (quinhentos euros) a Cristina 
Isabel Carvalheiro Gomes Loureiro, encontrando-se a 
adjudicatária isenta de IVA, ao abrigo do art.º 9º do CIVA 
e não faz retenção na fonte nos termos do art.º 9º do 
Decreto- Lei n.º 42/91 de 22 de janeiro; 
 
1969 Sobre Identidade, 
 
● O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de teatro 1969 Sobre Identidade no Auditório 
do Centro Cultural Malaposta, no dia 23 de abril 2015; 
● A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato o valor máximo de 123,90 € (cento e vinte e três 
euros e noventa cêntimos), encontrando-se a adjudicatária 
isenta de IVA, ao abrigo do art.º 9º do CIVA; 
 
Tânia Oleiro (Tarde fadista) 
 
● O objeto do contrato consiste na apresentação do 
espetáculo de música Tânia Oleiro (Tarde fadista), no 
Café-Teatro do Centro Cultural Malposta, no dia 29 de 
março de 2015; 
● A entidade adjudicante dispõe-se a pagar pela execução 
de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato um valor total de 534,10 € (quinhentos e trinta e 
quatro euros e dez cêntimos) distribuídos da seguinte 
forma: 
 
￫ O montante de 170 € (cento e setenta euros) 
encontrando-se a adjudicatária sujeito a IVA à taxa legal 
em vigor e retenção a Albertina Cândida Mendes,  
￫ O montante de 120 € (cento e vinte euros) a Tânia 
Oleiro, encontrando-se a adjudicatária isenta de IVA, ao 
abrigo do art.º 9º do CIVA e nos termos do art.º 9º do 
Decreto- Lei n.º 42/91 de 22 de janeiro; 
￫ O montante de 60 € (sessenta euros) a José Silva, 
encontrando-se o adjudicatário isento de IVA, ao abrigo 
do art.º 9º do CIVA e nos termos do art.º 9º do Decreto- 
Lei n.º 42/91 de 22 de janeiro; 
￫ O montante de 250 € (duzentos euros) a David Ribeiro, 
encontrando-se a adjudicatária isenta de IVA, ao abrigo 
do art.º 9º do CIVA, mas faz retenção na fonte.(…)” 
(Informação Interno/2015/6239, de 2015-06-04) 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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APRESENTAÇÃO DE UM ESPETÁCULO INSERIDO NA 
PROGRAMAÇÃO DA V BIENAL DE CULTURAS LUSÓFONAS 

RATIFICAÇÃO 
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente, exarado 
na Informação Interno/2015/6292, de 2015-06-04, de 
autorização para emissão de parecer prévio favorável à 
celebração do contrato de aquisição de prestação de 
serviços, na modalidade de tarefa, para apresentação de 
um espetáculo inserido na programação da V Bienal de 
Culturas Lusófonas. O Objeto do contrato consiste na 
apresentação do espetáculo de música Jockey Quartet, no 
Café-Teatro do Centro Cultural Malaposta, no dia 27 de 
maio de 2015. A entidade adjudicante dispõe-se a pagar 
pela execução de todas as prestações que constituem o 
objeto do contrato o valor máximo de €18,59 (dezoito 
euros e cinquenta e nove cêntimos), encontrando-se o 
adjudicatário isento de IVA. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RECITAL AO PIANO NO ENCONTRO DE ESCRITORES LUSÓFONOS 
NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO DA V BIENAL DE 

CULTURAS LUSÓFONAS – RATIFICAÇÃO 
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente, exarado 
no EDOC/2015/29512, de autorização para emissão de 
parecer prévio favorável à celebração do contrato de 
aquisição de prestação de serviços, com Nuno Margarido 
Lopes, para um recital ao piano, no encontro de 
Escritores Lusófonos no âmbito da programação da V 
Bienal de Culturas Lusófonas. A entidade adjudicante 
dispõe-se a pagar pela execução de todas as prestações que 
constituem o objeto do contrato o valor máximo de 250 € 
(duzentos e cinquenta euros), encontrando-se o 
adjudicatário isento de IVA. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SIMAR 
 

 
 

CONCURSO PÚBLICO N.º 3/2014 – ADENDA AOS CONTRATOS 
 
Adenda aos contratos de assistência técnica, manutenção 
preventiva e corretiva de viaturas ligeiras, pesadas, viaturas 
especiais e máquinas multimarca referentes ao concurso 
público n.º 3/2014 (Processo n.º 14/DM/2015), 
conforme Proposta n.º 412/2015 do Conselho de 
Administração dos SIMAR - Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e 
Odivelas, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/6406, de 2015.06.09. As minutas dos 
referidos contratos foram aprovadas na 5.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 11 de 

março de 2015 (Boletim Municipal das Deliberações 
Decisões n.º 5/2015, de 27 de março, pág. 17). Publicam-
se de seguida as minutas das adendas: 

 
 
 

“ADENDA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO Nº.__/15/CP/UC1 

 
CP 3/2014 - Prestação de Serviços de Assistência Técnica, 
Manutenção Preventiva e Corretiva de Viaturas Ligeiras, 
Pesadas, Viaturas Especiais e Máquinas Multimarca  

 
Lote 1 - Serviço Continuado de Reparação de Máquinas 

 
Aos _____ dias do mês de ______ de dois mil e quinze, 
na sede dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, sita na 
Rua Ilha da Madeira n°. 2 em Loures, encontrando-se 
presentes, em representação dos Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, o Senhor António Manuel 
Pombinho Costa Guilherme, Vogal do Conselho de 
Administração, no uso de competência delegada, 
conferida por deliberação do Conselho de Administração 
de 08.10.2014 
 
E  
 
Em representação de Ildefonso Velez — Indústria 
Metalomecânica, Ld.ª, pessoa coletiva n.º 502984082, o 
senhor ____________ portador do C.C.° ____________, 
válido até __/__/201_, emitido pela República 
Portuguesa, na qualidade de _________ daquela empresa, 
como foi verificado pela certidão permanente subscrita 
em __/__/__ e válida até __/__/____, pessoas cujas 
identidades foram legalmente reconhecidas, lavra-se a 
presente adenda ao contrato de prestação de serviço 
supra. 

 
CLÁUSULA ÚNICA 
Prazo de execução 

 
1. O contrato a celebrar vigorará pelo prazo de 18 meses, 
sem prejuízo das obrigações acessórias que devam 
perdurar para além da cessação do contrato. 
 
2. Independentemente do previsto no número anterior, o 
contrato poderá ser prorrogado, por acordo entre as 
partes, desde que não tenha sido ultrapassado o preço 
contratual, mas a sua duração não poderá exceder 3 anos.- 
 
3 Para efeitos do previsto no número anterior, o 
adjudicatário será notificado, da pretensão do contraente 
público em prorrogar o contrato, com antecedência 
mínima de 30 dias que, não ocorrendo, presume-se 
aceitação tácita. 
 
4. Estando os contratos sujeitos a visto do Tribunal de 
Contas, os mesmos terão início 15 dias após notificados 
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os adjudicatários do visto ou declaração de conformidade 
daquele tribunal. 
 
PRIMEIRO OUTORGANTE 
 
SEGUNDO OUTORGANTE” 

 
 
 

“ADENDA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO Nº.__/15/CP/UC1 

 
CP 3/2014 - Prestação de Serviços de Assistência Técnica, 
Manutenção Preventiva e Corretiva de Viaturas Ligeiras, 
Pesadas, Viaturas Especiais e Máquinas Multimarca 

 
Lote 2 - Serviço Continuado de 
Reparação de Viaturas Ligeiras 

 
Aos _____ dias do mês de ______ de dois mil e quinze, 
na sede dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, sita na 
Rua Ilha da Madeira nº. 2 em Loures, encontrando-se 
presentes, em representação dos Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, o Senhor António Manuel 
Pombinho Costa Guilherme, Vogal do Conselho de 
Administração, no uso de competência delegada, 
conferida por deliberação do Conselho de Administração 
de 08.10.2014  
 
E 
 
Em representação de Simopeças - Viaturas de Limpeza 
Urbana, Ld.ª, pessoa coletiva n.º 503193364, o senhor 
____________ portador do C.C.º ____________, válido 
até __/__/201_, emitido pela República Portuguesa, na 
qualidade de _________ daquela empresa, como foi 
verificado pela certidão permanente subscrita em 
__/__/__ e válida até __/__/____, pessoas cujas 
identidades foram legalmente reconhecidas, lavra-se a 
presente adenda ao contrato de prestação de serviço 
supra. 

 
CLÁUSULA ÚNICA 
Prazo de execução 

 
1. O contrato a celebrar vigorará pelo prazo de 18 meses, 
sem prejuízo das obrigações acessórias que devam 
perdurar para além da cessação do contrato. 
 
2. Independentemente do previsto no número anterior, o 
contrato poderá ser prorrogado, por acordo entre as 
partes, desde que não tenha sido ultrapassado o preço 
contratual, mas a sua duração não poderá exceder 3 anos.-
- 
 
3 Para efeitos do previsto no número anterior, o 
adjudicatário será notificado, da pretensão do contraente 
público em prorrogar o contrato, com antecedência 

mínima de 30 dias que, não ocorrendo, presume-se 
aceitação tácita. 
 
4. Estando os contratos sujeitos a visto do Tribunal de 
Contas, os mesmos terão início 15 dias após notificados 
os adjudicatários do visto ou declaração de conformidade 
daquele tribunal. 
 
PRIMEIRO OUTORGANTE  
 
SEGUNDO OUTORGANTE” 

 
 
 

“ADENDA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO Nº. __/15/CP/UC1 

 
CP 3/2014 - Prestação de Serviços de Assistência Técnica, 
Manutenção Preventiva e Corretiva de Viaturas Ligeiras, 
Pesadas, Viaturas Especiais e Máquinas Multimarca  

 
Lote 3 - Serviço Continuado de Reparação de 
Viaturas Pesadas de Mercadorias sem Grua 

 
Aos _____ dias do mês de ______ de dois mil e quinze, 
na sede dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, sita na 
Rua Ilha da Madeira nº. 2 em Loures, encontrando-se 
presentes, em representação dos Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, o Senhor António Manuel 
Pombinho Costa Guilherme, Vogal do Conselho de 
Administração, no uso de competência delegada, 
conferida por deliberação do Conselho de Administração 
de 08.10.2014  
 
E 
 
Em representação de Simopeças - Viaturas de Limpeza 
Urbana, Ld.ª, pessoa coletiva n.º 503193364, o senhor 
____________ portador do C.C.º ____________, válido 
até __/__1201_, emitido pela República Portuguesa, na 
qualidade de _________ daquela empresa, como foi 
verificado pela certidão permanente subscrita em 
__/__/___ e válida até __/__/___, pessoas cujas 
identidades foram legalmente reconhecidas, lavra-se a 
presente adenda ao contrato de prestação de serviço 
supra. 

 
CLÁUSULA UNICA 

Prazo de execução 
 

1. O contrato a celebrar vigorará pelo prazo de 18 meses, 
sem prejuízo das obrigações acessórias que devam 
perdurar para além da cessação do contrato.  
 
2. Independentemente do previsto no número anterior, o 
contrato poderá ser prorrogado, por acordo entre as 
partes, desde que não tenha sido ultrapassado o preço 
contratual, mas a sua duração não poderá exceder 3 anos. 
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3. Para efeitos do previsto no número anterior, o 
adjudicatário será notificado, da pretensão do contraente 
público em prorrogar o contrato, com antecedência 
mínima de 30 dias que, não ocorrendo, presume-se 
aceitação tácita.  
 
4. Estando os contratos sujeitos a visto do Tribunal de 
Contas, os mesmos terão início 15 dias após notificados 
os adjudicatários do visto ou declaração de conformidade 
daquele tribunal.  
 
PRIMEIRO OUTORGANTE  
 
SEGUNDO OUTORGANTE” 

 
 
 

“ADENDA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO Nº. __/15/CP/UC1 

 
CP 3/2014 - Prestação de Serviços de Assistência Técnica, 
Manutenção Preventiva e Corretiva de Viaturas Ligeiras, 
Pesadas, Viaturas Especiais e Máquinas Multimarca  

 
Lote 4 - Serviço Continuado de Reparação de 
Viaturas Pesadas de Mercadorias com Grua 

 
Aos _____ dias do mês de ______ de dois mil e quinze, 
na sede dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, sita na 
Rua Ilha da Madeira n°. 2 em Loures, encontrando-se 
presentes, em representação dos Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, o Senhor António Manuel 
Pombinho Costa Guilherme, Vogal do Conselho de 
Administração, no uso de competência delegada, 
conferida por deliberação do Conselho de Administração 
de 08.10.2014  
 
E  
 
Em representação de Juncauto - Auto Reparadora de 
Mecânica Pesada, Ld.ª, pessoa coletiva n.º 503020842, o 
senhor ____________ portador do C.C.º ____________, 
válido até _/_/201_, emitido pela República Portuguesa, 
na qualidade de _________ daquela empresa, como foi 
verificado pela certidão permanente subscrita em 
__/__/__ e válida até __/__/__, pessoas cujas 
identidades foram legalmente reconhecidas, lavra-se a 
presente adenda ao contrato de prestação de serviço 
supra. 

 
CLÁUSULA ÚNICA 

Prazo de execução 
 

1. O contrato a celebrar vigorará pelo prazo de 18 meses, 
sem prejuízo das obrigações acessórias que devam 
perdurar para além da cessação do contrato. 
 

2. Independentemente do previsto no número anterior, o 
contrato poderá ser prorrogado, por acordo entre as 
partes, desde que não tenha sido ultrapassado o preço 
contratual, mas a sua duração não poderá exceder 3 anos. 
 
3. Para efeitos do previsto no número anterior, o 
adjudicatário será notificado, da pretensão do contraente 
público em prorrogar o contrato, com antecedência 
mínima de 30 dias que, não ocorrendo, presume-se 
aceitação tácita. 
 
4 Estando os contratos sujeitos a visto do Tribunal de 
Contas, os mesmos terão início 15 dias após notificados 
os adjudicatários do visto ou declaração de conformidade 
daquele tribunal. 
 
PRIMEIRO OUTORGANTE 
 
SEGUNDO OUTORGANTE” 

 
 
 

“ADENDA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO Nº. __/15/CP/UC1 

 
CP 3/2014 - Prestação de Serviços de Assistência Técnica, 
Manutenção Preventiva e Corretiva de Viaturas Ligeiras, 
Pesadas, Viaturas Especiais e Máquinas Multimarca 

 
Lote 5 - Serviço Continuado de Reparação de 
Viaturas Pesadas de Recolha Posterior RSU 

 
Aos _____ dias do mês de ______ de dois mil e quinze, 
na sede dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, sita na 
Rua Ilha da Madeira n°. 2 em Loures, encontrando-se 
presentes, em representação dos Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, o Senhor António Manuel 
Pombinho Costa Guilherme, Vogal do Conselho de 
Administração, no uso de competência delegada, 
conferida por deliberação do Conselho de Administração 
de 08.10.2014 
 
E 
 
Em representação de Juncauto - Auto Reparadora de 
Mecânica Pesada, Ld.ª, pessoa coletiva n.º 503020842, o 
senhor ____________ portador do C.C.º ____________, 
válido até _/_/201_, emitido pela República Portuguesa, 
na qualidade de _________ daquela empresa, como foi 
verificado pela certidão permanente subscrita em _/_/__ 
e válida até __/__/__, pessoas cujas identidades foram 
legalmente reconhecidas, lavra-se a presente adenda ao 
contrato de prestação de serviço supra. 
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CLÁUSULA ÚNICA 
Prazo de execução 

 
1. O contrato a celebrar vigorará pelo prazo de 18 meses, 
sem prejuízo das obrigações acessórias que devam 
perdurar para além da cessação  
 
2. Independentemente do previsto no número anterior, o 
contrato poderá ser prorrogado, por acordo entre as 
partes, desde que não tenha sido ultrapassado o preço 
contratual, mas a sua duração não poderá exceder 3 anos.  
 
3. Para efeitos do previsto no número anterior, o 
adjudicatário será notificado, da pretensão do contraente 
público em prorrogar o contrato, com antecedência 
mínima de 30 dias que, não ocorrendo, presume-se 
aceitação tácita.  
 
4. Estando os contratos sujeitos a visto do Tribunal de 
Contas, os mesmos terão início 15 dias após notificados 
os adjudicatários do visto ou declaração de conformidade 
daquele tribunal. 
 
PRIMEIRO OUTORGANTE 
 
SEGUNDO OUTORGANTE” 

 
 
 

ADENDA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO Nº. __/15/CP/UC1 

 
CP 3/2014 - Prestação de Serviços de Assistência Técnica, 
Manutenção Preventiva e Corretiva de Viaturas Ligeiras, 
Pesadas, Viaturas Especiais e Máquinas Multimarca  

 
Lote 6 - Serviço Continuado de Reparação de Viaturas 

Pesadas de Recolha Lateral de RSU 
 

Aos _____ dias do mês de ______ de dois mil e quinze, 
na sede dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, sita na 
Rua Ilha da Madeira n°. 2 em Loures, encontrando-se 
presentes, em representação dos Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, o Senhor António Manuel 
Pombinho Costa Guilherme, Vogal do Conselho de 
Administração, no uso de competência delegada, 
conferida por deliberação do Conselho de Administração 
de 08.10.2014 
 
E  
 
Em representação de DriveLine Unipessoal, Ld.ª, pessoa 
coletiva n.º 508553393, o senhor ____________, 
portador do C.C.º ____________, válido até _/_/201_, 
emitido pela República Portuguesa, na qualidade de 
_________ daquela empresa, como foi verificado pela 
certidão permanente subscrita em _/_/.__ e válida até 
_/_/__, pessoas cujas identidades foram legalmente 

reconhecidas, lavra-se a presente adenda ao contrato de 
prestação de serviço supra. 

 
CLÁUSULA ÚNICA 
Prazo de execução 

 
1. O contrato a celebrar vigorará pelo prazo de 18 meses, 
sem prejuízo das obrigações acessórias que devam 
perdurar para além da cessação do contrato.  
 
2. Independentemente do previsto no número anterior, o 
contrato poderá ser prorrogado, por acordo entre as 
partes, desde que não tenha sido ultrapassado o preço 
contratual, mas a sua duração não poderá exceder 3 anos.  
 
3. Para efeitos do previsto no número anterior, o 
adjudicatário será notificado, da pretensão do contraente 
público em prorrogar o contrato, com antecedência 
mínima de 30 dias que, não ocorrendo, presume-se 
aceitação tácita. 
 
4. Estando os contratos sujeitos a visto do Tribunal de 
Contas, os mesmos terão início 15 dias após notificados 
os adjudicatários do visto ou declaração de conformidade 
daquele tribunal.  
 
PRIMEIRO OUTORGANTE  
 
SEGUNDO OUTORGANTE” 

 
 
 

“ADENDA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO Nº. __/15/CP/UC1 

 
CP 3/2014 - Prestação de Serviços de Assistência Técnica, 
Manutenção Preventiva e Corretiva de Viaturas Ligeiras, 
Pesadas, Viaturas Especiais e Máquinas Multimarca 

 
Lote 7 - Serviço Continuado de Reparação de 

Viaturas de Lava Contentores de RSU 
 

Aos _____ dias do més de ______ de dois mil e quinze, 
na sede dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, sita na 
Rua Ilha da Madeira n°. 2 em Loures, encontrando-se 
presentes, em representação dos Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, o Senhor António Manuel 
Pombinho Costa Guilherme, Vogal do Conselho de 
Administração, no uso de competência delegada, 
conferida por deliberação do Conselho de Administração 
de 08.10.2014  
 
E 
 
Em representação de DriveLine Unipessoal, Ld.ª, pessoa 
coletiva n.º 508553393, o senhor _____________ 
portador do C.C.º ____________, válido até _/_/201_, 
emitido pela República Portuguesa, na qualidade de 
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_________ daquela empresa, como foi verificado pela 
certidão permanente subscrita em _/_/__ e válida até 
_/_/__, pessoas cujas identidades foram legalmente 
reconhecidas, lavra-se a presente adenda ao contrato de 
prestação de serviço supra. 

 
CLÁUSULA ÚNICA 
Prazo de execução 

 
1. O contrato a celebrar vigorará pelo prazo de 18 meses, 
sem prejuízo das obrigações acessórias que devam 
perdurar para além da cessação do contrato. 
 
2. Independentemente do previsto no número anterior, o 
contrato poderá ser prorrogado, por acordo entre as 
partes, desde que não tenha sido ultrapassado o preço 
contratual, mas a sua duração não poderá exceder 3 anos.  
 
3. Para efeitos do previsto no número anterior, o 
adjudicatário será notificado, da pretensão do contraente 
público em prorrogar o contrato, com antecedência 
mínima de 30 dias que, não ocorrendo, presume-se 
aceitação tácita.  
 
4. Estando os contratos sujeitos a visto do Tribunal de 
Contas, os mesmos terão início 15 dias após notificados 
os adjudicatários do visto ou declaração de conformidade 
daquele tribunal.  
 
PRIMEIRO OUTORGANTE 
 
SEGUNDO OUTORGANTE” 

 
 
 

“ADENDA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO Nº. __/15/CP/UC1 

 
CP 3/2014 - Prestação de Serviços de Assistência Técnica, 
Manutenção Preventiva e Corretiva de Viaturas Ligeiras, 
Pesadas, Viaturas Especiais e Máquinas Multimarca 

 
Lote 8 - Serviço Continuado de Reparação de 

Viaturas Pesadas do Saneamento 
 

Aos _____ dias do mês de ______ de dois mil e quinze, 
na sede dos Serviços Intermunicipalizados de Água e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, sita na 
Rua Ilha da Madeira n°. 2 em Loures, encontrando-se 
presentes, em representação dos Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas, o Senhor António Manuel 
Pombinho Costa Guilherme, Vogal do Conselho de 
Administração, no uso de competência delegada, 
conferida por deliberação do Conselho de Administração 
de 08.10.2014 
 
E 
 

Em representação de Juncauto - Auto Reparadora de 
Mecânica Pesada, Ld.ª, pessoa coletiva n.º 503020842, o 
senhor ____________ portador do C.C.º , , válido até 
__/__/201_, emitido pela República Portuguesa, na 
qualidade de _________ daquela empresa, como foi 
verificado pela certidão permanente subscrita em _/_/___ 
e válida até _/_/___, pessoas cujas identidades foram 
legalmente reconhecidas, lavra-se a presente adenda ao 
contrato de prestação de serviço supra.  

 
CLÁUSULA ÚNICA 
Prazo de execução 

 
1. O contrato a celebrar vigorará pelo prazo de 18 meses, 
sem prejuízo das obrigações acessórias que devam 
perdurar para além da cessação do contrato. 
 
2. Independentemente do previsto no número anterior, o 
contrato poderá ser prorrogado, por acordo entre as 
partes, desde que não tenha sido ultrapassado o preço 
contratual, mas a sua duração não poderá exceder 3 anos.  
 
3. Para efeitos do previsto no número anterior, o 
adjudicatário será notificado, da pretensão do contraente 
público em prorrogar o contrato, com antecedência 
mínima de 30 dias que, não ocorrendo, presume-se 
aceitação tácita.  
 
4. Estando os contratos sujeitos a visto do Tribunal de 
Contas, os mesmos terão início 15 dias após notificados 
os adjudicatários do visto ou declaração de conformidade 
daquele tribunal.  
 
PRIMEIRO OUTORGANTE  
 
SEGUNDO OUTORGANTE” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTA ELEVATÓRIA 
AMOREIRA ZB/CANEÇAS ZB 

 
Processo n.º 15/DM/2015 relativo à empreitada de 
substituição de conduta elevatória da Amoreira 
ZB/Caneças ZB, relativamente ao qual foi deliberado o 
seguinte, conforme Proposta do Conselho de 
Administração dos SIMAR - Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e 
Odivelas, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/6407, de 2015.06.09: 
 
-Autorização da despesa de 623.960,00€ + IVA e início do 
procedimento; 
 
-Aprovação do Programa do Concurso e do Caderno de 
Encargos;  
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-Aprovação da nomeação dos elementos do júri 
identificados na Proposta 409/2015; 
 
-Delegar as competências previstas nos artigos 77.º, 85.º, 
100.º e 104.º, do n.º 3 do CCP, na Sr.ª Coordenadora da 
Unidade de Contratação 2; 
 
-Delegar as competências previstas nos artigos 50.º e 61.º 
ao abrigo do n.º 1 do artigo 109.º do CCP, no júri do 
procedimento. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
Proposta de aditamento à composição do Conselho 
Municipal de Educação de Odivelas para o mandato 
autárquico de 2013/2017 (composição aprovada na 6.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 26 
de março de 2014 -Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 7/2014, de 8 de abril, pág. 10- e na 6.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal de Odivelas, de 
16 de abril de 2014 -Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 8/2014, de 22 de abril, pág. 28-), de acordo 
com o proposto na informação Interno/2015/6079, de 
2015.06.02, passando a alínea n) do nº 2 da proposta de 
composição, constante da informação n.º 
Interno/2014/5980, de 2014.03.17 (deliberada na reunião 
e sessão acima mencionadas), a ter a seguinte redação:  
 
Onde se lê: “Diretores dos agrupamentos de escolas e escolas não 
agrupadas do Concelho de Odivelas, representados pela Diretora 
Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas, Professora Odília 
César” 
 
Passe a ler-se: “Os diretores dos agrupamentos de escolas e de 
escolas não agrupadas da área do município.”.  
 
O que equivale a dizer que passam a integrar o Conselho 
Municipal de Educação de Odivelas os seguintes diretores:  
 
Dr. Jorge Nunes - Agrupamento de Escolas nº 1 de 
Odivelas (Braamcamp Freire – Pontinha);  
 
Dr. Rui Almeida - Agrupamento de Escolas n.º 4 de 
Odivelas (Adelaide Cabette);  
 
Dr. Fernando Costa - Agrupamento de Escolas de 
Caneças;  
 
Dra. Ana Gralheiro - Agrupamento de Escolas D. Dinis;  
 

Dra. Fernanda Barreiros - Agrupamento de Escolas 
Moinhos da Arroja; 
 
Dra. Rosário Ferreira - Agrupamento de Escolas Pedro 
Alexandrino - Póvoa de Santo Adrião;  
 
Dra. Odília César - Agrupamento de Escolas a Sudoeste 
de Odivelas;  
 
Dra. Fátima Silva - Agrupamento de Escolas Vasco 
Santana;  
 
Dr. Edgar Oleiro - Escola Secundária da Ramada; 
 
Eng.º José Aires - Escola Profissional Agrícola da Paiã. 
 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
ANO LETIVO 2015/2016 

 
Proposta de implementação das atividades de 
enriquecimento curricular (AEC) no 1.º ciclo do ensino 
básico, para o ano letivo 2015/2016, programa que se 
traduz numa oferta educativa e formativa gratuita, de 
inscrição facultativa, que se desenvolve ao longo do ano 
letivo e garante uma diversidade de atividades 
consideradas relevantes para a formação integral dos 
alunos e possibilita a articulação com as famílias numa 
ocupação útil e consequente dos tempos não letivos, 
destinada aos alunos dos quatro anos de escolaridade das 
escolas do 1.º ciclo do ensino básico da rede pública do 
concelho, tendo como enquadramento o Despacho n.º 
9265-B/2013, de 15 de julho, nos termos e de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2015/6357, de 
2015.06.08. 
 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MOINHOS DA ARROJA 
REFEIÇÕES ESCOLARES – ANO LETIVO 2014/2015 

ACORDO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 
 

Alteração do acordo de colaboração e cooperação 
celebrado entre a Câmara Municipal de Odivelas e o 
Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja, aprovado na 
13.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
de 2 de julho de 2014 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 14/2014, de 15 de julho, pág. 
10), no âmbito da comparticipação das refeições escolares 
do jardim de infância e 1.º ciclo do ensino básico da 
Escola Básica de Porto Pinheiro, para o ano letivo 
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2014/2015, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/6316, de 2015.06.09. 
 
 

“ACORDO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 
 
Considerando que:  
 
1. De acordo com a Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, é 
competência das autarquias locais, em matéria de 
Educação (rede pública) “deliberar no domínio da ação 
social escolar, designadamente no que respeita a 
alimentação, alojamento e atribuição de auxílios 
económicos a estudantes” (alínea hh), do ponto 1 do 
artigo 33.º da sub-secção I, secção III;  
 
2. Ao abrigo do Contrato de Execução nº 366/2009 de 27 
de outubro assinado entre a Câmara Municipal de 
Odivelas e o Ministério da Educação e Ciência a Escola 
Básica de Moinhos da Arroja não integrou o processo de 
transferência de competências no domínio da gestão do 
parque escolar do 2º e 3º CEB, pelo que a sua gestão é da 
competência da Direção Geral dos Estabelecimentos 
Escolares – Direção de Serviços da Região de Lisboa e 
Vale do Tejo (DGEstE-DSRLVT);  
 
3. O refeitório escolar da Escola Básica Moinhos da 
Arroja é único e serve os alunos que frequentam os 
diferentes níveis de educação e ensino (pré-escolar, 1.º , 
2.º e 3.º ciclos);  
 
4. O fornecimento do serviço de refeições é da 
competência da DGEstE-DSRLVT no que se refere ao 2º 
e 3º ciclos, o Caderno de Encargos prevê apenas o 
fornecimento do serviço de almoço e está concessionado 
a uma empresa de restauração coletiva;  
 
5. A Câmara Municipal de Odivelas, por deliberação do 
Executivo Municipal, na sua 6ª Reunião Ordinária de 29 
de Março de 2011, fornece três refeições diárias a todos os 
alunos do pré-escolar e do 1º ciclo da rede pública, desde 
setembro de 2011;  
 
6. O processo de organização e monitorização do 
fornecimento do serviço de refeições municipal (pequeno 
almoço, almoço e lanche) é da responsabilidade da 
Câmara Municipal de Odivelas em articulação com os 
Coordenadores dos estabelecimentos de ensino EB1/JI e 
que a prestação do serviço na Escola Básica de Porto 
Pinheiro constitui uma situação atípica, na medida que o 
processo de fornecimento de refeições está à 
responsabilidade da empresa que fornece as refeições na 
Escola Básica de Moinhos da Arroja; 
 
7. Foi assinado entre a DGEstE-DSRLVT e Câmara 
Municipal de Odivelas um Protocolo de Fornecimento de 
Refeições Escolares a Crianças das Educação Pré-escolar e 
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, para vigorar no ano 
letivo 2014/2015, cujo objetivo é estabelecer os termos e 
condições em que ambas as entidades de comprometem a 

garantir o fornecimento de refeições aos alunos do 1.º 
CEB e JI, através dos refeitórios das escolas do 2.º e 3.º 
ciclo do ensino básico, cuja cópia constitui um anexo ao 
presente Acordo;  
 
8. No âmbito do referido protocolo, compete à Câmara 
Municipal de Odivelas exercer um controlo direto da 
gestão do fornecimento das refeições, traduzido no 
acompanhamento local do funcionamento do serviço e 
fiscalização do cumprimento das normas aplicáveis, 
conforme estipulado no ponto 1 da cláusula 3.ª; 
 
9. O Protocolo ora assinado entre a Câmara Municipal de 
Odivelas e a DGEstE implica a necessidade de proceder à 
alteração do Acordo de Cooperação e Colaboração 
existente entre a Câmara Municipal de Odivelas e a 
Direção do Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja. 
 
É celebrado o presente Acordo de Colaboração e 
Cooperação entre:  
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em 
Odivelas, pessoa coletiva com o número 504 293 125, 
neste ato representado pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho Amador 
adiante designado por PRIMEIRO OUTORGANTE;  
 
e  
 
O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOINHOS 
DA ARROJA com sede na escola EB2,3 Moinhos da 
Arroja, RUA Fernando Lopes Graça, 2675-549 Odivelas, 
Pessoa Coletiva n.º 600079473, neste ato representado 
pela Senhora Diretora do Agrupamento, Fernanda 
Mendes Barreiro, adiante designado por SEGUNDO 
OUTORGANTE;  
 
É de livre vontade e de boa fé celebrado o presente 
Acordo de Colaboração e Cooperação, que se rege pelas 
cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir.  
 

Cláusula Primeira 
(Do Objeto) 

 
1. O presente acordo tem por objeto estabelecer os 
termos e as condições do fornecimento do serviço de 
refeições escolares (pequeno almoço, almoço e lanche) aos 
alunos da Escola Básica de Porto Pinheiro.  
 

Cláusula Segunda 
(Âmbito de Aplicação) 

 
São beneficiários do serviço de refeições escolares todos 
os alunos que frequentam a Escola Básica de Porto 
Pinheiro, independentemente, da condição sócio-
económica dos seus agregados familiares. 
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Cláusula Terceira 
(Das Condições de Acesso e do 

Pagamento do Preço das Refeições) 
 
1. Por Despacho do Ministério da Educação, é 
anualmente fixado o preço da refeição a pagar pelos 
alunos que frequentam os estabelecimentos de educação e 
ensino da rede pública;  
 
2. A Câmara Municipal de Odivelas, enquanto entidade 
responsável pela gestão dos refeitórios dos 
estabelecimentos de educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo 
do Ensino Básico no Município de Odivelas, fixa 
anualmente o preço das refeições a pagar pelos alunos, 
tendo por base os valores estabelecidos pelo Ministério da 
Educação para o serviço de almoço. Quanto aos serviços 
de pequeno-almoço e lanche, os valores fixados são da 
responsabilidade da Câmara Municipal de Odivelas.  
 
3. Para efeitos de fornecimento do serviço de refeições 
são considerados os seguintes escalões: 
 
a) Escalão A – Aluno carenciado – Alunos cujo agregado 
familiar se encontra incluído no 1.º escalão para efeitos de 
atribuição do abono de família. Neste escalão, a Câmara 
Municipal de Odivelas suporta integralmente o custo da 
refeição;  
 
b) Escalão B – Alunos Carenciados – Alunos cujo 
agregado familiar se encontra incluído no 2.º escalão para 
efeitos de atribuição do abono de família. Neste escalão, a 
Câmara Municipal de Odivelas suporta a diferença entre o 
custo da refeição e 50% do valor a pagar pelo aluno;  
 
c) Escalão C – Alunos não carenciados – Alunos cujo 
agregado familiar se encontra incluído no 3.º escalão e 
seguintes para efeitos de atribuição do abono de família. 
Neste escalão, a Câmara Municipal de Odivelas suporta a 
diferença de preço entre o custo da refeição e o valor a 
pagar pelo aluno.  
 
4. Para efeitos do serviço de almoço, a Câmara Municipal 
de Odivelas comparticipa a diferença entre o valor real da 
refeição praticado pela DGEstE-DSRLVT e o valor da 
comparticipação das famílias, conforme despacho do 
Ministério da Educação e Ciência a publicar anualmente.  
 
5. Para efeitos do serviço de pequeno-almoço e lanche a 
Câmara Municipal de Odivelas efetua o pagamento 
integral da refeição diretamente à empresa adjudicatária do 
serviço, nos termos do procedimento em vigor para cada 
ano letivo 

 
Cláusula Quarta 

(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante, na qualidade de entidade 
responsável pelo serviço de refeições ao pré-escolar e 1º 
ciclo do ensino básico compromete-se a:  

a) Disponibilizar ao Segundo Outorgante a listagem 
nominativa dos alunos beneficiários da ação social escolar 
a frequentar da Escola Básica de Porto Pinheiro, para 
possibilitar ao registo de refeições na aplicação 
RECORRA;  
 
b) Efetuar a entrega de senhas de pequeno-almoço, 
almoço e lanche ao Segundo Outorgante, para efeitos da 
venda direta das mesmas aos pais e encarregados de 
educação, cuja aquisição ocorre no espaço da Escola 
Básica de Moinhos da Arroja;  
 
c) Afetar recursos humanos destinados ao apoio, 
organização e funcionamento do refeitório escolar, dos 
alunos da Escola Básica de Porto Pinheiro. 
 
d) Emitir bimensalmente as Faturas comprovativas da 
aquisição das refeições, mediante a contraentrega das 
tabelas preenchidas pelo Segundo Outorgante e visadas 
pelo Primeiro Outorgante, onde constem os seguinte 
elementos: listagem nominal com Números de 
Identificação Fiscal (NIF) dos alunos, escalão de 
comparticipação, identificação do número e tipo de 
refeição consumida;  
 
e) Transferir trimestralmente para o Segundo Outorgante, 
os montantes destinados a suportar os custos do 
funcionamento do refeitório escolar da Escola Básica de 
Porto Pinheiro (gás, eletricidade, água e manutenção dos 
equipamentos de cozinha), de acordo com as refeições 
efetivamente consumidas, constantes nas listagens 
remetidas por este último, conforme alínea anterior. 

 
Cláusula Quinta 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

a) Efetuar a venda das senhas diretamente aos pais e 
encarregados de educação, de acordo com o escalão de 
comparticipação em que se encontrem, bem como 
proceder à entrega das faturas aos mesmos;  
 
b) Mensalmente receber a verba relativa à venda das 
senhas de, pequeno-almoço, almoço e lanche e remetê-la à 
Câmara Municipal de Odivelas, mediante transferência 
bancária, conforme ponto 4 do Protocolo assinado entre a 
DGEstE-DSRLVT e Câmara Municipal de Odivelas; 
 
c) Organizar e gerir diariamente o serviço de refeições da 
Escola Básica de Porto Pinheiro, bem como informar de 
véspera, a responsável pelo refeitório escolar, do número 
de refeições (pequeno-almoço, almoço e lanche) para o 
dia seguinte;  
 
d) Fornecer mensalmente ao Primeiro Outorgante as 
grelhas de controlo relativas ao número de refeições 
mensais fornecidas aos alunos, com Números de 
Identificação Fiscal (NIF) dos alunos, por escalão e por 
nível de ensino, para efeitos de transferência do valor das 
refeições consumidas;  
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e) Registar, mensalmente, na plataforma RECORRA os 
consumos de almoços dos alunos de EB e JI da EB de 
Porto Pinheiro; 
 
f) Supervisionar o fornecimento diário do serviço de 
refeições, aferindo a adequabilidade e da qualidade do 
serviço prestado; 
 
g) Informar o Primeiro Outorgante de qualquer situação 
não conforme ocorrida no espaço de refeitório/cozinha e 
que tenha consequências diretas na prestação do serviço 
de refeições dos alunos da EB e JI da EB Porto Pinheiro; 
 
h) Facultar a visita e entrada nas instalações da Cozinha e 
Refeitório da Escola Básica Moinhos da Arroja ao 
Primeiro Outorgante, para que este último possa efetuar a 
monitorização da prestação do serviço; 
 
i) Transferir mensalmente para o Primeiro Outorgante a 
receita resultante da venda direta das senhas de pequeno 
almoço, almoço e lanche aos pais e encarregados de 
educação dos alunos do pré-escolar e 1º ciclo da Escola 
Básica de Porto Pinheiro.” 

 
Cláusula Sexta 
(Da Vigência) 

 
1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente acordo vigora para o ano letivo 
de 2014/2015, incluindo o período das interrupções 
letivas do pré-escolar;  
 
2. O presente acordo considera-se automaticamente 
renovado, desde que: 
 
- O atual modelo de gestão e respetiva competência ao 
nível do refeitório se mantenha na esfera da DGEstE-
DSRLVT;  
 
- Nenhum dos Outorgantes, mediante carta registada, 
manifestar, ao outro, o desejo de dele se desvincular, no 
prazo de 90 (noventa) dias de antecedência em relação ao 
seu termo inicial ou a qualquer das suas posteriores 
renovações.  
 

Cláusula Sétima 
(Disposições Finais) 

 
1.No demais, este acordo será regido pela legislação 
aplicável em vigor, devendo ambas as partes respeitar a 
regulamentação específica aplicável, emitida pelo 
Ministério da Educação e Ciência.  
 
2.Qualquer adequação ou tolerância relativa ao estipulado 
no presente acordo será resolvida por acordo entre as 
Partes, não implicando uma alteração ao clausulado do 
mesmo, a menos que as Partes por acordo assim o 
entendam.  
 

O presente Acordo de Colaboração e Cooperação foi 
feito em dois exemplares, que vão ser assinados pelos 
representantes das Partes, destinando-se um exemplar a 
cada uma delas. 
 
 
Odivelas, ____ de _________ de 2015 
 
Pelo Primeiro Outorgante, 
________________________ 
(Susana de Carvalho Amador) 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
________________________ 
(Fernanda Mendes Barreiro)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MOINHOS DA ARROJA 
REFEIÇÕES ESCOLARES – ANO LETIVO 2014/2015 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS 
 

Transferência de verbas para o Agrupamento de Escolas 
Moinhos da Arroja, no montante global estimado de 
€11.103,33 relativo à comparticipação das despesas de 
funcionamento do refeitório da Escola Básica Porto 
Pinheiro (gás, eletricidade, água e manutenção dos 
equipamentos de cozinha), cujo custo unitário por aluno é 
de €0,21 almoço/dia, para o ano letivo 2014/2015, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/6316, de 2015.06.09: 
 
 

N.º de refeições efetivas/consumo efetivo 

 
EB1 JI cust un valor global 

set-14 2822 556 0,21 € 709,38 € 

out-14 5517 1323 0,21 € 1.436,40 € 

nov-14 4681 1052 0,21 € 1.203,93 € 

dez-14 2332 897 0,21 € 678,09 € 

jan-15 4780 1079 0,21 € 1.230,39 € 

fev-15 3674 902 0,21 € 960,96 € 

mar-15 3295 1071 0,21 € 916,86 € 

abr-15 4207 1095 0,21 € 1.113,42 € 

total efetivo 31308 7975 
 

8.249,43 € 

   

 
 
  

N.º refeições previstas (285 alunos EB1 e 70 JI) 

 
EB1 JI cust un valor global 

mai-15 5700 1400 0,21 € 1.491,00 € 
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jun-15 2850 1470 0,21 € 907,20 € 

jul-15 0 1470 0,21 € 308,70 € 

set-15 0 700 0,21 € 147,00 € 

Total 
estimado 

8550 5040 0,21 € 2.853,90 € 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROJETO VIGILANTES/PATRULHEIROS 
ANO LETIVO 2015/2016 

 
Continuidade do Projeto Vigilantes/Patrulheiros, para o 
ano letivo 2015/2016, com a mesma metodologia inicial, 
cobrindo 28 estabelecimentos de ensino, do pré-escolar ao 
3.º do ensino básico da rede pública, para apoio ao 
atravessamento dos alunos em segurança, contando com a 
colaboração das Juntas de Freguesia e da Escola Segura da 
PSP, nos seguintes termos, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2015/6106, de 2015.06.02 (com 
uma alteração efetuada ao quadro constante da folha n.º 1 
do respetivo processo, em anexo à referida informação, 
do qual se retira “...EB1/JI Quinta das Dálias…”): 
 
“I. Pagamento aos Vigilantes/ Patrulheiros 
 
Dado que os Vigilantes/ Patrulheiros recebem um valor 
diário pela prestação de serviços a título simbólico, 
propõe-se que o pagamento se mantenha igual ao 
praticado no ano letivo 2014/2015, ou seja, € 11,38 por 
dia letivo a todos os Vigilantes/ Patrulheiros. 
 
Atendendo a que a funcionalidade do processamento do 
pagamento dos Vigilantes/ Patrulheiros através das Juntas 
de Freguesia se tem revelado positiva ao longo destes 
anos, propõe-se a sua continuidade nos mesmos moldes. 
As transferências das respetivas verbas para as Juntas de 
Freguesia serão efetuadas no início de cada período 
escolar, de forma a garantir o pagamento atempado aos 
Vigilantes. Os acertos das faltas serão feitos no período 
escolar seguinte. 
 
O montante global estimado para a transferência de 
verbas para as Juntas de Freguesia perfaz 52.404,90€ 
(cinquenta e dois mil, quatrocentos e quatro euros e 
noventa cêntimos). Este valor tem por base o pagamento 
de € 11,38 aos Vigilantes/ Patrulheiros por uma estimativa 
de 164 dias letivos para os que estão colocados em 
Escolas do Ensino Básico (27 Patrulheiros) e por uma 
estimativa de 177 dias letivos para os que estão colocados 
no Pré-Escolar (1 Patrulheiro). 
 
Assim, e tendo em vista suportar os encargos financeiros 
decorrentes do funcionamento do Projeto, estimou-se um 
número de 66 dias letivos para o 1º período letivo 
2015/2016, prevendo-se a realização de despesa no valor 
de 21.030,24€ (vinte e um mil e trinta euros e vinte e 
quatro cêntimos), verba a cabimentar no ano económico 

de 2015. Quanto ao valor remanescente, 31.374,66€ (trinta 
e um mil, trezentos e setenta e quatro euros e sessenta e 
seis cêntimos), propõe-se a sua inscrição no Plano de 
Actividades e Orçamento para 2016. 
 
