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1. Linhas de Orientação Estratégica
A presente proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2018 que agora se
apresenta dá continuidade ao compromisso assumido pelo Executivo no sentido do
desenvolvimento e criação de condições para o bem-estar e qualidade de vida da população dos
Olivais.
As Grandes Opções do Plano e o Orçamento, elaborados nos termos da Lei das Finanças Locais
e do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), constituem o instrumento
essencial da gestão pública da Junta de Freguesia de Olivais e refletem a orientação política que
se pretende adotar, em prol do desenvolvimento da Freguesia.
Como instrumento de gestão decorrente do imperativo legal, traduz a base previsional da
receita e despesa da Freguesia, assegurando, também, a função de controlo da sua execução.
As Grandes Opções do Plano e o Orçamento espelham, assim, um conjunto de orientações e
compromissos assumidos com base neste enquadramento, com enfoque nas áreas do Espaço
Público, Educação, Ação Social.
No espaço público destaca-se a conservação e manutenção dos espaços verdes, maior zelo na
manutenção e conservação do património arbóreo, renovação, modernização e substituição dos
sistemas de rega automáticos, modernização e aquisição de maquinaria e viaturas de apoio e
reforço das equipas de intervenção.
Na educação e na componente de Apoio às Escolas os refeitórios escolares, nomeadamente em
termos de confeção das refeições com alimentos selecionados de qualidade e a preocupação da
elaboração de ementas especiais adotadas em situações específicas, fornecimento das mesmas
refeições e acompanhamento das crianças. É também relevante a componente de Ação Social,
como seja o apoio às famílias, o Centro de Dia, o Olivais em Férias.
A abordagem do processo orçamental decorreu, como sempre, com base numa reflexão interna
sobre o contexto atual bem como, da avaliação da execução dos compromissos do ano 2017 e
da estimativa de encargos a transitar, fruto de uma análise do comportamento da tesouraria até
ao final de 2017.
A estratégia orçamental para 2018 continua a assentar na prossecução de uma política de rigor
e consolidação orçamental tendo em vista aprofundar a consolidação do equilíbrio financeiro e
de continuidade de projetos estruturantes para o exercício do mandato.
Atenta a este objetivo importa realçar dois entendimentos do atual executivo;
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1 - A utilização de recursos próprios da Junta na prestação de serviços que eram assegurados,
até à data, por entidades externas;
2 – Não considerar, pese embora expectável, receita prevista no âmbito de protocolos de
delegação de competências (alínea b) ponto 3.3 do POCAL).
Trata-se, assim, de um documento aberto que anualmente se ajusta aos novos contextos,
desafios e oportunidades, através dos planos de atividades anuais, realista com os
compromissos assumidos e a assumir e com a prudência necessária que se pretende para um
documento previsional responsável.

Olivais, 09 de Janeiro de 2018

A Presidente da Junta de Freguesia

(Dra. Rute Lima)
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2. Cenário Macroeconómico para 2018
Os principais indicadores para o ano 2018, são os apresentados:

Para o ano de 2018, prevê-se um crescimento do PIB de 2,2%, o que reflete a manutenção de
um contributo positivo da procura interna, pese embora não se prever contributo da procura
externa líquida.
A procura interna vem materializar a normalização da atividade económica. Por um lado, a
evolução do consumo privado acompanha as perspetivas para as remunerações e rendimento
disponível real, não se perspetivando impactos relevantes na taxa de poupança. O consumo
público deverá reduzir, resultado da continuação do processo de ajustamento da despesa
pública.
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A FBCF (5,9%) deverá manter-se como a componente mais dinâmica da procura interna. O
aumento do investimento empresarial, na componente de máquinas e equipamentos, traduz a
necessidade de aumentar a capacidade produtiva, bem como a sua atualização.
Relativamente à Procura Interna a previsão é para que a mesma se reduza ligeiramente em
relação ao estimado para 2017. Quanto à Procura Externa Líquida perspetiva-se um ligeiro
crescimento face ao estimado para 2017.
Numa perspetiva de crescimento do emprego estima-se uma continuada aceleração pese
embora menor do que o verificado no ano 2017 que terá sido um ano de forte crescimento deste
neste indicador. A taxa de desemprego, por seu lado, deverá continuará a descer em 2018,
esperando-se que feche o ano nos 8,6%.
Destaca-se a previsão de inflação nos 1,4% em 2018 o que representa uma ligeira subida
relativamente ao 1,2% estimado para 2017. Esta subida da inflação traduzirá uma ligeira pressão
ascendente sobre os preços.
Destaca-se de igual forma para 2018 o programa de regularização extraordinária dos vínculos
precários, Lei n.º 112/2017 de 29 de dezembro, ao qual a Junta de Freguesia aderiu, cujo
impacto orçamental, por ter sido possível determinar com exatidão, obriga, num contexto de
responsabilidade e prudência, à apresentação de um orçamento de contenção.