II. Aquisição de senhas de passe 
 
Propõe-se também, e tendo em conta a localização 
geográfica das escolas do Concelho, a aquisição de senhas 
de transporte a disponibilizar aos Vigilantes/ Patrulheiros 
que se deslocam da sua Freguesia de residência para as 
outras freguesias onde estão colocados. Estes passes são 
mensalmente requisitados à Rodoviária de Lisboa e, a 
manterem-se os valores atuais, terão um custo mensal de 
414,10€ discriminados conforme abaixo indicado: 
 
•3 senhas L1 3ª idade, com um custo unitário de 37,00€, 
perfazendo um total de 111,00€; 
•2 senhas L12 3ª idade, com um custo unitário de 44,60€, 
perfazendo um total de 89,20€; 
•6 senhas Rede RL 012 adulto, com um custo unitário de 
35,65€, perfazendo um total de 213,90€. 
 
Isto significa que o custo destas senhas para o ano letivo 
2015/2016 (10 meses para 10 Patrulheiros – 2 senhas L1 
3º Idade, 2 senhas L12 3ª idade e 6 senhas Rede RL 012 
adulto - e 11 meses para o Patrulheiro colocado num 
Jardim de Infância, que prolonga as suas funções até Julho 
2016 – 1 senha L1 3.ª idade), é estimado em 4.178,00€ 
(quatro mil cento e setenta e oito euros), que poderá ser 
alterado na sequência da necessidade de mobilidade 
geográfica e/ou de colocação de mais Vigilantes/ 
Patrulheiros, bem como da alteração do preço das senhas 
de passe. O montante para cabimento e compromisso 
para fazer face à despesa previsível para o 1º período 
letivo 2015/2016 (4 meses) é de 1.656,40€ (mil seiscentos 
e cinquenta e seis euros e quarenta cêntimos). 
Relativamente ao valor remanescente, 2.521,60€ (dois mil 
quinhentos e vinte e um euros e sessenta cêntimos), 
propõe-se a sua inscrição no Plano de Actividades e 
Orçamento de 2016. 
 
III. Seguro de Acidentes Pessoais 
 
Propõe-se ainda a aquisição da Apólice de Seguro de 
Acidentes Pessoais, estimado em 700,00€, (setecentos 
euros) para os Vigilantes/Patrulheiros, num total de 28, 
que exercem funções nas Escolas do Concelho, com a 
cobertura de tratamento e hospitalização no valor de € 
2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), e com a cobertura 
por invalidez ou morte no valor de € 25.000,00 (vinte e 
cinco mil euros), entre Setembro 2015 e Julho 2016. 
 
Existe uma pessoa afeta a cada estabelecimento de ensino 
que, eventualmente, poderá ser substituída em caso de 
indisponibilidade temporária, ou definitiva, da pessoa que 
estava colocada como efetiva. 
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Os custos estimados para a execução anual do Projeto 
Vigilantes/ Patrulheiros para o ano letivo 2015/2016 
situam-se, assim, na ordem dos 57.282,90€ (cinquenta e 
sete mil duzentos e oitenta e dois euros e noventa 
cêntimos) entre Setembro de 2015 e Julho de 2016, 
englobando as transferências para as Juntas de Freguesia, 
as senhas de passe e o seguro de acidentes pessoais.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO ÀS VISITAS DE ESTUDO 
ANO LETIVO 2015/2016 

 
Programa municipal de apoio às visitas de estudo dos 
estabelecimentos educativos da rede pública do Concelho 
de Odivelas, para o ano letivo 2015/2016, nos seguintes 
termos, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/6120, de 2015.06.02: 
 
“(…) 
1) À semelhança dos anos anteriores, a área de 
abrangência das visitas de estudo se confine aos concelhos 
situados num perímetro de 75 quilómetros ao redor do 
Concelho de Odivelas, dada a existência de diversos 
equipamentos relevantes, cuja função pode ser utilizada 
para objetivos educativos e pedagógicos; 
 
2) Para o ano letivo 2015/2016, sejam consideradas visitas 
de estudo de meio-dia (09h15/12h00/14h15/17h00) e de 
dia inteiro (09h15/17h00); 
 
3) As crianças do pré-escolar, beneficiem de uma visita de 
estudo anual, de meio-dia; 
 
4) Os alunos do 1º ciclo do ensino básico continuem a 
beneficiar de 2 visitas de estudo anuais, sendo uma delas 
de meio dia; 
 
5) Aos alunos do 2º e 3º ciclo do ensino básico, 
secundário e profissional da rede pública do concelho de 
Odivelas, seja disponibilizado apoio em transporte 
municipal, condicionado à disponibilidade da frota 
municipal, até ao limite de 2 autocarros / ano por 
estabelecimento de ensino, destinado a assegurar a 
participação dos alunos em atividades de mérito e/ou 
interesse pedagógico (campeonatos, olimpíadas, …), em 
território nacional.    
 
6) As direções dos Agrupamentos de Escolas, cada uma 
na sua unidade orgânica, fiquem responsáveis pela 
organização das visitas de estudo respeitando os critérios 
de cedência ora propostos;  
 
7) À semelhança de anos anteriores as visitas de estudo se 
circunscrevam apenas a visitas com caráter de 
enriquecimento curricular e pedagógico; 
 

8) A calendarização e a inscrição dos participantes nas 
visitas de estudo, sejam condicionadas à disponibilidade e 
à lotação da frota municipal, num máximo de duas 
viaturas de 50 lugares por cada visita de estudo;  
 
9) O período considerado válido para a realização das 
visitas de estudo decorra entre 26 de outubro e o final do 
ano letivo, conforme orientações do calendário escolar 
para 2015/2016; 
 
10) Sempre que as viaturas municipais compareçam num 
estabelecimento educativo, para realizar a visita de estudo, 
e que por motivo que lhe seja imputável a mesma não se 
realize, esta seja descontada na atribuição do número de 
visitas no ano letivo subsequente. 
 
Tendo em consideração os critérios de apoio atrás 
propostos, bem como a estimativa de alunos por nível de 
ensino e por agrupamento de escolas (anexo 2), propõe-se 
a atribuição do transporte para as visitas de estudo em 
conformidade com o mapa seguinte: 
 

 
Estabelecimento de 

Ensino 
 
 

Pré-Escolar 
(nº de visitas 

/ano) 
 

1º CEB 
(nº de visitas 

/ano) 
 

Total 
Visitas / 

autocarros 

Agrupamento de 
Escolas nº 1 de 

Odivelas 
5 (meio-dia) 

18 (meio-dia) 
 

18 (dia inteiro) 
 

 
41 

Agrupamento de 
Escolas Pedro 

Alexandrino (Póvoa 
Sto. Adrião) 

4 (meio-dia) 
 

12 (meio-dia) 
 

12 (dia inteiro) 

 
28 

Agrupamento de 
Escolas de Caneças 

3 (meio-dia) 
 

10 (meio-dia) 
 

10 (dia inteiro) 
 

 
23 

Agrupamento de 
Escolas nº 4 de 

Odivelas 

4 (meio-dia) 
 

15 (meio-dia) 
 

15 (dia inteiro) 

 
34 

Agrupamento de 
Escolas a Sudoeste 

de Odivelas 

4 (meio-dia) 
 

8 (meio-dia) 
 

8 (dia inteiro) 

 
20 

Agrupamento de 
Escolas Moinhos da 

Arroja 

4 (meio-dia) 
 

12 (meio-dia) 
 

12 (dia inteiro) 

 
28 
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Agrupamento de 
Escolas Vasco 

Santana 

4 (meio-dia) 
 

15 (meio-dia) 
 

15 (dia inteiro) 

 
34 

Agrupamento de 
Escolas D. Dinis 

1 (meio-dia) 
 

11 (meio-dia) 
 

11 (dia inteiro) 

 
23 

 
Metodologia de Trabalho 
 
Tendo presente a redução da frota municipal, a existência 
de diversos projetos e programas municipais que 
dependem deste recurso e que as visitas de estudo se farão 
exclusivamente em transporte municipal, propõe-se, 
enquanto metodologia de trabalho e articulação entre os 
diferentes intervenientes: 
 
1) Os agrupamentos de escolas após a marcação das 
visitas, enviam um mapa à Divisão de Inovação Social e 
Projetos Educativos (DISPE), com o destino, horário, 
número de passageiros por visita e o nº de cadeiras / 
sistemas de retenção necessários, para o ano letivo 
2015/2016, até 09 de Outubro de 2015; 
 
2) A DISPE, em articulação com a DTO, calendariza 
definitivamente as visitas de estudo e efetua a gestão e o 
controlo do programa ao longo do ano letivo; 
 
3) Será concedida uma tolerância de 15 minutos na partida 
e na chegada, após o horário marcado pelo 
estabelecimento de ensino. Se esta tolerância não for 
respeitada, os autocarros regressam à Garagem Municipal; 
 
4) A DISPE contactará por escrito, durante o mês de 
novembro, os agrupamentos de escolas para informação 
anual relativa aos pedidos de transporte para a realização 
das visitas de estudo;  
 
5) Por seu lado, os agrupamentos de escolas deverão 
confirmar, por escrito, a realização da visita de estudo, 
com um período mínimo de 30 dias úteis de antecedência 
à data da sua realização.” 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROTOCOLO 
 

 
 

PROJETO INTEGRAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS  
COM DIABETES TIPO 1 EM MEIO ESCOLAR 

 
Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a “Associação Protectora dos Diabéticos de 
Portugal”, no âmbito da implementação do Projeto 
Integração de Crianças e Jovens com Diabetes Tipo 1 em 
meio escolar, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2015/6380, de 2015.06.09, nos termos da 
minuta de protocolo que se encontra anexa à informação 
acima referida. 
 

“PROTOCOLO COOPERAÇÃO 
 
Entre: 
 
A Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal, com 
sede na Rua do Salitre n.º 118, Lisboa, pessoa coletiva de 
direito privado e de utilidade pública, n.º 500851875, neste 
ato representado pelo Senhor Presidente da Direção, Luís 
Manuel Ramos Gardete Correia, adiante designada por 
Primeira Outorgante. 
 
e 
 
O Município de Odivelas, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, em 
Odivelas, pessoa coletiva n.º 504 293 125, representado 
neste ato pela Senhora Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Susana de Carvalho Amador, adiante designado 
por Segundo Outorgante. 
 
É celebrado o presente protocolo, que se rege pelos 
termos e cláusulas seguintes: 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
O presente Protocolo estabelece as formas de cooperação 
entre as instituições supra-identificadas, tendo em conta o 
aproveitamento recíproco das respetivas potencialidades 
científicas, técnicas e humanas, na implementação do 
Projeto Ter Diabetes tipo 1 na Escola. 
  

Cláusula Segunda 
(Âmbito) 

 
Por via do presente protocolo é acordada uma 
colaboração específica entre as partes outorgantes que 
consigna uma parceria no âmbito do desenvolvimento, 
durante cerca de um ano, de um programa educativo 
específico em integração de crianças e jovens com 
diabetes tipo 1 em contexto escolar, com o objetivo de 
melhorar a integração social e a rede de suporte da criança 
e jovem com diabetes em meio escolar, proporcionando 
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tanto aos técnicos escolares como às outras crianças e 
jovens informação sobre diabetes. 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
a) Realizar sessões informativas e educativas sobre aspetos 
específicos do tratamento e controlo da diabetes tipo 1 
para os profissionais de educação, tais como educadores 
de infância, professores, auxiliares, copeiras e motoristas 
de escolas com crianças e jovens com diabetes tipo 1.  
 
b) Realizar sessões informativas sobre aspetos específicos 
do tratamento e controlo da diabetes tipo 1 a turmas de 
crianças e jovens com diabetes tipo 1 a frequentar os 
estabelecimento de educação e ensino pré-escolar, básico 
e secundário. 
 
c) Fornecer um relatório final da intervenção, contendo os 
dados e a análise quantitativa e qualitativa das atividades 
desenvolvidas, dos resultados obtidos e a discussão sobre 
o impacto do projeto; 
 
d) Divulgar o projeto e as atividades previstas junto das 
entidades envolvidas, da comunidade científica, dos meios 
de comunicação e da sociedade civil. 
 

Cláusula Quarta 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
a) Designar um elemento facilitador no processo de 
contacto com as Escolas, Agrupamentos Escolares da 
zona e demais envolvidos; 
 
b) Mobilizar e encaminhar os Agrupamentos Escolares 
para integrar as atividades previstas; 
 
c) Dar apoio, se necessário, à deslocação dos profissionais 
de educação à sessão de formação na Escola da Diabetes 
(Lisboa). 
 
d) Divulgar o projeto e as atividades previstas junto da sua 
comunidade escolar e entidades parceiras ou de interesse 
para a concretização do projeto. 
 

Cláusula Quinta 
(Vigência, Revisão, Denúncia e Rescisão) 

 
1. O presente Protocolo entra em vigor na data da sua 
assinatura e tem a duração de 1 ano. 
 
2. O presente protocolo poderá ser denunciado ou 
rescindido, a todo o momento, por qualquer das partes, 
através de comunicação escrita, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias. 
 
3. A denúncia ou rescisão do presente protocolo não 
implicará quaisquer responsabilidades ou obrigação de 
ressarcimento para qualquer das partes. 

…………,….. de ……………………..de ……….. 
 

O PRESIDENTE DA DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 
PROTECTORA DOS DIABÉTICOS DE PORTUGAL 

 
Luís Manuel Ramos Gardete Correia 

 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ODIVELAS 

 
Susana de Carvalho Amador” 

 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

SEGUROS 
 

 
 

SEGURO DO RAMO BOMBEIROS 2015 - AUMENTO DE DOTAÇÃO 
 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, exarado na informação n.º 
Interno/2015/5836, de 2015.05.26, a autorizar o 
cabimento e compromisso do pagamento do seguro do 
ramo bombeiros para 2015 - aumento de dotação - sendo 
que a dotação inicial era de €20.000 (1.ª Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, de 14 de janeiro de 
2015 - Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
1/2015, de 27 de janeiro, pág. 19) e agora, após alteração 
orçamental, a dotação é de €20.400, de acordo com o 
proposto na informação acima referida. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

HABITAÇÃO 
 

 
 

VENDA DE FRAÇÃO AUTÓNOMA 
 

Venda da fração autónoma sita na Rua Helena Aragão n.º 
5, 1.º esquerdo, Odivelas, pelo preço de €13.364,56 (treze 
mil trezentos e sessenta e quatro euros e cinquenta e seis 
cêntimos) a Lurdes Marisa Barata de Carvalho, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2015/6421, 
de 2015.06.09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

COMISSÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS  
DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

 
Atribuição de um subsídio extraordinário à Comissão de 
Reformados Pensionistas e Idosos da Póvoa de Santo 
Adrião, no valor de €10.000,00 (dez mil euros), para 
aquisição de equipamento para a cozinha, com o objetivo 
de aumentar a sua capacidade de resposta no âmbito do 
serviço de apoio domiciliário e/ou centro de dia, todavia, 
após a aquisição do material deve a entidade apresentar os 
respetivos comprovativos à Câmara Municipal de 
Odivelas, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/6415, de 2015.06.09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO RECREATIVO E CULTURAL PRESA CASAL DO RATO 
 
Atribuição de um subsídio extraordinário ao Grupo 
Recreativo e Cultural Presa Casal do Rato, no valor de 
€10.000,00 (dez mil euros), para comparticipação nas 
obras de recuperação a efetuar na sede do clube, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/6430, de 2015.06.11 e nos termos da 
minuta de Contrato Programa anexa à referida 
informação: 

 
Contrato Programa 

 
“Introdução 

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

viabilizar a realização de benfeitorias em instalações 
desportivas.  
 
Em face do exposto e dando cumprimento a este 
desiderado celebra-se o presente Contrato Programa de 
Desenvolvimento Desportivo, nos seguintes termos:  
 
Entre, 
 
Município de Odivelas, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em Odivelas, 
pessoa coletiva nº 504 293 125, neste cato representado 
pela Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Dra. 
Susana de Carvalho Amador, adiante designado por 
Primeiro Outorgante, 
 
e 
 
Grupo Recreativo e Cultural Presa Casal do Rato, 
coletividade desportiva sem fins lucrativos com sede na 
Rua Vale de Santo António, lote 135, Antigas Instalações 
da Escola Primária – Pontinha, pessoa coletiva nº 501 751 
661, aqui representado por Vítor Manuel Maniche 
Raposo, na qualidade de Presidente da Direção, adiante 
designado por Segundo Outorgante. 
 
Celebram de boa-fé e livre vontade o presente Contrato 
Programa, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

 
Constitui objeto do presente Contrato Programa a 
comparticipação nas obras de recuperação da sede do 
Grupo Recreativo e Cultural Presa Casal do Rato, sita na 
União das Freguesias da Pontinha e Famões. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Obrigações do 1.º Outorgante) 

 
O Primeiro Outorgante contribui nas obras de 
recuperação mencionadas na Cláusula Primeira, objeto do 
presente Contrato Programa, no montante de 10.000,00 € 
(dez mil euros), a afetar ao projeto 150/A/2015 – 
2605/04070103 (Apoio Extraordinário ao Associativismo 
– Transferências Correntes). 

 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do 2.º Outorgante) 

 
O Segundo Outorgante obriga-se a executar o referido na 
cláusula primeira e a dar cumprimento às disposições 
legais aplicáveis. 
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Cláusula Quarta 
(Pagamento da Comparticipação Financeira) 

 
O Segundo Outorgante, fica obrigada à apresentação de 
cópia das faturas dos trabalhos efectuados, no prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da conclusão das obras. 
 
Odivelas,xxx  dexxxxx de 2015 
 

 
A Presidente da Câmara O Presidente da Direção 

(Susana de Carvalho Amador) 
(Vitor Manuel Maniche 

Raposo)” 
 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

GRUPO DESPORTIVO DOS BONS DIAS 
 

Atribuição de um subsídio extraordinário ao Grupo 
Desportivo dos Bons Dias, no valor de €5.000,00 (cinco 
mil euros), para aquisição de equipamento desportivo com 
o objetivo de substituir o que ficou danificado pela 
intempérie de 2011, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2014/6433, de 2015.06.11 e nos 
termos da minuta de Contrato Programa anexa à referida 
informação: 

 
Contrato Programa 

 
“Introdução 

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

Entre, 
 
Município de Odivelas, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em Odivelas, 
pessoa coletiva nº 504 293 125, neste caso representado 
pela Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Susana 
de Carvalho Amador, adiante designado por Primeiro 
Outorgante, 
 
e 
 
Grupo Desportivo dos Bons Dias, coletividade desportiva 
sem fins lucrativos, com sede na Rua Álvaro de Campos, 
S/N - Ramada, pessoa coletiva nº 500 980 900, aqui 
representado por António Fernando Nunes, na qualidade 
de Presidente da Direção, adiante designado por Segundo 
Outorgante. 
 
Celebram de boa-fé e livre vontade o presente Contrato 
Programa, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objecto) 
 

Constitui objeto do presente Contrato Programa a 
comparticipação na aquisição de equipamento desportivo, 
para apetrechamento do ginásio do Grupo Desportivo 
dos Bons Dias, de forma a possibilitar a substituição do 
material que ficou danificado, por motivo de intempérie. 

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações do 1.º Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante contribui na aquisição de 
equipamento desportivo, como forma de apoio ao clube, 
objeto do presente Contrato Programa, no montante de 
5.000,00 € (cinco mil euros), a afetar ao projeto 
150/A/2015 – 2605/04070103 (Apoio Extraordinário ao 
Associativismo – Transferências Correntes). 

 
Cláusula Terceira 

(Obrigações do 2.º Outorgante) 
 

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

 
Cláusula Quarta 

(Pagamento da Comparticipação Financeira) 
 

O Segundo Outorgante, fica obrigado à apresentação de 
cópia das faturas dos equipamentos adquiridos, no prazo 
de 60 (sessenta) dias, a contar da conclusão compra dos 
mesmos. 
 
Odivelas, xxx  de xxxxx de 2015 

 
A Presidente da Câmara O Presidente da Direção 

(Susana de Carvalho Amador) (António Fernando Nunes)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DAS FLORINHAS DA RUA 
 

Atribuição de um subsídio à “Associação Protectora das 
Florinhas da Rua”, no valor de €150.000,00 (cento e 
cinquenta mil euros), para a construção de um 
equipamento social (lar de infância e juventude), com 
capacidade para 25 utentes com idades entre os 3 aos 18 
anos, em terreno anteriormente cedido, em direito de 
superfície, pelo Município de Odivelas, situado na 
Avenida das Acácias, Quinta do Porto Pinheiro, em 
Odivelas. Quanto ao pagamento do subsídio, o mesmo 
será faseado, prevendo-se o pagamento da 1.ª tranche, no 
valor de €50.000,00, em 2015, sendo necessário prever 
nos Planos e Orçamento dos anos de 2016 e 2017 o 
montante de €50.000,00 (cinquenta mil euros) em cada 
um deles, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/6443, de 2015.06.11 e nos termos da 
minuta de Contrato Programa anexa à referida 
informação: 

 
 

“Contrato-Programa – Minuta 
 

Considerando que:  
 
1.O Município de Odivelas tem um papel interveniente no 
apoio às instituições que desenvolvem actividades 
culturais, desportivas, sociais e religiosas na área 
geográfica do seu Concelho, considerando as mesmas 
parceiras determinantes na concretização dos seus 
objectivos; 
 
2.A Associação Protectora das Florinhas da Rua é uma 
Instituição Particular de Solidariedade Social que pretende 
servir a população com a resposta social de Lar de 
Infância e Juventude; 
 
3.Na resposta social de Lar de Infância e Juventude irão 
beneficiar 25 utentes, crianças e jovens; 
 
4.Nas Grandes Opções do Plano, está prevista verba que 
pode ser destinada a um apoio financeiro municipal a esta 
obra, a título de subsídio no valor de € 150.000,00 (cento 
e cinquenta mil euros), a disponibilizar faseadamente nos 
anos 2015 (€ 50.000,00), 2016 (€ 50.000,00) e 2017 (€ 
50.000,00); 
 
5.O apoio destinado à execução de uma obra que visa a 
defesa dos direitos dos cidadãos se enquadra no âmbito 
das competências da Câmara Municipal, nos termos da 
alínea o), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro; 
 
6.Compete ainda à Câmara Municipal, nos termos da 
alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, do citado diploma legal, 
prestar apoio às Instituições que desenvolvem actividades 
sociais, entre outras. 
 
Entre: 
 

O Município de Odivelas, com sede nos Paços do 
Concelho - Quinta da Memória, na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas, pessoa colectiva 
com o n.º 504293125, representado pela Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, SUSANA 
DE CARVALHO AMADOR, adiante designado por 
Primeiro Outorgante;  
 
E 
 
A Associação Protetora Florinhas da Rua, Instituição 
Particular de Solidariedade Social, com sede na Rua Padre 
Adriano, Santo Antão do Tojal, pessoa coletiva com o n.º 
500734275, representado pelo seu Presidente, adiante 
designado por Segundo Outorgante; 
 
É celebrado o presente Contrato-Programa que se rege 
pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam e 
reciprocamente se obrigam a cumprir: 
 

Cláusula 1.ª 
(Objecto) 

 
O presente Contrato-Programa visa regular os termos em 
que o Primeiro Outorgante subsidia o Segundo 
Outorgante para construção do equipamento social com a 
resposta Lar de Infância e Juventude, com capacidade 
para 25 utentes e situado na Avenida das Acácias, Quinta 
do Porto Pinheiro na freguesia de Odivelas. 
 

Cláusula 2.ª 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
1 – O Segundo Outorgante fica obrigado a: 
a)Canalizar todas as verbas recebidas no âmbito do 
presente Contrato-Programa, para a execução da obra 
descrita na Clausula 1.ª (Objecto); 
 
b)Afixar no local de realização da obra, em local de boa 
visibilidade, um painel de divulgação do financiamento 
obtido. 
 
2 – O não cumprimento cumulativo das obrigações 
elencadas no ponto n.º 1 da presente cláusula acarreta a 
resolução do Contrato-Programa e a consequente 
devolução de todas as verbas já concedidas no âmbito do 
mesmo. 

 
Cláusula 3.ª 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

1 – O custo total da empreitada tem um valor previsto de 
€ 732.682,46 (setecentos e trinta e dois mil, seiscentos e 
oitenta e dois euros e quarenta e seis cêntimos). 
 
2 – A Câmara Municipal de Odivelas comparticipará as 
referidas obras com € 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
euros). 
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3 – O pagamento do apoio atribuído pelo Município de 
Odivelas é efetuado em três tranches, da seguinte forma: 
 
a)€ 50.000,00 (cinquenta mil euros) com a apresentação do 
auto de consignação dos trabalhos; 
 
b)€ 50.000,00 (cinquenta mil euros) mediante a entrega 
dos autos de medição referentes à conclusão de 50% dos 
trabalhos a executar; 
 
c)€ 50.000,00 (cinquenta mil euros) com a receção de auto 
da conclusão da obra, bem como da apresentação dos 
comprovativos das despesas efetuadas.  
 
4 – Para efeitos de prova da conclusão dos 50% dos 
trabalhos a executar o Segundo Outorgante entregará ao 
Primeiro Outorgante um auto de medição dos trabalhos 
efetuados, o qual deverá estar assinado pelo empreiteiro 
da obra e pelo dono da obra. 
 
5 – O Primeiro Outorgante só procederá à entrega da 
segunda tranche, após a entrega do auto de medição 
referido no número anterior e da confirmação através de 
vistoria ao local por um técnico do Município de Odivelas 
habilitado para o efeito que comprove que 50% dos 
trabalhos estão concluídos. 

 
Cláusula 4ª 

(Período de Vigência do Contrato-Programa) 
 

O presente Protocolo produz efeitos a partir do momento 
da sua assinatura. 
 
Aceite e assinado em duplicado por ambas as partes, 
sendo um exemplar entregue a cada uma delas. 
 
Odivelas, de de 2015” 
 
 

O Primeiro Outorgante O Segundo Outorgante 
(Susana de Carvalho Amador) xxx” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS  
AGRUPAMENTO 1177 DE FAMÕES 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, ao Agrupamento 1177 Famões do Corpo 
Nacional de Escutas, no dia 21 de junho de 2015, para a 
participação num acampamento em Vila de Rei, com um 
custo estimado em €205,00 (duzentos e cinco euros) mais 
€101,08 (cento e um euros e oito cêntimos) de horas 
extraordinárias, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2015/6049 de 2015.06.01. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

DOAÇÃO DE OBRA 
 

Aceitação da doação dos artistas Clo Bourgard e Wilson 
Galvão de uma sua obra, intitulada “Marconi”, no valor 
total de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), que passa a 
pertencer ao acervo Municipal do Centro de Exposições 
de Odivelas, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/6147, de 2015.06.03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

II CAMINHADA SAÚDE E CIDADANIA 
DIA MUNDIAL DA HIPERTENSÃO 

 
Ratificação da aceitação dos patrocínios utilizados na “II 
Caminhada Saúde e Cidadania – Dia Mundial da 
Hipertensão”, no âmbito do Dia Mundial da Hipertensão, 
dia 17 de maio de 2015, no valor total de €732,00 
(setecentos e trinta e dois euros), e que são os seguintes, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/6366, de 2015.06.09: 
 
-Sociedade Portuguesa de Hipertensão – 300 t’shirt e 250 
panfletos trípticos comemorativos do Dia Mundial da 
Hipertensão (€300,00); 
 
-Aromáticas Vivas, Lda – fornecimento de 280 vasos de 
ervas aromáticas (€432, 00). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

REGULARIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO BRANCO & BRANCO 
AO ABRIGO DO REGIME EXTRAORDINÁRIO PREVISTO NO 

DECRETO-LEI N.º 165/2014 DE 5 DE NOVEMBRO 
PROCESSO N.º 9327/D 

 
Reconhecimento do interesse público na regularização da 
instalação da empresa Branco & Branco, situada na Rua 
Major João Luís de Moura, Casal de São José, União das 
Freguesias da Pontinha e Famões, ao Abrigo do Regime 
Extraordinário Previsto no Decreto-Lei n.º 165/2014 de 5 
de Novembro, de acordo com o proposto na informação 
n.º 23/APV/2015, de 26-05-2015. 
 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por maioria) 
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PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO 
CAUÇÃO, BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE A-151 - UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS – ALVARÁ Nº 7/2001 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote A-
151, da Rua D. José, do Bairro dos Pedernais, União das 
Freguesias de Ramada e Caneças, pelo depósito caução n.º 
11179 de 28-05-2015, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de €1.155,25 (mil cento e cinquenta e 
cinco euros e vinte e cinco cêntimos), em nome de 
Manuel Luís Esteves, 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 39.2015, de 04-06-2015, e na 
informação técnica n.º 70/RO/DRRU/DGOU/15, de 
29-05-2015. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO 
CAUÇÃO, BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE A-167, UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS, ALVARÁ Nº 7/2001 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote A-
167, da Rua da República, do Bairro dos Pedernais, União 
das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo depósito 
caução n.º 11035 de 12-05-2015, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de €693,15 (seiscentos e noventa e 
três euros e quinze cêntimos), em nome de Amândio da 
Cunha, 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 39.2015, de 04-06-2015, e na informação 
técnica n.º 69/RO/DRRU/DGOU/15, de 28-05-2015. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO 
CAUÇÃO, BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE A-323, UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS – ALVARÁ Nº 7/2001 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote A-
323, da Rua do Sol Poente, do Bairro dos Pedernais, 
União das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo depósito 
caução n.º 11350 de 06-05-2015, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de €6.423,20 (seis mil quatrocentos e 
vinte e três euros e vinte cêntimos), em nome de Maria de 
Fátima Fernandes Vera Veríssimo de Sousa, 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 39.2015, de 04-
06-2015, e na informação técnica n.º 67/RO/DRRU/ 
DGOU/15, de 26-05-2015 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

4.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 22 de junho de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS 2014 
 

Proposta de Relatório de Contas Consolidadas 2014, 
elaborado em conformidade com as exigências legais e 
técnico-financeiras e integra o Relatório de Gestão 
Consolidado e as Notas ao Balanço e Demonstração de 
Resultados consolidadas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2015/6713 de 2015-06-18. 
 
Estes documentos farão parte integrante da ata da 
presente reunião. 
 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL 
 

 
 

PDM – PLANO DIRETOR MUNICIPAL 
 

Aprovar o Plano Diretor Municipal de Odivelas, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
003/DPUPE/FL/2015, de 2015-06-16, e nos termos do 
artigo 77.º do RJIGT – Regime Jurídico dos Instrumentos 
de Gestão Territorial, nomeadamente o Relatório de 
Ponderação da Discussão Pública e Versão Final da 
Proposta de Plano Diretor Municipal consubstanciada nos 
seguintes elementos, que constam do processo 
mencionado em epígrafe: 
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• 1- Plantas de Ordenamento / Plantas de Condicionantes 
/ Regulamento; 

• 2 – Programa de Execução e Financiamento; 
 
• 3 – Relatório de Fundamentação das Opções do Plano; 
 
• 4.1 – Caracterização do Território / Componentes 

Ambientais; 
 
• 4.2 – Caracterização do Território / Estrutura e Funções 

Sociais; 
 
• 4.3 – Caracterização do Território / Enquadramento 

Regional, Estruturação Urbana e Sistemas 
Infraestruturais; 

 
• 5 – Monitorização e Participação Pública; 
 
• 6 – Relatório Ambiental. 
 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRADUÇÃO 
 

Emissão de parecer prévio favorável para celebração de 
contrato de prestação de serviço de tradução de 
conteúdos, à SPS traduções – Tradução, Marketing e 
Serviços, com um custo estimado de € 275,00 (duzentos e 
setenta e cinco euros), sem IVA, no âmbito da 
candidatura do Município de Odivelas ao SAMA – 
Sistema de Apoios à Modernização Administrativa 
denominada “Património Cultura e Turismo on-line 
Odivelas, conforme consta da informação acima referida, 
de acordo com o proposto na Informação 
Interno/2015/6225, de 2015-06-04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO MUSICAL 
NO ÂMBITO DO PROJETO CANTA E ENCANTA 

 
Emissão de parecer prévio favorável para celebração de 
contrato de prestação de serviços em modalidade de 
avença à empresa LX PRO – Produção Musical, com os 
seguintes objetivos: captação, masterização e gravação de 
temas do projeto Banda Maior e produção, áudio, registo, 
edição e mistura em CD de 15 temas, sessão fotográficas e 
design gráfico do CD “Regresso dos Clássicos”, no valor 
anual previsto de €19.262,64 (dezanove mil duzentos e 
sessenta e dois euros e sessenta e quatro cêntimos), c/IVA 

incluído, de acordo com o proposto na Informação 
Interno/2015/6754, de 2015-06-19. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROTOCOLO 
 

 
 

PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E 
O MEDICAL TOURISM ASSOCIATION (MTA PORTUGAL) 

 
Protocolo de cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e o Medical Tourism Association (MTA 
Portugal). A cooperação entre as partes compreenderá a 
realização de ações e atividades diversas de promoção e 
apoio à internacionalização do setor da saúde e turismo de 
saúde assim como sensibilização e educação para o 
desenvolvimento de atividades de turismo de saúde e 
internacionalização dos serviços de saúde numa perspetiva 
informativa, formativa e pedagógica, de acordo com o 
proposto na Informação Interno/2015/6487, de 2015-06-
12, e nos termos da minuta de protocolo anexa à 
informação. 

 
 
 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A 

MEDICAL TOURISM ASSOCIATION PORTUGAL 
(MTA Portugal) 

 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, Paços do Concelho – 
Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas, neste ato 
representado pela Presidente da Câmara Municipal, Dra. 
Susana de Carvalho Amador, doravante designado por 
Primeiro Outorgante 
 
E 
 
A MEDICAL TOURISM ASSOCIATION PORTUGAL, com 
sede filial na Rua Almeida Garret, 15 – 2710-349 Sintra, 
sendo a representante em Portugal da Medical Tourism 
Association Inc. com sede em 8845 N. Military Road Trail 
– Suite 200 – Palm Beach Gardens – Florida 33410 – 
USA, neste ato representada pelo Presidente, Prof. 
Doutor Paulo Moreira, doravante designado por Segundo 
Outorgante 
 
É de livre vontade e de boa-fé que as partes celebram o 
presente Protocolo de Cooperação, que se rege pelas 
cláusulas seguintes, que as partes aceitam e 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir. 

 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVI - N.º 12 – 30 de junho de 2015 

34 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto e âmbito) 

 
1. As partes ora outorgantes acordam na celebração deste 
Protocolo, comprometendo-se a prosseguir com a 
realização de ações de cooperação institucional no âmbito 
da promoção do turismo de saúde e internacionalização 
dos serviços e organizações de saúde; 
 
2. A cooperação entre as partes compreenderá a realização 
de ações e atividades diversas de promoção e apoio à 
internacionalização do setor da saúde e turismo de saúde 
assim como sensibilização e educação para o 
desenvolvimento de atividades de turismo de saúde e 
internacionalização dos serviços de saúde numa perspetiva 
informativa, formativa e pedagógica, ao nível de: 
 
a) Ações de formação no âmbito do desenvolvimento de 

competências para o turismo de saúde oferecendo em 
Portugal a formação desenvolvida nos EUA a realizar 
em Odivelas; 

b) Organização de eventos para promoção do turismo de 
saúde em Portugal a realizar em Odivelas; 

c) Desenvolvimento de estudos para geração de 
conhecimento do potencial do turismo de saúde em 
Portugal e em termos internacionais; 

d) Conceção e divulgação de materiais informativos sobre 
temáticas associadas ao turismo de saúde; 

e) Desenvolvimento de serviços de apoio a doentes 
internacionais com base em Odivelas; 

f) Outras atividades relacionadas, a definir caso a caso; 
 

Cláusula Segunda 
(Obrigações do Município de Odivelas) 

 
O Município de Odivelas, através da Câmara Municipal de 
Odivelas, compromete-se a: 
 
a) Planear e efetuar todas as diligências necessárias para a 

implementação das ações a desenvolver no âmbito do 
presente protocolo de cooperação, em estreita 
articulação com os restantes serviços municipais; 

b) Facultar um espaço de trabalho (gabinete) e sala de 
reuniões com acesso à internet para a equipa 
administrativa da MTA Portugal, constituída por três 
pessoas;  

c) Assegurar a articulação com outras estruturas da 
comunidade, a nível local, regional e nacional; 

d) Divulgar adequadamente a realização deste projeto e de 
todas as ações que venham a ser desenvolvidas. 

 
Cláusula Terceira 

(Obrigações da MTA Portugal) 
 

A MTA Portugal compromete-se a: 
 
a) Efetuar todas as diligências necessárias para a 

implementação das ações a desenvolver no âmbito do 
presente protocolo de cooperação; 

b) Acompanhar e avaliar tecnicamente o projeto, em 
estreita articulação com a Câmara Municipal de 
Odivelas;  

c) Colaborar na articulação com outras estruturas da 
comunidade do concelho e outras nacionais e 
internacionais;  

d) Divulgar adequadamente a realização deste projeto e 
das suas ações projetando o nome do Concelho de 
Odivelas a nível nacional e internacionalmente e de 
todas as ações que venham a ser implementadas, 
fazendo menção aos parceiros envolvidos no mesmo.  

 
Cláusula Quarta 

(Encargos Financeiros) 
 

Os encargos financeiros decorrentes das ações a 
implementar serão suportados pelos Outorgantes nas 
seguintes proporções:  
 
1 – Encargos do Município de Odivelas:  
 
a) Cedência de instalações;  
b) Espaço para formação. 
 
2 – Encargos da MTA Portugal: 
 
a) Recursos Humanos a afetar ao MTA Portugal;  
b) Equipamento informático adequado aos Recursos 

Humanos afetos ao MTA Portugal; 
c) Mobiliário adequado aos Recursos Humanos afetos ao 

MTA Portugal;  
d) Despesas administrativas; 
e) Despesas de telecomunicações.  
 
3 – Os encargos financeiros decorrentes de outras ações 
não previstas nas alíneas anteriores, mas consideradas de 
interesse mútuo, serão suportadas nas condições que 
ambos vierem a acordar caso a caso. 

 
Cláusula Quinta 
(Coordenação) 

 
1. A coordenação das atividades conjuntas, no âmbito do 
presente Protocolo, caberá a dois responsáveis 
(coordenadores), cada um designado pela sua Instituição, 
sendo desde já os responsáveis designados: 
 
a) Por parte da MTA Portugal – Prof. Doutor Paulo 
Moreira, Presidente da MTA Portugal, com o contacto de 
email: paulo.moreira@medical-tourism-association-
portugal.com 
 
b) Por parte do Município de Odivelas - Dra. Paula 
Ganchinho, Coordenadora do Gabinete do Observatório 
da Cidade da Câmara Municipal de Odivelas, com o 
contacto de email: paula.ganchinho@cm-odivelas.pt e 
telefone: 219 320 728. 
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2. As Partes podem propor, em qualquer momento e, por 
razões de carácter funcional, a substituição dos 
responsáveis supramencionados. 
 
3. No âmbito da sua competência os responsáveis deverão 
assegurar a interação necessária entre as instituições, bem 
como proceder à avaliação dos processos em curso. 
 
4. Os outorgantes, por intermédio dos representantes da 
coordenação designada, realizarão as reuniões 
consideradas necessárias de modo a avaliar conjuntamente 
as ações em curso e acordar nas modificações que a 
análise da situação recomendar; 
 
5. Tratando-se de correções menores, estas poderão ser 
acordadas e colocadas em prática através de contactos 
telefónicos, correio eletrónico ou por escrito. 

 
Cláusula Sexta 

(Utilização dos dados) 
 

Aos Outorgantes é concedido o direito de utilizar os 
dados obtidos com a realização das ações previstas, dentro 
dos princípios gerais do anonimato e confidencialidade, 
devendo tal intenção ser previamente comunicada ao 
outro outorgante.  

 
Cláusula Sétima 

(Período de Vigência) 
 

1. O presente protocolo entra em vigor no dia da sua 
assinatura e vigorará durante dois anos a partir da referida 
data, sendo automaticamente renovável por períodos de 
um ano, caso não ocorra denúncia ou revogação do 
mesmo.  
 
2. A denúncia ou revogação terá de ser comunicada ao 
outro Outorgante com a antecedência mínima de 90 dias. 
 
3. Terão sempre que ser acauteladas os términus das ações 
em curso 

 
Cláusula Oitava 

(Revisão) 
 

1. As partes poderão rever as disposições constantes deste 
protocolo; 
 
2. As propostas serão analisadas por ambos os 
outorgantes, através de uma comissão que integrará um 
representante de cada parte; 
 
3. As alterações, suspensões ou aditamentos serão objeto 
de um documento a elaborar e a subscrever por ambos os 
outorgantes, procedendo-se à redação do texto deste 
protocolo depois de emendado. 
 
PELO MUNICÍPIO DE ODIVELAS, 
______________________________________ 
(A Presidente, Dr.ª Susana de Carvalho Amador) 

PELA MTA Portugal,  
______________________________________ 
(O Presidente Prof. Doutor Paulo Moreira) 
 
Odivelas, ____ de _______________ de 2015” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

5.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 26 de junho de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL 
 

 
 

CONFIRMAÇÃO DE DELIBERAÇÃO 
 
Confirmar, em reunião pública, a deliberação tomada na 
4.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, de dia 22 de junho de 2015 (publicada no 
presente Boletim Municipal das Deliberações e Decisões). 
Deliberação que a seguir se transcreve: 
 
“Deliberado, por maioria, com os votos a favor da 
Senhora Presidente, dos Senhores Vereadores da bancada 
do PS e do PSD e os votos contra dos Senhores 
Vereadores da bancada da CDU, de acordo com o 
proposto na informação n.º 003/DPUPE/FL/2015, com 
despacho do Senhor Vereador Paulo César Teixeira e da 
Senhora Presidente, aprovar o Plano Diretor Municipal de 
Odivelas nos termos do artigo 77.º do RJIGT, 
nomeadamente o Relatório de Ponderação da Discussão 
Pública e Versão Final da Proposta de PDM 
consubstanciada nos seguintes elementos, que constam do 
processo mencionado em epígrafe: 
 
•1-Plantas de Ordenamento / Plantas de Condicionantes 
/ Regulamento; 
 
•2-Programa de Execução e Financiamento; 
 
•3-Relatório de Fundamentação das Opções do Plano; 
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•4.1-Caracterização do Território / Componentes 
Ambientais; 
 
•4.2-Caracterização do Território / Estrutura e Funções 
Sociais; 
 
•4.3-Caracterização do Território / Enquadramento 
Regional, Estruturação Urbana e Sistemas Infraestruturais;  
 
•5-Monitorização e Participação Pública; 
 
•6-Relatório Ambiental.” 
 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 41/PRES/2015 
 

Assunto: Designação de Patrícia Susana da Costa Folgado, 
como Coordenadora do Setor Educativo e Pedagógico 
(SEP) - Divisão de Inovação Social e Projetos Educativos 
 
Considerando que: 
 
1. O artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 

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

 
2. Na Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal 

de Odivelas, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 5, de 27 de março de 
2015, se define no artigo 18.º as atribuições da 
Divisão de Inovação Social e Projetos Educativos; 

 
3. Consta do Despacho n.º 13/PRES/2015, de 30 de 

março, que republica, na íntegra, a constituição das 
subunidades orgânicas municipais, a subunidade 
orgânica denominada Setor Educativo e Pedagógico; 

 
4. Que o exercício de funções de coordenação da referida 

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

 
Nestes termos, ao abrigo da competência prevista na 
alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, designo, Patrícia Susana da Costa 
Folgado, Técnica Superior do Mapa de Pessoal da 
Câmara Municipal de Odivelas, como Coordenadora do 
Setor Educativo e Pedagógico. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XVI - N.º 12 – 30 de junho de 2015  

37 
 

Odivelas, 16 de junho de 2015 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 42/PRES/2015 
 

Assunto: Designação de Magda Isabel Borges Simões, 
como Coordenadora do Setor de Envelhecimento Ativo 
(SEA) - Divisão de Inovação Social e Projetos Educativos 
 
Considerando que: 
 
1. O artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 

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

 
2. Na Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal 

de Odivelas, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 5, de 27 de março de 2015, 
se define no artigo 18.º as atribuições da Divisão de 
Inovação Social e Projetos Educativos; 

 
3. Consta do Despacho n.º 13/PRES/2015, de 30 de 

março, que republica, na íntegra, a constituição das 
subunidades orgânicas municipais, a subunidade 
orgânica denominada Setor de Envelhecimento Ativo; 

 
4. Que o exercício de funções de coordenação da referida 

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

 
Nestes termos, ao abrigo da competência prevista na 
alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, designo, Magda Isabel Borges Simões, 
Técnica Superior do Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal de Odivelas, como Coordenadora do Setor de 
Envelhecimento Ativo. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 16 de junho de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 43/PRES/2015 
 

Assunto: Designação de Lúcia Raquel Prior dos Santos, 
como Coordenadora do Setor de Planeamento, Rede e 
Intervenção Social (SPRIS) - Divisão de Inovação Social e 
Projetos Educativos 
 
Considerando que: 
 
1. O artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 

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

 
2. Na Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal 

de Odivelas, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 5, de 27 de março de 
2015, se define no artigo 18.º as atribuições da 
Divisão de Inovação Social e Projetos Educativos; 

 
3. Consta do Despacho n.º 13/PRES/2015, de 30 de 

março, que republica, na íntegra, a constituição das 
subunidades orgânicas municipais, a subunidade 
orgânica denominada Setor de Planeamento, Rede e 
Intervenção Social; 

 
4. Que o exercício de funções de coordenação da referida 

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

 
Nestes termos, ao abrigo da competência prevista na 
alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, designo, Lúcia Raquel Prior dos Santos, 
Técnica Superior do Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal de Loures, como Coordenadora do Setor de 
Planeamento, Rede e Intervenção Social. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 16 de junho de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DESPACHO N.º 44/PRES/2015 
 

Assunto: Designação de Responsável pela Área 
Administrativa do Gabinete da Presidência 
 
Considerando que: 
 
1. O artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro estabelece que “a organização, e funcionamento dos 
serviços da administração autárquica, devem orientar-se pelos 
princípios da unidade e eficácia da ação, da aproximação dos serviços 
aos cidadãos, da desburocratização, da racionalização de meios e da 
eficiência na afetação de recursos públicos, da melhoria quantitativa e 
qualitativa do serviço prestado...”; 
 
2. Na Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal 
de Odivelas, publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 23, de 3 de dezembro de 
2013, se define no artigo 22.º as atribuições do Gabinete 
da Presidência; 
 
3. O elevado volume de trabalho, na área administrativa, 
nomeadamente, a gestão do expediente rececionado e 
enviado pelo secretariado deste Gabinete, exige alguém 
que assuma a responsabilidade por essa gestão, tendo em 
vista assegurar a melhoria qualitativa e quantitativa do 
serviço prestado. 
 
Nestes termos, ao abrigo da competência prevista na 
alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, designo, Maria de Fátima Monteiro de 
Carvalho, assistente técnica do Mapa de Pessoal da 
Câmara Municipal de Odivelas, como Responsável pela 
Área Administrativa do Gabinete da Presidência. 
 
Odivelas, 24 de junho de 2015 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 45/PRES/2015 
 

Assunto: Delegação de competências no Vice-Presidente 
da Câmara Municipal, durante o período de férias 

 
Susana de Fátima Carvalho Amador, Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto 
no artigo 57.º n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11 de Janeiro, e nos termos do artigo 42.° do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, encontrando-me ausente por 
motivo de licença de férias, durante o período de 1 a 11 de 
julho de 2014, pelo  presente despacho DESIGNO para 
me substituir durante o referido período, o Vice-
Presidente da Câmara Municipal, Sr. Vereador Hugo 

Manuel dos Santos Martins, o qual exercerá as minhas 
competências próprias e as que me foram delegadas pela 
Câmara Municipal. 
 
Odivelas, 29 de julho de 2015 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 3/DJGFP/GGPAG/2015 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Diretor do 
Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e 
Patrimonial na Coordenadora do Gabinete de Gestão 
Patrimonial e Administração Geral (Secção de Expediente 
e Apoio Logístico e Setor de Arquivo Municipal e 
Arquivo Histórico), Maria Manuela Justino Seringa 
 
Ao abrigo do disposto no artigo 16.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, que procede à adaptação à administração 
local da Lei n.º 2/2004, de 15 de 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 de Estado, conjugado com o disposto no artigo 44.º 
e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado em Anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, subdelego na Senhora Coordenadora do 
Gabinete de Gestão Patrimonial e Administração 
Geral, MARIA MANUELA JUSTINO SERINGA, as 
competências abaixo discriminadas, que me foram 
subdelegadas pela Sr.ª Vereadora Sandra Cristina de 
Sequeiros Pereira, através do Despacho de Subdelegação 
de Competências n.º 3/VSP/2015, de 13 de maio, e que 
serão exercidas no âmbito da Secção de Expediente e 
Apoio Logístico e Setor de Arquivo Municipal e 
Arquivo Histórico, nos seguintes termos e limites: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com exceção da dirigida a entidades ou 
organismos públicos referidos no Capítulo II, ponto 7, 
alíneas a) e b) do Despacho 20/PRES/2015, de 30 de 
março de 2015; 
 
2. Autorizar férias, mediante os respetivos mapas e 
requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 
 
3. Controlar a assiduidade visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
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4. Justificar faltas no âmbito do serviço, com exceção das 
referidas no n.º 3 do artigo 206.º da Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, na sua redação atual, que aprova a Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas; 
 
5. Autorizar deslocações em serviço no País, excetuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação oficial 
do Município; 
 
6. Assegurar o expediente, nomeadamente, as funções de 
distribuição e expedição de correspondência, a divulgação 
pelos serviços de ordens e diretivas internas, dos 
regulamentos emitidos pelos órgãos municipais 
competentes, bem como a organização do expediente e 
apoio administrativo necessários aos processos de 
recenseamento militar e eleitorais; 
 
7. Assegurar o arquivo, procedendo ao registo e 
arquivamento dos documentos entrados no Município, 
bem como à microfilmagem dos mesmos e ainda garantir 
um arquivo documental técnico e administrativo para 
consulta dos diferentes serviços; 
 
8. Garantir a coordenação dos serviços de portaria, 
auxiliares e telefonistas; 
 
9. Assegurar o funcionamento do Arquivo Municipal, 
contemplando as vertentes de Arquivo Corrente, 
Intermédio e Histórico, promovendo a avaliação, 
descrição e seleção dos documentos, bem como proceder 
à microfilmagem e/ou digitalização da documentação; 
 
10. Garantir a disponibilização para consulta da 
documentação em depósito aos diferentes serviços e/ou 
cidadãos interessados.  
 
As competências ora subdelegadas poderão ser revogadas 
a todo o tempo desde que circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim 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 presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 17 de junho de 2015 
 

Por Subdelegação de Competências da 
Vereadora Sandra Cristina de Sequeiros Pereira, 
Despacho 3/VSP/2015, de 13 de maio de 2015 

O Diretor do Departamento Jurídico e de 
Gestão Financeira e Patrimonial, 

 
(João Serrano) 

 
 
 

DESPACHO N.º 08/DGOU/2015 
 

Assunto: Subdelegação de competências do Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Arq.º António Henrique Moreira de Sousa, na Chefe da 
Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana, Arq.ª 
Lizete da Conceição Brito Coelho Cunha 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
diploma que aplica à Administração Local a Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro, com a redação em vigor, 
conjugado com o artigo 46.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redação que lhe 
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
e ao abrigo do despacho de subdelegação de competências 
n.º 08/GVPCT/2015, de 07 de abril, subdelego, na Chefe 
da Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana, Arq.ª 
Lizete da Conceição Brito Coelho Cunha, de 30 de 
junho a 06 de julho de 2015, as competências que me 
foram subdelegadas e que constam do supra citado 
despacho, que serão exercidas no âmbito do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
durante o meu período de férias. 
 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo subdelegado nos termos legalmente 
previstos. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se 
da prática de quaisquer actos ou iniciativas susceptíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 25 de junho de 2015 
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O Diretor do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico 

No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. Vereador Paulo 
César Prata Teixeira, através do Despacho n.º 08/GVPCT/2015 

 
(António de Sousa, Arq.º) 

 
 
 
 
 

 
 
 

AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 3/2006 – B.º da Milharada – Pontinha/Famões 
 

2.º ADITAMENTO 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 27.º e 78.º n.º 2 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual, fundamentando-se nas deliberações tomadas em sede 
da 19.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas datada de 8 de outubro de 2014, foi deliberada a proposta de 
aprovação da alteração ao alvará de loteamento n.º 3/2006 e em sede da 4.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas de 25 de fevereiro de 2015 e da 6.ª Sessão Extraordinária de 2015 da Assembleia Municipal de Odivelas de 23 de 
abril de 2015 foi deliberada a proposta de aplicação de condições especiais para o pagamento das taxas devidas pela emissão 
do aditamento ao alvará de loteamento n.º 3/2006 para os lotes 27, 94, 98, 100, 119, 127, 137, 181 e 229, determina que se 
emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de Loteamento identificado em epígrafe, em nome da Comissão de 
Administração Conjunta do Bairro da Milharada. 
 
As alterações às especificações do mencionado alvará constam nas Plantas de Síntese e de Manutenção Temporária em anexo 
e são as seguintes:  
 
1. Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1. Aos parâmetros urbanísticos do bairro: 
 

 Alvará n.º 3/2006 Alteração ao 
Alvará n.º 3/2006 Diferencial 

ÁREA DE INTERVENÇÃO TOTAL  107 000,00 m² 109 400,00 m² + 2 400,00 m² 

ÁREA DENTRO DO PERIMETRO URBANO 100 830,00 m² 103 230,00 m² + 2 400,00 m² 

ÁREA TOTAL DE LOTES 56 283,00 m² 56 310,00 m² + 27 m² 

ÁREA TOTAL DE IMPLANTAÇÃO 32 660,00 m² 32 666,00 m² + 6 m² 

ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO 70 481,50 m² 70 493,50 m² + 12,00 m² 

INDICE DE CONSTRUÇÃO 0.70 0.68 - 0.02 

NÚMERO DE FOGOS 513 519 + 6 

NÚMERO DE UNIDADES DESTINADAS A 
ARMAZÉNS 23 24 +1 

DENSIDADE HABITACIONAL 50.88 fogos/ha 50.27 fogos/ha - 0.61 fogos/ha 

NÚMERO DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO 
NO INTERIOR DOS LOTES 513 519 + 6 

NÚMERO DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO 
NO EXTERIOR DOS LOTES 112 109 -3 

ÁREA DE CEDÊNCIA PARA ARRUAMENTOS 34.240,40 m² 36 624,40 m² + 2384,00 m² 

Os valores alterados foram apresentados a negrito 
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2. Cedências ao Domínio Público e Estacionamento 
 
De acordo com o previsto no art.º 6º da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, com a redação em vigor, pela falta de áreas de 
cedência para equipamentos de utilização coletiva, foi aceite a compensação em numerário nos termos previstos no art.º 44º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação em vigor, para os espaços verdes e de utilização coletiva, 
foram contabilizadas as áreas de natureza privada, designadamente as áreas afetas aos logradouros de lotes privados, até 50% 
da área livre permeável, com o mínimo de 25 m², nos termos do art.º 99º do Regulamento Municipal da Edificação e 
Urbanização e os lugares de estacionamento privados propostos, foram aceites de acordo com o previsto no art.º 101º do 
RMEU, devendo no âmbito da legalização da edificação, ser cumprido também o regulamento do bairro. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 9 junho de 2015 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 7/2000 – B.º Quinta da Barroca – Pontinha/Famões 
 

3.º ADITAMENTO 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 27.º e 78.º n.º 2 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual, fundamentando-se nas deliberações tomadas em sede 
da 7.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas datada de 8 de abril de 2015, onde foi deliberada por 
unanimidade a aprovação da alteração ao alvará de loteamento n.º 7/2000, determina que se emita o presente aditamento ao 
Alvará de Licença de Loteamento identificado em epígrafe em nome de José Costa Augusto.  
 
As alterações às especificações do mencionado alvará constam na Planta de Síntese em anexo. 
 
1.Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1. Aos parâmetros urbanísticos do Lote: 
 

 Alvará n.º 7/2000 Proposta de Alteração ao Alvará n.º 7/2000 

Lote Fogos Uso Fogos Uso 

49 1 H + C 2 H 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
H – Habitação 
C – Comercio 

 
1.2.Aos parâmetros urbanísticos do Bairro: 
 

 Alvará n.º 7/2000 
Proposta de Alteração 
ao Alvará n.º 7/2000 

NUMERO TOTAL DE FOGOS 57 58 

DENSIDADE HABITACIONAL 21.88 f/ha 22.27 f/ha 

ÁREA DE ATIVIDADES ECONÓMICAS 650 m² 545 m² 

PERCENTAGEM DE ATIVIDADES ECONÓMICAS 5,7% 4,8% 

Nº DE ESTACIONAMENTO NO INTERIOR DOS 
LOTES 

52 53 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
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2. Estacionamento 
 
O aumento de um fogo no lote 49 fica condicionado à garantia de estacionamento privado no interior do lote, no mínimo de 
1 lugar por fogo, tal como dispõe o artigo 101.º do RMEU devendo, na fase de legalização da edificação, serem introduzidas 
as adaptações necessárias à concretização desta condição, ou, na sua impossibilidade, fica sujeita à aplicação do disposto no 
n.º 3 do mesmo artigo, que significa que poderá ser exigida ao promotor a execução ou requalificação de parqueamento em 
domínio público, destinada a compensar a capacidade de estacionamento em falta. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 15 junho de 2015 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

AVISO 
 

Alvará de Loteamento n.º 2/2004 – B.º Novo das Fontainhas – Ramada/Caneças 
 

4.º ADITAMENTO 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 27.º e 78.º n.º 2 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual, fundamentando-se nas deliberações tomadas em sede 
da 7.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas datada de 9 de abril de 2014, onde foi deliberada por 
unanimidade a aprovação da alteração ao alvará de loteamento n.º 2/2004, determina que se emita o presente aditamento ao 
Alvará de Licença de Loteamento identificado em epígrafe em nome de Álvaro José Domingos e Maria de Fátima da 
Encarnação Domingos.  
 
As alterações às especificações do mencionado alvará constam na Planta de Síntese em anexo. 
 
1.Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1. Aos parâmetros urbanísticos do Lote: 
 

ALVARÁ LOTEAMENTO ALTERAÇÃO PROPOSTA 

Lote A.Lote A.I. A.H. N.º P Fogos A.Lote A.I. A.C. N.ºP Fogos 

7 237,00 94,60 189,20 2 1 237,00 94,60 189,20 2 2 

Os valores alterados foram apresentados a negrito 
 
1.2.Aos parâmetros urbanísticos do Bairro: 
 

 
Alvará de 

loteamento 
Proposto 

Área de intervenção 14 306.50, m2 14.306,50 m2 

Área total de Lotes 10 997,85 m2 10 997,85 m2 

Área a ceder ao domínio público equipamento 210,00 m2 210,00 

N.º total de lotes 30 30 

N.º total de fogos 42 43 

N.º máximo de pisos 3P 3P 

Densidade habitacional 29,4 fg/ha 30,06 fg/ha 

Densidade populacional 102,8 hab/ha 105,27 hab/ha 

Área construção 7 164,10 m2 7.164,10 m2 
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Índice construção 0,50 0.50 

Volume total de construção 21 206,00 m3 21 206,00 

Índice volumétrico 1,48 1,48 

Área total implantação 3.853,90 m2 3.853,90 m2 

Índice implantação bruto 0.27 0.27 

Área a ceder como compensação para área cedência em falta (fora 
da área de intervenção) 

1 725,00 m2 1 725,00 m2 

Área total de lotes 10 997,85 m2 10 997,85 m2 

Área para arruamentos 3 098,65 m2 3 098,65 m2 

Área a ceder ao município para equipamento 210,00 m2 210,00 

Total 14 306,50 m2 14 306,50 m2 
Os valores alterados foram apresentados a negrito 

 
2. Cedências ao Domínio Público e Estacionamento 
 
De acordo com o previsto no art.º 6º da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, com a redação em vigor, pela falta de áreas de 
cedência para equipamentos de utilização coletiva, foi aceite a compensação em numerário nos termos previstos no art.º 44º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação em vigor, para os espaços verdes e de utilização coletiva, 
foram contabilizadas as áreas de natureza privada, designadamente as áreas afetas aos logradouros de lotes privados, até 50% 
da área livre permeável, com o mínimo de 25 m², nos termos do art.º 99º do Regulamento Municipal da Edificação e 
Urbanização e os lugares de estacionamento privados propostos, foram aceites de acordo com o previsto no art.º 101º do 
RMEU, devendo no âmbito da legalização da edificação, ser cumprido também o regulamento do bairro. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 15 junho de 2015 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

GESTÃO E ORDENAMENTO URBANÍSTICO 
 

 
 
Listagem dos despachos efetuados pelo Vereador Paulo 
César Teixeira, no uso da competência 
delegada/subdelegada pela Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, através do despacho n.º 
16/PRES/2015, de 23 de outubro, nos termos da 
Informação n.º Interno/2015/6448, de 2015.06.11, referente 
ao mês de maio de 2015: 
 
Processo n.º 13785/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Fátima da Silva Moedas 
Assunto: Caducidade – art.º 71º do Dec. Lei n.º 555/99 com a 
redação atual  
Local: Rua da Paz, lote 260, Bairro Casal Novo – União das 
Freguesias de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 07.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Declarada a Caducidade  
 
Processo n.º 13983/CP/OP/GI 
Nome: Filipe Alexandre Duarte Pereira 
Assunto: Prorrogação de Admissão de Comunicação Prévia de 
Construção, nos termos do previsto no n.º 5 do artigo 58º do 
Dec. Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na redação atual  
Local: Rua Lusitanos, lote 23 A, Bairro Quinta do Castelo – 
União das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 07.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Proceda-se à Prorrogação  
 
Processo n.º 13545/D/V 
Nome: Administração do Condomínio 
Assunto: Vistoria nos termos do art.º 90º do Dec. Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação – Extensão do 
prazo  
Local: Av. Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes, n.º 30 – Freguesia de 
Odivelas 
Data de despacho: 07.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Proceda-se à Extensão de Prazo  
 
Processo n.º 17212/OCP 
Nome: Maria de Oliveira Casaca Norte e outro 
Assunto: Declaração de deserção de procedimento, nos termos 
do art.º 111º do CPA  
Local: Rua Dr. Jaime Cortesão, n.º 36 – União das Freguesias de 
Póvoa de St.º Adrião e Olival Basto 
Data de despacho: 07.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Declaro Deserto o 
Procedimento  
 
Processo n.º 159/2015/D/OVP 
Nome: Lisboagás GDL – Soc. Distribuidora de Gás Natural, 
S.A. 
Assunto: Outras operações urbanísticas – art.º 18º do DL n.º 
555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação  
Local: Av. Luís de Camões – União das Freguesias de Pontinha e 
Famões 
Data de despacho: 08.05.2015 

Teor do Despacho: Concordo /Deferido o Pedido de Licença  
 
Processo n.º 14673/D 
Nome: NOS Comunicações, S.A.. 
Assunto: Outras operações urbanísticas – art.º 18º do DL n.º 
555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação  
Local: Rua Nascimento Fernandes – União das Freguesias de 
Ramada e Caneças 
Data de despacho: 08.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferido o Pedido de Licença  
 
Processo n.º 89/D/PUB 
Nome: A Joia do Tejo – Restaurante Unipessoal, Ldª 
Assunto: Licenciamento de ocupação de espaço público – 
esplanada aberta  
Local: Rua Pulido Valente, n.º 6 – Freguesia de Odivelas 
Data de despacho: 18.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Deferido  
 
Processo n.º @14/2014 
Nome: Agostinho dos Santos Gonçalves 
Assunto: Autorização de utilização  
Local: Rua das Flores, lote 23, Quinta das Canoas – União das 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 18.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Determino a Realização de 
Vistoria Conjunta  
 
Processo n.º @56/2014 
Nome: Casa de Saúde e Repouso Solar de Caneças, S.A. 
Assunto: Autorização de utilização  
Local: Travessa do Palmilhante, n.º 16 – União das Freguesias de 
Ramada e Caneças 
Data de despacho: 18.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Determino a Realização de 
Vistoria Conjunta  
 
Processo n.º 5/2014/OP/GI 
Nome: José Sobral 
Assunto: Comunicação prévia de obras de edificação e 
remodelação de terrenos  
Local: Rua Mira Sol, lote 818 – União das Freguesias de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 18.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Rejeitada a Comunicação Prévia  
 
Processo n.º @92/2015 
Nome: Laurentino Gomildes dos Santos 
Assunto: Autorização de utilização  
Local: Rua 16 de Abril, lote 142, Bairro do Sol Nascente – União 
das Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 18.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Determino a Realização de 
Vistoria Conjunta  
 
Processo n.º 13134/D 
Nome: NOS Comunicações, S.A. 
Assunto: Libertação de garantia bancária – art.º 9º do Reg. 
Municipal de Obras e Trabalhos na Via Pública  
Local: Rua 16 de Abril, Bairro Sol Nascente - União das 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 27.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Proceda-se à Libertação da 
Garantia Bancária  
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Processo n.º 8503/OI 
Nome: Isidro da Conceição Nunes Severo 
Assunto: Colocação de chapas metálicas em muro de vedação, 
sem licença administrativa  
Local: Bairro das Fontainhas, lote 21 – União das Freguesias de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 28.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Notifique-se  
 
Processo n.º 9645/OP 
Nome: BANIF, S.A. 
Assunto: Prorrogação do alvará de licença de construção, nos 
termos do previsto no n.º 5 do art.º 58º do DL n.º 555/99, de 16 
de dezembro na sua atual redação  
Local: Rua Macau, n.º 8 a 18 – União das Freguesias de Póvoa 
de Stº Adrião e Olival de Basto 
Data de despacho: 28.05.2015 
Teor do Despacho: Concordo /Proceda-se à Prorrogação  
 
 
 
Listagem dos Comprovativos de Admissão de 
Comunicação Prévia emitidos pelo Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, no 
uso da competência subdelegada pelo Vereador Paulo 
César Teixeira, através do despacho 8/GVPCT/2015, de 7 
de abril, nos termos da Informação n.º Interno/2015/6449, 
de 2015.06.11, referente ao mês de maio de 2015: 
 
Processo n.º 33/2015/OP/GI 
Nome: Manuel Laia Lopes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua dos Patrícios, lote 518, Bº Casal da Silveira – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 07.05.2015 
Comprovativo n.º 123/2015 
 
Processo n.º 65/2014/OP/GI 
Nome: Florindo José da Silva 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Choupal, lote 37, Bº Casal das Queimadas – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 07.05.2015 
Comprovativo n.º 124/2015 
 
Processo n.º 13716/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Lurdes Rodrigues Lopes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua dos Pinheiros, lote 17, Bº Alto das Arroteias – UF de 
Ramada e Caneças 
Data de emissão: 07.05.2015 
Comprovativo n.º 125/2015 
 
Processo n.º 12708/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Augusto Ribeiro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Raul Proença, lote 34, Bº Casal das Queimadas à 
Quinta das Dálias – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 08.05.2015 
Comprovativo n.º 126/2015 
 
 

Processo n.º 14765/CP/OP/GI 
Nome: Francisco Albino Louro Correia 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua das Flores, lote B 134, Bº dos Pedrenais – UF de 
Ramada e Caneças 
Data de emissão: 08.05.2015 
Comprovativo n.º 127/2015 
 
Processo n.º 13692/CP/OP/GI 
Nome: Maria da Conceição Freire Jorge Antunes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Bempostinha, lote 1152, Bº Casal Novo – UF de 
Ramada e  
Caneças  
Data de emissão: 06.05.2015 
Comprovativo n.º 128/2015 
 
Processo n.º 32037/OCP/OC 
Nome: Pimpolhos e Sabichões, Ldª 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Brasil, lote 2, Urb. dos Bravios – UF de Ramada e 
Caneças 
Data de emissão: 08.05.2015 
Comprovativo n.º 129/2015 
 
Processo n.º 14837/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Moreno dos Santos 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Travessa dos Limoeiros, lote 96, Bº Casal das Queimadas 
à Quinta das Dálias – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 08.05.2015 
Comprovativo n.º 130/2015 
 
Processo n.º 12417/CP/OP/GI 
Nome: Construções Trivinhas, Ldª 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Dr. Sidónio Pais, n.º 28 – Freguesia de Odivelas 
Data de emissão: 08.05.2015 
Comprovativo n.º 131/2015 
 
Processo n.º 14477/OP/GI 
Nome: José da Silva 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Boa Hora, lote 93, Bº dos Carrascais – UF de 
Ramada e Caneças 
Data de emissão: 08.05.2015 
Comprovativo n.º 132/2015 
 
Processo n.º 14447/CP/OP/GI 
Nome: Vitor Manuel Nunes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Casal Novo, lote 362, Bº Casal Novo – UF de 
Ramada e Caneças  
Data de emissão: 12.05.2015 
Comprovativo n.º 133/2015 
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Processo n.º 14648/CP/OP/GI 
Nome: Maria Manuela da Silva Gonçalves Duarte 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Paz, lote 265, Bº Casal Novo – UF de Ramada e 
Caneças 
Data de emissão: 13.05.2015 
Comprovativo n.º 134/2015 
 
Processo n.º 14722/CP/OP/GI 
Nome: Márcio André Ferreira Dionísio 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua José Rodrigues Miguéis, lote 559, Bº dos Quatro – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 13.05.2015 
Comprovativo n.º 135/2015 
 
Processo n.º 83/2015/D/OVP 
Nome: Lisboagás – GDL – Soc. Distribuidora de Gás Natural 
de Lisboa, S.A. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Natália Correia, Bº da Milharada – UF de Pontinha e 
Famões 
Data de emissão: 147.05.2015 
Comprovativo n.º 136/2015 
 
Processo n.º 14671/CP/OP/GI 
Nome: Maria do Carmo Lourenço da Cruz Leitão 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Tavira, lote 26, Bº Vale Grande – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 15.05.2015 
Comprovativo n.º 137/2015 
 
Processo n.º 14774/CP/OP/GI 
Nome: José Manuel Rodrigues da Quelha 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Abadessa, lote 331, Bº Casal do Bispo – UF de 
Pontinha e  
Famões 
Data de emissão: 15.05.2015 
Comprovativo n.º 138/2015 
 
Processo n.º 14829/CP/OP/GI 
Nome: Paulino Augusto Lisboa Gonçalves 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Aurélio Paz dos Reis, lote 98, Bº do Girassol – UF de 
Ramada e Caneças 
Data de emissão: 18.05.2015 
Comprovativo n.º 139/2015 
 
Processo n.º 14717/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Batista dos Santos 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Camacho da Costa, lote 732, Bº dos Quatro – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 18.05.2015 
Comprovativo n.º 140/2015 
 
 

Processo n.º 14866/D 
Nome: NOS Comunicações, S.A. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 25 de Abril, Tomada da Amoreira – UF de Ramada e 
Caneças 
Data de emissão: 19.05.2015 
Comprovativo n.º 141/2015 
 
Processo n.º 14879/CP/OP/GI 
Nome: José Francisco Matias 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Poço, lote 311, Bº Casal da Silveira – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 21.05.2015 
Comprovativo n.º 142/2015 
 
Processo n.º 11958/CP/OP 
Nome: Soc. Const. Marçal Santos, Ldª 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua das Arroteias, lote 2 A-2, Bº dos CTT – UF de 
Ramada e Caneças 
Data de emissão: 21.05.2015 
Comprovativo n.º 143/2015 
 
Processo n.º 14876/OP/GI 
Nome: Arlindo Anjos do Coval 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua General Norton de Matos, lote 458, Bº Casal da 
Silveira – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 21.05.2015 
Comprovativo n.º 144/2015 
 
Processo n.º 14782/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Cândido Sobral e Gonçalves 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 1º de Janeiro, lote 54, Bº Novo do Trigache – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 21.05.2015 
Comprovativo n.º 145/2015 
 
Processo n.º 14880/CP/OP/GI 
Nome: Maria Fernanda Capelão Alexandre 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Loures, lote 466, Bº Vale Grande – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 21.05.2015 
Comprovativo n.º 146/2015 
 
Processo n.º 21/2014/D 
Nome: NOS Comunicações, S.A. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua das Arroteias – UF de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 22.05.2015 
Comprovativo n.º 147/2015 
 
Processo n.º 14577/CP/OP/GI 
Nome: Luzia do Carmo Alves Lourenço 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
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Local: Rua dos Carrascais, lote 388, Bº dos Carrascais – UF de 
Ramada e  
Caneças 
Data de emissão: 22.05.2015 
Comprovativo n.º 148/2015 
 
Processo n.º 92/2015/OP 
Nome: João Hugo Sales Garcia Coelho de Almeida 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Fonte Castelo de Vide, lote 5 – UF de Ramada e 
Caneças 
Data de emissão: 25.05.2015 
Comprovativo n.º 149/2015 
 
Processo n.º 14748/CP/OP/GI 
Nome: Adelino Dias 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Machado de Castro, lote 475, Bº Casal da Silveira – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 25.05.2015 
Comprovativo n.º 150/2015 
 
Processo n.º 13628/CP/OP/GI 
Nome: Arquiminio Francisco Trinta 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Armando Cortes, lote 189, Bº Alto de Famões – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 25.05.2015 
Comprovativo n.º 151/2015 
 
Processo n.º 14/2015/OP/GI 
Nome: Inês Felícia Biscoito Pires Policarpo 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua General Farinha Beirão, lote 127, Bº Casal do Bispo 
– UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 27.05.2015 
Comprovativo n.º 152/2015 
 
Processo n.º 13970/OP 
Nome: CTZ Construções Torres do Zêzere, Ldª 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Quinta do Pinhal, lote 4B – UF de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 29.05.2015 
Comprovativo n.º 153/2015 
 
Processo n.º 15/2015/OP/GI 
Nome: Manuel Camões Morais Carvalho 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 197, Bº Casal dos 
Apréstimos – UF de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 29.05.2015 
Comprovativo n.º 154/2015 
 
Processo n.º 72/2014/OP 
Nome: Fernando Duarte Pinheiro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua de St.º Eloy, lote 41 B – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 29.05.2015 
Comprovativo n.º 155/2015 

Listagem dos Alvarás de Utilização e de Construção, 
emitidos pelo Diretor do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, no uso da competência 
subdelegada pelo Vereador Paulo César Teixeira, através 
do despacho n.º 8/GVPCT/15, de 7 de abril, nos termos da 
Informação n.º Interno/2015/6447, de 2015.06.11, referente 
ao mês de maio de 2015:  
 
Processo n.º 69/2014/OP/GI 
Nome: Augusto dos Ramos Barão 
Assunto: Emissão de Alvará de Obras de Construção 
Local: Rua Terra da Fonte, lote 605, Bº Casal da Silveira – UF de 
Pontinha e  
Famões 
Data de emissão: 29.05.2015 
Alvará n.º 04/2015 
 
Processo n.º 13240/CP/OP/GI 
Nome: Magno Augusto Pires 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua 11 de Março, lote 501, Bairro Casal Novo – UF 
de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 04.05.2015 
Alvará n.º 90/2015 
 
Processo n.º 2380/OP 
Nome: Colinas do Cruzeiro – Emp. Imobiliários, S.A. 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Pulido Valente, n.º 27, 27A, 27B e 27C – Freguesia 
de Odivelas 
Data de emissão: 05.05.2015 
Alvará n.º 91/2015 
 
Processo n.º 14422/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Lurdes Custódio de Matos Mendes 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua faustino de Freitas, lote 18, Bairro das 
Comendadeiras – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 07.05.2015 
Alvará n.º 92/2015 
 
Processo n.º 10815/CP/OP/GI 
Nome: Canhoto & Canhoto, Ldª 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Praceta das Comendadeiras, lote 32, Bairro das 
Comendadeiras – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 08.05.2015 
Alvará n.º 93/2015 
 
Processo n.º 13243/CP/OP/GI 
Nome: Vítor Augusto Saraiva 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Dom Dinis, lote A 271, Bairro dos Pedrenais – UF 
de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 12.05.2015 
Alvará n.º 94/2015 
 
Processo n.º 14809/CP/OP/GI 
Nome: João Jorge 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Capitão Renato Batista, lote 405, Bairro Casal da 
Silveira – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 13.05.2015 
Alvará n.º 95/2015 
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Processo n.º 14860/CP/OP/GI 
Nome: José da Graça Dias 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua 2 de Abril, lote 326, Bairro Casal da Silveira – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 13.05.2015 
Alvará n.º 96/2015 
 
Processo n.º 14750/CP/OP/GI 
Nome: Armando do Amaral 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua de Santo Estevão, lote 404, Bairro Casal Silveira – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 15.05.2015 
Alvará n.º 97/2015 
 
Processo n.º 14872/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Joaquim Mourão 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Machado de Castro, lote 506, Bairro Casal da Silveira 
– UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 15.05.2015 
Alvará n.º 98/2015 
 
Processo n.º 5458/OP 
Nome: Lidl & Companhia 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Av. das Acácias, lote AE 1 – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 19.05.2015 
Alvará n.º 99/2015 
 
Processo n.º 14509/CP/OP/GI 
Nome: António Rosa Lopes André 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua 18 de Maio, n.º 20, Bairro Sol Nascente – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 19.05.2015 
Alvará n.º 100/2015 
 
Processo n.º 13052/OP 
Nome: Laurinda da Costa Martins Guerreiro e outro 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Estrada do Lugar d’Além, n.º 28 – UF de Ramada e 
Caneças 
Data de emissão: 21.05.2015 
Alvará n.º 101/2015 
 
Processo n.º 14442/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Fátima da Silva Rosa 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Vale de Moura, lote 23, Bairro Arco Maria Teresa – UF 
de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 21.05.2015 
Alvará n.º 102/2015 
 
Processo n.º 14784/CP/OP/GI 
Nome: Manuel da Costa Pinto 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua de Belém, lote 106, Bairro Moinho do Baeta – UF 
de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 21.05.2015 
Alvará n.º 103/2015 
 
 
 

Processo n.º 14794/CP/OP/GI 
Nome: Orlando Rosa Nunes 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua da Paz, lote 358, Bairro Casal da Silveira – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 21.05.2015 
Alvará n.º 104/2015 
 
Processo n.º 14526/CP/OP/GI 
Nome: João Ferreira de Almeida 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Travessa Pêro Escobar, n.º 3, 3A e 3B, Bairro Casal do 
Bispo – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 21.05.2015 
Alvará n.º 105/2015 
 
Processo n.º 7932/D 
Nome: TMN Telecomunicações Nacionais, S.A. 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização 
Local: Rua Capitão Salgueiro Maia, n.º 7 – UF de Pontinha e 
Famões 
Data de emissão: 22.05.2015 
Alvará n.º 106/2015 
 
Processo n.º 13680/CP/OP/GI 
Nome: João Manuel Gonçalves Marques 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Camilo Castelo Branco, lote 645, Bairro Casal Novo 
– UF 
de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 25.05.2015 
Alvará n.º 107/2015 
 
Processo n.º 4474/OP/GI 
Nome: Carlos Manuel Sá Batista 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Cidade de Torres Vedras, lote 432, Bairro Casal de 
São Sebastião – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 25.05.2015 
Alvará n.º 108/2015 
 
Processo n.º 7717/OP/GI 
Nome: RGA – Compra e Venda de Imóveis, Ldª 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Cidade da Guarda, lote 441, Bairro Casal de São 
Sebastião – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 26.05.2015 
Alvará n.º 109/2015 
 
Processo n.º 13748/CP/OP/GI 
Nome: Manuel de Oliveira Pereira 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua Capitão Renato Batista, lote 509, Bairro Casal da 
Silveira – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 27.05.2015 
Alvará n.º 110/2015 
 
Processo n.º 13664/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Marques Henriques Flor 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua António de Freitas, n.º 21, Bairro Quinta da Fonte – 
Freguesia  
de Odivelas 
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Data de emissão: 27.05.2015 
Alvará n.º 111/2015 
 
Processo n.º 34/2014/OP/GI 
Nome: Manuel António Andrezo Araújo 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua de Stº Estevão, lote 384, Bairro Casal da Silveira – 
UF 
de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 27.05.2015 
Alvará n.º 112/2015 
 
Processo n.º 13498/CP/OP/GI 
Nome: Albertina de Jesus Almeida Antunes 
Assunto: Emissão de Alvará de Utilização 
Local: Rua da Pedreira, lote 590, Bairro Casal Novo – UF de 
Ramada e  
Caneças 
Data de emissão: 28.05.2015 
Alvará n.º 113/2015 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

9.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 18 de junho de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

“VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

 
CONDECORAÇÃO DE NELSON ÉVORA COM O GRAU DE GRÃ 

CRUZ DA ORDEM DO INFANTE D. HENRIQUE 
 

No passado dia 27 de Maio, decorreu no antigo edifício 
do Museu dos Coches uma cerimónia de homenagem ao 
desporto nacional.  
 
Neste evento promovido pelo Presidente da República, 
foram condecorados atletas olímpicos e paralímpicos e os 
seus comités.  
 
Desta cerimónia, destaca-se Nelson Évora, condecorado 
com o grau de Grã Cruz da Ordem do Infante D. 
Henrique, resultado dos seus feitos desportivos obtidos ao 
longo da sua carreira. 
 
Esta distinção honorifica destina-se a realçar quem houver 
prestado serviços relevantes a Portugal, no País e no 
estrangeiro e serviços na expansão da cultura portuguesa 
ou para conhecimento de Portugal, da sua História e dos 
seus valores;  
 
De recordar, Odivelas foi a cidade da sua residência 
quando chegou a Portugal com 5 anos e onde o seu 
desenvolvimento desportivo teve início pela mão do 
treinador de sempre, João Ganso.   
 
Ainda em idade infantil, nas instalações desportivas da 
Escola Secundária da Ramada, inicia os treinos de 
atletismo.  
 
Aos 10 anos ingressa no Odivelas Futebol Clube como 
benjamim na modalidade de salto em altura e evolui no 
salto em cumprimento e triplo salto. 
 

Desde cedo atinge patamares internacionais, tornando-se 
mais tarde, num atleta de alto nível internacional, devido à 
capacidade desportiva e vitórias que foi somando.  
 
A última modalidade de atletismo é a mais medalhada, 
destacando-se o Ouro olímpico nos Jogos de Pequim em 
2008 e a obtenção do título de campeão do mundo em 
2007.  
 
A última medalha, o Ouro no Campeonato Europeu de 
Atletismo em Pista Coberta de 2015, em Praga. 
 
Actualmente, pertence à equipa de atletismo do Sport 
Lisboa e Benfica e com frequência representa Portugal em 
várias provas internacionais.  
 
Aos 18 anos naturalizou-se português! 
 
Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida na 9ª Sessão Extraordinária de 2015, delibera 
aprovar o seguinte:  
 
1. Congratular Nelson Évora pela condecoração com o 
grau de Grã Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, 
atribuída pelo Presidente da Republica;  
 
2. Congratular Nelson Évora pela sua carreira desportiva e 
contributos que tem dado na divulgação do desporto à 
Comunidade; 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovado por 
Unanimidade) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 22 de junho de 2015” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

“MOÇÃO 

 
ESCOLA PÚBLICA NÃO TEM MILITARES 

 
Considerando que: 
 
1. A 11 de junho, o Conselho de Ministros aprovou um 
conjunto de alterações legislativas que permitem o 
recrutamento de elementos das Forças Armadas na 
reserva para fazer vigilância nas zonas escolares; 
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2. Esta decisão inaudita viola toda a cultura da escola 
pública e republicana, não se conhecendo um único país 
democrático onde a presença de militares na escola seja 
uma política; 
 
3. O programa Escola Segura existe especificamente para as 
escolas, em parceria com a PSP, no qual as forças de 
segurança são chamadas a intervir no interior da escola 
apenas em casos extremos de necessidade;  
 
4. O que Ministério da Educação e Ciência (MEC) se 
prepara-se para instituir uma cultura de autoridade militar 
dentro do espaço escolar devido à insegurança criada pela 
redução drástica de pessoal auxiliar preparado para as suas 
funções; 
 
5. A escola pública tem carência de profissionais 
qualificados para trabalhar com os alunos, sejam auxiliares 
professores ou psicólogos e que esses mesmos 
profissionais têm visto as suas condições de trabalho 
serem degradadas por políticas do MEC; 
 
6. Muitos dos acontecimentos classificados como 
violência escolar devem-se precisamente à falta desses 
profissionais, o que não permite um acompanhamento 
adequado dos alunos nos recreios e tem levado ao 
aumento do número de alunos por turma, por exemplo; 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em plenário 
no dia 18 de junho de 2015, delibera:  
 
1. Condenar veementemente a solução aprovada pelo 
Conselho de Ministros de colocar militares a fazer 
vigilância em recintos escolares; 
 
2. Exigir ao Governo que revogue as alterações aprovadas, 
mantendo a responsabilidade de vigilância e 
acompanhamento do espaço escolar debaixo da 
responsabilidade de profissionais habilitados para o efeito, 
como são os professores e auxiliares; 
 
3. Apelar ao Governo que capacite as escolas de 
profissionais em quantidade adequada, com formação 
necessária e com as condições de trabalho devidas a 
qualquer trabalhador; 
 
Enviar esta moção ao Presidente da Republica, ao 
Ministério da Educação e Ciência, ao Ministério da Defesa 
Nacional, a todos os Grupos Parlamentares da Assembleia 
da Republica, ao Conselho Nacional das Escolas e à 
comunicação social.  
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por 
Maioria, com os votos a favor das bancadas do BE, da 
CDU, do PS, com os votos contra da bancada do PSD e 
com abstenção da bancada do CDS/PP) 

 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
 

(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 22 de junho de 2015 
 
(Aprovado por maioria)” 

 
 
 
 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 
 

 
 

“REVISÃO DO REGULAMENTO DE ESPAÇOS VERDES, 
PARQUES E JARDINS” 

 
Pela bancada da CDU – Coligação Democrática Unitária, 
foi apresentada uma Proposta de Recomendação sobre 
“Revisão do Regulamento de Espaços Verdes, Parques e 
Jardins”. Colocada à votação foi a mesma rejeitada por 
maioria, com os votos a favor das bancadas do BE, CDU 
e CDS/PP, e com os votos contra das bancadas do PS e 
PSD. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 
 

VOTO DE PROTESTO 
 

 
 

«VOTO DE PROTESTO 
 

“ENCERRAMENTO DO INSTITUTO DE ODIVELAS: 

UM DURO GOLPE PARA OS ODIVELENSES” 
 

Já estava anunciado o fim do Instituto de Odivelas. Mas 
havia ainda a esperança de que a decisão pudesse vir a ser 
reponderada.  
 
As movimentações da população e a firme oposição dos 
órgãos autárquicos do município e da freguesia de 
Odivelas foram constantes nestes últimos meses.  
 
A Câmara Municipal de Odivelas, a Junta de Freguesia de 
Odivelas e a Associação das Antigas Alunas do IO 
desenvolveram um combate firme que teve expressão 
marcante com a realização de um cordão humano 
envolvendo a comunidade, vários quadrantes políticos e 
associações militares.  
 
Porém, a irracionalidade persistiu e o dia 5 de junho 
passado, último dia de aulas no Instituto de Odivelas, 
constitui uma data que entristece os e as odivelenses.  
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Uma instituição secular, que tanto contribuiu para um 
ensino de qualidade, e que mereceu rasgados elogios por 
parte do Presidente da República e de outras altas 
entidades, não merecia uma decisão como a que foi 
tomada, através do Ministro da Defesa Nacional.  
 
Assim a AMO, reunida a 18 de junho de 2015, aprova um 
voto de protesto repudiando veementemente a decisão 
tomada e manifesta a sua total solidariedade às alunas, 
pais, professores, antigas alunas e todos aqueles e aquelas 
que lutaram pela manutenção do IO.  
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovado por 
Maioria, com os votos a favor das bancadas da CDU, PS, 
PSD e CDS/PP e com os voto contra da bancada do BE) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 22 de junho de 2015» 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

ACIONAMENTO DE RESERVA DE RECRUTAMENTO 
 

Pedido de autorização para acionamento de reserva de 
recrutamento com vista à contratação de cinco assistentes 
operacionais, constituída em resultado do procedimento 
concursal comum para ocupação de dezanove postos de 
trabalho na categoria de assistente operacional para a 
Divisão de Educação da Câmara Municipal de Odivelas, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2015/5609, de 2015.05.19, remetida pela Senhora 
Presidente da Câmara, à Assembleia Municipal de 
Odivelas, aprovada na 11ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada a 3 de junho de 2015, 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 11/2015, de 
16 de junho, página 8). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE TAXAS E 
OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E SEU REGULAMENTO 

DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

Alterações ao Regulamento de Taxas e Outras Receitas 
Municipais e seu Regulamento de Liquidação e Cobrança 
do Município de Odivelas, nos termos e de acordo com o 
proposto na Informação n.º Interno/2015/2640, de 2015-
03-05. Remetida pela Senhora Presidente da Câmara, à 
Assembleia Municipal de Odivelas, aprovada 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 14). 
 