3. Resumo do Orçamento
O Orçamento da Freguesia de Olivais para o ano de 2018, totaliza 7.234.482 € e regista um
aumento de 3% comparativamente ao ano anterior.

A composição é apresentada no quadro seguinte:
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O orçamento da receita é constituído na sua totalidade por receita corrente. Pese embora sejam
expectáveis transferências de capital, ao abrigo de protocolos de delegação de competências
com a C. M. Lisboa, foi entendido, no cumprimento da alínea b) do ponto 3.3 (Regras
previsionais) do De- Lei 54-A/99 (POCAL) não considerar as mesmas no orçamento da receita. A
despesa corrente corresponde a cerca de 98,9% do orçamento, enquanto que as despesas de
capital representam cerca de 1,1%.
3.3 - Regras previsionais (POCAL)
b) As importâncias relativas às transferências correntes e de capital só podem ser consideradas no
orçamento em conformidade com a efetiva atribuição pela entidade competente;

Repartição Despesa

Repartição da Receita
Despesa
Corrente

Receitas
Correntes

Despesa
Capital

Sendo as receitas correntes superiores às despesas correntes em 76.300 €, cumpre-se o princípio
do equilíbrio orçamental estatuído no ponto 3.1. do POCAL:

e) Princípio do equilíbrio — o orçamento prevê os recursos
necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas
correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes;
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No mesmo sentido, vem o artigo 40.º do RFAL – Regime Financeiro das Autarquias Locais,
instituído pela Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, que refere:
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4. Receita
Análise das componentes da receita:
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As receitas das freguesias estão reguladas no RFAL, designadamente no seu artigo 23º, que
refere:

4.1

Receitas Correntes

4.1.1 01 - Impostos Diretos
A verba inscrita respeita à previsão de receita do IMI, que se consubstancia no produto da receita
de uma participação no valor de 1 % da receita do IMI sobre prédios urbanos.

4.1.2 02 - Impostos Indiretos
A rubrica mais significativa refere-se ao “Imposto Municipal sobre Imoveis”, prevendo-se uma
receita de 53.000 €, com a melhoria, continuada, do respetivo processo de cobrança, assim
como das receitas novas ao abrigo da Lei n.º 56/2012 – Reforma Administrativa de Lisboa
nomeadamente, a ocupação da via pública, num montante total previsto de 33.332 €.
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4.1.3 04 - Taxas, Multas e Outras Penalidades
A atividade administrativa da Junta encontra-se representada na rubrica 04.01.23.99 – Outras,
e inclui principalmente a emissão de atestados, certidões e autenticações de documentos, com
um valor de 16.411 €.
É também expressiva a rubrica relativa a “Mercados”, em que se prevê uma receita de 245.468
€.

4.1.4 06 - Transferências Correntes
Aqui registam-se as receitas originadas em outras entidades e ao abrigo de legislação específica.
São os casos das transferências do FFF (ao abrigo do RFAL), as transferências relativas ao “regime
de permanência” dos autarcas, as verbas ao abrigo de protocolos estabelecidos com a Santa
Casa da Misericórdia e com o IEFP relativos a contratos ocupacionais de desempregados e ainda
as transferências ao abrigo da Lei n.º 56/2012 que procedeu à Reforma Administrativa de Lisboa,
estas últimas de montante significativo (4.625.357€).
São ainda de referir as receitas decorrentes dos protocolos celebrados com a Câmara Municipal
de Lisboa, nomeadamente no âmbito das Atividades de Animação e Apoio à Família, no valor de
110.000 €, Componente de Apoio à Família, no valor de 83.000 € e no âmbito dos refeitórios
escolares, no valor de 662.901 €. São de relevar ainda as transferências do Estado referentes às
Atividades Extra-Curriculares, que ascendem a 164.015 €.