[Publica-se o Documento no final do presente Boletim] 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR ATIVIDADES DE 
ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA 

 

 
 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA 
ENSINO PRÉ-ESCOLAR – ANO LETIVO 2015-2016 - PROGRAMA 

 
Programa das Atividades de Animação e de Apoio à 
Família (AAAF) na educação pré-escolar da rede pública 
do Concelho de Odivelas - Ano Letivo 2015/2016, cujas 
atividades são de oferta obrigatória pelos estabelecimentos 
de educação pré-escolar da rede pública e são 
comparticipadas pela administração central e local e pelas 
famílias de acordo com as condições socioeconómicas do 
agregado familiar. Para a implementação, nesses 
estabelecimentos de educação, das condições de acesso, 
funcionamento e comparticipação financeira das 
Atividades de Animação e de Apoio à Família, aplica-se o 
previsto nas Normas de Funcionamento das Atividades de 
Animação e de Apoio à Família (AAAF) na Educação 
Pré-escolar que fazem parte do Plano de Ação Social e 
Transportes Escolares, aprovado na 12.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada a 
18 de junho de 2014 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 

13/2014, de 1 de julho, pág. 13 e anexo). De acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2015/5024, de 2015-05-07, 
remetida pela Senhora Presidente da Câmara, à 
Assembleia Municipal de Odivelas, aprovada na 10ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada a 20 de maio de 2015, (Boletim Municipal das Deliberações e 

Decisões n.º 10/2015, de 2 de junho, página 11). 
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Financiamento estimado para implementação do 
Programa das AAAF nos estabelecimentos de educação 
pré-escolar da rede pública do Município de Odivelas 

para o Ano Letivo 2015/2016 

 
 
 
 

 

 

Estimativas: 

a) 
Custo Máximo 

b) 
Comparticipação 

Financeira da 
DGEstE 

c) 
Comparticipação 

Financeira das 
Famílias 

(11 meses) 

d) 
Comparticipação 

Financeira da 
CMO (11 meses) 

e) 
Total de 

Encargo para a 
CMO 

Total 
Ano 

€ 1.320.000,00 € 480.222,80 € 732.600,00 € 587.400,00 € 107.177,20 

 
a) Soma da comparticipação familiar com a comparticipação da CMO 
b) Calculo de 706,21€ x nº de grupos ≥15 crianças x 10 meses 
c) Cálculo efetuado de acordo com população estimada de 1600 crianças distribuídas percentualmente pelos escalões de apoio e valor da comparticipação 
familiar de acordo com o escalão atribuído 
d) Cálculo efetuado de acordo com população estimada de 1600 crianças distribuídas percentualmente pelos escalões de apoio e valor da comparticipação da 
CMO de acordo com o escalão atribuído 
e) Diferença entre a Comparticipação da CMO e a Comparticipação financeira da DGEstE 

 
 
 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA 
ENSINO PRÉ-ESCOLAR – ANO LETIVO 2015-2016 

ACORDOS DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 
 

Acordos de Colaboração e Cooperação, Bipartidos e 
Tripartidos, a celebrar entre o Município de Odivelas 
(entidade promotora do Programa das AAAF, acima 
deliberado) e as entidades parceiras (agrupamentos de 
escolas, as associações de pais e/ou as instituições 
particulares de solidariedade social) das Atividades de 
Animação e de Apoio à Família (AAAF) na educação pré-
escolar da rede pública do Concelho de Odivelas - Ano 
Letivo 2015/2016, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2015/5024, de 2015-05-07, 
remetida pela Senhora Presidente da Câmara, à 
Assembleia Municipal de Odivelas, aprovada na 10ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada a 20 de maio de 2015, (Boletim Municipal das Deliberações e 

Decisões n.º 10/2015, de 2 de junho, página 12). 
 
 

“PROPOSTA DA MINUTA DO ACORDO DE 
COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO BIPARTIDO 

 
PROPOSTA DE ACORDO DE 

COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 
 

Considerando que: 
 
1. O Despacho nº 9265-B/2013, de 15 de julho de 2013, 
do Ministério da Educação e Ciência, aplica-se aos 
estabelecimentos de educação e ensino público nos quais 
funcione a educação pré-escolar e define, entre outras, as 
normas a observar no período de funcionamento dos 
respetivos estabelecimentos, bem como na oferta das 
Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF). 
 

2. As AAAF se traduzem na oferta de atividades que se 
destinam a assegurar o acompanhamento das crianças na 
educação pré-escolar antes e ou depois do período diário 
de atividades educativas e durante os períodos de 
interrupção destas atividades, de forma a assegurar um 
horário adequado às necessidades dos alunos e das 
famílias. 
 
3. As AAAF são de oferta obrigatória pelos 
estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública 
e são comparticipadas pela administração central e local e 
pelas famílias de acordo com as condições 
socioeconómicas do agregado familiar, com o objetivo de 
promover a igualdade de oportunidades.  
 
4. As AAAF são implementadas, preferencialmente, pelos 
municípios no âmbito do protocolo de cooperação, de 28 
de julho de 1998, celebrado entre o Ministério da 
Educação, o Ministério do Trabalho e da Solidariedade 
Social e a Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, no âmbito do Programa de Expansão e 
Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar.  
 
5. As autarquias desempenham um papel fundamental na 
promoção de respostas em matéria de educação pré-
escolar, a Câmara Municipal de Odivelas (CMO) tem 
vindo a dar especial atenção ao aprofundamento das 
parcerias com os diferentes agentes educativos, no sentido 
de responder de forma eficaz às necessidades 
socioeducativas das crianças e das famílias, rentabilizando 
sinergias e recursos.  
 
6. As AAAF são planificadas pelos órgãos competentes 
dos agrupamentos das escolas, tendo em conta as 
necessidades dos alunos e das famílias, articulando com os 
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municípios das respetiva área a sua realização de acordo 
com o protocolo de cooperação acima referido.  
 
Entre: 
____________________________________________ 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em Odivelas, 
pessoa coletiva com o número 504 293 125, neste ato 
representado pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho Amador 
adiante designado por PRIMEIRO OUTORGANTE; 
 
e, 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ________________, 
com sede _______________________________, Pessoa 
Coletiva n.º _________________, neste ato representado 
pelo(a) Senhor(a) Diretor(a) do Agrupamento / 
Presidente da Comissão Administrativa Provisória, 
Professor(a) _________________________ adiante 
designado por SEGUNDO OUTORGANTE; 
 
É de livre vontade e de boa-fé celebrado o presente 
Acordo Bipartido de Colaboração e Cooperação, que 
se rege pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir---- 

 
Cláusula Primeira 

(Do Objeto) 
 

1. Nos termos previstos pelo Despacho n.º 9265-B/2013, 
de 15 de julho, do Ministério da Educação e Ciência, com 
o presente Acordo visa-se estabelecer uma parceria entre 
as Partes, cujo objetivo central é criar as condições 
necessárias à implementação e desenvolvimento das 
Atividades de Animação e de Apoio à Família 
(AAAF) na educação pré-escolar, na(s) Escola(s)_______. 

 
Cláusula Segunda 

(Do Objetivo) 
 

1. Com as AAAF pretende-se adaptar os tempos de 
permanência das crianças nos estabelecimentos de 
educação pré-escolar às necessidades das famílias e, 
simultaneamente garantir que as mesmas usufruam de 
atividades com qualidade pedagógica e complementares 
das atividades educativas. 
 
2. Através das AAAF, pretende-se ainda assegurar o 
acompanhamento das crianças antes e depois do período 
diário de atividades educativas, e durante os períodos de 
interrupção dessas atividades. 

 
Cláusula Terceira 

(Da Implementação, Organização e Funcionamento) 
 

As partes que subscrevem o presente Acordo bipartido de 
Colaboração e Cooperação comprometem-se a respeitar 

as “Normas de Funcionamento das AAAF na 
Educação Pré-Escolar”, que constam do ANEXO III 
do Plano de Ação Social e Transportes Escolares da 
CMO, vertidas para o ANEXO I deste Acordo e que dele 
fazem parte integrante. 

 
Cláusula Quarta 
(Da Vigência) 

 
Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente Acordo entra em vigor após a 
data da sua assinatura, mantendo-se em vigor até ao dia 31 
de julho de 2016. 

 
Cláusula Quinta 

(Disposições Finais) 
 

1. No demais, este Acordo será regido pela legislação 
aplicável em vigor, devendo as Partes respeitar a 
regulamentação específica aplicável, emitida pelas 
Entidades Nacionais competentes em matéria de 
Educação. 
 
2.Qualquer alteração relativa ao estipulado no presente 
Acordo que não verse sobre o Anexo I, será resolvida por 
acordo entre as Partes, não implicando uma alteração ao 
clausulado a menos, que as Partes por acordo assim o 
entendam fazer. 
 
O presente Acordo de Colaboração e Cooperação foi 
feito em dois exemplares, que vão ser assinados pelos 
representantes das Partes, destinando-se um exemplar a 
cada uma delas. 
 
Odivelas, ____ de ________ de 2015 
 
Pelo Primeiro Outorgante, 
_____________________________ 
(Susana de Carvalho Amador) 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
_____________________________ 
(___________________________) 
 
 
 
Anexo I do Acordo de Colaboração e Cooperação: 

 
Normas de Funcionamento das Atividades de 
Animação e de Apoio à Família (AAAF) na 

Educação Pré-escolar 
 
I 
 

(Disposição Introdutória) 
 

1. A educação pré-escolar é considerada a primeira etapa 
da educação básica no processo de educação ao longo da 
vida, sendo complementar da ação educativa da família, 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVI - N.º 12 – 30 de junho de 2015 

58 
 

com a qual deve estabelecer estreita relação, favorecendo a 
formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, 
tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser 
autónomo, livre e solidário. 
 
2. As Atividades de Animação e de Apoio à Família 
(AAAF), na vertente prolongamento de horário, 
traduzem-se na oferta de atividades de animação e 
acompanhamento das crianças que frequentam os 
estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública, 
antes e depois do período diário das atividades educativas 
e durante os períodos de interrupção destas atividades, de 
forma a assegurar um horário adequado às necessidades 
das famílias. 
 
3. As AAAF são comparticipadas pela administração 
central e local e pelas famílias de acordo com as condições 
socioeconómicas do agregado familiar, com o objetivo de 
promover a igualdade de oportunidades. 
 
4. Ao longo do tempo, a Câmara Municipal de Odivelas 
(CMO), tem vindo a dar especial atenção ao 
aprofundamento das parcerias com os diferentes agentes 
educativos, no sentido de responder de forma eficaz às 
necessidades socioeducativas das crianças e das famílias, 
rentabilizando sinergias e recursos. 

 
II 

(Do Objeto) 
 

As presentes normas regulam as condições de acesso, bem 
como o modelo de funcionamento, das AAAF nos 
estabelecimentos de educação pré-escolar. 

 
III 

(Dos Objetivos) 
 

Com as AAAF pretende-se: 
 
1. Adaptar os tempos de permanência das crianças nos 
estabelecimentos de educação pré-escolar às necessidades 
das famílias e, simultaneamente garantir que as mesmas 
usufruam de atividades com qualidade pedagógica e 
complementares das atividades educativas. 
 
2. Assegurar o acompanhamento das crianças antes e 
depois do período diário de atividades educativas, e 
durante os períodos de interrupção dessas atividades. 

 
IV 

(Dos Destinatários) 
 

São destinatários do serviço das AAAF as crianças com 
idades compreendidas entre os 3 anos e a idade de 
ingresso no 1º ano do 1º ciclo do ensino básico, que 
frequentem os estabelecimentos de educação pré-escolar 
da rede pública do Concelho de Odivelas. 

 
 

V 
(Da Implementação) 

 
1. A Câmara Municipal de Odivelas constitui-se como 
entidade promotora, nos termos estabelecidos no 
Protocolo de Cooperação celebrado entre o Ministério da 
Educação, o Ministério do Trabalho e da 
Solidariedade Social e a Associação Nacional de 
Municípios Portugueses. 
 
2. A planificação das AAAF é da responsabilidade dos 
Agrupamentos de Escolas. 
 
3. Para implementação das AAAF, podem constituir-se 
como entidades gestoras do Programa, os Agrupamentos 
de Escolas da rede pública do Concelho de Odivelas, as 
Associações de Pais e Encarregados de Educação e as 
Instituições Particulares de Solidariedade Social. 
 
4. Nas situações em que os Agrupamentos de Escolas não 
se assumam como entidades gestoras, constituem-se, 
obrigatoriamente, como entidade parceira das entidades 
gestoras por si selecionadas. 
 
5. A entidade gestora poderá prestar diretamente o serviço 
de AAAF ou estabelecer parcerias com entidades terceiras 
para esse fim. 
 
6. As entidades gestoras responsabilizam-se, entre outros, 
pela implementação e desenvolvimento das AAAF, tendo 
em conta as necessidades das crianças e das famílias, e a 
capacidade dos espaços escolares, em devida articulação 
com os órgãos competentes dos Agrupamentos de 
Escolas. 
 
7. A Câmara Municipal de Odivelas, enquanto entidade 
promotora, comparticipa financeiramente a frequência das 
AAAF, realiza o controlo financeiro, monitorização e 
avaliação do Programa, em estreita colaboração com 
todos os parceiros envolvidos. 
 
8. O pagamento relativo à frequência das AAAF, apenas 
será considerado, após assinatura pelas partes, do Acordo 
de Colaboração Bipartido (entre a Câmara Municipal de 
Odivelas e o Agrupamento de Escolas) ou Tripartido 
(Câmara Municipal de Odivelas, Agrupamento de Escolas 
e Entidade Gestora). 

 
VI 

(Da Organização e funcionamento) 
 

1. A oferta das AAAF é de natureza obrigatória pelos 
estabelecimentos de educação Pré-escolar. 
 
2. As AAAF funcionam num período máximo de 11 
meses por ano, entre setembro e julho. 
 
3. Sem prejuízo da normal duração das atividades 
educativas na educação pré-escolar, as AAAF 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XVI - N.º 12 – 30 de junho de 2015  

59 
 

desenvolvem-se obrigatoriamente até às 17h30, podendo a 
oferta de atividades ser extensível ao período que antecede 
e precede a realização das atividades educativas no jardim-
de-infância. 
 
4. A oferta das AAAF poderá organizar-se durante os 
períodos de atividades educativas, entre as 7h00/ 9h00 e 
as 15h30/ 19h30, e nas interrupções dessas atividades, 
entre as 7h00 e as 19h30. 
 
5. Em caso de necessidade das crianças e das famílias 
poderá haver adequação do horário estabelecido no ponto 
anterior. 
 
6. O horário de funcionamento das AAAF deverá ser 
comunicado aos encarregados de educação no momento 
da matrícula ou de renovação da matrícula, devendo ainda 
ser confirmado no início das atividades educativas. 
 
7. O refeitório escolar encontra-se em funcionamento, 
durante o período da oferta de AAAF, havendo, neste 
caso, lugar à comparticipação da CMO. 
 
8. A planificação das AAAF deverá ter em conta as 
necessidades das crianças e das famílias, o Plano Anual de 
Atividades, o Projeto Educativo do Agrupamento de 
Escolas, e as presentes Normas. 
 
9. As AAAF são planificadas tendo em conta os recursos 
físicos existentes e decorrem, preferencialmente, em 
espaços concebidos para estas atividades, sem prejuízo do 
recurso a outros espaços escolares. 
 
10. As AAAF deverão funcionar, com grupos mínimos de 
15 crianças e de 25 no máximo. 
 
11. A abertura, o fecho, a limpeza das instalações e a 
vigilância dos recreios, são da responsabilidade da 
entidade gestora das AAAF, em articulação com os 
Agrupamentos de Escolas, quando estes não se 
apresentem como entidade gestora. 
 
12. A entidade gestora ficará obrigada à correta utilização 
dos espaços escolares onde funcionem as AAAF, sendo 
responsável por garantir as condições de higiene e 
manutenção dos mesmos, assumindo a reposição ou 
reparação de qualquer material ou equipamento que se 
danifique, sempre que tal ocorra no decurso das 
atividades. 
 
13. Compete à entidade gestora disponibilizar o material 
didático e de desgaste rápido necessário à viabilização das 
atividades a desenvolver no âmbito das AAAF. 
 
14. Compete aos educadores titulares de grupo assegurar a 
supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução 
das atividades de animação de apoio à família, tendo em 
vista garantir a qualidade das atividades desenvolvidas. 
 

15. A supervisão pedagógica e o acompanhamento da 
execução das AAAF compreendem a programação das 
atividades, o acompanhamento das atividades através de 
reuniões com os respetivos dinamizadores, a avaliação da 
sua realização e as reuniões com os encarregados de 
educação. 
 
16. A monitorização e avaliação do Programa das AAAF 
são da responsabilidade da Câmara Municipal de Odivelas 
em articulação com os Agrupamentos de Escolas e as 
entidades gestoras. 

 
VII 

(Dos Escalões de Apoio) 
 

1. Os escalões de apoio são definidos de acordo com o 
posicionamento dos agregados familiares para efeitos de 
atribuição do abono de família: 
 
a) Escalão A – Crianças cujos agregados familiares se 
encontrem no 1.º escalão para efeitos de abono de família; 
b) Escalão B – Crianças cujos agregados familiares se 
encontrem no 2.º escalão para efeitos de abono de família; 
c) Escalão C – Crianças cujos agregados familiares se 
integrem nos restantes escalões para efeitos de atribuição 
de abono de família. 
 
2. Para efeitos de atribuição do escalão de apoio, será 
considerado o posicionamento do agregado familiar no 
escalão de rendimento mais favorável, atribuído nas 
restantes modalidades de apoio previstas no Plano de 
Ação Social e Transportes Escolares. 
 
3. Em caso de dúvida sobre o posicionamento dos 
agregados familiares nos escalões de rendimentos, cabe ao 
Agrupamento de Escolas desenvolver as diligências 
necessárias ao apuramento da condição socioeconómica 
das famílias, bem como prevenir e corrigir situações de 
usufruto indevido. 
 
4. Os casos excecionais, e não previstos, deverão ser 
analisados individualmente no Agrupamento de Escolas, 
por referência ao enquadramento normativo em vigor, 
sujeitos a validação por parte dos serviços competentes da 
Câmara Municipal de Odivelas. 

 
VIII 

(Das Comparticipações Financeiras) 
 

1. A Câmara Municipal de Odivelas comparticipa o custo 
da mensalidade das AAAF na educação pré-escolar, a 
todas as crianças que frequentem os estabelecimentos de 
educação pré-escolar da rede pública do concelho, sendo 
os montantes correspondentes transferidos para as 
entidades gestoras do Programa. 
 
2. A Câmara Municipal de Odivelas comparticipa a 
diferença entre o valor máximo de referência mensal de 
€75,00 por criança, estabelecido pela Câmara Municipal 
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para o custo do serviço, e o valor a pagar pelas crianças 
em função dos 3 escalões de apoio definidos em função 
do posicionamento do agregado familiar para efeitos de 
atribuição do abono de família. 
 
3. Comparticipação da família (por criança): 
 
a) Escalão A – comparticipação de 0% do valor máximo 
de referência; 
b) Escalão B – comparticipação de 35% do valor máximo 
de referência; 
c) Escalão C – comparticipação de 75% do valor máximo 
de referência; 
 
4. Comparticipação da Câmara Municipal de Odivelas 
(por criança): 
 
a) Escalão A: comparticipação de 100% do valor máximo 
de referência; 
b) Escalão B: comparticipação de 65% do valor máximo 
de referência; 
c) Escalão C: comparticipação de 25% do valor máximo 
de referência; 
 
5. A Câmara Municipal de Odivelas procederá à 
transferência de verbas, para as entidades gestoras, em três 
tranches, respetivamente em setembro, janeiro e abril, 
tendo por base, o número de crianças inscritas nas AAAF 
e o seu posicionamento nos respetivos escalões de apoio. 
 
6. Sempre que o custo do serviço exceda o valor máximo 
de referência mensal, a diferença será integralmente 
suportada pelas famílias. 
 
7. A entidade gestora efetuará a entrega da listagem com 
os comprovativos dos valores da comparticipação aos 
encarregados de educação nas AAAF, até ao final dos 
meses de janeiro, abril e agosto, a fim de se proceder a 
eventuais acertos e transferências subsequentes. 
 
8. A entidade gestora deverá arquivar em processo próprio 
toda a documentação respeitante às AAAF, 
nomeadamente, comprovativos de frequência das 
crianças, dos escalões de apoio, dos pagamentos das 
famílias e das respetivas comparticipações. 

 
IX 

(Das Inscrições) 
 

1. A Câmara Municipal de Odivelas disponibilizará os 
formulários de candidatura a todos os agrupamentos de 
escolas, a partir da data de início das matrículas nos 
estabelecimentos de educação e ensino. 
 
2. Os formulários de candidatura encontram-se, 
igualmente, disponíveis no Site da Câmara Municipal de 
Odivelas, em www.cm-odivelas.pt. 
 

3. Os agrupamentos de escolas responsabilizam-se por 
efetuar de forma atempada a divulgação das condições de 
inscrição aos potenciais interessados, bem como o 
resultado do processo de candidatura. 
 
4. Os encarregados de educação interessados na 
frequência dos seus educandos nas AAAF, deverão 
formalizar a sua inscrição através do preenchimento e 
entrega dos Formulários de Candidatura, que deverão ser 
solicitados nos Serviços de Ação Social Escolar (SASE), 
dos Agrupamentos de Escolas ou nos Estabelecimentos 
de Educação e a quem compete a instrução do processo 
de candidatura, tendo por base a análise da condição 
socioeconómica do agregado familiar das crianças, 
nomeadamente o posicionamento do agregado familiar 
nos escalões de rendimento para a atribuição do abono de 
família. 
 
5. Os formulários de candidatura acompanhados dos 
respetivos comprovativos da situação socioeconómica do 
agregado familiar (cópia do documento emitido pelo 
serviço competente da Segurança Social ou, quando se 
trate de trabalhador da Administração Pública, pelo 
serviço processador), constituem parte integrante do 
processo individual do aluno, pelo que deverão ficar 
arquivados no SASE do Agrupamento de Escolas. 
 
6. Após receção e validação das candidaturas pelo SASE, 
os Agrupamentos de Escolas enviarão à Câmara 
Municipal de Odivelas, em suporte digital (através do e-
mail: geral@cm-odivelas.pt), o formulário específico de 
apoio devidamente preenchido, durante o mês de 
setembro. 
 
7. A inscrição das crianças nas AAAF poderá ser solicitada 
no decorrer de todo o ano, sendo para tal obrigatório, que 
os encarregados de educação procedam à sua inscrição de 
acordo com as presentes normas. 
 
8. Nas situações previstas no número anterior, os 
Agrupamentos de Escolas deverão considerar, para efeitos 
de pagamento, a partir do dia em que a criança inicia a 
frequência das AAAF e informar de imediato a Câmara 
Municipal de Odivelas. 
 
9. Nos casos de mudança do escalão de apoio, os 
Agrupamentos de Escolas deverão considerar, o mês da 
emissão do respetivo comprovativo da situação 
socioeconómica do agregado familiar e comunicar as 
alterações de escalão à Câmara Municipal de Odivelas. 

 
X 

(Situações Omissas) 
 

As situações omissas, não previstas nas presentes Normas, 
e que necessitem de ser supridas, serão analisadas e 
resolvidas, caso a caso, pela Câmara Municipal de 
Odivelas.” 
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“PROPOSTA DA MINUTA DO ACORDO DE 
COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO TRIPARTIDO 

 
PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO E 

COOPERAÇÃO 
 

Considerando que: 
 
1. O Despacho nº 9265-B/2013, de 15 de julho de 2013, 
do Ministério da Educação e Ciência, aplica-se aos 
estabelecimentos de educação e ensino público nos quais 
funcione a educação pré-escolar e define, entre outras, as 
normas a observar no período de funcionamento dos 
respetivos estabelecimentos, bem como na oferta das 
Atividades de Animação e de Apoio à Família 
(AAAF). 
 
2. As AAAF se traduzem na oferta de atividades que se 
destinam a assegurar o acompanhamento das crianças na 
educação pré-escolar antes e ou depois do período diário 
de atividades educativas e durante os períodos de 
interrupção destas atividades, de forma a assegurar um 
horário adequado às necessidades dos alunos e das 
famílias. 
 
3. As AAAF são de oferta obrigatória pelos 
estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública 
e são comparticipadas pela administração central e local e 
pelas famílias de acordo com as condições 
socioeconómicas do agregado familiar, com o objetivo de 
promover a igualdade de oportunidades. 
 
4. As AAAF são implementadas, preferencialmente, pelos 
municípios no âmbito do protocolo de cooperação, de 28 
de julho de 1998, celebrado entre o Ministério da 
Educação, o Ministério do Trabalho e da Solidariedade 
Social e a Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, no âmbito do Programa de Expansão e 
Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar. 
 
5. As autarquias desempenham um papel fundamental na 
promoção de respostas em matéria de educação pré-
escolar, a Câmara Municipal de Odivelas (CMO) tem 
vindo a dar especial atenção ao aprofundamento das 
parcerias com os diferentes agentes educativos, no sentido 
de responder de forma eficaz às necessidades 
socioeducativas das crianças e das famílias, rentabilizando 
sinergias e recursos. 
 
6. As AAAF são planificadas pelos órgãos competentes 
dos agrupamentos das escolas, tendo em conta as 
necessidades dos alunos e das famílias, articulando com os 
municípios das respetiva área a sua realização de acordo 
com o protocolo de cooperação acima referido. 
 
Entre: 
____________________________________________ 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em Odivelas, 

pessoa coletiva com o número 504 293 125, neste ato 
representado pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho Amador 
adiante designado por PRIMEIRO OUTORGANTE; 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS __________________, 
com sede ___________________________________, 
Pessoa Coletiva n.º _________________, neste ato 
representado pelo(a) Senhor(a) Diretor(a) do 
Agrupamento / Presidente da Comissão Administrativa 
Provisória, Professor(a) _________________________ 
adiante designado por SEGUNDO OUTORGANTE; 
 
e, 
 
ASSOCIAÇÂO DE PAIS E ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÂO DA ESCOLA __________________ / IPSS 
__________________, com sede __________________, 
Pessoa Coletiva n.º __________________, neste ato 
representado pelo(a) Senhor(a) Presidente da Direção / 
Diretor(a), ________________________, adiante 
designado por TERCEIRO OUTORGANTE. 
 
É de livre vontade e de boa-fé celebrado o presente 
Acordo Tripartido de Colaboração e Cooperação, que se 
rege pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir 

 
Cláusula Primeira 

(Do Objeto) 
 

1. Nos termos previstos pelo Despacho n.º 9265-B/2013, 
de 15 de julho, do Ministério da Educação e Ciência, com 
o presente Acordo visa-se estabelecer uma parceria entre 
as Partes, cujo objetivo central é criar as condições 
necessárias à implementação e desenvolvimento das 
Atividades de Animação e de Apoio à Família 
(AAAF) na educação pré-escolar, na(s) Escola(s) 
_______________________. 

 
Cláusula Segunda 

(Do Objetivo) 
 

1. Com as AAAF pretende-se adaptar os tempos de 
permanência das crianças nos estabelecimentos de 
educação pré-escolar às necessidades das famílias e, 
simultaneamente garantir que as mesmas usufruam de 
atividades com qualidade pedagógica e complementares 
das atividades educativas. 
 
2. Através das AAAF, pretende-se ainda assegurar o 
acompanhamento das crianças antes e depois do período 
diário de atividades educativas, e durante os períodos de 
interrupção dessas atividades. 

 
Cláusula Terceira 

(Da Implementação, Organização e Funcionamento) 
 

As partes que subscrevem o presente Acordo Tripartido 
de Colaboração e Cooperação comprometem-se a 
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respeitar as “Normas de Funcionamento das AAAF na 
Educação Pré-Escolar”, que constam do ANEXO III 
do Plano de Ação Social e Transportes Escolares da 
CMO, 
vertidas para o ANEXO I deste Acordo e que dele fazem 
parte integrante. 

 
Cláusula Quarta 
(Da Vigência) 

 
Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente Acordo entra em vigor após a 
data da sua assinatura, mantendo-se em vigor até ao dia 31 
de julho de 2016. 

 
Cláusula Quinta 

(Disposições Finais) 
 

1. No demais, este Acordo será regido pela legislação 
aplicável em vigor, devendo as Partes respeitar a 
regulamentação específica aplicável, emitida pelas 
Entidades Nacionais competentes em matéria de 
Educação. 
 
2. Qualquer alteração relativa ao estipulado no presente 
Acordo que não verse sobre o Anexo I, será resolvida por 
acordo entre as Partes, não implicando uma alteração ao 
clausulado a menos, que as Partes por acordo assim o 
entendam fazer. 
 
O presente Acordo de Colaboração e Cooperação foi 
feito em três exemplares, que vão ser assinados pelos 
representantes das Partes, destinando-se um exemplar a 
cada uma delas. 
 
Odivelas, ____ de ________ de 2015 
 
Pelo Primeiro Outorgante, 
______________________________ 
(Susana de Carvalho Amador) 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
______________________________ 
(___________________________) 
 
Pelo Terceiro Outorgante, 
______________________________ 
(___________________________) 
 
 
 
Anexo I do Acordo de Colaboração e Cooperação: 

 
Normas de Funcionamento das Atividades de Animação e 

de Apoio à Família (AAAF) na Educação Pré-escolar 
 
 
 
 

I 
 

(Disposição Introdutória) 
 

1. A educação pré-escolar é considerada a primeira etapa 
da educação básica no processo de educação ao longo da 
vida, sendo complementar da ação educativa da família, 
com a qual deve estabelecer estreita relação, favorecendo a 
formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, 
tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser 
autónomo, livre e solidário. 
 
2. As Atividades de Animação e de Apoio à Família 
(AAAF), na vertente prolongamento de horário, 
traduzem-se na oferta de atividades de animação e 
acompanhamento das crianças que frequentam os 
estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública, 
antes e depois do período diário das atividades educativas 
e durante os períodos de interrupção destas atividades, de 
forma a assegurar um horário adequado às necessidades 
das famílias. 
 
3. As AAAF são comparticipadas pela administração 
central e local e pelas famílias de acordo com as condições 
socioeconómicas do agregado familiar, com o objetivo de 
promover a igualdade de oportunidades. 
 
4. Ao longo do tempo, a Câmara Municipal de Odivelas 
(CMO), tem vindo a dar especial atenção ao 
aprofundamento das parcerias com os diferentes agentes 
educativos, no sentido de responder de forma eficaz às 
necessidades socioeducativas das crianças e das famílias, 
rentabilizando sinergias e recursos. 

 
II 

(Do Objeto) 
 

As presentes normas regulam as condições de acesso, bem 
como o modelo de funcionamento, das AAAF nos 
estabelecimentos de educação pré-escolar. 

 
III 

(Dos Objetivos) 
 

Com as AAAF pretende-se: 
 
1. Adaptar os tempos de permanência das crianças nos 
estabelecimentos de educação pré-escolar às necessidades 
das famílias e, simultaneamente garantir que as mesmas 
usufruam de atividades com qualidade pedagógica e 
complementares das atividades educativas. 
 
2. Assegurar o acompanhamento das crianças antes e 
depois do período diário de atividades educativas, e 
durante os períodos de interrupção dessas atividades. 
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IV 
(Dos Destinatários) 

 
São destinatários do serviço das AAAF as crianças com 
idades compreendidas entre os 3 anos e a idade de 
ingresso no 1º ano do 1º ciclo do ensino básico, que 
frequentem os estabelecimentos de educação pré-escolar 
da rede pública do Concelho de Odivelas. 

 
V 

(Da Implementação) 
 

1. A Câmara Municipal de Odivelas constitui-se como 
entidade promotora, nos termos estabelecidos no 
Protocolo de Cooperação celebrado entre o Ministério da 
Educação, o Ministério do Trabalho e da Solidariedade 
Social e a Associação Nacional de Municípios 
Portugueses. 
 
2. A planificação das AAAF é da responsabilidade dos 
Agrupamentos de Escolas. 
 
3. Para implementação das AAAF, podem constituir-se 
como entidades gestoras do Programa, os Agrupamentos 
de Escolas da rede pública do Concelho de Odivelas, as 
Associações de Pais e Encarregados de Educação e as 
Instituições Particulares de Solidariedade Social. 
 
4. Nas situações em que os Agrupamentos de Escolas não 
se assumam como entidades gestoras, constituem-se, 
obrigatoriamente, como entidade parceira das entidades 
gestoras por si selecionadas. 
 
5. A entidade gestora poderá prestar diretamente o serviço 
de AAAF ou estabelecer parcerias com entidades terceiras 
para esse fim. 
 
6. As entidades gestoras responsabilizam-se, entre outros, 
pela implementação e desenvolvimento das AAAF, tendo 
em conta as necessidades das crianças e das famílias, e a 
capacidade dos espaços escolares, em devida articulação 
com os órgãos competentes dos Agrupamentos de 
Escolas. 
 
7. A Câmara Municipal de Odivelas, enquanto entidade 
promotora, comparticipa financeiramente a frequência das 
AAAF, realiza o controlo financeiro, monitorização e 
avaliação do Programa, em estreita colaboração com 
todos os parceiros envolvidos. 
 
8. O pagamento relativo à frequência das AAAF, apenas 
será considerado, após assinatura pelas partes, do Acordo 
de Colaboração Bipartido (entre a Câmara Municipal de 
Odivelas e o Agrupamento de Escolas) ou Tripartido 
(Câmara Municipal de Odivelas, Agrupamento de Escolas 
e Entidade Gestora). 

 
 
 

VI 
(Da Organização e funcionamento) 

 
1. A oferta das AAAF é de natureza obrigatória pelos 
estabelecimentos de educação Pré-escolar. 
 
2. As AAAF funcionam num período máximo de 11 
meses por ano, entre setembro e julho. 
 
3. Sem prejuízo da normal duração das atividades 
educativas na educação pré-escolar, as AAAF 
desenvolvem-se obrigatoriamente até às 17h30, podendo a 
oferta de atividades ser extensível ao período que antecede 
e precede a realização das atividades educativas no jardim-
de-infância. 
 
4. A oferta das AAAF poderá organizar-se durante os 
períodos de atividades educativas, entre as 7h00/ 9h00 e 
as 15h30/ 19h30, e nas interrupções dessas atividades, 
entre as 7h00 e as 19h30. 
 
5. Em caso de necessidade das crianças e das famílias 
poderá haver adequação do horário estabelecido no ponto 
anterior. 
 
6. O horário de funcionamento das AAAF deverá ser 
comunicado aos encarregados de educação no momento 
da matrícula ou de renovação da matrícula, devendo ainda 
ser confirmado no início das atividades educativas. 
 
7. O refeitório escolar encontra-se em funcionamento, 
durante o período da oferta de AAAF, havendo, neste 
caso, lugar à comparticipação da CMO. 
 
8. A planificação das AAAF deverá ter em conta as 
necessidades das crianças e das famílias, o Plano Anual de 
Atividades, o Projeto Educativo do Agrupamento de 
Escolas, e as presentes Normas. 
 
9. As AAAF são planificadas tendo em conta os recursos 
físicos existentes e decorrem, preferencialmente, em 
espaços concebidos para estas atividades, sem prejuízo do 
recurso a outros espaços escolares. 
 
10. As AAAF deverão funcionar, com grupos mínimos de 
15 crianças e de 25 no máximo. 
 
11. A abertura, o fecho, a limpeza das instalações e a 
vigilância dos recreios, são da responsabilidade da 
entidade gestora das AAAF, em articulação com os 
Agrupamentos de Escolas, quando estes não se 
apresentem como entidade gestora. 
 
12. A entidade gestora ficará obrigada à correta utilização 
dos espaços escolares onde funcionem as AAAF, sendo 
responsável por garantir as condições de higiene e 
manutenção dos mesmos, assumindo a reposição ou 
reparação de qualquer material ou equipamento que se 
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danifique, sempre que tal ocorra no decurso das 
atividades. 
 
13. Compete à entidade gestora disponibilizar o material 
didático e de desgaste rápido necessário à viabilização das 
atividades a desenvolver no âmbito das AAAF. 
 
14. Compete aos educadores titulares de grupo assegurar a 
supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução 
das atividades de animação de apoio à família, tendo em 
vista garantir a qualidade das atividades desenvolvidas. 
 
15. A supervisão pedagógica e o acompanhamento da 
execução das AAAF compreendem a programação das 
atividades, o acompanhamento das atividades através de 
reuniões com os respetivos dinamizadores, a avaliação da 
sua realização e as reuniões com os encarregados de 
educação. 
 
16. A monitorização e avaliação do Programa das AAAF 
são da responsabilidade da Câmara Municipal de Odivelas 
em articulação com os Agrupamentos de Escolas e as 
entidades gestoras. 

 
VII 

(Dos Escalões de Apoio) 
 

1. Os escalões de apoio são definidos de acordo com o 
posicionamento dos agregados familiares para efeitos de 
atribuição do abono de família: 
 
a) Escalão A – Crianças cujos agregados familiares se 
encontrem no 1.º escalão para efeitos de abono de família; 
b) Escalão B – Crianças cujos agregados familiares se 
encontrem no 2.º escalão para efeitos de abono de família; 
c) Escalão C – Crianças cujos agregados familiares se 
integrem nos restantes escalões para efeitos de atribuição 
de abono de família. 
 
2. Para efeitos de atribuição do escalão de apoio, será 
considerado o posicionamento do agregado familiar no 
escalão de rendimento mais favorável, atribuído nas 
restantes modalidades de apoio previstas no Plano de 
Ação Social e Transportes Escolares. 
 
3. Em caso de dúvida sobre o posicionamento dos 
agregados familiares nos escalões de rendimentos, cabe ao 
Agrupamento de Escolas desenvolver as diligências 
necessárias ao apuramento da condição socioeconómica 
das famílias, bem como prevenir e corrigir situações de 
usufruto indevido. 
 
4. Os casos excecionais, e não previstos, deverão ser 
analisados individualmente no Agrupamento de Escolas, 
por referência ao enquadramento normativo em vigor, 
sujeitos a validação por parte dos serviços competentes da 
Câmara Municipal de Odivelas. 

 
 

VIII 
(Das Comparticipações Financeiras) 

 
1. A Câmara Municipal de Odivelas comparticipa o custo 
da mensalidade das AAAF na educação pré-escolar, a 
todas as crianças que frequentem os estabelecimentos de 
educação pré-escolar da rede pública do concelho, sendo 
os montantes correspondentes transferidos para as 
entidades gestoras do Programa. 
 
2. A Câmara Municipal de Odivelas comparticipa a 
diferença entre o valor máximo de referência mensal de 
€75,00 por criança, estabelecido pela Câmara Municipal 
para o custo do serviço, e o valor a pagar pelas crianças 
em função dos 3 escalões de apoio definidos em função 
do posicionamento do agregado familiar para efeitos de 
atribuição do abono de família. 
 
3. Comparticipação da família (por criança): 
 
a) Escalão A – comparticipação de 0% do valor máximo 
de referência; 
b) Escalão B – comparticipação de 35% do valor máximo 
de referência; 
c) Escalão C – comparticipação de 75% do valor máximo 
de referência; 
 
4. Comparticipação da Câmara Municipal de Odivelas 
(por criança): 
 
a) Escalão A: comparticipação de 100% do valor máximo 
de referência; 
b) Escalão B: comparticipação de 65% do valor máximo 
de referência; 
c) Escalão C: comparticipação de 25% do valor máximo 
de referência; 
 
5. A Câmara Municipal de Odivelas procederá à 
transferência de verbas, para as entidades gestoras, em três 
tranches, respetivamente em setembro, janeiro e abril, 
tendo por base, o número de crianças inscritas nas AAAF 
e o seu posicionamento nos respetivos escalões de apoio. 
 
6. Sempre que o custo do serviço exceda o valor máximo 
de referência mensal, a diferença será integralmente 
suportada pelas famílias. 
 
7. A entidade gestora efetuará a entrega da listagem com 
os comprovativos dos valores da comparticipação aos 
encarregados de educação nas AAAF, até ao final dos 
meses de janeiro, abril e agosto, a fim de se proceder a 
eventuais acertos e transferências subsequentes. 
 
8. A entidade gestora deverá arquivar em processo próprio 
toda a documentação respeitante às AAAF, 
nomeadamente, comprovativos de frequência das 
crianças, dos escalões de apoio, dos pagamentos das 
famílias e das respetivas comparticipações. 
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IX 
(Das Inscrições) 

 
1. A Câmara Municipal de Odivelas disponibilizará os 
formulários de candidatura a todos os agrupamentos de 
escolas, a partir da data de início das matrículas nos 
estabelecimentos de educação e ensino. 
 
2. Os formulários de candidatura encontram-se, 
igualmente, disponíveis no Site da Câmara Municipal de 
Odivelas, em www.cm-odivelas.pt. 
 
3. Os agrupamentos de escolas responsabilizam-se por 
efetuar de forma atempada a divulgação das condições de 
inscrição aos potenciais interessados, bem como o 
resultado do processo de candidatura. 
 
4. Os encarregados de educação interessados na 
frequência dos seus educandos nas AAAF, deverão 
formalizar a sua inscrição através do preenchimento e 
entrega dos Formulários de Candidatura, que deverão ser 
solicitados nos Serviços de Ação Social Escolar (SASE), 
dos Agrupamentos de Escolas ou nos Estabelecimentos 
de Educação e a quem compete a instrução do processo 
de candidatura, tendo por base a análise da condição 
socioeconómica do agregado familiar das crianças, 
nomeadamente o posicionamento do agregado familiar 
nos escalões de rendimento para a atribuição do abono de 
família. 
 
5. Os formulários de candidatura acompanhados dos 
respetivos comprovativos da situação socioeconómica do 
agregado familiar (cópia do documento emitido pelo 
serviço competente da Segurança Social ou, quando se 
trate de trabalhador da Administração Pública, pelo 
serviço processador), constituem parte integrante do 
processo individual do aluno, pelo que deverão ficar 
arquivados no SASE do Agrupamento de Escolas. 
 
6. Após receção e validação das candidaturas pelo SASE, 
os Agrupamentos de Escolas enviarão à Câmara 
Municipal de Odivelas, em suporte digital (através do e-
mail: geral@cm-odivelas.pt), o formulário específico de 
apoio devidamente preenchido, durante o mês de 
setembro. 
 
7. A inscrição das crianças nas AAAF poderá ser solicitada 
no decorrer de todo o ano, sendo para tal obrigatório, que 
os encarregados de educação procedam à sua inscrição de 
acordo com as presentes normas. 
 
8. Nas situações previstas no número anterior, os 
Agrupamentos de Escolas deverão considerar, para efeitos 
de pagamento, a partir do dia em que a criança inicia a 
frequência das AAAF e informar de imediato a Câmara 
Municipal de Odivelas. 
 
9. Nos casos de mudança do escalão de apoio, os 
Agrupamentos de Escolas deverão considerar, o mês da 

emissão do respetivo comprovativo da situação 
socioeconómica do agregado familiar e comunicar as 
alterações de escalão à Câmara Municipal de Odivelas. 

 
X 

(Situações Omissas) 
 

As situações omissas, não previstas nas presentes Normas, 
e que necessitem de ser supridas, serão analisadas e 
resolvidas, caso a caso, pela Câmara Municipal de 
Odivelas. 
 
(Aprovados por maioria) 

 
 
 
 

RETIRADA DE PONTO 
 

 
 

RETIRADA DO PONTO 4 DA ORDEM DO DIA DA 
PRESENTE REUNIÃO 

 
Retirar o Ponto 4, referente ao “Projeto de Regulamento 
da Biblioteca Municipal Dom Dinis e Polos”, da Ordem 
de Trabalhos da presente Sessão, para ser deliberado na 
próxima Sessão da Assembleia Municipal. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

3.ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Realizada em 25 de junho de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

«VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

“PRÉMIO CAMÕES 2015” ATRIBUÍDO A HÉLIA CORREIA 
 

No passado dia 17 de Junho decorreu a atribuição do mais 
importante prémio literário destinado a Autores da língua 
Portuguesa: O Prémio Camões. Atribuído de forma 
unânime este ano, o vencedor do 27º galardão foi 
anunciado no Rio de Janeiro, no Palácio de São Clemente, 
sede do Consulado de Portugal no Brasil. Nos critérios de 
decisão estiveram por base a originalidade, a consistência 
estilística e a profundidade das raízes culturais, que se 
encontram em toda a obra de Hélia Correia, incluindo a 
poesia e o teatro, para além da própria ficção narrativa. 
 
A escritora Portuguesa Hélia Correia, de 66 anos, foi a 
grande vencedora.  
 
Nasceu em Lisboa, cresceu em Mafra, numa família com 
intensa actividade antifascista, estudou na Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, onde se licenciou em 
Filologia Românica e foi, até à sua aposentação, 
Professora do ensino secundário. 
 
O seu percurso está indelevelmente marcado pelo 
convívio com a cultura clássica e pela observação do 
mundo contemporâneo. Obras como "Lillias Fraser", 
"Montedemo" ou "O Número dos Vivos" foram 
confirmando a excelência do seu universo narrativo que a 
destaca, uma vez mais, como uma das maiores escritoras 
contemporâneas de língua portuguesa. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PSD – Aprovado por 
Unanimidade). 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

Odivelas, 25 de junho de 2015» 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

“VOTO DE PESAR 
 

FALECIMENTO DE ANTÓNIO REBORDÃO NAVARRO 
 

Nascido no Porto em 1933, o ficcionista e poeta António 
Rebordão Navarro formou-se em Direito pela 
Universidade de Coimbra. 
 
Muito antes de se tornar editor literário e um dos grandes 
Autores do país, António Rebordão Navarro exerceu 
Advocacia, foi Delegado do Ministério Público e Diretor 
da Biblioteca Municipal do Porto.  
 
Ficou célebre após ter editado um volume com a 
correspondência de Fernando Pessoa a Armando Corte-
Rodrigues e pelas obras antológicas com a poesia de Jorge 
de Lima e de os “Poetas escolhem Poetas”.  
 
Dirigiu as revistas "Bandarra", "Notícias do Bloqueio" e 
“Sol XXI” nas décadas de 50 e 60, tendo a partir dos anos 
sessenta dedicado o seu contributo literário à ficção 
narrativa e às obras poéticas na Imprensa Nacional - Casa 
da Moeda. Alguns dos seus poemas passaram fronteiras 
chegando a existir traduções das suas obras em castelhano, 
francês, checo, neerlandês e sueco.  
 
António Rebordão Navarro foi uma figura sempre ativa 
na vida cultural e cívica do país.  
 
Deste modo, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida 
em sessão plenária no dia 25 de Junho de 2015, lamenta 
profundamente o falecimento de António Rebordão 
Navarro e envia o seu sentido de pesar à família do Autor. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PSD – Aprovado por 
Unanimidade). 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 25 de junho de 2015” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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RETIRADA DE PONTOS 
 

 
 

RETIRADA DOS PONTOS 2 E 3 DA ORDEM DO DIA DA 
PRESENTE REUNIÃO 

 
Retirar o ponto 2 referente à “PROPOSTA DE 
IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO (AEC´S), 
PARA O ANO LETIVO 2015/2016” e o ponto 3 referente à 
“PROPOSTA DE ADITAMENTO À COMPOSIÇÃO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ODIVELAS PARA 
O MANDATO AUTÁRQUICO - 2013/2017” da Ordem de 
Trabalhos da presente Sessão, para ser deliberado na 
próxima Sessão da Assembleia Municipal. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

10.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 29 de junho de 2015 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS 2014 
 

Proposta de Relatório de Contas Consolidadas 2014, 
elaborado em conformidade com as exigências legais e 
técnico-financeiras e integra o Relatório de Gestão 
Consolidado e as Notas ao Balanço e Demonstração de 
Resultados consolidadas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2015/6713 de 2015-06-18. 
Remetida pela Senhora Presidente da Câmara, à 
Assembleia Municipal de Odivelas, aprovada na 4.ª 
reunião extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada a 22 de junho de 2015, presente boletim, página 
32. 
 
 
“Preâmbulo 
 
Os documentos de prestação de contas consolidadas é 
uma obrigação legal que impende sobre os municípios, as 
entidades intermunicipais e as suas entidades associativas 
que devem apresentar contas consolidadas com entidades 
detidas ou participadas nos termos do art.º 75 da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro. 
 
O perímetro de consolidação do Município de Odivelas é 
constituído para além do próprio Município pelas 
seguintes entidades: Odivelas Viva – Construção e 
Manutenção de Equipamentos, S.A., SIMAR – Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Resíduos. 
 
A prestação das contas consolidadas do Município de 
Odivelas no ano de 2014 sofreu alterações face a 2013, 
devido à extinção da Municipália, EM e à integração, no 
perímetro da consolidação, dos SIMAR – Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Resíduos. 
 
Relativamente a esta última entidade todos os direitos e 
obrigações, posições e situações jurídicas 
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titularidade/detidas pelos SMAS transitaram para os 
SIMAR de Loures /Odivelas, na proporção de 57 % para 
o Município de Loures e 43 % para o Município de 
Odivelas, conforme o Acordo de Gestão celebrado entre 
os dois Municípios.  
 
No ano de 2014 cumpre-nos salientar alguns aspetos que 
se afiguram relevantes para o futuro do Município de 
Odivelas, nomeadamente a sua participação nos SIMAR, 
bem como a intenção de internalizar a empresa Odivelas 
Viva, SA, tendo por objetivo a extinção da pareceria 
público privada. 
 
Com efeito, e após anos de indefinição, foi possível 
concretizar o Acordo com o Município de Loures para a 
gestão conjunta dos SIMAR – Serviços Intermunicipalizados 
de Água e Resíduos, sendo o Município de Odivelas 
detentor de 43 % e o Município de Loures de 57 %, 
assegurando-se a rotatividade na Presidência do Conselho 
de Administração. 
 
Assim desde outubro que o Município de Odivelas tem 
assento no Conselho de Administração dos SIMAR e é 
parte ativa nas decisões em áreas fundamentais para a vida 
dos municípios de Odivelas, como o abastecimento de 
águas de consumo, no saneamento básico ou na recolha e 
transporte de resíduos sólidos. 
 
Esta participação na gestão dos SIMAR é propiciadora de 
uma maior investimento e de uma acrescida qualidade nos 
serviços prestados e será um objetivo que continuaremos 
a prosseguir em 2015. 
 
Relativamente à Odivelas Viva, S.A, e tal como tem sido 
referido em diversos momentos, é intenção desta Câmara 
Municipal proceder à internalização da empresa, como 
forma de garantir a propriedade dos equipamentos 
construídos ao abrigo da parceria público-privada, bem 
como garantir a gestão dos equipamentos na esfera 
pública. 
 
Neste sentido foram encetados contactos com a Inspeção 
Geral de Finanças e com o Tribunal de Contas para se 
encontrar a melhor forma de concretizar esta intenção, 
tendo sido igualmente contactado o parceiro privado que 
se demonstrou recetivo a alinear a sua participação social 
(51 %) no capital da sociedade. 
 
Esta situação a concretizar-se significará ainda uma 
diminuição dos encargos para o município, quer pela via 
de negociação das taxas de juro do empréstimo bancário, 
quer pela diminuição dos encargos de estrutura da própria 
empresa. 
 
Estamos certos que com a estratégia que delineámos e que 
temos vindo a desenvolver, conseguiremos obter cada vez 
melhores resultados na gestão municipal, os quais se 
repercutirão na qualidade dos serviços prestados pela 

autarquia e na melhoria da qualidade de vida dos nossos 
munícipes. 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

(…)” (Prestação de Contas Consolidadas 2014) 
 

(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL 
 

 
 

PDM – PLANO DIRETOR MUNICIPAL 
 

“PDM - Plano Diretor Municipal de Odivelas”, de acordo 
com o proposto na informação n.º 
003/DPUPE/FL/2015, de 2015-06-16, aprovado na 4.ª 
reunião extraordinária de 2015 da Câmara Municipal, 
realizada em 2015-06-22, (presente boletim, página 32), e 
confirmada por maioria na 5.ª reunião extraordinária, 
(presente boletim, página 35), que assumiu carater público, 
realizada a 26 de junho de 2015, nos termos do constante 
ofício nº 2015/12954, com referência GGPAG/SAOM, 
remetidos pela Senhora Presidente da Câmara, à 
Assembleia Municipal. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

RETIRADA DE PONTOS 
 

 
 

RETIRADA DOS PONTOS 3 E 4 DA ORDEM DO DIA DA 
PRESENTE REUNIÃO 

 
Retirar o ponto 3 referente à “PROJETO DE 
REGULAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DOM DINIS E 
PÓLOS” e o ponto 4 referente à “PROC. 9327/D – PROPOSTA 
DE DELIBERAÇÃO SOBRE O RECONHECIMENTO DO 
INTERESSE PÚBLICO NA REGULARIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO 
BRANCO & BRANCO, AO ABRIGO DO REGIME 
EXTRAORDINÁRIO PREVISTO NO DECRETO-LEI N.º 165/2014 
DE 5 DE NOVEMBRO” da Ordem de Trabalhos da presente 
Sessão. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 

NORMA DE CONTROLO INTERNO 
(Conforme a deliberação constante na página 9 do presente boletim) 

 
 
 

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

(Conforme a deliberação constante na página 55 do presente boletim) 
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NORMA DE CONTROLO INTERNO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabinete de Auditoria Interna e de Avaliação de Des empenho 

junho de 2015  
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PREÂMBULO 

 
 

O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto–Lei n.º 54–A/99, 22 de 
fevereiro, com a redação dada pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, consubstanciou a reforma da 
administração financeira e das contas públicas no setor da administração autárquica. 
 
Segundo o ponto 2.9.1. do POCAL, “o sistema de controlo interno a adotar pelas autarquias locais engloba, 
designadamente, o plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os 
outros métodos e procedimentos definidos pelos responsáveis autárquicos que contribuam para assegurar o 
desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção 
e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos e 
a preparação oportuna de informação financeira fiável”. 
 
O Sistema de Controlo Interno (SCI) deve igualmente garantir a integridade e a fiabilidade da informação 
financeira apresentada, assim como a veracidade dos seus números e indicadores a extrair dos elementos 
de prestação de contas, através da inclusão dos seguintes princípios básicos: 
 
a) Segregação de funções; 
 

b) Controlo das operações; 
 

c) Definição de autoridade e de responsabilidade; 
 

d) Registo metódico dos factos. 
 
A Norma de Controlo Interno (NCI) atualmente em vigor, que corporiza o disposto no ponto 2.9.1. do POCAL, 
data de 13 de junho de 2006 (Boletim Municipal n.º 11/2006). É assim premente, proceder à sua revisão de 
forma a adequá-la à nova Estrutura Orgânica do Município de Odivelas, publicada no Boletim Municipal n.º 
23/2013, de 3 de dezembro, bem como à legislação entretanto publicada e em vigor, nomeadamente, 
introduzindo secção relativa à Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro, regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, nas suas atuais redações. 
 
Tendo em consideração as crescentes preocupações inerentes a uma gestão económica eficiente e eficaz das 
atividades desenvolvidas pelas autarquias locais, potenciada pela escassez dos recursos disponíveis, exige-se 
um conhecimento integral e exato da composição do património autárquico e do contributo deste para o 
desenvolvimento das comunidades locais. 
 
Face ao exposto, e nos termos das disposições conjugadas dos artigos 112.º, número 7 e 241.º da 
Constituição da República Portuguesa e em execução da competência cometida a esta CM, nos termos 
da alínea i), do número 1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado sob o Anexo 
I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é aprovada a NCI do Município de Odivelas com os seguintes 
objetivos: 
 
a) Salvaguarda da legalidade e regularidade dos procedimentos; 
 

b) Incremento da eficiência e eficácia das operações; 
 

c) Integralidade e exatidão dos registos contabilísticos; 
 

d) Registo das operações pela quantia correta no período contabilístico a que respeitam; 
 

e) Salvaguarda do património; 
 

f) Fiabilidade da informação produzida. 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 1.° 
(Objeto) 

 
1. A presente Norma visa estabelecer um conjunto de regras definidoras de políticas, métodos e procedimentos 
de controlo que permitam assegurar o desenvolvimento das atividades atinentes à evolução patrimonial de 
forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de ilegalidades, de 
fraudes e erros, a exatidão e integridade dos registos contabilísticos e a preparação atempada de informação 
financeira fidedigna. 
 

2. Em conformidade com o POCAL, com a adoção dos métodos e procedimentos enunciados, pretende-se 
atingir os seguintes objetivos: 
 

a) A salvaguarda da legalidade e regularidade no que respeita à elaboração e execução dos 
documentos previsionais, à elaboração das demonstrações financeiras e ao sistema contabilístico;  
 

b) O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos/as respetivos/as titulares;  
 

c) A salvaguarda do património;  
 

d) A aprovação e controlo de documentos; 
  

e) A exatidão e integridade dos registos contabilísticos, bem como a garantia da fiabilidade da 
informação produzida;  
 

f) O incremento da eficiência das operações;  
 

g) A adequada utilização dos fundos e o cumprimento dos limites legais relativos à assunção de 
encargos;  
 

h) O controlo das aplicações e do ambiente informático;  
 

i) A transparência e a concorrência no ambiente dos mercados públicos; 
  

j) O registo oportuno das operações pela quantia correta, nos documentos e livros apropriados no 
período contabilístico a que respeitam, de acordo com as decisões de gestão e no respeito pelas 
normas legais; 
 

l) A minimização dos riscos de gestão e prevenção da corrupção e infrações conexas 
 

 
Artigo 2.° 

(Âmbito de aplicação) 
 

1. Sob a direção do/a Presidente da Câmara Municipal (PCM), a NCI do POCAL é aplicável a todos os serviços 
municipais. 
 

2. Compete aos/às Vereadores/as, às Direções Municipais (se existentes), às Direções de Departamento, às 
Chefias de Divisão, aos/às Coordenadores/as e Dirigentes de Gabinetes, zelar pelo cumprimento da NCI e dos 
preceitos legais em vigor. 
 

3. Compete à UORAI o acompanhamento da implementação e execução da NCI, devendo igualmente 
promover a recolha de sugestões, propostas e contributos das várias UO’s tendo em vista a avaliação, revisão 
e permanente adequação da mesma à realidade do Município, sempre na ótica da otimização da função 
controlo interno. 
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Artigo  3.° 
(Desenvolvimento,  acompanhamento  e avaliação)  

 
1. Compete à CM aprovar, cumprir e fazer cumprir, bem como aperfeiçoar o SCI, e a cada um dos seus 
membros, bem como ao pessoal dirigente e coordenadores/as dentro da respetiva UO, zelar pelo cumprimento 
dos procedimentos constantes da NCI. 
 

2. Compete ao pessoal dirigente e coordenadores/as, a implementação e cumprimento das normas e 
procedimentos de controlo, devendo igualmente promover a recolha de sugestões, propostas e contributos de 
todos/as os/as trabalhadores/as tendo em vista a avaliação, revisão e permanente adequação da NCI à 
realidade do Município, sempre na ótica da otimização da função controlo interno e da melhoria da eficiência, 
eficácia e economia da gestão municipal. 
 

3. No âmbito das suas funções específicas, compete à UORAI acompanhar, monitorizar e avaliar a execução 
da NCI, devendo recolher as sugestões e contributos das outras UO’s, avaliá-las e apresentar sugestões, 
propostas de aperfeiçoamento, de melhoria, submetendo-os à CM, para os efeitos do número 1 do presente 
artigo. 
 

4. À UORAI são ainda remetidos, para efeitos do número anterior, todos os contributos referidos no número 2 
do presente artigo. 
 
 

CAPÍTULO II 
NORMAS GERAIS 

 
Artigo  4.° 

(Estrutura  e competências)  
 
Na prossecução das suas atribuições, todos os serviços do MO deverão ter em conta as regras de estrutura 
(nuclear e flexível) e do mapa de pessoal, nomeadamente os níveis de hierarquia e competências. 

 
 

Artigo 5.º 
(Funções de controlo) 

 
Na definição das funções de controlo e na nomeação dos/as respetivos/as responsáveis deve atender-se: 

 

a) À identificação das responsabilidades funcionais; 
 

b) Aos circuitos obrigatórios dos documentos e às verificações respetivas; 
 

c) Ao cumprimento dos princípios da segregação das funções de acordo com as normas legais e os 
princípios de gestão, nomeadamente para salvaguardar a separação entre o controlo físico e o 
processamento dos correspondentes registos, atenta a relação custo-benefício, bem como a 
rotatividade de quem executa as funções; 

 

d) À transparência da atividade e dos atos da administração. 
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CAPÍTULO III 

DISPONIBILIDADES 
 

SECÇÃO I 
TESOURARIA 

 
Artigo 6.º 

(Numerário existente em caixa) 
 
1. A importância em numerário existente em caixa, ao final de cada dia, não deve ultrapassar o montante 
adequado às necessidades diárias da Câmara Municipal de Odivelas, ou seja, não deve ultrapassar o limite de 
2.000,00 (dois mil euros). 
 

2. Sempre que no final do dia se apure um montante superior ao limite referido no número 1, o mesmo deverá 
ser depositado em contas bancárias tituladas pelo Município no dia útil seguinte. 
 

3. Compete ao/à Tesoureiro/a, ou seu/sua substituto/a, assegurar o depósito diário em instituições bancárias 
das quantias referidas no número anterior. 

 
 

Artigo 7.º 
(Valores em caixa) 

 
1. Em caixa, na Tesouraria, podem existir os seguintes meios de pagamento na moeda com curso legal no 
território nacional: 
 

a) Notas de banco; 
 

b) Moedas metálicas; 
 

c) Cheques; 
 

d) Vales postais. 
 

2. É expressamente proibida a aceitação e existência em caixa, na Tesouraria de: 
 

a) Cheques pré-datados; 
 

b) Cheques sacados por terceiros e devolvidos pelas instituições bancárias; 
 

c) Vales à caixa. 
 

 
Artigo 8.º 

(Responsabilidade do/a Tesoureiro/a e Balanço à Tes ouraria) 
 
1. O estado de responsabilidade do/a Tesoureiro/a pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua 
guarda é verificado, na presença daquele/a ou seu/sua substituto/a, através de contagem física do numerário e 
documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos/as responsáveis designados para o efeito. 
 

2. Sempre que, no âmbito das ações inspetivas, se realize a contagem dos montantes sob responsabilidade 
do/a Tesoureiro/a, o/a PCM, mediante requisição do/a inspetor/a ou do/a inquiridor/a, deve dar instruções às 
instituições bancárias para que forneçam diretamente aquele/a todos os elementos de que necessite para o 
exercício das suas funções. 
 

3. A fiscalização das tesourarias municipais que funcionam nas tesourarias da Fazenda Pública, caso existam, 
obedecem aos princípios constantes dos diplomas legais aplicáveis a estas, sem prejuízo do disposto nos 
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números 2.9.10.1.1 a 2.9.10.1.13 do POCAL. 
 

4. O Balanço à Tesouraria (BT) é um dos métodos de procedimento de controlo utilizado para assegurar a 
salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, a fraude e/ou erro, a exatidão e a 
integridade dos registos contabilísticos. 
 

5. O BT é obrigatoriamente efetuado, pelo menos, uma vez por trimestre, sem aviso prévio, por dois/duas 
trabalhadores/as do MO, e ainda sempre que se verifique uma das seguintes situações: 
 

a) For(em) substituído/a(s) trabalhador/a(es/as) da Tesouraria; 
 

b) Encerramento das contas em cada exercício económico; 
 

c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu (em caso de 
dissolução). 

 

6. Quanto aos/às trabalhadores/as indicados/as para a realização do BT, “responsáveis pela contagem”, são 
designados/as com caráter de rotatividade pelo/a dirigente máximo/a responsável pela área financeira, por 
indicação do/a dirigente da UORAF, ou, no seu impedimento, pela UORAI, por despacho do/a PCM, de acordo 
com os seguintes critérios e procedimentos: 
 

a) De entre todos/as os/as trabalhadores/as do Município com competência adequada à tarefa; 
 

b) Os/As trabalhadores/as são convocados/as (pessoalmente, telefonicamente ou por meio eletrónico) 
com a estrita antecedência, devendo efetuar as picagens como habitualmente, com permissão para se 
ausentar do seu local de trabalho; 
 

c) O/A(s) responsável(eis) hierárquico/a(s) tomam conhecimento do motivo da não comparência no 
posto de trabalho durante a manhã do início da tarefa. 

 

7. Para efetuar o termo de contagem são preenchidos os mapas resumo que integram o “BALANÇO À 
TESOURARIA – Contagem e apuramento de contas ao final do dia/mês/ano”, acompanhado dos seguintes 
documentos de suporte: 
 

a) Resumo Diário de Tesouraria; 
 

b) Mapa discriminativo da contagem de dinheiro; 
 

c) Termo de aceitação de contagem; 
 

d) Mapa discriminativo da contagem dos fundos de caixa; 
 

e) Mapa discriminativo da contagem de cheques não depositados; 
 

f) Extratos de todas as contas bancárias de que o MO é titular; 
 

g) Resumo da reconciliação bancária; as diferenças a justificar, bem como a listagem de cheques 
em trânsito serão entregues até 5 dias após elaboração do BT; 
 

h) Mapa da contagem dos documentos de cobrança, fazendo parte dele o Balancete Analítico das 
Contas de Ordem e as listas de documentos de receita individuais e coletivos extraídas da 
aplicação POCAL. 

 

7.1. Todos os documentos são assinados pelos/as intervenientes, com aposição da identificação e da 
qualidade em que o fazem, de forma legível, de acordo com o ponto 2.9.6. do POCAL, e, obrigatoriamente, 
pelo/a PCM, pelo/a dirigente para o efeito designado/a e pelo/a Tesoureiro/a, nos casos referidos na alínea c), 
do n.º 5 do presente artigo, e ainda pelo/a(s) trabalhador/a(es/as) cessante(s) da Tesouraria, nos casos 
referidos na alínea a), do n.º 5 do presente artigo. 
 

7.2. O termo de contagem é digitalizado no SGD, e o suporte papel, enquanto existir, fica à guarda da UORAF, 
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sendo fornecido à Tesouraria apenas o mapa resumo – “BALANÇO À TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE 
ODIVELAS – Contagem e apuramento de contas”, elaborado em duplicado para o efeito. 
 

8. As diferenças apuradas deverão ser explicadas pelo/a Tesoureiro/a (Mapa discriminativo da contagem de 
dinheiro, Mapa discriminativo da contagem de cheques não depositados e Mapa da contagem dos documentos 
de cobrança), pelos/as titulares dos fundos de caixa (Mapa discriminativo da contagem de dinheiro e Termo de 
aceitação de contagem) e pelo/a responsável da reconciliação bancária (Resumo da reconciliação bancária, 
acompanhado da listagem de cheques em trânsito). 
 

9. Os/As responsáveis pela contagem devem: 
 

a) Efetuar a contagem de documentos e meios de pagamento em contexto de trabalho dos/as 
seus/suas titulares, na Tesouraria, em cada um dos serviços detentores de FC (Mapa discriminativo 
da contagem de dinheiro e Mapa discriminativo da contagem dos fundos de caixa); 
 

b) Solicitar a elaboração da reconciliação bancária ao/à trabalhador/a designado/a, conforme 
disposto no número 2 do artigo 16.º, podendo, se o entenderem, solicitar às instituições bancárias 
os extratos das contas tituladas pelo Município (Mapa dos extratos solicitados aos bancos e 
Resumo da reconciliação bancária, acompanhado da listagem de cheques em trânsito). 

 

10. Os/As responsáveis pela contagem, após recebimento dos documentos da reconciliação bancária, têm 15 
dias úteis para submeter o BT ao conhecimento do/a PCM. 

 
 

Artigo 9.º 
(Dependência do/a Tesoureiro/a) 

 
1. O/A Tesoureiro/a e o seu/sua substituto/a legal respondem diretamente perante o órgão executivo pelo 
conjunto das importâncias que lhe são confiadas. 
 

2. Os/As demais trabalhadores/as, agentes em serviço na Tesouraria respondem perante o/a Tesoureiro/a 
pelos seus atos e omissões que se traduzam em situações de alcance, qualquer que seja a sua natureza. 
 

3. Para efeitos do previsto no número anterior, o/a Tesoureiro/a deve estabelecer um sistema de apuramento 
diário de contas relativo a cada caixa, segundo o que se encontre em vigor nas tesourarias da Fazenda 
Pública, com as necessárias adaptações. 
 

4. O/A Tesoureiro/a é responsável pelo rigoroso funcionamento da Tesouraria, nas suas diversas vertentes. 
 

5. A responsabilidade por situações de alcance não é imputável ao/à Tesoureiro/a, se este/a for estranho/a aos 
factos que as originaram ou mantêm, exceto se, no desempenho das suas funções de gestão, controlo e 
apuramento de importâncias, houver procedido com culpa. 
 
 

Artigo 10.º 
(Substituição do/a Tesoureiro/a) 

 
1. Na ausência do/a Tesoureiro/a ao serviço, compete ao/à seu/sua substituo/a legal, assegurar o 
funcionamento da Tesouraria Municipal.  
 

2. O/A Tesoureiro/a e o/a seu/sua substituto/a legal são designados/as por deliberação do órgão executivo e 
assumem funções de gestão do respetivo serviço.  
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Artigo 11.º 
(Abertura e movimento das contas bancárias) 

 
1. A abertura de contas bancárias é sujeita a prévia autorização da CM, sob proposta da chefia da UORAF. 
 

2. As contas bancárias referidas no número anterior são sempre tituladas pelo MO e movimentadas 
simultaneamente com duas assinaturas ou códigos eletrónicos, sendo uma do/a PCM ou outro membro do 
executivo em que este/a delegue e outra do/a Tesoureiro/a, ou seu/sua substituto/a. 
 

3. Após aprovação pela CM e procedimentos subsequentes, deve a chefia da UORAF mandar inserir na 
aplicação POCAL a nova conta, no plano de contas da classe 1. No caso da conta se destinar a projetos 
financiados ou cofinanciados, deverá informar a UORAF do número da nova conta o/a responsável pelo 
controlo do projeto. 

 
 

Artigo 12.º 
(Emissão e guarda de cheques) 

 
1. Os cheques são emitidos por trabalhadores/as afetos/as à UORAF de acordo com os documentos apensos 
referentes à despesa a pagar.  
 

2. Os cheques devem ser sempre objecto de adequado cruzamento com excepção dos cheques destinados ao 
pagamento dos Fundos de Maneio. 
 

3. É proibida a emissão de cheques ao portador. 
 

4. Os cheques não preenchidos estão à guarda do/a resposável designado/a para o efeito, bem como os que já 
emitidos tenham sido anulados, inutilizando-se neste caso as assinaturas, quando as houver, e arquivando-se 
sequencialmente, salvo quando as cláusulas contratuais que titulam a respetiva conta bancária determinarem a 
sua devolução à instituição bancária. 
 

5. É vedada a assinatura de cheques em branco. 
 

6. Os cheques apenas devem ser assinados se apensos os documentos referentes à despesa a pagar que os 
justificam, devendo ser atentamente conferidos, nomeadamente quanto ao valor inscrito e ao seu beneficiário.  
 

7. Findo o período de validade dos cheques em trânsito, (seis meses contados a partir do 8.º dia da data de 
pagamento), nos termos da Lei Uniforme sobre os Cheques, verificado no momento de realização da 
reconciliação bancária a que se refere o artigo 16.º, o/a responsável pela reconciliação bancária deve proceder 
ao respetivo cancelamento junto da instituição bancária, comunicando o facto à UORAF para proceder aos 
respetivos registos contabilísticos de regularização. 

 
 

Artigo 13.º 
(Investimentos financeiros temporários) 

 
1. Considera-se investimento financeiro um ativo destinado a obter proveitos municipais. 
 

2. Considera-se investimento financeiro temporário, aquele que pode ser rapidamente realizável, normalmente 
com duração inferior a um ano. 
 

3. Estes investimentos integram a classe 1 – disponibilidades e estão sujeitos aos critérios de valorimetria. 
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Artigo 14.º 
(Natureza do risco) 

 
É proibida a realização de investimentos financeiros de risco, devendo a menção e fundamentação da respetiva 
ausência constar das propostas das instituições consultadas. 

 
 

Artigo 15.º 
(Realização) 

 
1. Sempre que haja disponibilidade temporária de liquidez e para uma boa gestão dos ativos municipais deve o 
Município, por proposta do/a dirigente máximo/a responsável pela área financeira, efetuar aplicações 
financeiras, consultando várias instituições bancárias, atendendo á relação custo/benefício da operação. 
 

2. É responsável pelo processo negocial o/a dirigente máximo/a pela área financeira ou quem este/a indique, 
devendo cada fase do processo ser dado conhecimento prévio ao/à PCM. 

 
 

Artigo 16.º 
(Reconciliações bancárias) 

 
1. As reconciliações das contas bancárias tituladas pelo MO são efetuadas mensalmente nos primeiros cinco 
dias úteis do mês seguinte, ou até 5 dias úteis após a realização do BT, nos termos do artigo 8.º.  
 

2. Para efeitos do número anterior, será designado pelo/a CD da UORAF ou, na sua falta, pelo/a dirigente 
máximo/a responsável pela área financeira, um/a trabalhador/a com conhecimentos adequados, que não se 
encontre afeto/a à Tesouraria e que não tenha acesso às respetivas contas correntes. 
 

3. O/A trabalhador/a designado/a no número anterior confrontará os extratos bancários das instituições 
financeiras com os registos contabilísticos (resumo da reconciliação bancária, acompanhado da listagem de 
cheques em trânsito). Caso se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas serão averiguadas e 
prontamente regularizadas, se tal se justificar, mediante despacho do/a dirigente máximo/a responsável pela 
área financeira, ou de quem este/a delegue, exarado em informação, devidamente documentada, do/a 
trabalhador/a referido/a no número anterior. 
 

4. Os movimentos passíveis de regularização devem ser devidamente discriminados, devendo o/a 
trabalhador/a responsável pela reconciliação mencionar no resumo da reconciliação bancária o tipo, número de 
documento e a data em que se procedeu à correção. 
 

5. Após cada reconciliação bancária, o/a trabalhador/a referido no número 2 analisa o período de validade dos 
cheques em trânsito, elabora informação dirigida ao/à CD que diligenciará no sentido do seu cancelamento 
junto da instituição bancária nos casos que o justifiquem, efetuando os adequados registos contabilísticos de 
regularização. 
 

6. Concluídas mensalmente, as reconciliações bancárias são visadas pelo/a responsável da Tesouraria e 
pelo/a dirigente máximo/a responsável pela área financeira, digitalizadas no SGD e os suportes papel 
arquivados sequencialmente numa pasta por instituição bancária. 
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SECÇÃO II 
FUNDO DE CAIXA 

 
Artigo  17.º 
(Utilização)  

 
Os FC destinam-se apenas à efetivação de trocos, sendo vedada a sua utilização para a realização de 
despesas. 

 
 

Artigo  18.º 
(Entrega)  

 
1. Apenas podem existir fundos de caixa nos postos de cobrança de receitas municipais, criados nos termos do 
artigo 42.º. 
 

2. A entrega dos montantes dos FC atribuídos é feita pelo/a responsável da Tesouraria aos/às titulares 
designados/as após aprovação em reunião da CM ou, em caso de manifesta necessidade, por despacho do/a 
PCM, devendo ser submetido a deliberação na reunião da CM seguinte. 
 

3. A Tesouraria deve criar, para cada fundo uma conta de caixa (11.1.x…) utilizando para o efeito as contas de 
transferência de caixa (11.9.x…). 
 
 

Artigo 19.º 
(Procedimentos de controlo) 

 
Os FC são objeto de balanço nos termos do artigo 8.º. 
 
 

Artigo  20.º 
(Responsabilidade do fundo de caixa)  

 
1. Os/As trabalhadores/as afetos a cada posto de cobrança devem, no encerramento diário, conferir o fundo de 
caixa e garantir que o seu montante se mantenha igual ao valor que lhe foi atribuído.   
 

2. Nas situações de ausência dos/as titulares dos FC, deve o/a dirigente ou coordenador/a designar um/a 
substituto/a. 
 

3. Quando se verifiquem situações de diferença no apuramento diário das contas, é da responsabilidade dos/as 
trabalhadores/as que detêm o FC procederem às diligências necessárias, para assegurar a reposição do valor 
em falta, bem como, a entrega do montante apurado a mais, que reverterá para os cofres do Município. 

 
 

SECÇÃO III 
FUNDOS DE MANEIO 

 
Artigo  21.º 

(Fundos  de Maneio)  
 
1. Os FM são quantias de dinheiro atribuídas a pessoas com competência para autorizar a aquisição de bens e 
serviços, designadamente o/a PCM, o/a PAM, os/as Vereadores/as a tempo inteiro e os/as Dirigentes, só 
devendo ser utilizados para fazer face a despesas urgentes e inadiáveis, sendo criados tantos quantos os 
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necessários. 
 

2. O FM caracteriza-se por ser: 
 

a) Pessoal e intransmissível; 
 

b) Único, estando cada fundo afeto a uma determinada classificação orçamental. 
 
 

Artigo  22.º 
(Constituição)  

 
1. Compete à CM, sob proposta do/a PCM, aprovar a constituição dos FM, sendo que esta deve ser aprovada 
em minuta e conter os seguintes elementos: 
 

a) Nome e categoria do/a titular; 
 

b) Montante máximo disponível e a respetiva classificação orçamental. 
 

2. A UORAF elabora uma proposta de cabimento para cada FM com o valor máximo disponível, devendo 
assegurar o cumprimento do definido na LCPA. 
 

3. A Tesouraria deve criar para cada FM uma conta de caixa (11.8.X....) e o respetivo tipo de pagamento. 
 
 

Artigo  23.º 
(Entrega)  

 
1. Após a entrada da minuta de aprovação dos fundos de maneio na Tesouraria, esta tem dois dias úteis para 
colocar o FM à disposição dos/as titulares que, no ato da entrega, assinarão um documento comprovativo. 
 

2. A constituição e a reconstituição mensal do FM será feita por cheque. 
 

3. Mediante acordo entre o/a titular e o/a Tesoureiro/a, no mês de dezembro de cada ano a reconstituição 
poderá ser efetuada em numerário.  
 

 
Artigo  24.º 

(Guarda  do  FM) 
 
1. Os/As titulares e os/as responsáveis do FM são responsáveis pela guarda das verbas a eles entregues. 
 

2. A guarda do FM depende da vontade dos/as seus/suas titulares e pode efetuar-se em cofre. 
 

3. Os FM são objeto de balanço, nos termos do artigo 8.º. 
 

4. É da responsabilidade dos/as titulares e dos/das responsáveis que detêm o FM procederem a todas as 
diligências quando se verifiquem situações de diferença no fundo, assegurando a reposição de valores em falta 
bem como a entrega do montante apurado a mais, que reverterá para os cofres do Município. 

 
 

Artigo  25.º 
(Utilização)  

 
1. O FM só pode ser utilizado para fazer face a despesas urgentes e inadiáveis, cuja natureza corresponda à 
classificação orçamental que lhe está associada, de acordo com o Classificador Económico das Receitas e 
Despesas das Autarquias Locais, aprovado pelo DL n.º 26/2002, 14 de fevereiro. 
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2. Não podem ser adquiridos por esta via quaisquer bens suscetíveis de inventariação. 
 

3. Em caso de incumprimento do estabelecido no número anterior, são solidariamente responsáveis pela 
despesa, o/a titular e o/a responsável do FM. 

 
 

Artigo  26.º 
(Reconstituição)  

 
A reconstituição do FM é feita no final de cada mês através da entrega, na UORAF, do documento de 
reconstituição e dos documentos justificativos da despesa, emitidos sob forma legal, em nome do MO, de 
acordo com o disposto no CIVA. O documento de reconstituição deverá ser entregue ainda que não tenha 
havido movimentos. 

 
 

Artigo  27.º 
(Reposição)  

 
1. A reposição do FM é feita até ao penúltimo dia útil do ano a que respeita, de acordo com os procedimentos 
definidos para a reconstituição. 
 

2. A UORAF deverá estornar o montante da proposta de cabimento não utilizado. 
 

3. A Tesouraria deverá saldar as contas de caixa. 
 
 

Artigo  28.º 
(Ausências  do/a  titular  do  FM) 

 
1. O/A titular do FM deverá dar conhecimento das suas ausências previsíveis sempre que ocorram por período 
superior a 30 dias. Estas ausências determinam que se observe o estabelecido para a reconstituição ou 
reposição, consoante decisão do/a dirigente, em articulação com o/a dirigente máximo/a responsável pela área 
financeira ou, em sua substituição, com o/a CD da UORAF. 
 

2. Quando tal ausência não seja do conhecimento prévio do/a titular do FM, o/a dirigente, em articulação com 
o/a CD da UORAF, determinarão uma solução adequada ao caso. 

 
 

Artigo  29.º 
(Cessação  do  cargo  ou  mobilidade  do/a  titular  do  FM) 

 
Em caso de cessação de funções ou de mobilidade do/a titular do FM, e independentemente do respetivo 
fundamento, deverá ser dado cumprimento ao estabelecido no artigo 27.º para a reposição. 

 
 

CAPÍTULO IV 
RECEITA 

  
Artigo  30.º 

(Âmbito  de aplicação)  
  
As normas seguintes definem os procedimentos de liquidação, notificação e cobrança voluntária da receita, 
bem como, o procedimento referente à transferência para cobrança contenciosa e coerciva. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XVI - N.º 12 – 30 de junho de 2015 – ANEXO – Norma de Controlo Interno 

20 
 

Artigo  31.º 
(Liquidação e cobrança de receita)  

  
1. A receita só pode ser liquidada e cobrada se for legal e tiver sido objeto de inscrição orçamental adequada, 
competindo aos respetivos serviços emissores a verificação destes requisitos. 
 

2. As receitas liquidadas e não cobradas a 31 de dezembro de cada ano, devem transitar para o orçamento do 
ano económico seguinte nas mesmas rubricas em que estejam previstas no ano findo. 
  

3. Não pode ser cobrada qualquer receita municipal sem a emissão do respectivo documento de liquidação. 
  
 

Artigo 32.º 
(Virtualização da receita) 

 
1. Compete à CM definir e aprovar a relação das receitas que devem ser objeto de cobrança virtual, a qual é 
apresentada sob proposta do/a PCM, mediante informação do/a dirigente máximo/a responsável pela área 
financeira. 
 

2. A virtualização da receita é evidenciada aquando da emissão do recibo para cobrança, sua cobrança ou 
anulação. 

 
 

Artigo  33.º 
(Apuramento  da receita)  

  
1. Todas as UO’s podem, no âmbito do RTORM, contrato ou protocolo e no uso das suas competências, 
proceder ao apuramento de receitas municipais, de acordo com os princípios da igualdade e da prossecução 
do interesse público, nos termos do RGTAL. 
 

2. Após apuramento do valor de receita municipal a receber, deverá a UO enviá-lo, ao serviço emissor 
designado pelo/a responsável da UORAF, para emissão do respetivo documento de liquidação, com indicação 
dos seguintes elementos: 
 

a) Número de identificação fiscal, nome ou denominação social e morada do/a 
utente/cliente/adquirente; 

 

b) Descrição e menção da quantidade, da taxa, bens transmitidos ou serviços prestados; 
 

c) O valor liquido de IVA, a taxa de IVA aplicável e o valor total a liquidar, com o devido enquadramento 
no âmbito do RTORM, contrato ou protocolo. 
 

d) Prazo limite de pagamento ou periodicidade de pagamento, devidamente enquadrado no âmbito do 
RTORM, contrato ou protocolo. 

 

3. Os valores referentes a isenções concedidas no âmbito do RTORM, bem como a oferta de bens suscetíveis 
de venda, são apurados e emitido o respetivo documento, devendo os serviços colocar no campo das 
observações daquele documento a menção correspondente “ISENÇÃO”, “OFERTA”, e identificar a norma legal 
ou a deliberação que lhe deu origem. 
  

4. O cálculo das isenções referidas no número anterior deve ser objeto de quantificação anual, por parte de 
cada UO emitente, a elaborar até final do mês de janeiro do ano seguinte, e remetido à UORAF até ao dia 15 
de fevereiro seguinte. 
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Artigo  34.º 
(Emissão de documentos de liquidação)  

  
1. Somente os serviços autorizados pelo/a responsável da UORAF, adiante designados por serviços emissores, 
podem emitir documentos de liquidação de receita, sendo, a cobrança efectuada pela Tesouraria ou posto de 
cobrança. 
 

2. Os serviços emissores de receita são dotados de acesso à aplicação POCAL, ou outro sistema informático 
de faturação devidamente certificado pela Autoridade Tributária e Aduaneira,  para emissão dos documentos de 
liquidação e cobrança, competindo-lhes efetivar o controlo da respetiva arrecadação. 
 

3. Os serviços emissores de receita emitem os documentos de liquidação de receita, de acordo com os valores 
apurados pela UO competente, notificando o/a utente/cliente/adquirente para que proceda ao pagamento 
voluntário.  
 

4. No caso de planos de pagamentos em prestações, devidamente formalizados e autorizados, deverá emitir-se 
um documento de liquidação por cada prestação, mencionando-se o número da prestação, descrição da taxa, 
bem transmitido ou serviço prestado e o respectivo prazo limite de pagamento. 
  
 

Artigo  35.º 
(Formas  de recebimento)  

  
1. Os recebimentos suportados pelos documentos de arrecadação podem ser pagos por numerário, cheque, 
transferência bancária, terminal de pagamento automático, vale postal ou outro meio legal disponibilizado para 
o efeito. 
 

2. Os cheques aceites têm que ser cruzados, emitidos à ordem do MO e de montante igual ao valor a pagar. A 
data de emissão deve obrigatoriamente coincidir com a data da sua entrega, ou com os dois dias que a 
antecedem. No verso do cheque deve ser aposto o número do documento que lhe corresponde. Caso o 
pagamento seja efetuado por entidade diferente do/a titular, deve ser aposto no verso o número do documento 
que lhe corresponde, bem como o contato telefónico da entidade pagadora. No caso de cheque remetido pelo 
correio, a UORE deverá, sendo caso, cruzar de imediato o cheque, preencher o Mapa dos Valores Recebidos e 
remetê-los por protocolo para a Tesouraria Municipal: 
  

a) Após a receção dos valores em causa, deverá a Tesouraria identificar a que se refere o pagamento, 
e caso o documento de liquidação não se encontre emitido solicitar a sua emissão, emitindo o 
respetivo documento de cobrança; 
 

b) O mapa dos valores recebidos mencionado na alínea a) deverá ser enviado para o/a trabalhador/a 
designado/a no número 2 do artigo 16.º, para verificação posterior da integral arrecadação dos 
valores em causa e para a reconciliação bancária; 
 

c) A Tesouraria, após efetuar as operações mencionadas nas alíneas anteriores, entrega o original do 
documento ao/à munícipe ou à entidade pagadora.   

 

3. A Tesouraria confere diariamente o total dos valores recebidos com o somatório dos documentos cobrados. 
 

4. No final de cada dia o/a responsável pela Tesouraria deve extrair da aplicação informática a folha de caixa e 
o resumo diário de tesouraria e assiná-los no campo destinado para o efeito. Estes documentos devem ser 
arquivados e mantidos na UORAF, até ao final do primeiro trimestre do ano subsequente àquele a que diz 
respeito. 
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Artigo  36.º 
(Devolução  de cheques)  

  
1. Caso se verifique a devolução de cheques por falta de provisão ou outro motivo por parte das instituições 
bancárias, o/a responsável da Tesouraria deve informar, por escrito, do facto o/a seu/sua superior hierárquico/a 
e dar conhecimento ao/à responsável pelo serviço emissor que, sendo caso disso, deverá proceder de acordo 
com as regras previstas no DL n.º 454/91, de 28 de dezembro, com a redação dada pela Lei n.º 48/2005, de 29 
de agosto. 
  

2. A Tesouraria deve tomar as medidas necessárias para que o Município seja ressarcido pelo emissor do 
cheque de todas as despesas bancárias inerentes à devolução. 
  
  

Artigo  37.º 
(Cobrança  contenciosa/coerciva)  

  
A cobrança de receita contenciosa/coerciva que não revista a forma de execução fiscal é controlada pela UO 
emissora de receita, nos termos do disposto no número 2 do artigo 34.º e, confirmada a mora, remetida, no 
prazo de 15 dias, informação à UORAJ que encaminhará o processo de acordo com as regras legais aplicáveis 
ao caso, para ressarcimento da dívida. 
  
  

Artigo  38.º 
(Cobrança  em execução  fiscal)  

  
1. A cobrança coerciva das dívidas constituídas a que se aplique o regime da execução fiscal previsto no 
CPPT, inicia-se com a inscrição da data de conhecimento no documento de arrecadação e extração da certidão 
de dívida correspondente, pela(o) UO/serviço emissor(a) de receita, decorridos 60 dias após o termo do prazo 
para pagamento voluntário. A certidão de dívida é assinada pelo/a PCM e remetida à UORCEF para efeitos do 
disposto no número seguinte. 
  

2. Os processos de execução fiscal são instaurados e tramitados na UORCEF, de acordo com a legislação 
aplicável - RFALEI, LGT, CPPT, RGTAL. 
  

3. Compete ao serviço que recebe os documentos para cobrança coerciva, a colocação da data de 
transferência de terceiro. 
  
  

Artigo  39.º 
(Anulação de documentos de liquidação)  

  
1. Os documentos de liquidação só podem ser anulados por proposta do mesmo órgão que produziu a certidão 
de dívida, com fundamento em erro devidamente identificado. 
  

2. A anulação de documentos de liquidação será emitida pela UORAF, de acordo com o solicitado e 
fundamentado pelo serviço emissor.  
   

 
Artigo  40.º 

(Anulação  de dívida)  
  
1. A anulação de dívida é da responsabilidade da CM, sob proposta do/a seu/sua Presidente, baseada em 
informação devidamente fundamentada, de facto e de direito, pelo serviço responsável. 
  
2. O/A PCM tem competência para, de acordo com o pressuposto enunciado no número anterior, autorizar a 
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anulação de dívida de valor igual ou inferior a € 150,00 (cento e cinquenta euros). 
  

3. A anulação de documento de liquidação é emitido e conferido na UORAF por trabalhador/a a designar pelo/a 
CD, após envio da respetiva deliberação/decisão por parte do serviço responsável pela sua elaboração, sendo 
verificada por trabalhador/a que apure as provisões e arquivada na UORAF. 
  

4. No final do ano, a UO responsável pela dívida a anular dá conhecimento à CM das anulações efetuadas nos 
termos do número 2 do presente artigo. 
  
  

Artigo 41.º 
(Restituição  da receita)  

  
1. A restituição consiste na obrigação de reembolsar ou restituir um determinado montante recebido 
indevidamente. 
  

2. Compete ao serviço emissor da receita indevidamente recebida prestar informação fundamentada, de facto e 
de direito, ao/à PCM sobre os motivos da arrecadação, para que este/a possa autorizar a correspondente 
restituição. 
  

3. Após a autorização referida no número anterior, o serviço emissor deve remeter a informação à UORAF para 
que esta possa diligenciar no sentido da restituição devida. 
 

 
 

SECÇÃO I 
POSTOS DE COBRANÇA 

 
Artigo  42.º 

(Postos  de cobrança)  
 
1. Qualquer serviço considerado necessário para os/as utentes e justificável na ótica do interesse municipal, 
deverá constituir-se como posto de cobrança mediante prévia aprovação da CM, sob proposta do/a PCM ou de 
quem este/a delegue. 
 

2. Por cada posto de cobrança deve haver um mapa de controlo de cobranças, onde serão inseridos os 
documentos entregues para cobrança. 

 
 

Artigo  43.º 
(Cobrança  de receita)  

 
1. A cobrança de receitas é efetuada através da emissão de documento de liquidação emitido pelo respetivo 
serviço emissor, na aplicação POCAL ou noutro sistema informático de faturação devidamente certificado pela 
Autoridade Tributária e Aduaneira. 
 

2.Os/As trabalhadores/as responsáveis pelos postos de cobrança são sempre obrigados a entregar ao/à 
utente/cliente o original do documento comprovativo da venda ou da prestação do serviço emitido sob forma 
legal. 

 
 

Artigo  44.º 
(Entrega)  

 
1. Nos termos do ponto 2.9.10.1.4. do POCAL, a entrega dos montantes de receitas cobradas por entidades 
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diversas do Tesoureiro seja feita diariamente na Tesouraria, utilizando para o efeito os meios definidos pelo 
Orgão Executivo. 
 

2. A Tesouraria, no próprio dia, procede à conferência dos montantes entregues com os duplicados e coloca as 
datas de recebimento nos documentos na aplicação POCAL. 
 
 

Artigo 45.º 
(Responsabilidades) 

 
1. A responsabilidade por situações de alcance é imputável aos/às trabalhadores/as que procedem à 
cobrança da receita devendo o/a responsável do Posto de Cobrança, no desempenho das suas funções, 
efetuar o controlo e apuramento das importâncias entregues. 
 

2. A responsabilidade por situações de alcance é igualmente imputável ao/à responsável do Posto de 
Cobrança, quando, no desempenho das suas funções de gestão, controlo e apuramento de importâncias, 
se concluir ter procedido com culpa. 
 

 
CAPÍTULO V 

DESPESA 
 

SECÇÃO I 
PROCESSOS DE OBRAS A REALIZAR POR EMPREITADA OU ADM INISTRAÇÃO DIRETA 

 
Artigo 46.º 

(Procedimento de aquisição de empreitadas) 
 

1. Sempre que se pretenda realizar uma obra municipal com recurso a empreitada, deve o serviço 
requisitante elaborar uma informação a submeter à UORLE. 
 

2. Cabe à UORLE, previamente ao procedimento de realização da despesa, verificar, em articulação com a 
UORGPM, se os bens objeto da intervenção, estão integrados no domínio público municipal ou se integram 
a propriedade do MO, devendo, neste caso, estar devidamente inscritos nas respetivas matriz e registo 
predial e se sobre eles não recaí qualquer ónus ou direito de reversão. 
 

3. Após o cumprimento do referido no número anterior a UORLE envia à UORAF, para emissão do 
cabimento provisório, informação com a designação da obra a realizar, montantes previstos para o 
exercício, indicando a rubrica do plano plurianual de investimentos a afetar. 
 

4. Se não for possível efetuar o cabimento, a UORAF comunica o facto à UORLE, que informará o serviço 
requisitante desse facto. Neste caso, só será objeto de modificação orçamental se possuir despacho de 
concordância em relação à necessidade e oportunidade da empreitada por parte de quem possua 
competência para autorização da despesa.  
 

5. Após o cabimento provisório pode a UORLE efetuar todos os procedimentos inerentes ao lançamento do 
procedimento e tendo em vista a posterior adjudicação. 
 

6. Logo que seja elaborado o relatório final, a UORLE envia informação de adjudicação acompanhado do 
cronograma financeiro da obra para que, se for necessário, seja corrigido o cabimento, efetuado o 
compromisso e emitida a respetiva requisição de despesa. 
 

7. A UORAF deverá, sempre que o contrato deva constar no mapa, referido no ponto 8.3.3. do POCAL, 
inseri-lo no mapa da contração da dívida, ou, caso este procedimento não seja necessário, criar uma conta 
corrente para a empreitada. 
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8. O acompanhamento da obra cabe à UOROM, que deve enviar os autos de medição dos trabalhos 
executados à UORAF, acompanhado de todas as informações que tenham implicação contabilística e 
financeira. Constam obrigatoriamente daquelas informações, os fundamentos dos trabalhos não 
executados, trabalhos a menos e trabalhos a mais e revisões de preços. 
 

9. Com a conclusão da empreitada a UORLE envia à UORGPM, para inventariação, uma das três vias dos 
autos da receção provisória.  
 
 

Artigo  47.º 
(Procedimento  a adotar  em obras  a realizar  por  administração  direta)  

 
1. Sempre que se pretenda realizar uma obra municipal com recurso a administração direta, deve o serviço 
requisitante certificar o cumprimento dos requisitos previstos no número 2 do artigo anterior. 
 

2. As requisições de material de valor superior a € 2.000,00 (dois mil euros), que se destine a incorporação 
em obras efetuadas ao abrigo deste procedimento, têm que ser acompanhadas de orçamento e auto de 
medição relativos à intervenção em causa em que se identifique o local de realização da obra. 
 

3. A requisição de material, bem como a quantificação de valores relativos a utilização de viaturas, mão-de-
obra e demais custos de cada intervenção tem que obedecer, quanto aos valores envolvidos, às regras de 
autorização de realização de despesa definidas nos termos das competências delegadas pelo/a PCM. 

 
 

SECÇÃO II 
PROCESSO DE COMPRAS E CONTROLO DA RECEÇÃO 

 
Artigo  48.º 

(Âmbito  de aplicação)  
 
Os artigos da presente secção, aplicam-se à aquisição e receção de bens ou serviços e ao 
estabelecimento de contratos de fornecimento, com exceção das situações previstas relativamente ao 
procedimento de controlo interno de FM. 

 
 

Artigo  49.º 
(Normas  gerais)  

 
1. As compras ou aquisições de bens e serviços, com exceção dos projetos necessários para a execução 
de obras municipais, da responsabilidade da UOROM, são efetuadas pela UORAGS a quem compete 
assegurar todos os procedimentos nos termos da legislação em vigor. 
 
2. As compras ou aquisições dependem de requisição externa ou contrato, após a verificação do 
cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente em matéria de cativação de verba, processo de 
consulta, compromisso e contrato e da autorização por órgão ou pessoa competente. 

 
 

Artigo  50.º 
(Pedido  de serviços  e/ou  bens  não  armazenáveis)  

 
1. Sempre que seja necessário proceder à aquisição de bens móveis não armazenáveis, ou à prestação de 
serviços que não possam ser satisfeitos pelos serviços municipais, deverá o serviço requisitante remeter à 
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UORAGS um pedido de aquisição assinado pelo/a responsável dessa UO, ou por ele/a confirmada, por 
meio informático, conforme modelo em uso no momento. 
 

2. Tal informação tem que possuir obrigatoriamente despacho de concordância, em relação à necessidade 
e oportunidade de aquisição dos bens ou serviços em causa, por parte de quem possua competência para 
autorizar o procedimento de realização da despesa. 
 

3. Da informação têm que constar ainda os seguintes elementos: 
 

a) Fundamentação da necessidade da realização da despesa; 
 

b) Identificação e especificações técnicas dos bens ou serviços que se pretendem adquirir; 
 

c) Estimativa do custo dos bens ou serviços; 
 

d) Indicação da ação das opções do plano onde se insere a aquisição, após confirmação de 
dotação disponível para o efeito; 

 

e) Identificação dos requisitos técnicos na seleção do/a fornecedor/a, se os/as houver; 
 

f) Caderno de encargos, sempre que seja necessário; 
 

g) Indicação dos critérios e subcritérios de adjudicação e ponderação dos mesmos, se aplicável; 
 

h) Indicação de, no mínimo, três elementos que possam integrar o júri, nos casos em que tal seja 
necessário; 

 

i) Destino inequívoco dos bens/serviços; 
 

j) Declaração fundamentada quanto ao não fracionamento da despesa. 
 

4. As requisições de material informático ou de comunicações são obrigatoriamente precedidas de 
informação técnica da responsabilidade da UORMIC, a solicitar pelos serviços requisitantes e remetida à 
UORAGS conjuntamente com a informação a que se refere o número anterior. 
 

5. As requisições de mobiliário, equipamento ou outros bens que afetem o conforto ou mobilidade são 
precedidas informação, quanto aos aspetos ergonómicos, prestada pela UORSOHST, a qual deve ser 
solicitada pelos serviços requisitantes e integrar a informação a que se refere o número 3 do presente 
artigo. 
 

6. Após a receção da informação a que se refere o número 3 do presente artigo, a UORAGS verifica a sua 
conformidade com as normas legais em vigor, designadamente com o CCP e com os procedimentos ora 
definidos, devendo obrigatoriamente, em caso de incumprimento, devolver o processo à UO/Serviço de 
origem para supressão das anomalias ou dúvidas existentes. 
 

7. As UO’s que necessitem de requisitar serviços de restauração e reservas de estadias de pessoas 
(artistas, técnicos, etc.) podem, após verificação de disponibilidade na dotação orçamental e autorização 
superior, efetuar a pré-reserva, devendo de imediato comunicar à UORAGS com o envio da requisição. 
 

8. Nos casos referidos no número anterior ou naqueles em que, atendendo à especificidade dos 
bens/serviços a adquirir, for identificado/a o/a fornecedor/a, deverá ser colocado no documento, pelo/a 
proponente ou por quem autoriza a despesa, a menção: “Não existem conflitos de interesse”, a título de 
confirmação da inexistência de incompatibilidade e ausência de favorecimento do/a fornecedor/a 
proposto/a. 
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Artigo  51.º 
(Pedido/requisições  de bens  armazenáveis)  

 
1. Sempre que a UO necessite de bens habitualmente existentes em stock é preenchida uma RQI, cujo 
modelo está disponível na intranet, a remeter através do SGD à UORAGS, após ser autorizada e assinada 
pelo/a respetivo/a responsável. 
 

2. As requisições de bens são obrigatoriamente autorizadas e assinadas pelo/a responsável com 
competência para a realização da despesa. 
 

3. A RQI tem que conter, de forma clara e inequívoca, para além da identificação da UO correspondente ao 
serviço requisitante e da autorização do respetivo responsável, o destino do bem, a designação, quando 
aplicável e possível, as características físicas, químicas e/ou biológicas do bem, respetiva quantidade e 
unidade de medida. 
 

4. Após a receção da RQI, o/a trabalhador/a do armazém satisfaz o pedido entregando os bens existentes 
em stock, certificando-se que a movimentação contabilística da saída não é efetuada pela mesma pessoa 
que promoveu a entrega. 
 

5. Os bens requisitados e entregues que não foram utilizados na obra/intervenção/atividade devem ser 
devolvidos ao armazém. Contudo, neste serviço apenas se rececionam sobras de bens que estejam 
intactos e desde que se verifiquem os devidos requisitos de acondicionamento. 
 

6. Todos os movimentos e procedimentos relacionados com existências ocorrem numa base diária, sendo 
que no final do ano todos os movimentos e correções relativos a RQI’s devem estar efetuados até ao dia 
10 de janeiro do ano seguinte, devendo ser verificado o estabelecido no número 2 do artigo 66.º. 
 

7. No caso de inexistência em armazém dos bens ou quantidade suficiente para a satisfação do pedido do 
serviço requisitante, proceder-se-á de uma das seguintes formas: 
 

a) Não se tratando de situação urgente, o pedido fica pendente de processo de aquisição de 
abastecimento de stock em curso; 

 

b) Tratando-se de situação urgente, ou de requisição de bens cujo stock não se justifica, o pedido é 
devolvido ao requisitante para proceder de acordo com as regras definidas no artigo 51.º. 

 

8.Compete aos/às responsáveis da UORAF e da UORGPM a criação e parametrização dos códigos dos 
artigos. 

 
 

Artigo  52.º 
(Reserva  de bens)  

 
1. O armazém apenas efetua reservas de bens com RQI emitida no SGD e devidamente autorizada. 
 

2. A validade deste procedimento corresponde a um período de 3 meses, sendo que se considera expirado 
no final de cada ano. Excecionam-se situações de extrema urgência de necessidade dos materiais 
reservados. Neste último caso é sempre necessária informação do/a dirigente do respetivo serviço 
requisitante. 
 

3. A expiração do prazo de reserva implica a inutilização da respetiva RQI, informando-se disso mesmo o 
serviço requisitante. 
 

4. No momento da satisfação do bem reservado, procede-se ao respetivo movimento de saída dos 
materiais entregues. 
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Artigo  53.º 
(Processo  de aquisição  de bens  ou  serviços)  

 
1. Cabe à UORAGS identificar o procedimento legalmente adequado a adotar e remeter o pedido de 
aquisição para a UORAF, através da aplicação informática específica, a fim de ser cabimentado, 
informando, sendo caso, da repartição dos encargos pelos anos em que decorrer o fornecimento. 
 

2. Se não for possível efetuar o cabimento, a UORAF informa por escrito a UORAGS e o serviço 
requisitante desse facto, ficando o processo a aguardar modificação aos documentos previsionais. 
 

3. Após o cabimento da despesa e verificados os pressupostos da LCPA, o PAQ é visto e assinado pelo/a 
trabalhador/a da UORAF, pelo/a CD da UORAF e por quem detenha a responsabilidade pela gestão 
financeira. 
 

4. Cumprido o procedimento previsto no número anterior e após instrução ao procedimento concursal, é 
emitida a NTE, ou o PFO e a respetiva REC. 
 

5. Após colocação da data de autorização na requisição externa pela UORAF, esta deve ser assinada 
pelo/a trabalhador/a da UORAF designado/a. Após aqueles procedimentos, a UORAGS, envia o original da 
NTE, PFO ou comunicação de adjudicação ao/à fornecedor/a, documento assinado pelo/a responsável da 
UORAF. 
 

6. Após a adjudicação, para efeitos de conferência nos termos do artigo 55.º, o documento que 
internamente serve de suporte à aquisição de bens ou serviços é a NTE ou o pedido de fornecimento, 
designados como documentos da aquisição externa. 
 

7. O documento da aquisição externa tem que especificar as quantidades, as especificidades dos artigos a 
adquirir, o preço contratado e o local de entrega. 
 

8. Compete à UORAGS assegurar que a formação e execução de quaisquer contratos sejam publicitadas, 
nos termos da lei, no Portal dos Contratos Públicos, sob pena da não eficácia do respetivo contrato. 
 

9. No final do ano, a UORAGS em conjunto com a UORAF deve efetuar, por confronto entre as NTE por 
movimentar e as REC sem faturação, um controlo das requisições emitidas e ainda não satisfeitas, 
contatando quer o/a fornecedor/a quer o serviço requisitante de modo a apurar a razão para os eventuais 
atrasos no fornecimento. 
 

10.Compete à UORAGS o controlo do prazo de entrega dos bens ou da prestação de serviços pelo/a 
fornecedor/a, atendendo à proposta apresentada e ao contrato celebrado. 
 

11.Qualquer alteração às condições acordadas com fornecedores/as devem ser validadas e autorizadas 
pelos mesmos intervenientes que elaboraram, validaram e autorizaram a requisição externa ou contrato 
inicialmente formalizado. 
 

12.A UORAGS deve efetuar com recurso a plataformas de compras eletrónicas, os procedimentos nos 
termos da lei geral. 

 
 

Artigo  54.º 
(Controlo  da receção)  

 
1. A entrega e receção de bens é acompanhada de fatura ou outro documento de transporte que obedeça 
aos requisitos legais definidos no CIVA e nela sendo identificado o documento que serviu de suporte à 
adjudicação, sob pena de ser recusada pelos serviços. Compete à UORAGS o controlo das encomendas 
até à sua satisfação. 
 

2. A entrega de bens é efetuada preferencialmente no armazém. Por questões de logística ou 
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operacionalidade, apenas em função da natureza dos bens, pode a entrega ser efetuada noutro local 
previamente acordado, sempre supervisionada por trabalhador/a da UORAGS que para o efeito deve ser 
previamente avisado/a da data de entrega e que pode ser acompanhado/a de pessoal técnico sempre que 
a especificidade do bem o exija. 
 

3. O/A trabalhador/a conferente, aquando da receção, tem que proceder à conferência física, quantitativa e 
qualitativa dos bens pelo meio mais adequado, confrontando para o efeito o documento que acompanhou 
os bens com os documentos da aquisição externa. 
 

4. No documento suporte à receção dos bens, o/a trabalhador/a que os receba deve apor, por inscrição ou 
colocação de carimbo “Recebido e Conferido”, a data de receção, categoria, cargo e identificação legíveis, 
e assinatura. Se os bens em causa forem recebidos no armazém, o/a trabalhador/a deve proceder ao 
movimento no documento de aquisição para emissão da nota de lançamento, a fim de movimentar a conta 
de compras. 
 

5. Nos casos em que é detetada a não conformidade do fornecimento com o requisitado, quanto à 
qualidade, características técnicas ou quantidade, o serviço recusará a sua receção. 
 

6. Nos casos em que a não conformidade dos bens fornecidos apenas for detetada após a sua receção, 
deverá o serviço requisitante informar a UORAGS para que esta providencie no sentido de regularizar a 
situação, e a UORAF para, caso necessário, proceder às regularizações contabilísticas e fiscais. 
 

7. Após a receção e conferência dos bens, a UORAGS deve enviar à UORAF o original do documento 
mencionado no número 1 deste artigo. 
 

8. Pelo menos, no final de cada ano, a UORAGS e a UORAF devem proceder ao controlo, por cruzamento 
entre a verificação das notas de encomenda por movimentar e a análise das requisições externas 
contabilísticas sem faturação, das requisições externas emitidas e ainda não satisfeitas, efetuando as 
diligências que achar convenientes. 
 
 

SECÇÃO III 
TRAMITAÇÃO  DOS DOCUMENTOS DE DESPESA 

 
Artigo  55.º 

(Conferência  de faturas)  
 
1. Todas as faturas, fatura-recibo, notas de débito e de crédito, recebidos, são de imediato encaminhados 
para a UORAF que procederá ao seu registo inicial – “Faturas em receção e conferência”. 
 

2. No caso de faturas que acompanhem a mercadoria entregue, deve o/a trabalhador/a que as rececionou 
proceder de acordo com o disposto no artigo anterior. 
 

3. Caso existam faturas recebidas com mais de uma via, é aposto nas cópias, de forma visível, um carimbo 
de “Duplicado”. 
 

4. Aquando da receção da fatura na UORAF, o/a trabalhador/a designado/a para o efeito inscreve ou apõe 
carimbo com a data em que aquela foi recebida. 
 

5. O registo das faturas é efetuado até ao quinto dia útil seguinte à data da sua receção. 
 

6. A UORAF regista os documentos e envia para a UO responsável para confronto da fatura com o auto de 
medição de trabalhos executados, caso se trate de empreitadas, ou, no caso de bens adquiridos, com o 
documento que suportou a entrega e com a requisição externa ou os documentos de aquisição externa ou, 
quando se justifique, cópia do contrato associado à requisição. 
 

7. A existência de diferenças entre a fatura e o documento de aquisição externa tem que ser justificada 
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pelo serviço responsável, excluindo-se apenas as divergências resultantes de alterações fiscais ou 
arredondamentos de décimos de cêntimos. 
 

8. A confirmação da fatura é efetuada pelo serviço requisitante que dispõe de cinco dias úteis para o efeito, 
após o que a remete para a UORAF. 
 

9. Da confirmação deve constar informação clara e precisa da receção dos bens e sua localização 
inequívoca, ou da prestação do serviço, a data de confirmação do documento, a assinatura, o cargo e a 
identificação legível do/a trabalhador/a que procede à sua confirmação. 
 

10. O serviço que não respeitar o determinado no número 7 deverá providenciar no sentido do 
processamento da fatura, nomeadamente submetê-la à consideração do/a membro do executivo municipal 
e/ou do/a dirigente com competência para autorização da despesa. 
 

11. Aquando do processamento da fatura, a UORAF deve: 
 

a) Informar a UORGPM, para que, sendo caso, promova a inventariação, seguro e demais registos, 
nos termos da lei; 

 

b) Classificar patrimonialmente o custo; 
 

c) Conferir, caso exista, a nota de lançamento de movimentação de stock – gerada pelo movimento 
referido no número 3, do artigo 54.º; 

 

d) Arquivar por fornecedor/a e por ordem cronológica crescente, a aguardar inclusão no plano de 
pagamento; 

 

e) Proceder ao envio de cópias dos documentos à UORAGS, nos casos em que não tenha sido 
previamente enviadas. 

 

12. Aquando do lançamento da fatura deve a UORAGS atestar que foram assegurados todos os 
procedimentos legais, nomeadamente os estipulados no CCP no que concerne à sua publicação, sob pena 
do não pagamento das mesmas. 
 

13. A fatura deve conter evidência de todas as conferências e registos de que tenha sido objeto. No caso 
de faturas eletrónicas, não sendo possível apor as conferências e registos diretamente no documento, 
estas menções são colocadas em campos próprios do processo. 

 
 

Artigo  56.º 
(Desconformidades  nos  documentos  dos/as  fornecedores/as)  

 
1. Os documentos de despesa que se verifique não cumprirem os requisitos legais são devolvidos. Nestes 
casos, o documento deve ficar registado na aplicação informática com indicação no campo das 
“observações” da sua devolução e do respetivo número do registo de saída no SGD. 
 

2. Cabe à UORAF contactar os/as fornecedores/as para que estes procedam à correção das 
desconformidades e proceder à sua devolução. São sempre devolvidas as faturas: 
 

a) Que não obedeçam aos requisitos legais; 
 

b) Com incoerências de valores e quantidades não aceites pelos serviços; 
 

c) Cujos bens e serviços não tiverem sido requisitados; 
 

d) Por indicação da UORAGS devidamente justificada. 
 

3. Todas as devoluções de documentos a fornecedores/as são efetuadas por ofício, que é objeto de 
registo, digitalização e associação a processo eletrónico. Este procedimento será devidamente adaptado 
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no caso de devolução de documentos eletrónicos. 
 
 

SECÇÃO IV 
PAGAMENTOS 

 
Artigo  57.º 

(Tramitação  do  processo  de liquidação/pagamento)  
 
1. Todos os pagamentos de despesas municipais são efetuados pela Tesouraria do MO. 
 

2. Os pagamentos de despesa são obrigatoriamente antecedidos da autorização de pagamento e da 
emissão da respetiva ordem. 
 

3. Compete aos/às trabalhadores/as da UORAF proceder à emissão das ordens de pagamento, de acordo 
com o plano de pagamentos elaborado pelo/a CD da UORAF sob orientação do/a dirigente máximo/a 
responsável pela área financeira e submetido ao/à PCM ou de Vereador/a em quem este/a delegue, se: 
 

a) Existir fatura devidamente conferida e confirmada pelo serviço requisitante nos termos do artigo 
55.º, e respetiva requisição externa ou, quando se justifique, cópia do contrato que lhe deu origem, 
enviando  cópias dos documentos para a UO responsável pelo processo de aquisição; 

 

b) Existir, dependendo do caso, informação interna, documentos de despesa e deliberação ou 
despacho competente, acompanhados, sempre que se justifique, de protocolo, acordo, contrato 
programa, devidamente aprovado e assinado; 

 

c) Existir, nos termos da legislação em vigor, sempre que se trate de pagamento de valor superior a 
€ 5.000,00 (cinco mil euros), liquido de IVA, a certidão comprovativa da inexistência de dívidas à 
Segurança Social; 

 

4. Os documentos comprovativos das despesas em suporte papel devem ser sempre datados, carimbados 
e rubricados pelo/a trabalhador/a da UORAF que emite a ordem de pagamento, de forma a impedir 
eventual utilização futura noutros pagamentos. No caso de documentos em suporte eletrónico, serão 
adotados os correspondentes procedimentos legais. 
 

5. Nos documentos originais em suporte papel, comprovativos de despesas financiadas ou cofinanciadas 
pelo MO, fica a entidade beneficiária obrigada a apor menção do valor do financiamento municipal, bem 
como a data da apresentação do documento a pagamento. 
 

6. As ordens de pagamento são conferidas pelo/a trababalhador/a designado/a da UORAF, visadas pelo/a 
CD da UORAF, sendo posteriormente autorizadas pelo/a PCM, ou por membro do órgão executivo com 
competência delegada ou subdelegada. 
 

7. A UORAF, sem prejuízo da consulta a efetuar por via eletrónica, introduz na base de dados da aplicação 
POCAL, as datas de validade das declarações a que se refere a alínea c) do número 3. 
 

8. Sempre que os pagamentos sejam efetuados por cheque, este é apenso à respetiva ordem de 
pagamento de modo a que quem autorize nos termos do ponto 6 proceda à sua assinatura no momento da 
autorização do pagamento. 
 

9. Cumpridas as formalidades dos números anteriores, as ordens de pagamento são remetidas à 
Tesouraria para pagamento. 
 

10. Nos documentos de suporte da despesa, a Tesouraria apõe no momento do pagamento, de forma 
legível, o carimbo de “Pago” e respetiva data. 
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11. A Tesouraria confere diariamente o total dos pagamentos efetuados com o somatório das ordens de 
pagamento, após o que deverá extrair da aplicação informática a folha de caixa e o resumo diário de 
tesouraria, assiná-los no campo respetivo e remetê-los para o/a trabalhador/a designado/a pelo/a dirigente 
máximo/a responsável pela área financeira, que após verificação dos movimentos os submeterá à 
assinatura do/a PCM. 
 

12. O arquivo dos documentos de despesa em suporte papel, deve ser efetuado em pastas por ordem 
sequencial do número das ordens de pagamento e à responsabilidade da UORAF. 
 

13. As ordens de pagamento emitidas e não pagas caducam a 31 de dezembro do ano a que respeitam, 
devendo para isso ser estornadas. Caso tenham o cheque associado, este deverá ser anulado, de acordo 
com o número 4 do artigo 12.º. 

 
 

Artigo  58.º 
(Meios  de pagamento)  

 
1. Os pagamentos a terceiros devem ser efetuados preferencialmente através de transferências bancárias 
eletrónicas ou por ordem ao banco. 
 

2. Em numerário apenas devem ser efetuados pequenos pagamentos, na medida do estritamente 
necessário, até ao montante máximo por destinatário/a de € 1.000,00 (mil euros). 
 

3. O pagamento das remunerações e abonos dos/as membros dos órgãos, dos/as trabalhadores/as e 
dos/as demais colaboradores/as do MO será sempre efetuado por transferência bancária, exceto em 
situações pontuais devidamente fundamentadas e autorizadas pelo/a PCM, ou por quem o/a substitua. 
 

4. Em caso de pagamentos por cheque, compete à Tesouraria, na data do pagamento, zelar pelo 
cumprimento das normas legais no que diz respeito à validade das declarações de não dívida. 
 
 

SECÇÃO V 
RECONCILIAÇÕES  DE CONTAS CORRENTES DE TERCEIROS 

 
Artigo  59.º 

(Reconciliações)  
 
1. Serão designados/as um/a ou mais trabalhadores/as da UORAF para efetuar as diversas reconciliações 
de contas correntes de devedores e credores, que deverão ser enviadas ao/à PCM, visadas pelo/a 
trabalhador/a encarregue da tarefa, pelo/a CD da UORAF e dirigente máximo/a responsável pela área 
financeira. 
 

2. Semestralmente, deve ser efetuada reconciliação de contas correntes de clientes e fornecedores sendo 
para o efeito confrontados, os extratos de conta corrente com os registos efetuados na correspondente 
conta patrimonial. 
 

3. Semestralmente serão efetuadas reconciliações nas contas de Outros Devedores e Credores e nas 
contas Estado e Outros Entes Públicos. 
 

4. São efetuadas, periodicamente, reconciliações às contas dos empréstimos bancários com instituições de 
crédito e controlados os cálculos dos juros. 
 

5. Podem ainda ser realizadas reconciliações por amostragem com vista ao apuramento de eventuais 
divergências. 
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SECÇÃO VI 
ENDIVIDAMENTO 

 
Artigo  60.º 

(Endividamento  e regime  de crédito)  
 
1. A contratualização de empréstimos de curto, médio e longo prazo deve ser efetuada no cumprimento do 
estipulado na legislação em vigor, sempre mediante consulta prévia a, pelo menos, três instituições 
bancárias. 
 

2. A proposta de decisão sobre a contração de empréstimo a ser submetida à apreciação dos órgãos 
executivos e deliberativo é acompanhada de um mapa demonstrativo da capacidade de endividamento do 
Município, bem como de relatório de avaliação das propostas recebidas, justificando os critérios e a razão 
da opção. 
 

3. Compete à UORAF manter, em suporte adequado e devidamente atualizado, um processo por cada 
empréstimo de que conste uma conta corrente atualizada, os documentos justificativos das despesas 
enviados à instituição bancária para reembolso e comprovativos da aplicação dos fundos libertos no objeto 
para o qual o empréstimo foi contratado, bem como os demais documentos que evidenciem a legalidade 
dos procedimentos. 
 

4. Os encargos da dívida resultantes da contração de empréstimos são conferidos por trabalhador/a 
designado/a pelo/a CD da UORAF, nomeadamente na componente dos juros, antes de emitida a respetiva 
ordem de pagamento. 
 

5. Sempre que seja efetuado o pagamento de amortização de capital ou juros deve proceder-se à 
reconciliação da conta do empréstimo com o montante inscrito no documento bancário. 
 

6. Deve ser dado conhecimento à UORGPM do procedimento referido no número anterior, para que este 
pondere a inclusão do valor dos juros na avaliação dos bens. 
 

7. O acompanhamento e controlo da capacidade financeira do Município deve constar de relatório 
trimestral da contabilidade patrimonial, elaborado pela UORAF, onde deve ser dada ênfase à evolução das 
contas “dívidas a terceiros” e qual a posição face aos créditos de idêntica natureza, de acordo com a lei. 
 

8. Sempre que surjam alterações ao montante do endividamento municipal, o/a CD da UORAF elabora e 
apresenta, ao/à PCM, relatório de avaliação da situação, tendo em atenção os limites fixados pela RFALEI 
e em legislação avulsa aplicável. 
 

9. Para efeitos de controlo do endividamento, são obtidos junto das instituições de crédito extratos de todas 
as contas tituladas pelo MO. 

 
 

SECÇÃO VII 
OUTRAS CONSIDERAÇÕES DA ÁREA  FINANCEIRA  

 
Artigo  61.º 

(Prestação  de informações  obrigatórias)  
 
Compete ao/à CD da UORAF designar o/a(s) trabalhador/a(es/as) responsável/eis pelo envio às entidades 
externas da informação financeira a que o Município está obrigado. 
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Artigo  62.º 
(Parametrização  da aplicação  informática  POCAL)  

 
A alteração da parametrização da aplicação informática, no que concerne à não comparabilidade da 
informação contabilística, é da responsabilidade do/a CD da UORAF, devendo este/a, para o efeito, definir 
regras e fundamentar todas as suas alterações, de forma a salvaguardar o princípio da consistência. 

 
 

CAPÍTULO VI 
EXISTÊNCIAS 

 
Artigo  63.º 
(Definição)  

 
1. Consideram-se existências todos os bens suscetíveis de armazenamento, destinados ao consumo ou 
venda por parte do Município. 
 

2. O Município atua de acordo com a regra do menor stock possível. 
 
 

Artigo  64.º 
(Armazém)  

 
1. A UORAGS é responsável pela manutenção do stock de artigos necessários para o regular 
funcionamento dos serviços. O armazém é coordenado por trabalhador/a designado/a pelo/a CD da 
UORAGS. 
 

2. Compete ao/à coordenador/a do armazém zelar pelo controlo e movimentação dos bens depositados no 
armazém ou no local a que se destinam, de forma a garantir a salvaguarda dos bens do Município. 
 

3. O armazém apenas efetua a entrega de materiais mediante a apresentação de requisição interna 
preenchida nos termos do artigo 51.º. 
 

4. É proibido rececionar qualquer bem sem que o mesmo venha acompanhado da respetiva fatura ou 
documento de transporte, nos termos do número 3 do artigo 54.º, ou ainda bens devolvidos constantes de 
requisições anteriores. 
 

5. Apenas têm acesso às existências do armazém os/as trabalhadores/as ali afetos/as, os/as 
autorizados/as ou designados/as pelo/a CD da UORAGS ou pelo/a dirigente máximo/a responsável pela 
área de aquisições e gestão de stocks e os/as afetos/as à UORAI, estes/as no âmbito das suas funções e 
com despacho do/a PCM. 

 
 

Artigo  65.º 
(Gestão  dos  stocks  e fichas  de existências)  

 
1. A gestão dos stocks e controlo das fichas de existências em armazém são efetuados através da 
aplicação informática de armazéns. 
 

2. As fichas de existências do armazém são movimentadas por forma a garantir que o seu saldo 
corresponda permanentemente aos bens nele existentes – sistema de inventário permanente. 
 

3. Os registos nas fichas de existências do armazém são efetuados por trabalhadores/as que não 
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procedam ao manuseamento físico das existências em armazém, desde que atenta a relação 
custo/benefício, tal seja possível, nomeadamente: 
 

a) Criação da ficha do bem e associação ao armazém destinado por atribuição do código (6 a 9 
dígitos) a cada artigo; 

 

b) Emissão do movimento de stock de entrada em armazém, baseado em guia de remessa, fatura 
ou devolução de requisição interna; 

 

c) Registo do movimento de stock de saída de armazém, baseado em requisição interna satisfeita, 
parcial ou totalmente, onde conste a assinatura do/a responsável pela entrega dos bens e de quem 
os rececionou. 

 

4. As existências são registadas pelo valor de aquisição, incluídas as despesas incorridas até ao respetivo 
armazenamento, através do sistema de inventário permanente, sendo utilizado o custo médio ponderado 
como método de custeio das saídas. 
 

5. As sobras de materiais, sempre que mensuráveis pela respetiva unidade de medida dão, 
obrigatoriamente, entrada em armazém, através de guia de devolução ou reentrada. Contudo, neste 
serviço apenas se rececionam sobras de bens que estejam intactos e desde que se verifiquem os devidos 
requisitos de acondicionamento. 

 
 

Artigo  66.º 
(Inventariação  das  existências)  

 
1. As existências são obrigatoriamente inventariadas no final de cada ano civil. 
 

2. Devem ainda ser efetuadas contagens com periodicidade semestral podendo recorrer-se a teste de 
amostragem. 
 

3. Os/As trabalhadores/as que procedam à contagem física de Armazéns e que não pertençam à UORAGS 
serão indicados pelo/a dirigente da sua UO, por solicitação do/a dirigente máximo/a responsável pela área 
de aquisições e gestão de stocks. 
 

4. A inventariação física das existências é sempre efetuada na presença do/a responsável pelo local de 
armazenamento e por trabalhadores/as que não procedam ao registo dos movimentos nas fichas de 
existências. 
 

5. Sempre que necessário proceder-se-á prontamente às regularizações necessárias e ao apuramento de 
responsabilidades. 
 

6. Sempre que se efetuem contagens nos termos do número 2 e impreterivelmente no final de cada ano, 
será fornecida uma “ficha de leitura de quantidades contadas” retirada da aplicação informática de 
armazéns onde são evidenciadas as contagens efetuadas, a qual é datada e assinada pelos/as 
trabalhadores/as que a efetuaram e pelo/a respetivo/a responsável. 
 

7. Após a contagem, o registo das quantidades referentes à inventariação física é efetuado na aplicação 
informática de armazéns por trabalhador/a designado/a pelo/a CD da UORAGS, o/a qual, obrigatoriamente, 
será distinto/a daquele/a que tiver efetuado a contagem. 
 

8. Se na referida contagem foram verificados desvios, estes são analisados e sanados os eventuais erros 
que lhes tenham dado origem. 
 

9. Com base na contagem a que se refere o número 7 procede-se à atualização do stock, com base no 
registo do inventário físico. 
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10. A listagem integra o “Relatório da Contagem”, elaborado pelo/a responsável do armazém, que deve 
relatar todo o processo de contagem e a justificação fundamentada das diferenças apuradas, submetendo-
o a assinatura do/a CD da UORAGS e do/a PCM. 
 

11. No caso de bens considerados “obsoletos/deteriorados” e não retomados em processos de aquisição, 
deve ser incluída no relatório, devidamente fundamentada, informação do seu destino final, a submeter à 
aprovação do/a PCM ou do/a Vereador/a em quem este/a delegar. O controlo dos mesmos será efetuado 
pelo sector responsável pelo seu armazenamento. 
 

12. No início de cada novo ano as quantidades expressas na aplicação informática deverão corresponder 
às quantidades existentes em armazém. 

 
 

CAPÍTULO VII 
IMOBILIZADO  

 
Artigo  67.º 

(Âmbito  da aplicação)  
 
1. A aquisição dos bens de imobilizado do MO efetua-se de acordo com o plano plurianual de 
investimentos e com base em deliberação do órgão executivo, através de requisição externa ou documento 
equivalente, designadamente contrato, emitido pelos/as responsáveis designados/as para o efeito, após 
verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis e os princípios gerais da contratação pública em 
vigor. 
 

2. O inventário e cadastro do imobilizado corpóreo municipal compreende todos os bens de domínio 
privado, disponível e indisponível, de que o Município é titular e todos os bens de domínio público de que 
seja responsável pela administração e controlo, estejam ou não afetos à sua atividade operacional. 
 

3. São igualmente objeto de inventariação e cadastro, os bens que compõem o imobilizado corpóreo e 
incorpóreo e os investimentos financeiros. 
 

4. Para efeitos da presente NCI consideram-se: 
 

a) Bens de domínio privado - bens imóveis, móveis e veículos que estão no comércio jurídico - 
privado e que o Município utiliza para o desempenho das suas funções ou que se encontram 
cedidos temporariamente e não estão afetos ao uso público geral; 

 

b) Bens de domínio público - os bens do Município ou sob administração deste, que estão afetos ao 
uso público e estão, por natureza, fora do comércio jurídico-privado insuscetíveis de apropriação 
individual devido à sua utilidade coletiva desde que qualquer norma jurídica os classifique como 
coisa pública. 

 

c) Imobilizado corpóreo - os bens materialmente acabados que se presuma terem vida útil superior 
a um ano, não se destinem a ser vendidos, cedidos ou transformados no decurso normal da 
atividade municipal, quer sejam da sua propriedade ou estejam sobre sua administração e controlo. 

 

d) Imobilizado incorpóreo - os bens intangíveis, nomeadamente direitos e despesas de constituição, 
arranque e expansão. 

 

5. Estão sujeitos a inventário e cadastro, os bens referidos nos números anteriores e os investimentos 
financeiros. 
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Artigo  68.º 
(Objeto)  

 
1. Considera-se gestão patrimonial a correta afetação dos bens por todos os serviços, tendo em conta não 
só as suas necessidades face às atividades desenvolvidas e responsabilidades, mas também a sua 
adequada utilização, salvaguarda, conservação e manutenção de modo a garantirem o seu bom 
funcionamento e a sua segurança. 
 

2. Para efeitos de gestão patrimonial entende-se por: 
 

a) Inventário – relação dos bens que fazem parte do ativo imobilizado do Município devidamente 
classificados, valorizados e atualizados de acordo com os classificadores e critérios de valorimetria 
definidos no POCAL; 

 

b) Cadastro – relação dos bens que fazem parte do ativo imobilizado do Município, 
permanentemente atualizado de todas as ocorrências que existam sobre estes desde a aquisição 
ou produção até ao seu abate. 

 

3. Os elementos a utilizar na gestão e controlo dos bens patrimoniais, elaborados e mantidos atualizados 
mediante suporte informático, são: 
 

a) Fichas de Inventário; 
 

b) Mapas de Inventário; 
 

c) Outros exigíveis por lei ou considerados convenientes pela CM. 
 
 

Artigo  69.º 
(Imobilizado  incorpóreo)  

 
1. Aplicam-se ao imobilizado incorpóreo, com as devidas adaptações, as regras aplicáveis ao imobilizado 
corpóreo. 
 

2. Sempre que se justifique, deve ser efetuado o registo no âmbito da propriedade industrial, 
designadamente quanto a logótipos, marcas e patentes. 
 

3. Caso se verifique a situação mencionada no ponto 2, deve ser efetuado o controlo dos custos incorridos 
com o desenvolvimento pelo próprio Município. 
 

 
SECÇÃO I 

PROCESSO DE INVENTÁRIO E CADASTRO  
 

Artigo  70.º 
(Fases  de inventário)  

 
1. A gestão patrimonial compreende o registo da aquisição, da administração e do abate. 
 

2. O inventário dos bens adquiridos obedece aos seguintes procedimentos: 
 

a) Classificação: agrupamento dos elementos patrimoniais pelas diversas contas e classes, tendo 
por base a legislação em vigor; 
 

b) Registo: descrição em fichas individuais em suporte informático, evidenciadas das características 
técnicas, medidas, cores, qualidade, quantidade, entre outros, de modo a possibilitar a identificação 
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inequívoca dos elementos patrimoniais; 
 

c) Valorização: atribuição de um valor a cada elemento patrimonial de acordo com os critérios de 
valorimetria aplicáveis; 

 

d) Identificação do bem como propriedade do Município e seu número de inventário – procedimento 
de etiquetagem: corresponde à colocação de etiquetas de código de barras geradas pela própria 
aplicação e colocação de marcos ou placas metálicas nos bens inventariados, conforme se trate de 
bem móvel ou imóvel, respetivamente; 

 

e) Verificação física do bem no local, de acordo com a confirmação do responsável e com os 
documentos que determinam a propriedade a favor do Município; 

 

3. A verificação física mencionada na alínea e), do número anterior, deve realizar-se periodicamente, 
conferindo-se com os registos, procedendo-se prontamente à regularização a que houver lugar e ao 
apuramento de responsabilidades, quando for o caso. 
 

4. A administração compreende a afetação, a transferência interna, a conservação e atualização de dados 
na ficha de cadastro, até ao abate do bem. A UORGPM mantem atualizado um ficheiro, em suporte 
informático, com identificação dos bens, em bom estado de conservação que possam ser afetos a serviços/ 
UO’s. 
 

5. O abate consiste na inoperacionalidade do bem. As situações suscetíveis de originarem abates são as 
definidas no artigo 83.º. 

 
 

Artigo  71.º 
(Identificação  do  imobilizado)  

 
1. Em comum, os bens do imobilizado corpóreo são identificados pelo número de inventário e número de 
ordem (sequencial na base de dados), código de compartimento (espaço físico), orgânica, código do 
Cadastro de Inventário dos Bens do Estado – CIBE, aprovado pela Portaria n.º 671/2000, de 17 de abril. 
 

2. Individualmente: 
 

a) Os bens móveis – são identificados com a designação, medidas, referências, tipo de estrutura, 
cor, marca, modelo, materiais, funcionalidade, ano e valor da aquisição, produção ou avaliação ou 
outras referências; 

 

b) Os bens imóveis – são identificados por georreferenciação do distrito, concelho e freguesia e, 
dentro desta, morada, confrontações, denominação do imóvel, se a tiver, domínio (público ou 
privado), espécie e tipologia do imóvel (urbano, rústico, misto ou terreno para construção), natureza 
dos direitos de utilização, caracterização física (áreas, número de pisos, estado de conservação), 
ano de construção das edificações, inscrição matricial e descrição no registo predial e, custo de 
aquisição, de construção ou valor de avaliação; 

 

c) Os veículos – são identificados pelos elementos constantes do Livrete ou do Documento Único 
Automóvel, consoante o caso. 

 
 

Artigo  72.º 
(Regras  gerais  de inventariação)  

 
1. As regras gerais de inventariação são as seguintes: 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XVI - N.º 12 – 30 de junho de 2015 – ANEXO – Norma de Controlo Interno 

39 
 

a) A identificação de cada bem faz-se nos termos do disposto no artigo anterior, devendo a etiqueta 
de código de barras a que corresponde o número de inventário ser afixada nos próprios bens 
sempre no mesmo local. Para cada bem etiquetado, o registo no inventário faz-se através do 
preenchimento de uma ficha de identificação, em suporte informático, prevista no POCAL. 

 

b) Nos bens duradouros, em que, atenta a sua estrutura e utilização, não seja possível a afixação 
da etiqueta de identificação, são atribuídos números de inventário e controlados por suporte 
informático; 

 

c) Os bens mantêm-se em inventário desde o momento da sua aquisição até ao seu abate, 
prolongando-se em termos de histórico cadastral, pelo que o número de inventário, após o abate, 
não será atribuído a outro bem. Os bens imóveis devem conter, afixada ou colocada, uma placa 
com a inscrição “PATRIMÓNIO MUNICIPAL”. 

 

2. Cada prédio, rústico ou urbano, dá origem a um processo de inventário, preferencialmente eletrónico, 
que inclui, deliberações, despachos, escritura, auto de expropriação, certidão do registo predial, caderneta 
matricial, planta de localização e do imóvel (no caso de edifícios). 
 

3. Os prédios mistos, compostos de parte urbana e rústica, mesmo que descritos unitariamente na matriz e 
registo predial, devem ser autonomizados em termos de fichas do inventário, tendo em vista a 
contabilização nas adequadas contas patrimoniais. 
 

4. Os prédios adquiridos, a qualquer título, há longos anos, mas ainda não inscritos a favor do Município, 
devem ser objeto de inscrição matricial e registo predial e, posteriormente, inventariados. 
 

5. Em caso de aquisição de edifício, para o qual se desconhece o valor do terreno, este deverá ser 
registado numa ficha de inventário principal por 25% do valor da aquisição, sendo o edifício registado numa 
ficha secundária pelo restante valor. 
 

6. Os bens imóveis devem ter registo georreferenciado no sistema de informação geográfica. 
 
 

SECÇÃO II 
SUPORTES DOCUMENTAIS 

 
Artigo  73.º 

(Fichas  de inventário)  
 
1. Os suportes documentais assumem, preferencialmente, a forma eletrónica e tenderão para a 
exclusividade deste registo. 
 

2. As fichas de inventário são as previstas no POCAL, constituem documentos obrigatórios de registo de 
bens e devem manter-se sempre atualizadas. 
 

3. Periodicamente, devem realizar-se reconciliações entre os registos das fichas e os registos 
contabilísticos quanto aos montantes de aquisições e das amortizações acumuladas. 
 

 
Artigo  74.º 

(Mapas  de inventário)  
 
Os mapas de inventário são elementos com informação agregada por tipos de bens de acordo com o 
POCAL e classificador geral do CIBE, e constituem um instrumento de apoio à gestão. 
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Artigo  75.º 
(Outros  elementos)  

 
1. Para além dos documentos obrigatórios previstos no POCAL, a CM, para uma gestão eficiente e eficaz 
do património, utiliza ainda os seguintes documentos, cuja informação deve constar do registo na aplicação 
informática: 
 

a) Folha de carga; 
 

b) Auto de transferência; 
 

c) Auto de cessão; 
 

d) Auto de abate. 
 
2. Entende-se por folha de carga, o documento onde são inscritos todos os bens existentes em cada 
espaço físico. 

 
 

SECÇÃO III 
VALORIMETRIA,  AMORTIZAÇÕES,  GRANDES REPARAÇÕES  E DESVALORIZAÇÕES  

 
Artigo  76.º 

(Critérios  de valorimetria  do  imobilizado)  
 
1. O ativo imobilizado do Município é valorizado, respeitando as disposições evidenciadas no POCAL ou 
avaliado segundo critérios técnicos que se adequem à natureza desses bens, devidamente explicitado nos 
anexos às demonstrações financeiras. 
 

2. A avaliação de prédios urbanos e de terrenos para construção pode ser efetuada com recurso aos 
critérios e fórmulas previstos no artigo 38.º e seguintes do CIMI, de acordo com informação prévia da 
UORGPM. 
 

3. Caso nenhum destes critérios possa ser adotado, é atribuído ao bem em causa o valor mínimo admitido 
na aplicação de Gestão do Imobilizado até ser objeto de uma grande reparação, por cujo valor deverá 
então ser avaliado. 

 
 

Artigo  77.º 
(Amortizações  e reintegrações)  

 
1. São objeto de amortização todos os bens móveis e imóveis que não tenham relevância cultural 
constantes no CIBE, bem como as grandes reparações e beneficiações a que os mesmos tenham sido 
sujeitos e que aumentem o seu valor real ou a duração provável da sua utilização. 
 

2. O método para o cálculo das amortizações do exercício é o das quotas constantes e baseia-se na 
estimativa do período de vida útil, estipulado na lei e no custo de aquisição, produção ou valor de avaliação 
deduzido do valor residual, devendo as alterações a esta regra serem explicitadas nas notas ao balanço e 
à demonstração de resultados. 
 

3. Os bens em bom estado de conservação, quando totalmente amortizados, deverão ser, sempre que se 
justifique, objeto de avaliação, sendo-lhes fixado um novo período de vida útil. 
 

4. Para efeitos de amortização dos bens adquiridos em estado de uso, deve-se atribuir o período da sua 
vida útil. Se o período de vida útil for diferente do legalmente estabelecido, a quota é determinada pelo 
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órgão deliberativo sob proposta do órgão executivo, de acordo com o ponto 2.7.2. do POCAL. 
 

5. Em regra, são totalmente amortizados no ano de aquisição ou produção os bens sujeitos a depreciação 
em mais de um ano económico, cujos valores unitários não ultrapassem 80% do índice 100 da escala 
salarial das carreiras do sistema remuneratório da função pública, ou outro indicador semelhante. 

 
 

Artigo  78.º 
(Grandes  reparações  e conservações)  

 
1. Sempre que sejam solicitadas reparações nas viaturas, a respetiva requisição é acompanhada de uma 
informação por parte de trabalhador/a especializado/a que ateste o valor acrescentado real ou a duração 
provável da viatura após a reparação. 
 

2. Para os restantes bens, em caso de dúvida, consideram-se grandes reparações ou beneficiações 
sempre que o respetivo custo exceda 30% do valor patrimonial líquido do bem. 
 
 

Artigo  79.º 
(Desvalorizações  excecionais)  

 
Sempre que ocorram situações que impliquem a desvalorização excecional de bens, deverá a mesma ser 
comunicada no prazo de cinco dias à UORGPM para efeitos de atualização da respetiva ficha, previamente 
aprovada pelo/a PCM. 

 
 

SECÇÃO IV 
COMPETÊNCIAS 

 
Artigo  80.º 

(Competências  gerais  dos  Serviços)  
 
1. Além das competências previstas nos regulamentos orgânicos, devem os serviços municipais e todos/as 
os/as trabalhadores/as, no âmbito do POCAL: 

 

a) Utilizar adequadamente, controlar e zelar pela salvaguarda, conservação e manutenção dos 
bens afetos, devendo participar à UORGPM qualquer desaparecimento ou outro facto relacionado 
com a alteração ou afetação do seu estado operacional ou de conservação; 

 

b) Manter atualizada e afixada em local bem visível e legível a folha de carga dos bens pelos quais 
são responsáveis; 

 

c) Informar obrigatoriamente a UORGPM de quaisquer alterações à folha de carga referida na 
alínea anterior, nomeadamente por transferências internas, abates e recebimento de novos bens. 

 

d) A UORAF deve informar a UORGPM sobre a existência de faturas de aquisição de bens, para a 
devida triagem e inventariação dos bens suscetíveis de tal procedimento. 

 

2. Compete à UORGPM: 
 

a) Colaborar no desenvolvimento dos procedimentos de alienação de bens que os serviços 
entendam dispensáveis nos termos da lei; 

 

b) Enviar à UORAF, no âmbito da prestação de contas, a documentação que esta lhe solicitar. 
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Artigo  81.º 

(Outras  competências)  
 
Compete ainda, especificamente, a cada um/a dos/as responsáveis dos diversos serviços municipais 
comunicar à UORGPM: 
 

a) Informação da toponímia, por parte do serviço que submeter à aprovação da CM; 
 

b) As alterações dos contratos de arrendamento ou de outras formas de locação nos diversos 
edifícios municipais; 

 

c) A alteração dos valores das rendas de acordo com a legislação específica aplicável ao tipo de 
contrato; 

 

d) A existência de demolições ou alterações na estrutura de construções que impliquem 
atualizações no cadastro do património municipal, na matriz e no registo predial; 

 

e) A informação necessária, no caso de empreitadas, relativamente à propriedade do Município 
sobre os prédios objeto de intervenção; 

 

f) Os autos de receção provisória e definitiva das obras efetuadas por empreitada, acompanhado 
do(s) respetivo(s) anexo(s) e demais documentos necessários à inventariação, designadamente, as 
respetivas plantas (localização e edifício) ou comunicação e acesso ao processo eletrónico da 
empreitada; 

 

g) Duplicado dos alvarás de loteamento e aditamentos com os respetivos anexos, bem como 
informação dos valores de caução dos projetos de infraestruturas individualizados (arruamentos, 
águas, esgotos, equipamentos entre outros), ou comunicação e acesso ao processo eletrónico do 
loteamento; 

 

h) Informação sobre as áreas de cedências, quer ao domínio público quer ao privado do Município, 
no âmbito da aprovação do licenciamento de obras particulares, acompanhada de certidão de 
cedência, de planta síntese ou de implantação, de onde constem as áreas de cedência, ou 
comunicação e acesso ao processo eletrónico do processo de licenciamento de obras; 

 

i) Informação sobre os equipamentos e outros bens produzidos nas oficinas municipais pelo próprio 
Município e sobre as obras realizadas por administração direta. 

 
 

SECÇÃO V 
ALIENAÇÃO,  ABATE,  CESSÃO,AFETAÇÃO  E TRANSFERÊNCIA  

 
Artigo  82.º 
(Alienação)  

 
1. Compete à UORGPM o desenvolvimento dos procedimentos de alienação de bens. 
 

2. Compete ainda à UORGPM efetuar o registo de abate dos bens. 
 
 

Artigo  83.º 
(Abate)  

 
1. O auto de abate só será processado após informação dos serviços com competências para tal e 
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despacho do/a PCM ou do/a Vereador/a em quem tenha delegado. 
 

2. São situações suscetíveis de originar o auto de abate, as alienações, furtos, permutas, doações e 
informações de inaptidão operacional do bem. 
 

3. No caso de furto, roubo, extravio ou incêndio constitui condição obrigatória prévia ao abate do bem e 
posterior participação à seguradora para ressarcimento, atuar de acordo com o disposto no artigo 86.º. 

 
 

Artigo  84.º 
(Cessão)  

 
1. No caso de cedência de bens a outras entidades, deverá ser lavrado um auto de cessão, da 
responsabilidade da UORGPM. 
 

2. Só poderão ser cedidos bens, após prévia deliberação da CM ou da AM, consoante os valores em 
causa, atentas às disposições legalmente aplicáveis. 

 
 

Artigo  85.º 
(Afetação  e transferência)  

 
A transferência de bens móveis depende de prévia informação à UORGPM, que elaborará o respetivo auto 
e remeterá ao serviço a folha de carga atualizada. 

 
 

SECÇÃO VI 
FURTOS, ROUBOS, INCÊNDIOS E EXTRAVIOS 

 
Artigo  86.º 

(Furtos,  roubos  e incêndios)  
 
No caso de furto, roubo, extravio, incêndio ou outra calamidade grave, deve o/a responsável pelo bem, 
proceder do seguinte modo, sem prejuízo do apuramento de posteriores responsabilidades: 
 

a) No caso de furto, roubo ou extravio participar o facto às autoridades policiais; 
 

b) Informar a UORGPM do sucedido, descrevendo os objetos desaparecidos ou destruídos e 
indicando os respetivos números de inventário. 

 
 

Artigo  87.º 
(Extravios)  

 
Compete ao/à responsável pelo serviço onde se verifique o extravio informar a UORGPM do sucedido. O 
recurso ao abate só deverá ser concretizado depois de esgotadas todas as possibilidades de localização 
do bem. 

 
 
 

 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XVI - N.º 12 – 30 de junho de 2015 – ANEXO – Norma de Controlo Interno 

44 
 

SECÇÃO VII 
SEGUROS 

 
Artigo  88.º 
(Seguros)  

 
1. Todos os bens móveis e imóveis do Município devem estar adequadamente seguros, pelos respetivos 
valores, competindo à UORGPM a realização das diligências nesse sentido. Os bens que não se 
encontrem sujeitos a seguro obrigatório poderão igualmente ser seguros mediante proposta autorizada 
pelo/a PCM. 
 

2. Os capitais seguros devem estar atualizados, de acordo com os valores patrimoniais, mediante 
despacho superior e sob proposta da UORGPM, com exceção dos bens imóveis, aos quais se aplica o 
valor de reconstrução por m², fixado anualmente por Portaria do Governo. 
 

3. Mediante proposta a UORGPM deverá, após autorização do/a PCM, providenciar as alterações às 
condições inicialmente contratadas nas apólices para se ajustar aos valores dos bens e às necessidades 
do MO. 
 

4. Sempre que ocorra um acidente de viação, todos os procedimentos inerentes ao ressarcimento dos 
danos são da responsabilidade da UORTO. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
APOIOS E SUBSÍDIOS 

 
Artigo  89° 

(Formalização  do  pedido  de apoio)  
 
1. A atribuição de apoios, subsídios, subvenções ou outros auxílios é sempre efetuada de acordo com o 
quadro legal de atribuições e competências dos municípios e na Lei do Setor Empresarial Local. 
 

2. Para além do disposto no número anterior, as regras de atribuição de apoios e subsídios são 
preferencialmente enquadradas em regulamentos municipais específicos. 
 

3. O pagamento das importâncias atribuídas segue as regras contidas no artigo 57.º da presente Norma. 
 

4. Sempre que não previsto em regulamentação própria, relativamente a cada entidade beneficiária, os 
serviços proponentes asseguram a existência de um dossier permanente, no SGD ou em base de dados 
atualizada, contendo os seguintes documentos: 
 

a) Fotocópia do cartão de identificação fiscal; 
 

b) Fotocópia do bilhete de identidade ou cartão do cidadão (dos/as representantes legais da 
entidade); 

 

c) Certidão comprovativa da inexistência de dívidas à Segurança Social quando se trate de 
pagamentos de valor superior a € 5.000,00 (cinco mil euros), líquido de IVA; 

 

d) Declaração de não dívida de quaisquer quantias ao universo do MO; 
 

e) Declaração, devidamente assinada, indicando os/as membros que representam a entidade para 
efeitos financeiros; 

 

f) Fotocópia do documento de constituição; 
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g) Fotocópia dos estatutos e suas alterações ou outros de igual valor jurídico, publicados nos 
termos da lei; 

 

h) Fotocópia do regulamento interno quando previsto nos estatutos ou na lei; 
 

i) Os planos e orçamentos em vigor e ata de aprovação; 
 

j) Fotocópia dos relatórios de atividade e contas do ano que antecede o pedido, e ata de 
aprovação. 

 

5. A introdução no SGD dos documentos referidos no número anterior é feita através do tipo de registo 
“subsídio” por entidade e por ano, sob a epígrafe “Documentos para apoios/ano a que se reporta”. Neste 
registo devem ser digitalizados todos os documentos, cujos originais são guardados na UORAM, de modo 
a que todos os serviços municipais possam aceder à informação e atualizá-la. 
 

6. A proposta de deliberação a apresentar pelo/a PCM ou Vereadores/as, com competência delegada para 
o efeito, conterá, além dos requisitos previstos em regulamento próprio, a seguinte informação: 
 

a) Valor do apoio, que nos casos do apoio em espécie é sempre objeto de quantificação; 
 

b) Número do compromisso emitido nos termos da LCPA; 
 

c) Menção dos apoios (incluindo apoios em espécie) atribuídos ao/à beneficiário/a, nos últimos dois 
anos, com valor e datas. 

 

7. Os apoios e subsídios são atribuídos pela CM, sob proposta do/a PCM, ou Vereador/a com competência 
delegada por deliberação que inclui obrigatoriamente as alíneas b) e c) do número anterior. 
 

8. Compete a cada UO proponente proceder à identificação de todos os apoios atribuídos, até 31 de 
janeiro do ano seguinte ao da atribuição, e enviar à UORCM a informação para publicitação dos mesmos 
no sítio da internet da CM. 
 

9. Caso exista, por parte de qualquer trabalhador/a conflito de interesse e/ou participação nos órgãos 
sociais da entidade beneficiária, fica este/a impedido/a de interferir no processo de submissão do 
apoio/subsídio ao órgão executivo. 

 
 

Artigo  90.° 
(Efetivação  do  apoio)  

 
1. Compete às UO’s proponentes da atribuição de apoios acompanhar a atividade das entidades 
beneficiárias. Para o efeito, elabora informação onde é avaliada a execução da atividade/projeto e atestada 
a efetiva aplicação dos recursos municipais para o fim deliberado. 
 

2. A aplicação dos recursos municipais a que se refere o número anterior é efetuada com base em toda a 
documentação que demonstre a realização da atividade/projeto e com os documentos comprovativos da 
despesa, emitidos sob forma legal nos termos do CIVA, à ordem da entidade beneficiária. 
 

3. Nos documentos originais em suporte papel, comprovativos de despesas financiadas ou cofinanciadas 
pelo MO, fica a entidade beneficiária obrigada a apor menção de “Apoiada pelo Município de Odivelas”, o 
valor do financiamento municipal bem como a data da apresentação do documento a pagamento e enviar 
cópia dos mesmos ao MO, no prazo de 30 dias a contar da data da conclusão da atividade/projeto apoiado. 
 

4. A UORAF só processa as ordens de pagamento relativas a apoios e subsídios com a informação 
favorável expressa dos serviços municipais proponentes. 
 

5. O pagamento dos apoios será suspenso se não existir algum dos documentos referidos no artigo 
anterior, ou estes não se encontrem atualizados. 
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6. A UORAF envia trimestralmente às diversas UO’s a relação dos apoios pagos. 
 

7. Compete ainda à UORAF proceder à identificação dos apoios pagos para publicitação, nos termos do 
disposto na Lei n.º 64/2013, de 27 de agosto, na sua atual redação. 
 

8. A UORAF e a UORAI, no âmbito das suas competências e por despacho do/a PCM, podem solicitar 
qualquer um dos documentos referidos nos números anteriores. 
 

9. Só podem ser atribuídos às freguesias apoios para ações ou investimentos em domínios que constituam 
sua atribuição e sejam competência dos seus órgãos. 
 
 

CAPÍTULO IX 
CANDIDATURAS  A FUNDOS ESTRUTURAIS 
 

Artigo  91.° 
(Avisos  de abertura  de concurso)  

 
1. Compete à UORGPC pesquisar os avisos de abertura de concurso a fundos comunitários ou outros em 
vigor, e a sua divulgação, por correio eletrónico, junto dos/as membros do órgão executivo e dos serviços 
potencialmente interessados na abertura de concurso. 
 

2. Após a receção dos avisos de abertura de concurso referido no número anterior, os serviços 
interessados deverão preencher a ficha de intenção de candidatura e remetê-la à UORGPC, no prazo de 5 
dias úteis. 
 

3. No âmbito das suas competências e caso considere pertinente, poderá a UORGPC propor o envio de 
informação relevante referente à abertura de concursos a fundos comunitários ou outros em vigor, a 
agentes económicos/sociais com sede no MO.  

 
 

Artigo  92.° 
(Aprovação)  

 
1. Cabe à UORGPC, após receção da ficha de candidatura, verificar se as tipologias das operações estão 
enquadradas nos regulamentos específicos aplicáveis e se tais operações se encontram inscritas nas 
Opções do Plano e Orçamento, após o que as submete à aprovação do/a PCM. 
 

2. Em caso de aprovação, o processo será devolvido à UORGPC para elaboração da candidatura. 
 
 

CAPÍTULO X 
DOCUMENTOS PREVISIONAIS 

 
SECÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Artigo  93.° 

(Documentos  previsionais)  
 
Os documentos previsionais a adotar pela autarquia local são as grandes opções do plano e o orçamento. 
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Artigo  94.° 
(Grandes Opções  do plano)  

 
As grandes opções do plano são documentos de horizonte móvel onde estão definidas as linhas de 
desenvolvimento estratégico da autarquia local e incluem, designadamente, o plano plurianual de 
investimentos e as atividades mais relevantes da gestão autárquica. 

 
 

Artigo  95.° 
(Orçamento)  

 
1. O orçamento é o documento que apresenta a previsão de todas as receitas e despesas do Município 
para um determinado ano, de acordo com o quadro e código de contas definido na Lei, do qual faz parte 
integrante o mapa de pessoal. 
 

2. É composto por dois mapas: 
 

a) Mapa resumo das receitas e despesas da autarquia local; 
 

b) Mapa das receitas e despesas, desagregada segundo a classificação económica. 
 
 

SECÇÃO II 
PREPARAÇÃO  E APROVAÇÃO  

 
Artigo  96.° 

(Preparação)  
 
1. Cabe ao/à CD da UORAF, sob coordenação do/a dirigente máximo/a responsável pela área financeira, a 
preparação dos documentos previsionais de acordo com o estabelecido na legislação em vigor, 
nomeadamente na LOE, na LEO, na RFALEI, no POCAL e na LCPA. 
 

2. Os/As responsáveis pelos serviços devem proceder ao levantamento das necessidades de despesa para 
o ano seguinte ou seguintes, preencher o mapa fornecido pelo/a CD da UORAF e devolvê-lo no prazo que 
este oportunamente fixar. 
 

3. A AM deve também respeitar o referido no número anterior relativamente às despesas inerentes ao seu 
funcionamento. 
 

4. Cabe aos serviços da UORGRH elaborar o mapa de pessoal, nos termos da Lei e dar conhecimento do 
mesmo ao/à CD da UORAF, no prazo que este/a venha a fixar. 
 

5. Os restantes encargos de funcionamento são apurados pelos serviços ou trabalhadores/as que o/a CD 
da UORAF designar. 

 
 

Artigo  97.° 
(Aprovação)  

 
1. A proposta dos documentos previsionais deve ser remetida pelo órgão executivo ao órgão deliberativo 
no período previsto na Lei, para entrar em vigor em 1 de janeiro do ano a que respeita, exceto nas 
situações legalmente previstas. 
 

2. Cabe ao/à dirigente da UORAF assegurar a remessa dos documentos acompanhados pela cópia da ata 
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da respetiva deliberação às entidades determinadas por Lei, e também a sua publicitação pelas formas 
legalmente previstas. 
 

3. Após a entrada em vigor do orçamento e das grandes opções do plano, os documentos devem ser 
arquivados pela UORAF. 
 

4. O estabelecido nos números 1 e 2 do presente artigo, é aplicado aos documentos dos Serviços 
Intermunicipalizados e outras entidades com quem o MO consolide contas. 

 
 

Artigo  98.º 
(Modificação)  

 
1. A introdução das modificações nos documentos previsionais é da responsabilidade do/a CD da UORAF, 
de acordo com as necessidades dos diversos serviços, devidamente fundamentadas. 
 

2. Os diversos serviços devem enviar ao/à CD da UORAF uma proposta, devidamente autorizada pelo/a 
responsável, com as rubricas a alterar e as respetivas contrapartidas. A UORAF elabora um mapa resumo 
com indicação das rubricas a alterar para ser submetido à análise do/a dirigente máximo/a responsável 
pela área financeira e, posteriormente, sujeita à aprovação do órgão competente. 
 

3. Após deliberação de aprovação, os documentos são assinados e devidamente arquivados na UORAF. 
 

 
CAPÍTULO XI 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

Artigo  99. ° 
(Documentos)  

 
São documentos de prestação de contas da autarquia local, os enunciados no POCAL e na RFALEI. 

 
 

Artigo  100.° 
(Organização  e aprovação)  

 
1. Os documentos de prestação de contas são elaborados e organizados na UORAF por solicitação do/a 
seu/sua dirigente. 
 

2. São remetidos, pelas/os UO’s/serviços respetivas/os, até à data definida pelo/a CD da UORAF, os 
seguintes documentos: 
 

a) UORGRH: 
 

I. Relação de acumulação de funções; 
 

II. Relação de custas de execuções fiscais; 
 

III. Relação nominal de responsáveis. 
 

b) UORAJ: 
 

I. Contratação administrativa – situação dos contratos. 
 

c) UORGPM: 
 

I. Mapa dos ativos de rendimento fixo; 
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II. Mapa dos ativos de rendimento variável; 
 

III. Mapa das amortizações; 
 

IV. Mapa do ativo bruto; 
 

V. Nota ao Balanço e Demonstração de Resultados na parte respeitante ao Imobilizado. 
 

3. Depois de aprovados os documentos, compete ao/à CD da UORAF o seu envio às entidades 
estipuladas na Lei e ainda o cumprimento da deliberação aprovada, nomeadamente, no que concerne à 
aplicação do resultado líquido do exercício. 

 
 

Artigo  101.° 
(Prestação  de contas  intercalar)  

 
1. As contas são prestadas por anos económicos coincidentes com o ano civil. 
 

2. Nas situações legalmente previstas em que é necessário prestar contas intercalares, a autarquia tem um 
prazo de 45 dias para a sua apresentação. 

 
 

Artigo  102.° 
(Consolidação  de contas)  

 
1. A consolidação de contas do MO ocorre nos termos do Regime Financeiro das Autarquias Locais e 
Entidades Intermunicipais, Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, bem como de acordo 
com orientações emanadas do SATAPOCAL e respeitando os princípios contemplados no POCAL. 
 
 

CAPÍTULO XII 
RECURSOS HUMANOS 
 

Artigo  103.º 
(Pessoal)  

 
1. A UORGRH procede anualmente ao levantamento das necessidades de pessoal do Município e à 
planificação de eventuais ajustamentos que se tornem necessários em função da dinâmica interna, das 
grandes opções do plano e de novas atribuições conferidas aos municípios e aos seus órgãos. 
 

2. A admissão de pessoal para o Município, seja qual for a modalidade de que se revista, depende de 
prévia autorização do/a PCM ou do/a Vereador/a em quem ele/a delegue, bem como das demais 
autorizações definidas na Lei. 
 

3. Não pode ser efetuada qualquer admissão sem prévia e adequada dotação orçamental e que não conste 
do levantamento referido no número 1 deste artigo, salvo por razões excecionais devidamente 
fundamentadas. 
 

4. As admissões deverão ser sempre precedidas dos procedimentos adequados à forma de que se 
revestem, nos termos da legislação em vigor. 
 

5. Para cada trabalhador/a existe um processo individual devidamente organizado e atualizado, que 
assumirá a forma de suporte de papel exclusivamente na medida do necessário. 
 

6. Têm acesso ao processo individual do/a trabalhador/a, para além do/a próprio/a ou seu/sua 
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mandatário/a com poderes para tal, o/a PCM ou o/a Vereador/a com competência delegada para a gestão 
de recursos humanos, o/a Vereador/a da área funcional e o/a dirigente da UO respetiva, dirigente e 
trabalhadores/as da UORGRH e no âmbito das suas atribuições específicas, os/as técnicos/as da UORAI 
por despacho do/a PCM. 
 

7. A mobilidade interna deverá ser realizada através da UORGRH, ouvidos os/as interessados/as e os/as 
dirigentes das UO de origem e de destino, através de despacho do/a PCM ou em quem este/a delegue, e é 
refletida nas dotações orçamentais adequadas. 
 

8. A UORGRH é responsável pelo controlo dos limites e das despesas com trabalho extraordinário e em 
dias de descanso semanal e complementar e de outros abonos suplementares, devendo, numa ótica de 
gestão partilhada e de responsabilização de todos/as os/as dirigentes, fornecer a cada dirigente ou 
coordenador/a funcional de UO’s autónomas, o balancete mensal dos gastos imputados aos respetivos 
serviços. 
 

9.A UORGRH assegura que não são ultrapassados os limites legais determinados para a realização de 
trabalho extraordinário. 
 

10.A UORGRH assegura o cumprimento dos limites legais de despesas com pessoal devendo, para o 
efeito, anexar ao orçamento municipal anual uma declaração que evidencie o seu cumprimento. 
 

11.Compete à UORGRH a gestão da carteira de seguros dos/as membros dos órgãos do MO, dos/as 
trabalhadores/as e demais colaboradores/as. 
 

12.Compete à UORGRH definir regras relativas ao acesso à formação profissional dos/as trabalhadores/as, 
dando-lhes publicidade, nomeadamente na intranet, correio eletrónico ou outros meios que considere 
pertinentes. 
 

13.Nas matérias relativas aos números 7, 8, 9 e 10, a UORGRH atua em permanente colaboração com a 
UORAF. 
 

14. Compete à UORGRH aferir o cumprimento das normas de admissão, contenção ou redução de pessoal 
imposta por Lei. 

 
 

CAPÍTULO XIII 
OUTRAS DISPOSIÇÕES DE CONTROLO INTERNO 

 
SECÇÃO I 

DOCUMENTOS OFICIAIS 
 

Artigo  104.º 
(Tipos  de documentos  oficiais)  

 
1. Os documentos são os suportes de prova dos atos e formalidades integrantes dos procedimentos. 
 

2. Os documentos são preferencialmente em formato eletrónico devendo ser digitalizados sempre que 
sejam produzidos ou recebidos noutro formato e tal seja possível. 
 

3. Os registos podem assumir forma diversa, designadamente gráfica, áudio, visual ou audiovisual, e estar 
registados em suportes papel, magnético, digital, eletrónico ou outro. 
 

4. São documentos oficiais: 
 

a) Os regulamentos municipais; 
 

b) As atas das reuniões da CM e da AM; 
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c) O orçamento municipal, as opções do plano e o mapa de pessoal; 
 

d) O relatório e contas do Município; 
 

e) Os editais e avisos; 
 

f) Os despachos do/a PCM e dos/as Vereadores/as com competências delegadas ou 
subdelegadas; 
 

g) As comunicações internas do/a PCM e dos/as Vereadores/as com competências delegadas ou 
subdelegadas, bem como de dirigente com competência para o efeito; 
 

h) As procurações da responsabilidade do/a PCM; 
 

i) As ordens de serviço; 
 

j) Todos os documentos contabilísticos obrigatórios no âmbito do POCAL; 
 

k) Os protocolos celebrados entre o Município e entidades terceiras, públicas ou privadas; 
 

l) As escrituras e contratos lavrados por notário, oficial público, ou por entidades com competência 
para a prática de atos relativos a imóveis; 
 

m) Os livros de abertura e encerramento do registo das escrituras e contratos; 
 

n) Os programas de concurso e cadernos de encargos; 
 

o) As atas dos júris dos concursos de admissão de pessoal, de fornecimento de bens, locação e 
aquisição de serviços; 
 

p) Os relatórios das comissões de abertura e de análise das propostas dos concursos de 
empreitadas de obras públicas; 
 

q) Os autos de consignação das empreitadas de obras públicas; 
 

r) Os autos de receção provisória e definitiva das obras; 
 

s) Os alvarás; 
 

t) As licenças; 
 

u) As autorizações administrativas; 
 

v) As comunicações internas efetuadas por pessoa competente; 
 

w) A correspondência remetida ao exterior sob a forma de ofício, as telecópia ou correio eletrónico, 
desde que subscritos e enviados por quem detenha competência para o efeito e, no caso do correio 
eletrónico, a partir de endereço institucional do Município; 
 

x) As certidões emitidas. 
 
 

Artigo  105.º 
(Organização  dos  documentos)  

 
Sem prejuízo da utilização de outros suportes, a organização e arquivo dos documentos oficiais referidos 
no número 4 do artigo anterior, sempre que emitidos em suporte papel, obedece às seguintes regras: 
 

a) Os originais dos regulamentos municipais, incluindo a NCI e suas alterações, em suporte papel, 
são arquivados à guarda da UORAM e, em suporte informático, registados no SGD e 
disponibilizados na intranet e, caso seja pertinente, no sítio www.cm-odivelas.pt; 
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b) As atas referidas na alínea b) são arquivadas no UORAM, que procede à sua digitalização e 
disponibilização na intranet. 

 

c) Os originais das procurações são arquivados no Gabinete de Apoio à Presidência, devendo 
existir uma cópia arquivada no serviço interessado; 

 

d) Os editais, avisos, ordens de serviço e protocolos, nas alíneas e), f), i) e k) do artigo anterior, são 
numerados sequencialmente em cada ano civil pelo UORAM, unidade responsável pelo seu 
arquivo e guarda, e disponibilizados nos sítios da intranet e internet; 

 

e) Os documentos previsionais e o relatório e contas do MO, à exceção do mapa de pessoal que 
ficará à guarda da UORGRH, referidos nas alíneas c) e d) são arquivados na UORAF, durante 3 
anos, após o que serão remetidos à UORAM, devendo a sua publicitação constar dos sítios da 
internet e intranet do MO durante dois anos, ou no prazo estipulado em legislação especial; 

 

f) Todos os documentos contabilísticos obrigatórios no âmbito do POCAL são numerados 
sequencialmente, por ano de emissão, pelas aplicações que os emitem; 

 

g) As ordens de pagamento são arquivadas na UORAF por ordem numérica, e o original das notas 
de encomenda remetido ao/à fornecedor/a, o duplicado arquivado na UORAF e o triplicado 
arquivado na UORAGS. 

 

h) Os originais dos programas de concurso e cadernos de encargos bem como os relatórios dos 
júris dos procedimentos mencionados nas alíneas m) a r) do artigo anterior, são também 
arquivados nos processos respetivos, e devem, dependendo da natureza procedimento, ser 
organizados pela UOROM quando respeitantes a empreitadas de obras públicas. No caso de se 
tratar de procedimentos relativos à aquisição de bens e serviços, os originais daqueles documentos 
são organizados pela UORAGS. Os documentos dos concursos referentes a recrutamento de 
pessoal são organizados e arquivados na UORGRH; 

 

i) Os alvarás referidos na alínea s) do artigo anterior são emitidos pela UORGOU, numerados 
sequencialmente em cada ano económico, sendo o original destinado ao/à urbanizador/a; 

 

j) As licenças mencionadas na alínea t) e, em particular, as de construção e as de utilização 
emitidas pela UORGOU, os originais destinam-se à entidade requerente e os duplicados arquivam-
se nos processos respetivos. Quanto às demais licenças emitidas, da competência municipal, 
nomeadamente pela UORLNU, o original da licença é enviado ao/à requerente e a cópia arquivada 
no respetivo processo. 

 

k) As cópias das certidões, referidas na alínea x) do artigo anterior, são arquivadas no serviço 
emissor; 

 

l) Os ofícios, telecópias e o correio eletrónico a enviar para o exterior, mencionados na alínea w), 
são registados e numerados no SGD. 

 
 

Artigo  106.º 
(Emissão  de correspondência)  

 
1. Os serviços emissores de correspondência deverão inserir número de saída no SGD. No caso de correio 
eletrónico, deverão guardar as comunicações com a respetiva confirmação. 
 

2. A correspondência a ser expedida via postal deverá ser entregue diariamente na UORE, juntamente com 
uma cópia, que a digitaliza e disponibiliza na intranet. 
 

3. Em todas as notificações eletrónicas deve constar, pelo menos no campo “cc” (com conhecimento), o 
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endereço oficial do MO. 
 

 
Artigo  107.º 

(Receção  de correspondência)  
 
1. Toda a correspondência recebida é obrigatoriamente registada com aposição, no caso de suportes de 
papel, de um carimbo do qual constará o número e a data de entrada. Toda a correspondência recebida 
em suporte papel deve ser digitalizada e inserida no SGD para posterior distribuição. 
 

2. No caso de apresentação de requerimentos e outros escritos por transmissão eletrónica de dados, a 
UORE emite um recibo comprovativo de entrega, contendo a data e hora da apresentação e o número de 
registo. 
 

3. A forma de receção faz-se: 
 

a) Via postal; 
 

b) Via telecópia; 
 

c) Em mão; 
 

d) Via correio eletrónico; 
 

e) Outra forma de comunicação que permita a transmissão de dados e/ou documentos. 
 

4. A correspondência apesar de ser endereçada ao MO, que venha dirigida nominalmente a qualquer eleito/a, 
trabalhador/a ou colaborador/a, deverá ser remetida para a respetiva UO, sem se proceder à sua abertura. 
 

5. A UORE pode abrir a correspondência de natureza oficial que venha dirigida nominalmente a qualquer 
eleito/a, trabalhador/a ou colaborador/a, desde que haja consentimento  do destinatário da 
correspondência.  
 

6. À publicidade e correspondência similar, não se aplica o disposto no n.º 1 e n.º 2 do presente artigo, 
devendo a UORE efetuar a sua remessa para a UO respetiva. 

 
 

Artigo  108.º 
(Dados  em suporte  de papel)  

 
Os dados em suporte papel são datados e assinados ou rubricados por quem os elaborou, sendo a sua 
distribuição, se aplicável, registada em documento, devendo ser digitalizados, registados e inseridos no 
SGD. 

 
 

SECÇÃO II 
ORGANIZAÇÃO,  TRAMITAÇÃO,  CIRCULAÇÃO  E ARQUIVO DE PROCESSOS 

 
 

Artigo  109.º 
(Organização  de processos)  

 
1. Os processos administrativos e os dossiês técnicos do Município em suporte papel, ou outro não 
eletrónico, devem ser organizados por áreas funcionais, temas e assuntos específicos, constituídos por 
pastas, em cujas capas se devem mencionar, pelo menos, os seguintes elementos: 
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a) Município de Odivelas; 
 

b) Designação da unidade e subunidades orgânicas; 
 

c) Número atribuído ao processo e/ou indicação do ano a que diz respeito; 
 

d) Designação do tema/assunto que contém; 
 

e) Designação da entidade requerente se for caso disso. 
 

2. Cabe a cada UO ou serviço municipal organizar os respetivos processos de acordo com o Regulamento 
do Arquivo Municipal de Odivelas, devendo arquivar e arrumar os processos de forma adequada até à sua 
conclusão. 
 

3. Cada UO ou serviço, conforme o caso, deve assegurar a integridade dos processos administrativos, 
sendo apenas permitido aos/às técnicos/as da UORAF extrair deles os documentos originais destinados a 
proceder ao pagamento de despesas e/ou ao recebimento de receitas, devendo ser substituídos pelas 
respetivas cópias devidamente autenticadas. 

 

 
 

Artigo  110.º 
(Tramitação  e circulação  de processos  em suporte  não  eletrónico)  

 
1. Dada a natureza dos processos, estes poderão circular pelos serviços que necessitem de os consultar 
por motivos de interesse municipal, observando o sistema de controlo de protocolo interno. 
 

2. O protocolo de circulação deve ser datado e assinado pelos/as trabalhadores/as que procedem à 
respetiva entrega, devidamente identificados. 
 

3. Cabe aos/às responsáveis do serviço de origem do documento a garantia da sua segurança, evitando o 
seu eventual extravio. 
 

4. Os documentos escritos que integrem os processos administrativos internos, os despachos e 
informações que neles constem, bem como os documentos do sistema contabilístico devem sempre indicar 
os/as eleitos/as, dirigentes, trabalhadores/as e agentes seus/suas subscritores/as e a qualidade em que o 
fazem, de forma bem legível. 

 
 

Artigo  111.º 
(Arquivo  de processos)  

 
1. Após conclusão dos processos estes são enviados à UORAM, que procederá de acordo com o 
Regulamento de Arquivo Municipal e as disposições legais sobre esta matéria. 
 

2. Para efeitos do estipulado no número anterior, deve o serviço assegurar todas as condições para 
receber os processos. Quando não for possível receber a documentação por falta imputável ao serviço, 
este deve de imediato supri-la, se a falta for imputável à UO responsável pelo serviço de arquivo, 
nomeadamente por falta de espaço, este tem 60 dias seguidos para receber a documentação. 
 

3. O prazo de 60 dias, referido no número anterior, pode ser prorrogado em casos devidamente 
fundamentados. 
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SECÇÃO III 
GESTÃO DE APLICAÇÕES  INFORMÁTICAS  

 
Artigo  112.º 

(Controlo  das  aplicações  e ambientes  informáticos)  
 
1. O desenvolvimento e implementação de medidas necessárias à segurança e confidencialidade da 
informação processada e armazenada informaticamente são assegurados pela UORMIC, através da 
atribuição de acessos e permissões aos/às utilizadores/as de acordo com os perfis previamente definidos 
pelo/a dirigente máximo/a responsável pela área e pelo/a responsável pela UORMIC. 
 

2. A UORMIC é a UO responsável pela administração do sistema informático e de comunicações. Apenas 
o/a responsável pela UORMIC e outro/a trabalhador/a por ele/a designado/a, têm perfil de 
administradores/as do sistema e são os/as únicos/as com acesso a todo o sistema informático. 
 

3. O acesso a dispositivos de entrada e saída de dados, assim como o acesso à internet e a gestão de 
caixas de correio eletrónico institucionais, decorre nos termos do manual de procedimentos desenvolvido 
para o efeito pela UORMIC. 
 

4. A realização de cópias de segurança da base de dados e suas configurações que asseguram a 
integridade dos dados e dos ficheiros existentes nas partilhas de rede, são da responsabilidade da 
UORMIC, devendo ser guardadas em cofre à prova de fogo. 
 

5. Anualmente, findo o procedimento e processo de prestação de contas, será encerrado informaticamente 
o ano contabilístico do ano anterior, permitindo-se apenas aos/às utilizadores/as a consulta de informação. 
Havendo necessidade de realizar alguma operação relativa à informação, a mesma só poderá ser efetuada 
com autorização do/a dirigente máximo/a responsável pela área, por proposta do/a CD da UORAF e com 
conhecimento prévio do/a PCM. 
 

6. Os sistemas antivírus, anti publicidade (spam) e as firewall, devem assegurar a proteção do sistema 
informático e dos dados nele contidos, qualquer que seja a sua natureza. 

 
 

CAPÍTULO XIV 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Artigo  113.º 
(Infrações)  

 
Os atos ou omissões que contrariem o disposto na NCI podem implicar responsabilidade funcional ou 
disciplinar, consoante o caso, imputável aos/às titulares de órgãos, dirigentes, coordenadores/as, e aos 
trabalhadores/as, sempre que resultem de atos ilícitos culposamente praticados no exercício das suas 
funções ou por causa desse exercício. 

 
 

Artigo  114.º 
(Dúvidas  e omissões)  

 
As dúvidas e omissões decorrentes da interpretação e aplicação deste diploma serão resolvidas por meio 
de despacho proferido pelo/a PCM, sem prejuízo da legislação aplicável. 
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Artigo  115.º 
(Alterações)  

 
A NCI é objeto de alterações, aditamentos ou revogações, adaptando-se, sempre que necessário, a 
eventuais alterações de natureza legal aplicáveis às Autarquias Locais, bem como as que decorram de 
outras normas de enquadramento e funcionamento local, deliberadas pela CM e/ou pela AM, no âmbito 
das respetivas competências e atribuições legais, quando razões de eficiência e eficácia assim o 
justifiquem. 
 

 
Artigo  116.º 

(Entidades  tutelares)  
 
No prazo de 30 dias após a sua aprovação, são remetidas cópias da NCI e de todas as alterações que lhe 
venham a ser introduzidas, à Inspeção-Geral de Finanças e à Inspeção-Geral da Administração do 
Território. 

 
 

Artigo  117.º 
(Norma  revogatória)  

 
Com a entrada em vigor da presente NCI, são revogadas todas as disposições municipais que a contrariem 
na totalidade, ou nas partes em que a contrariem. 
 
 

Artigo  118.º 
(Entrada  em vigor)  

 
A presente Norma entra em vigor no prazo de 5 dias úteis após a sua aprovação pelo órgão competente. À 
aprovação deve ser dada publicidade nos termos habituais e no sítio da Intranet e Internet da CM, onde 
ficará disponível para consulta. 
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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 

DACMO – Laboratório de Acústica da Câmara Municipal de Odivelas 

PDM – Plano Diretor Municipal 

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

RGEU – Regulamento Geral das Edificações Urbanas 

RGIT – Regime Geral das Infrações Tributarias 

RJUE - Regime Jurídico da urbanização e da edificação 

RMEU – Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização 

SIG – Sistema de Informação Geográfico 

TMU – Taxa municipal de urbanização 

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

UC – Unidade de conta 
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PREÂMBULO 

 

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

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

como os preços praticados pela prestação de bens e serviços. 

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

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

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

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

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

regime legal em vigor. 

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

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

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

âmbito da administração tributária. 

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

municipais, são aprovadas nos termos estabelecidos pelo disposto no 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.  

 

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

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

Decisões …………………………………………………………………………………………...……………………... 

 

Assim: 

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

do número 1, do artigo 25.º, º da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, aprova, sob proposta da Câmara 

Municipal, o Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, do Município de Odivelas. 
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FUNDAMENTAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA  

 

Considerando que 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 seu Regulamento de 

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

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

diretos e indiretos. 

 

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

pelo Grupo de Trabalho, tendo em conta que: 

 

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

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

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

 

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

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

associados. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

equipamentos. 

 

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

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

b) Dias efetivos de trabalho por colaborador = 223 

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

 

Fórmulas de Cálculo: 

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

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

efetivos de trabalho; 

 

• Horas efetivas de trabalho por trabalhador/ano = 

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

 

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

1561 x 893 = 1.393.973 horas/município/ano 

 

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

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

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

SECÇÃO I  

Objeto e isenções  
 

Artigo 1.º 

Objeto 

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

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

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

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

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

regulam os respetivos procedimentos. 

 

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

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

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

freguesias. 

 

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

o pagamento das taxas obedeça a normativos legais específicos.  

 

Artigo 2.º 

Isenções e reduções gerais 

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

presente artigo: 

 

1 – As Freguesias do Município de Odivelas. 

 

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

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

 

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

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

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) 
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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. 

 

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

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

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

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

 

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

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

66.º, do presente Regulamento. 

 

Artigo 6.º 

Suportes publicitários – Isenção e redução específi ca  

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

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

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

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

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

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

e) Outras comunicações que resultem de imposição legal. 

 

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

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

 

Artigo 7.º 

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

Isenções 

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

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

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

 

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

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

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XVI - N.º 12 – 30 de junho de 2015 – ANEXO – Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais 

21/113 
 

Artigo 8.º 

Avaliação de critério de incomodidade – Redução esp ecífica 

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

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

 

Artigo 9.º 

Redução específica dos Serviços do Consultório Vete rinário Municipal 

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

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

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

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

medicamentos e outros produtos. 

 

Artigo 10.º 

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

(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. 
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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. 

 

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 - D esporto Sénior, beneficiam: 

a) Da isenção do valor da inscrição renovação da in scrição, 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 - D esporto Sénior, de comprovada insuficiência 
económica nos termos da legislação geral, estão ise ntas 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; 
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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; 

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. 
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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. 

 

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 portad ores 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. 
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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. 

 

Artigo 14.º 

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

Emprego” – Isenção específica 

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

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

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

 

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

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

Municipal cobrará os valores devidos. 

 

Artigo 15.º 

Processo de atribuição de isenção e redução de taxa s 

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

demais formalidades legais. 

 

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

Presidente da Câmara Municipal, com a faculdade de subdelegação. 

 

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

Regulamento, que são concedidas por deliberação da Câmara Municipal. 

 

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

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

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

 

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

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

 

Artigo 16.º 

Indeferimento de isenção ou redução de pagamento de  taxas 

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

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

presente Regulamento. 
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SECÇÃO II 

Hasta pública 

 

Artigo 17.º 

Hasta pública 

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

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

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

valor de licitação. 

 

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

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

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

 

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

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

arrematação. 

 

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

presente Regulamento. 

 

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

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

 

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

isenção prevista no presente Livro. 

 

Artigo 18.º  

Valor de licitação 

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

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

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

benefício económico que o arrematante possa vir a retirar pela utilização do bem em causa. 
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SECÇÃO III  

Emissão, renovação e cessação das 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. 
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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 

Taxas referentes a operações urbanísticas  

 

Artigo 38.º 

Destaque 

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

 

Artigo 39.º 

Pedidos de informação prévia ou de localização 

1. Pedido de informação prévia sobre: 

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

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

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

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

 

2. Pedido de parecer de localização: 

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

turísticos................................................................................................................................238,30 

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

  

Artigo 40.º 

Pedidos de licenciamento e de comunicação prévia 

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

operação urbanística: 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

c) Edifício com mais de 8 frações ……………………………………………….....................605,69 
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d) Edifício de impacte semelhante a loteamento…………………………......................................970,00 

 

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

urbanização situadas em AUGI: 

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

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

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

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

 

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

urbanização não situadas em AUGI: 

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

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

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

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

 

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

 

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

 

8 - Pedido de instalação de infraestruturas de suporte de estações de radiocomunicação.....................100,00 

 

9 - Pedido de licenciamento ou comunicação prévia de remodelação de terrenos…………...................100,00 

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

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

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

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

 

11 - Pedido de licenciamento ou comunicação prévia de outras operações urbanísticas.........................45,41 

 

Artigo 41.º 

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

de combustíveis  

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

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

acordo com o previsto em legislação específica: 
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Capacidade total dos reservatórios 

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

3.900,00€ acrescido de 42,00€ 

por cada 100m3 (ou fração acima 

de 5000 (m3) 

1.200,00€ acrescido de 

6,00€ por cada 10 m3 (ou 

fração) acima de 500 (m3) 

600,00€ acrescido de 6,00€ 

por cada 10 m3 (ou fração) 

acima de 50 (m3) 

300,00€ 

 

SECÇÃO IV  

Taxas de licenciamento, autorização ou admissão de comunicação prévia 

 

Artigo 42.º 

Licença, autorização ou admissão de comunicação pré via de obras 

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

aplicação da seguinte fórmula: 

  

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

(Mb1 x B1) + (Mb2 x B2) 

Em que: 

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

P= Prazo de execução da obra em meses ou fração 

Z= Área total de construção em m2 
 

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

M1= Área de construção destinado a habitação em m2  

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

M2= Área de construção destinado a atividades económicas em m2  

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

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

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

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

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

de condomínio e pisos técnicos em m2  

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

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

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

m2  

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

telheiros, anexos e outros……………………………………………………….................................................1,77 
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M6= Comprimento de construções não inerentes ao edifício principal, designadamente muros e vedações 

em metros lineares 

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

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

Mb1= Área de corpos balançados não encerrados em m2 

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

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

edificação por m2 

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

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

 

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

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

  

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

(Mb1 x B1) + (Mb2 x B2) 

 

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

seguinte fórmula: 

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

 

Em que; 

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

P= Prazo de execução da obra 

Z= Área de construção em m2
 

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

M= Área de uso alterado em m2 

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

 

Artigo 43.º 

Outras operações urbanísticas 

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

valor resultante da aplicação das seguintes e correspondentes fórmulas: 

1 - Aberturas de vala                      

V = T + (LxH1) + (PxH2) 

Em que: 

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

L= Comprimento da vala  

H1= Valor por metro linear………………………………………………………………… ……………………10,00 
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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 ou autorização…………...........................................................41,72 

P= Prazo de execução da obra por mês ou fração 

Z= Por cada hectare remodelado ou fração 

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

 

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

V= T+ (P x Z x H3) 

 

Em que: 

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

P= Prazo de execução da obra por dia ou fração 

Z= Área de construção em m² 

H3= Valor por m² de área de construção……………………………..............................................................0,56 

 

4 - Outras operações urbanísticas: 

V= T+ (P x Z x H4) 

 

Em que: 

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

P= Prazo de execução ou ocupação por mês ou fração 

Z= Área da ocupação em m² 

H4= Valor por m² de área de ocupação …………….....................................................................................0,50 

       

Artigo 44.º  

Licença parcial 

A licença parcial emitida ao abrigo do n.º 6, do artigo 23.º, e n.º 4, do artigo 116.º, do RJUE, está sujeita ao 

pagamento integral da taxa calculada para a emissão do alvará de licença de construção definitiva. 

 

Artigo 45.º  

Alvará de licença ou comunicação prévia de operação  de loteamento ou de obras de urbanização  

1 - A emissão de alvará de licença de loteamento com ou sem obras de urbanização, está sujeita ao 

pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 
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V = T + (P x Y) + (A1 x M1) + (A2 x M2) + (A3 x M3) 

 

Em que: 

T= Taxa de emissão de título  …………………………………….............................................................512,46 

P= Prazo de execução das obras de urbanização em meses 

Y= Valor por mês ou fração……………………...........................................................................................55,96 

A1= Valor por cada lote……………………………………............................................................................25,57 

M1= Número de lotes constituídos  

A2= Valor cada fogo…………………………….................................................................….......................10,46 

M2= Número de fogos previstos 

A3= Valor de outra utilização…………………....................................................................….......................0,36 

M3= Área de outras utilizações por cada m2 ou fração 

 

2 - A emissão de alvará de obras de urbanização, está sujeita ao pagamento do valor resultante da 

aplicação da seguinte fórmula: 

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

 

Em que: 

T= Taxa de emissão de título  ……………………….………..........................................…......................512,46  

P= Prazo de execução das obras de urbanização, por mês ou fração  

Y= Valor por cada mês ou fração…………………………...........................................................................55,96 

D1= Valor de área a urbanizar por hectare………………………..............................................................104,59 

M1= Número de hectares a urbanizar 

 

3 - A emissão de aditamento à licença ou admissão de loteamento ou de obras de urbanização, está sujeita 

ao pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V = T + (P × Y) + (E1 × M1) + (E2 × M2) + (E3 × M3) 

em que: 

T = Taxa devida pela emissão de aditamento a aplicar em todos os pedidos de alteração a loteamento ou 
obras de urbanização……………………………………………………………………………………….……512,46 

P = Prazo acrescido ao prazo inicial concedido por mês ou fração; 

Y = Valor do prazo acrescido por mês e fração…………………………………………………………………55,96 

E1 = Por cada lote alterado; 

M1 = Valor de cada lote alterado…………………………………………………………………………………25,57 

E2 = Por cada fogo alterado; 

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

E3 = Por cada uso ou fração não habitacional alterado; 

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

Prorrogações de prazo e obras inacabadas 

 

Artigo 46.º 

Prorrogações de prazo do pedido de licença, autoriz ação ou admissão de comunicação prévia de 

obras 

1 - Estão sujeitas ao pagamento das seguintes taxas, o pedido de prorrogação de prazos para a execução 

de obras de: 

a) Edificação……………………………………..............................................……........................90,00 

b) Urbanização…………………………………..........................................……….........................90,00 

 

2 - A prorrogação do prazo do pedido de licença, autorização ou admissão de comunicação prévia de obras 

de edificação, está sujeita ao pagamento do valor resultante da aplicação das seguintes fórmulas consoante 

se trate de: 

              2.1 - Primeira prorrogação de prazo, por mês ou fração e m2 de construção ou fração 

                    V= T + (P x F x M) 

 

Em que: 

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

P= Prazo de execução da obra 

F= Área total de construção em m2 

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

 

2.2 - Prorrogação de prazo para acabamentos ou prorrogação na sequência de alterações, por mês 

ou fração e m2 de construção ou fração 

                     V= T + (P x G x M) 

 

Em que: 

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

P= Prazo de execução da obra 

G= Área de construção por m2 ou fração 

M= Valor por m2 ou fração da área de construção………...............................................……......................0,63 

 

3 - A prorrogação do prazo da licença ou admissão da comunicação prévia de obras de urbanização está 

sujeita ao pagamento do valor resultante da aplicação 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 
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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 - Pelo pedido de licença ou Comunicação Prévia especial para conclusão de obras inacabadas .…..100,00 

 

2 - A licença especial para conclusão de obras inacabadas de edificação, está sujeita ao pagamento do 

valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= S + (P x M x I) 

 

Em que: 

S= Taxa devida pela emissão de título……………………............................................…….......................41,72 

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

M= Valor por m2 de área de construção……………………...............................................…........................0,63 

I= Área de construção por m2 ou fração  

 

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

valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= S1 + (P x M) 

 

Em que: 

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

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

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

 

SECÇÃO VI  

Autorizações de utilização e alterações de utilizaç ão de edificações 

 

Artigo 48.º 

Pedidos de autorização de utilização ou alteração d e utilização 

Pelos pedidos de autorização de utilização ou alteração de utilização são devidas as seguintes taxas: 

a) Pelo pedido de autorização ou alteração de utilização…….........................................................75,00 

b) Ao valor definido na alínea anterior acresce o valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= T + (J1 x M1) + (J2 x M2) + (J3 x M3) 

 

Em que: 

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

J1= Número de frações habitacionais 
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J2= Área de construção de fração não habitacional 

J3= Outras áreas de construção 

M1= Valor por fração habitacional…………………………..........................................................................10,18 

M2= Valor por m2 de área de construção de fração não habitacional .........................................................0,44 

M3= Valor por m2 – Outras áreas de construção………………................................................................…0,10 

 

SECÇÃO VII 

Taxas por vistoria 

 

Artigo 49.º 

Vistorias e diligências  

 

Pelos pedidos de realização de vistorias e diligências são devidas as seguintes taxas: 

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

56º 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) 

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 € 
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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 

 

SECÇÃO VIII 

Taxa municipal de urbanização 

 

Artigo 51.º 

Incidência da taxa municipal de urbanização 

1 - A TMU e a TMU1 são devidas nas operações de loteamento e suas alterações, nas obras de edificação 

e suas ampliações situadas em áreas não abrangidas por alvará de loteamento, em edifícios de impacte 

semelhante a loteamento e em edifícios de impacte relevante e serão pagas no ato de emissão do respetivo 

alvará ou tratando-se de comunicações prévias após a sua admissão. 

 

2 - Nas operações de loteamento em AUGI ou outros bairros de origem ilegal 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. 

 

3 - A TMU e a TMU1 variam proporcionalmente ao investimento municipal que a operação urbanística em 

causa implique ou venha a implicar e terá em consideração o seguinte zonamento do Concelho: 

Zona A – Freguesia de Odivelas e União das Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival 

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

Famões  

4 - A TMU e a TMU1 são aplicáveis independentemente da realização de quaisquer obras a efetuar no 

âmbito do licenciamento da operação urbanística em causa. 

 

Artigo 52.º 

Cálculo da taxa municipal de urbanização devida em operações de loteamento 

A TMU é o valor da taxa devida ao Município pela realização, reforço e manutenção de infraestruturas 

Urbanísticas em áreas sujeitas a operação de loteamento e é fixada para cada zona ou unidade territorial 

em função do custo das infraestruturas e equipamentos gerais a executar pela Câmara Municipal, dos usos 

e tipologias das edificações, tendo, ainda, em conta o plano plurianual de investimentos municipais, de 

acordo com o método de cálculo definido através da seguinte fórmula: 

TMU = (K1 x K2 x K3 x V x S) + K4 

Em que: 

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

acordo com os seguintes valores: 

 

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 
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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. 

 

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 
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Uma a Três 0,75 

Quatro ou mais 1,00 

 

 

K3 – Fator que traduz a influência do programa plurianual de investimentos para a execução de 

infraestruturas urbanísticas e equipamentos públicos na zona de referência onde se irá inserir a operação 

urbanística. Quando não esteja previsto para a zona qualquer investimento em infraestruturas ou 

equipamento público, o valor deste coeficiente será igual a 1; 

 

K3 = Programa plurianual x S  

      Ω 

 

Ω – Área (m2) estimada para a zona de referência; 

V – Valor do preço por metro quadrado de construção, definido por portaria anualmente publicada para 

efeito do regime do arrendamento urbano para habitação, renda livre, condicionada e apoiada; 

S – Representa a área total de construção (m2), destinada ou não à habitação, com exclusão de áreas 

de parqueamento, zonas técnicas, salas de condomínio e compartimentos para contentores do lixo. 

 

CAPÍTULO III 

OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO OU PRIVADO MUNICIPAL 

 

SECÇÃO I 

Por motivo de obras, promoção imobiliária e ocupaçã o de solo e subsolo 

 

Artigo 54.º 

Por motivo de obras e promoção imobiliária 

1 - Pelo pedido de ocupação do espaço público por motivo de obras ou promoção imobiliária................50,00 

 

2 - A ocupação do espaço público por motivo de obras, em área delimitada como estaleiro, está sujeita ao 

pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

                V=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: 
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                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 

 
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 
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R= Valor por m2 de área ocupada………………………………………………...……....................………….15,00 

 

Artigo 57.º 

Ocupação do subsolo com equipamentos de concessioná rias de serviços públicos 

A ocupação do subsolo com equipamentos de concessionárias de serviços públicos está sujeita ao 

pagamento das seguintes taxas:     

a)  Depósito subterrâneo, com exceção dos destinados a bombas abastecedoras, por m3 ou fração 

e por ano.…………………………….......................................................................................5,00 

b)  Tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes, por metro linear ou fração e por ano: 

b.1 – Com diâmetro até 20 cm……………………………..…...............................................2,00 

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

       

SECÇÃO II 

Ocupação do espaço público por outros motivos 

 

Artigo 58.º 

Espaço aéreo sobre a via pública 

1 - Pelo pedido de ocupação do espaço aéreo sobre a via pública………....................….……….............33,59 

 

2 - A ocupação do espaço aéreo sobre a via pública com alpendres fixos ou articulados, toldos, fitas 

anunciadoras e outras ocupações do espaço aéreo, está sujeita ao pagamento do valor resultante da 

aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por ano de ocupação, ou fração 

M= Área ocupada por m2 ou fração do dispositivo publicitário 

R= Valor por m2 de área ocupada………………....................................................................……………….4,80 

 

Artigo 58.º-A 

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

1 - Pelo pedido de ocupação do espaço aéreo sobre a via pública no regime de: 

a) Mera comunicação prévia é devida a seguinte taxa…………………………….……………..……..43,47 

b) Comunicação prévia com prazo é devida a seguinte taxa……………………………………..…….68,18 

2 - A ocupação do espaço aéreo sobre a via pública está sujeita ao pagamento da taxa prevista no n.º 2 do 

artigo 58.º.  
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Artigo 59.º 

Esplanadas e outras ocupações 1 

1 - Pelo pedido de instalação de esplanadas e outras ocupações……………….....................……....……25,80 

 

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

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

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

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por mês de ocupação, ou fração 

M= Área ocupada por m2 ou fração 

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

 

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

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

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

V= P x M x R 

 

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 

1 - Pelo pedido de instalação de esplanadas e outras ocupações no regime de: 

a) Mera comunicação prévia é devida a seguinte taxa…………………………….…………………….43,47 

b) Comunicação prévia com prazo é devida a seguinte taxa………………………………….…..……68,18 

                                                      
1 Ver redação do artigo 167.º 
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2 - A instalação de esplanadas e outras ocupações está sujeita ao pagamento das taxas previstas no n.º 2, 

3 e 4 do artigo 59.º. 

 

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 - Pelo pedido de instalação de suportes publicitários………….....................……………………………...24,63 

 

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

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

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

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por mês de ocupação, ou fração 

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

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.  
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4 - Os suportes publicitários em abrigos estão sujeitos ao pagamento do valor resultante da aplicação da 

seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por mês de ocupação, ou fração 

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

R= Valor por m2 ou fração da área ocupada por estrutura do suporte publicitário………….....................…3,00 

 

5 – Os suportes publicitários, luminosos ou não luminosos, colocados em edificações, estão sujeitos ao 

pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por ano de ocupação, ou fração 

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

R= Valor por m2 de área ocupada da estrutura do suporte publicitário……………….....................………...6,00 

 

Artigo 63.º 

Suportes publicitários em dispositivos aéreos 

1 - Pelo pedido de emissão de título para colocação de publicidade em avionetas, helicópteros, parapente, 

para-quedas, balões ou outros dispositivos semelhantes……….......................................……………….175,06 

 

2 - Ao valor definido no número anterior acresce, por dia e por cada dispositivo aéreo....................……...2,94 

 

Artigo 64.º 

Suportes publicitários sonoros ou audiovisuais 

 1 - Pelo pedido de emissão de título para divulgação de publicidade através de suportes sonoros ou 

audiovisuais, na ou para a via pública……………………......................................………………………….37,16 

 

2 - Ao valor definido no número anterior acresce, por dia e por suporte………....................……………….2,94 

 

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 
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b) Automóveis ligeiros……………………………………………………....................……………..3,11 

c) Pesados……………………………………………………………………....................………….6,22 

 

3 - A publicidade colocada em veículos, que transitem por vários municípios apenas é objeto de 

licenciamento pela Câmara Municipal de Odivelas quando os seus proprietários tenham residência 

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

Município de Odivelas. 

 

Artigo 66.º 

Outras ocupações com suportes publicitários 

1 - Pelo pedido de emissão de título para colocação de insufláveis, bandeiras, bandeirolas, pendões, 

chapéus de sol, cartazes de papel, telas, lonas ou outros materiais com publicidade, colocados em muros, 

paredes, mostradores, corpos balançados sobre a via pública ou outros locais semelhantes.................35,02 

 

2 - Pela colocação de insufláveis, mastros, bandeiras, bandeirolas e pendões com publicidade, por unidade 

e por mês ou fração…………………………………………………………………........................................…5,75 

 

3 - Pela colocação de chapéus de sol com publicidade, por unidade e por mês ou fração....................….1,03 

 

4 - A colocação de cartazes de papel, telas, lonas ou outros materiais com publicidade, está sujeita ao 

pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por mês de ocupação, ou fração 

M= Área ocupada por m2 ou fração do suporte publicitário  

R= Valor por m2 de área ocupada pelo suporte publicitário…………………………....................…………...1,50 

 

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 
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CAPÍTULO IV 

SUPORTES PUBLICITÁRIOS EM DOMINIO PRIVADO 

 

Artigo 68.º 

Suportes publicitários em propriedade particular 

1 - Pelo pedido de afixação ou inscrição de mensagens publicitárias…………....................……………...49,27 

 

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

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

insufláveis, bandeiras, bandeirolas, pendões, cartazes de papel, telas, lonas, ou outros suportes ou 

materiais, que se divisem da via pública, dependem de prévia autorização para verificação da conformidade 

com as normas legais e regulamentares em vigor e estão sujeitas ao pagamento do valor resultante da 

aplicação da seguinte fórmula: 

V= P x M x R 

 

Em que: 

P= Por mês de ocupação, ou fração 

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

R= Valor por m2 ou fração da área ocupada por estrutura do suporte publicitário………....................……6,00     

    

CAPÍTULO V 

OUTROS LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES 

 

SECÇÃO I 

Condução e exercício da atividade de transportes 

 

Artigo º 69.º 

Licença de condução de ciclomotores 

(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 
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c) Transmissão de licença de aluguer…………………………………….....................…………40,53 

d) Pedido de admissão a concurso……………………………………….....................………….40,54 

e) Pedido de substituição de veículo de aluguer……………………….....................…………..22,02 

f) Pelas vistorias a realizar a veículo de substituição de veículo de aluguer 

……………………………………………………...……………………………………………….30,00 

g) Pedido de cancelamento………………………………………………....................…………..22,35 

h) Passagem de duplicado, segunda via ou substituição de documento deteriorado, destruído ou 

extraviado………………………………………………………..........................................……22,35 

i) Pedido de averbamento………………………………………....................……………………21,46 

 

SECÇÃO II 

Venda ambulante e outras atividades 

 

Artigo 71.º 

Licença para o exercício de atividades ambulantes 

1 – (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 

Pelo pedido de comunicação prévia com prazo para estabelecimentos de restauração e bebidas de carácter 

não sedentário, é devida a seguinte taxa………………………………………………………...……………...24,40 

 

Artigo 72.º 

Espetáculos diversos 

1 - Pelo pedido de exercício da atividade e realização de espetáculos de natureza de divertimento público 

são devidas as seguintes taxas: 

a) Arraiais, romarias, bailes e outros divertimentos realizados em lugares públicos, com exclusão 

dos de natureza artística………………………………………...........................................…….22,33                     

b) Lugares de terrado para circo, por equipamento………………....................……………….....22,33 

c) Licenças de funcionamento de recinto itinerante, carrosséis, montanha russa, pista de 

automóveis, pavilhões de diversão, praça de touros ambulantes e barracas de 

tiro............................................................................................................................................33,32 

d) Licenças de funcionamento de recinto improvisado, em armazéns, garagens, ou similares 

utilizadas para realização de bailes ou outros eventos…………...................................……..22,33 

e) Licença acidental de recinto para espetáculos de natureza artística, por cada 

evento…….…..........................................................................................................................22,33 
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f) Pela autorização para a utilização de fogo de artifício ou de outros artefactos em todos os 

espaços rurais, durante o período crítico…………………………..................................….......22,06 

 

2 - Ao valor definido no número anterior acresce, por dia……………………………….......................……..2,94 

 

3 - O licenciamento de recintos itinerantes ou improvisados depende de realização de vistoria prévia, bem 

como o licenciamento de recinto para espetáculos de natureza artística, divertimento ou outro, de caráter 

ocasional, em espaço cujo funcionamento não esteja sujeito a licença.  

 

Artigo 73.º  

Venda de bilhetes 

(Revogado) 

 

Artigo 74.º 

Espetáculos desportivos 

1 - Pelo pedido de exercício da atividade de realização de jogos, desportos públicos ou espetáculos de 

natureza desportiva ou provas desportivas…………………………..............................................…………32,91 

 

2 - Ao valor definido no número anterior acresce, por dia……………………....................…………………..2,94 

 

Artigo 75.º 

Atividade de guarda noturno       

                              

Pelo pedido de licenciamento da atividade de guarda noturno……………….....................………………..28,91 

 

Artigo 76.º 

Outras atividades 

1 - Pelo pedido de exercício das seguintes atividades e, independentemente do local onde sejam exercidas, 

são devidas as seguintes taxas: 

a) Arrumador de automóveis………………………………………....................………………………28,91 

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

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

d) 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 
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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 

Pelo pedido de registo e verificação da sua conformidade, bem como, pelo pedido de regularização de 

estabelecimentos industriais, é aplicável a seguinte taxa………….................................................……..160,78 

 

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. 

 

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: 
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           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 

  

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. 
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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 

 

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:  
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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:  

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 
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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 

Da vistoria e desselagem 

 

Artigo 89.º 

Vistorias e desselagem de estabelecimentos industri ais 

1 - Pelas vistorias a realizar para emissão de licenças previstas no presente capítulo….....................….50,62 

 

2 - As vistorias complementares, na sequência de ações de fiscalização, implicam a cobrança de 20% sobre 

a taxa de licenciamento. 

 

3 - Pela vistoria higieno-sanitária de equipamentos circulantes para a venda de carne, peixe, pão ou outros 

produtos, por veículo………………………………………………………............................................………30,69 

 

4 - No âmbito do licenciamento dos estabelecimentos industriais, são devidas as seguintes taxas pelas 

vistorias de: 

a) Instalação, alteração, verificação, reexame de recursos…………….....................………….426,24 

b)  Falta de cumprimento de condições………………………………………....................……...317,96 

 

5 - Pela desselagem dos estabelecimentos industriais é aplicável a seguinte taxa……....................….169,30 

 

Artigo 90.º 

Vistorias a espetáculos e divertimentos públicos 

1 - Pelas vistorias a realizar para efeitos do n.º 3, do artigo 72º, do presente Regulamento.....................45,79 

 

2 - O pagamento a peritos, não funcionários municipais, deverá ser suportado pelo requerente, devendo 

apresentar prova do mesmo. 

 

SECÇÃO VI 

Outras licenças e comunicações prévias  

 

Artigo 91.º 

Licenças de utilização específica  

1 - Pelos alvarás de licenças de utilização para funcionamento de empreendimentos turísticos, de 

estabelecimentos de restauração e/ou de bebidas ou títulos análogos…………..........................………173,54 
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2 - Pela emissão de licença ou autorização de utilização para estabelecimentos de hipermercados, 

supermercados, minimercados, mercearias e depósitos de pão, armazéns de produtos alimentares, 

congelados ou não……………………………………………………........................................................…192,06 

 

3 - Pela emissão de autorização para a instalação e modificação de estabelecimentos de restauração e 

bebidas ou locais onde se realizam, mediante remuneração, serviços de restauração ou bebidas através da 

atividade de catering, oferta de serviços de banquetes, ou outras, desde que regularmente efetuados e até 

10 eventos anuais………………………..................................................................................................…46,62 

 

4 - Pela emissão de licenças de funcionamento de bares, discotecas com música ao vivo, salões de jogos, 

salas de baile e análogos, por três anos ou fração…………………................................................……..204,34 

 

5 - O alvará quando concedido por períodos de tempo limitado, está sujeito ao pagamento da mesma taxa 

que seria aplicada no caso de ser concedido por tempo ilimitado. 

 

6 - A Instalação de recintos de espetáculos e divertimentos públicos que implique obras de edificação, 

construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição, segue previamente o regime 

jurídico da urbanização e edificação vigente. 

 

7 - Se em estabelecimento já licenciado, nos termos da legislação em vigor, for requerido o exercício de 

atividade diversa daquela para a qual foi emitido o licenciamento, haverá lugar a emissão de um novo título.

  

Artigo 92.º 

Licenças de utilização de estabelecimentos para com ércio, armazenamento e prestação de serviços 

que envolvem riscos para a saúde e segurança das pe ssoas 

Pela concessão de licença de utilização de estabelecimentos para comércio, armazenamento e prestação 

de serviços que envolvem riscos para a saúde e segurança das pessoas…….......................................192,78 

 

Artigo 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 

1 - Pela mera comunicação prévia é devida a seguinte taxa…………………………….…………………....61,41 

2 - Pela comunicação prévia com prazo é devida a seguinte taxa...……………………………….……….157,84 

 

Artigo 92.º-B 

Horários de funcionamento de estabelecimentos comer ciais 

1 - Pela mera comunicação prévia do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais é devida a 

seguinte taxa…..……………………………………………………………………………………………………24,39 
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2 - Pelo pedido de autorização de alargamento do horário de funcionamento de estabelecimentos 

comerciais é devida a seguinte taxa...…………………………………………………………………………...66,41 

 

 

Artigo 92.º-C 

Alojamento Local 

1 - Pela mera comunicação prévia para registo de estabelecimento de alojamento local é devida a seguinte 

taxa……………………………………………………………………………………………..…..………………102,74 

2 - Pelo fornecimento de placa identificativa do alojamento local é devida a seguinte taxa……………..232,57 

 

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 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XVI - N.º 12 – 30 de junho de 2015 – ANEXO – Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais 

67/113 
 

 

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 in cluírem 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 p rocessos:  

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 
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9 - Pela celebração de contrato de aquisição de bens e serviços…………………..................…………….16,03 

 

10 - Apreciação de pedidos de distrate de hipoteca legal, por lote………………....................…………….75,00  

 

11 - Fornecimento, mediante requerimento, de registos sonoros das reuniões dos órgãos autárquicos, por 

cada período de uma hora ou fração………………………………………....................................................36,28 

 

12 - Pelo serviço de envio postal de documentação requerida….....................…………..…………………..5,00 

 

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 q ue 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 
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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                                                

 

Artigo 120.º 

Fornecimento de peças processuais no âmbito da cont ratação pública 

1 – Pelo fornecimento de peças processuais no âmbito da contratação de aquisição de bens e 

serviços.......................................................................................................................................................72,38 

 

2 – Pelo fornecimento de peças processuais no âmbito da contratação de empreitadas de obras públicas: 

a) Anúncio de concurso / Folha rosto…………….....................…………………………………...5,18 

b) Programa de concurso, mapa “programa de trabalho”, mapa “descrição de 

atividades”…………………………………………....................……………………………………..10,88 

c) Caderno de encargos (clausulas gerais)……....................…………………………………...26,96 

d) Manual de estaleiro……………………………………....................………………………….….9,85 

e) Plano de segurança e saúde / Placa de obra………....................…………………………...51,85 

f) Elementos escritos e desenhados do projeto de execução: 

f.1 - Preto e branco, por folha: 

          A0 ……………………………………………………………....................…………........2,33 

          A1 ……………………………………………………………….....................……….......1,50 

          A2 ………………………………………………………………....................………........0,93 

          A3 ………………………………………………………………....................………........0,82 

          A4 .............................................................................................................................0,46 

          Mts……………………………………………………………....................………….......2,07 

f.2 - Cores, por folha 

          A0 ……………………………………………………………….....................…...…......21,51 

          A1 ……………………………………………………………………....................…......10,78 

          A2………………………………………………………………….......................……......5,49 

          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. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XVI - N.º 12 – 30 de junho de 2015 – ANEXO – Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais 

79/113 
 

 

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 

 

2 - Cópias de plantas a cores: 

a) A4…………………………………..……………………………………………………..………15,66 

b) A3………………………………………………………………………………………..………..16,08 

c) A2………………………………………………………………………………………..………..18,36 

d) A1………………………………………………………………………………………..………..18,60 

e) A0………………………………………………………………………………………..………..18,60 

 

3 - Cópias de planta a cores, por metro linear: 

a) Líneas………………………………………………………………………………………...…..23,03 

b) Até 50% de mancha………………………………………………………………………….....25,62 

c) Mais de 50% de mancha…………………………………………………………………….....30,80 

d) Área preenchida…………………………………………………………………………………41,17 

 

4 - Fornecimento de cartografia para instrução de processos para a realização de operações urbanísticas, 

incluindo plantas de localização 1/1000, PDM, RAN, REN, servidões………..…………………………..…15,02 

 

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

nº 4 do artigo 118º. 

 

6 – (Revogado) 
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Artigo 122.º 

Fornecimento de informação geográfica 

1 - Pelo fornecimento de Informação geográfica, incluindo o suporte, são devidos, por unidade, os seguintes 

valores: 

 

1.1 Plantas de localização em formato A4:  

a) Cartografia topográfica………………………………………………………………….….....…4,14 

b) PDM - Planta de ordenamento à escala 1/10.000……………………………………..……..4,14 

c) PDM - Planta de condicionantes à escala 1/10.000…………………………………..……...4,14 

d) Planta para fins de IMI (planimetria simplificada)…………………… ……………….………4,14 

e) Planta para os SMAS (planimetria simplificada)…………………… ………………….….….4,14 

 

1. 2 Planta de localização sobre planimetria em formato A4……………………………………..…......4,66 

 

1.3 Outras plantas - Custo por formato incluindo a base cartográfica: 

a) A4……………………………………………………………………………………………..…..15,55 

b) A3………………………………………………………………………………………………....20,74 

c) A2……………………………………………………………………………………………..…..41,48 

d) A1…..…………………………………………………………………………………………..…62,22 

e) A0……………………………………………………………………………………………..…..82,96 

 

1.4 Ao custo por formato acresce, por cada tema de informação adicionado…………………….…..2,07 

 

2 - Informação geográfica em formato digital, à escala 1:10.000: 

2.1 Por hectare, até 300ha:  

a) Cartografia vetorial com planimetria…………………………..……………………………....1,03 

b) Cartografia vetorial com planimetria e altimetria……………………………………….….…1,34 

c) Ortofotomapas……………………………………………………………………………….…..0,82 

 

2.2 Para áreas superiores a 300ha:  

a) Cartografia vetorial com planimetria…………………………..………………………….…...500,00 

b) Cartografia vetorial com planimetria e altimetria……..………………………………………600,00 

c) Ortofotomapas……………………………………………………………………………..…….400,00 

 

3 - Por cada registo de tema georreferenciados em SIG……………………………………………………....2,07 

 

4 - O fornecimento de informação geográfica fica sujeito a termo de compromisso de exclusiva aplicação 

para os efeitos declarados. 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XVI - N.º 12 – 30 de junho de 2015 – ANEXO – Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais 

81/113 
 

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) 

 

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 
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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 

 

CAPÍTULO III 

LABORATORIO DE ACÚSTICA – SERVIÇOS TÉCNICOS 

 

Artigo 128.º 

Avaliação de critério de incomodidade  

A avaliação de critério de incomodidade gerado por atividades permanentes, fica sujeita ao pagamento dos 

seguintes valores: 

a) Medição acústica com análise do ruído ambiente e do ruído residual……………..……399,24 

b) Por local extra de medição……………………………………………………………..………98,51 

c) Distancia percorrida, ida e volta, desde o LACMO até ao local de medição, por Km........1,21 

 

CAPÍTULO IV 

BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS E 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 
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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 

 

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 
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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. 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

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 

 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XVI - N.º 12 – 30 de junho de 2015 – ANEXO – Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais 

87/113 
 

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 

 

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 
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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……………………………..……………………………………………………………..…1 8,90 

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 Sw in goggle …………………………………………………………………………………………...6,00 

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

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

k) Tampões silicone putty ………………………………………………………………………………….2,50 

l) Cadeados ……………………………………………………………………………………………..…. ..5,00 

m) Toalha: 

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

m.2 Venda……………………………………………...…………………………………………...……1 0,50 

n) Toucas: 

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

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

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

 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

Artigo 140.º- N 

SHIATSU 

 

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

4 – Mais de quarenta utilizadores, pagamento mensal: 

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

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

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 
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d) Por cada criança a mais, com lanche ……………………………………………………………….....13,00 

 

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 

6 - Sala de “Café Teatro” ……………………………………………………………………………………..…200,00  

7 - Festas de Aniversário - sessão de teatro e lanche - preço mínimo/10 pessoas ……….…………..…120,00  
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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………………………………………………………………………………………………..…………0,50 

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……………………………………………………………………………………….………….…..4,00 

h) Magnéticos de frigorífico…………………………………………………………………………..………1,50 

i) Canetas…………………………………………………………………………………………………...…1,00 

j) Colher de pau………………………………………………………………………………………...….....1,50 

k) Avental ………………………………………………………………………………….…...…….5 ,10 

l) Baralho de cartas……………………………………………………………………………..….…...……2,50 

m) Leques……………………………………………………………………………………………......……..4,00 

n) Pen USB (com molde) ………………………………………………………………………………...…..5,50 

o) Relógio………………………………………………………………………………………………...…….8,00 

p) Caixa de lápis (criança) ……………………………………………………………………………………2,50 

q) Jogos……………………………………………………………………………………………….………5,1 0 

r) Lápis…………………………………………………………………………………………..……….…….1,00 
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s) Caneca ………………………………………………………………………………………..……5,10  

t) Chapéu de palha……………………………………………………………………………………. .……3,60 

u) Sacos de compra………………………………………………………………………………..… ……...2,60 

v) Livros - Património Histórico e Cultural…………………………………………………………………..8,00 

w) Livros (CMO) …………………………………………………………………………………….…… ….10,00 

x) Emblemas estampados…………………………………………………………………………… …..…5,10 

y) Emblemas 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 

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 
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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 

a.3 Por vinte e quatro horas ………………………………………………………….…………2.600,00 

b) Até 2500 pessoas 

b.1 Por cinco horas……………………………………………….………………………………2.000,00 
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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 Cardio-Fitness 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 
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2 - Karaté, pagamento mensal: 

3 x Semana …………………………………………………………………………………………….…30,00 

Livre-trânsito - Aplicável aos utilizadores que pretendam frequentar o ginásio cardiofitness e 

Musculação.……………………………………………………….……………….…55,00 

 

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 
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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 

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. 
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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;  

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. 
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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 

destinatário tenha conhecimento de todos os pressupostos de facto e de direito suscetíveis de influenciar a 

decisão.  

 

2 - Da notificação deverá ainda constar, de acordo com o n.º 2 do artigo 101.º, do CPA, a indicação das 

horas e o local onde o processo poderá ser consultado.  

 

Artigo 147.º 

Efeitos da audição prévia no procedimento 

1 – Caso o direito de audição prévia não seja exercido dentro do prazo fixado ou a resposta não forneça 

elementos novos, a decisão será tomada de acordo com a proposta e os elementos constantes do 

processo.  

 

2 – Caso sejam fornecidos novos elementos, estes são obrigatoriamente analisados, devendo a sua não 

aceitação ser fundamentada, ainda que de forma sucinta.  

 

Artigo 148.º 

Decisões excluídas de audiência 

1 – Nos termos do n.º 2, do artigo 60.º, da LGT, exclui-se, expressamente, a obrigatoriedade de audiência 

prévia dos contribuintes, quando:  

a) A liquidação do tributo se efetuar com base na declaração do contribuinte; 

b) A decisão do pedido, reclamação, recurso ou petição for totalmente favorável ao 

contribuinte.  

 

2 – Nos termos do n.º 2, do artigo 56.º, da LGT, não haverá direito de participação, por não haver dever de 

decisão, quando:  
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a) A administração tributária se tenha pronunciado há menos de dois anos sobre pedido do 

mesmo autor com idêntico objetivo e fundamento;  

b) Tiver sido ultrapassado o prazo legal de revisão do ato tributário.  

 

3 – Nos termos da alínea c), do artigo 2.º, da LGT, não há lugar à audiência dos interessados, nas situações 

previstas no n.º 1, do artigo 103.º, do CPA.  

 

Artigo 149.º 

Decisões em que poderá ser dispensada a audiência d os interessados 

  A audiência dos interessados poderá ser dispensada, sem prejuízo da necessária ponderação do caso 

concreto e de adequada fundamentação, nomeadamente, quando:  

a) A administração tributária, apenas, aprecie os factos que lhe foram dados pelo contribuinte, 

limitando-se na sua decisão a fazer a interpretação das normas legais aplicáveis ao caso, 

encontrando-se nesta situação todas as decisões sobre petições, requerimentos, 

reclamações e recursos em que a administração se limita a concluir, face aos factos e 

argumentos invocados pelo contribuinte e a lei aplicável, pela improcedência da sua 

pretensão;  

b) A administração tributária atue, exclusivamente, no âmbito de poderes vinculados como nas 

liquidações que a administração tributária efetua, por imposição legal, com base na 

totalidade da matéria coletável do exercício mais próximo que se encontrar determinada; 

c) A administração tributária pratique um ato com base em factos já submetidos, noutra fase 

do procedimento, a audiência dos contribuintes. 

 

CAPÍTULO III 

LIQUIDAÇÃO 

 

Artigo 150.º 

Liquidação 

A liquidação das taxas e outras receitas municipais consiste na determinação do montante a pagar e resulta 

da aplicação dos indicadores definidos no presente regulamento e dos elementos fornecidos pelos 

interessados, considerando os procedimentos previstos na Secção I, do Capitulo IV, do presente livro. 

 

Artigo 151.º 

Taxas resultantes de deferimento tácito 

As taxas a aplicar em todas as situações em que ocorram deferimentos tácitos são de igual valor às dos 

respetivos atos expressos. 
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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. 

 

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 €. 
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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. 

 

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. 
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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 

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. 

                                                      
2 Ver redação do artigo 167.º 
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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. 

 

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. 
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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. 
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SECÇÃO III 

Caducidade e prescrição 

 

Artigo 162.º 

Caducidade 

O direito de liquidar a taxa caduca se não for validamente notificada ao sujeito passivo, no prazo de quatro 

anos, a contar da data em que o facto tributário ocorreu. 

 

Artigo 163.º 

Prescrição 

1 - As dívidas por taxas às autarquias locais prescrevem no prazo de oito anos, a contar da data em que o 

facto tributário ocorreu. 

 

2 - A citação, a reclamação e a impugnação interrompem a prescrição. 

 

3 - A paragem dos processos de reclamação, impugnação e execução fiscal por prazo superior a um ano, 

por facto não imputável ao sujeito passivo, faz cessar a interrupção da prescrição, somando-se, neste caso, 

o tempo que decorreu após aquele período ao que tiver decorrido até à data da autuação. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  
 

Artigo 164.º 

Revisão do presente Regulamento 

(Revogado) 

 

 

Artigo 165.º 

Revogação 

É revogado o Regulamento de Taxas, Tarifas e Outras Receitas do Município de Odivelas e seu 

Regulamento de Liquidação e Cobrança, aprovado na 3.ª reunião ordinária da CMO, realizada no dia 13 de 

fevereiro de 2008 e pela Assembleia Municipal de Odivelas, na 2.ª reunião da 1.ª Sessão Ordinária, 

realizada a 28 de fevereiro de 2008 e publicado no Boletim Municipal, Edição especial n.º 1, de 04 de março 

de 2008. 
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Artigo 166.º 

Vigência 

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 s eguinte à publicação, no Boletim Municipal da 

Câmara Municipal de Odivelas, da deliberação que ap rova a conclusão do processo de 

internalização da empresa municipal  Municipália  – Gestão de Equipamentos e Património do 

Município de Odivelas, EM . 

 

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 - O previsto nos números 1 a 5 do presente artigo vigora de 01 de janeiro 2013 até 31 de dezembro de 

2015. 

 