4.1.5 07 - Vendas de Bens e Serviços
Destacam-se as receitas no âmbito dos refeitórios escolares no valor de 209.973 €, dos serviços
educativos (CAF) no valor de 162.498 €, e dos serviços sociais, como são os casos do Olivais em
Férias e do Centro de Dia, dos serviços de saúde e bem estar, dos serviços recreativos, culturais
e desportivos.
4.2

Receitas de Capital

4.2.1 10 - Transferências de Capital
São as receitas decorrentes ao abrigo da Lei n.º 56/2012 que procedeu à Reforma Administrativa
de Lisboa e no âmbito dos Protocolos de Delegação de Competências. Como referido no ponto
3 embora prevista a arrecadação de receita ao abrigo de protocolos de delegação de
competência a inscrição dos respetivos valores far-se-á em sede de revisão orçamental com a
aprovação dos mesmos pela Assembleia de Freguesia.
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Despesa
4.3

Grandes Opções do Plano

A estratégia da Junta de Freguesia de Olivais no decurso do anterior mandato, consubstanciouse na preocupação de um grande investimento nas áreas que mais diretamente afetam os
cidadãos da freguesia: a boa gestão do espaço público, o investimento na educação, a atividade
económica, e os apoios sociais e que se pautam antes de mais, pela qualidade na prestação do
serviço e pela satisfação dos seus fregueses.
A aposta nestas áreas, cujos resultados podem ser observados foram, em grande parte,
conseguidos com o recurso a dotações orçamentais próprias da junta de freguesia pese embora
as responsabilidades / competência sejam da Câmara Municipal de Lisboa.
Atenta a este facto espera-se, por isso, o retorno do esforço orçamental despendido pela Junta
de Freguesia e a programação de novas opções ao plano.
De realçar a manutenção das preocupações na manutenção e melhoria das distinções e
certificações obtidas pela junta de freguesia como é o caso da atribuição do "Rótulo Europeu de
Responsabilidade Social" atribuído pelo CEEP (Centre of Employers and Enterprises Providing
Public Services), pelo trabalho desenvolvido no "Projeto Olivais em Férias", o qual é a imagem
do que a Junta pretende ser na relação com os fregueses, devendo merecer igualmente o devido
destaque o trabalho desenvolvido no "projeto Olivais Férias +", que se dirige às crianças e jovens
com paralisia cerebral.
Este reconhecimento, de nível internacional, coloca as responsabilidades da autarquia num
patamar superior, colocando ainda mais o foco na qualidade da relação Freguesia-Cidadão tanto
mais que foi a primeira vez que este prémio foi atribuído a uma Junta de Freguesia em Portugal.
Igualmente relevante é a prestação do serviço no espaço público, como um serviço que se quer
manter com a qualidade com que foi reconhecida, como é o caso da Higiene Urbana em que a
Junta se encontra certificada com o Certificado de Qualidade, cumprindo os requisitos da norma
ISO 9001:2008, aplicável ao serviço, para o que releva uma organização capaz, mas também
funcionários motivados e empenhados no objetivo comum.
Para 2018, a Junta de Freguesia de Olivais tenciona continuar esta trajetória tendo, para o efeito
e apesar da contenção orçamental inicial, dotado com recursos que considera suficientes o seu
Plano de Atividades de modo a cumprir este desígnio.
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4.3.1 Plano Plurianual de Investimentos e Atividades Mais Relevantes
O Plano Plurianual de Investimentos (PPI) apenas inclui projetos e ações que implicam despesas
orçamentais a realizar por investimentos em curso com repercussão orçamental em 2018, no
valor de 49.000,00 €.
Em linha com as principais orientações estratégicas definidas, em termos de investimento, será
efetuada a reprogramação da politica de investimentos da Junta de Freguesia de Olivais, com a
consumação da aprovação e assinatura dos protocolos de delegação de competências.
As Atividades Mais Relevantes (AMR) incluem as despesas correntes da atividade da Junta de
Freguesia a realizar com projetos e ações específicos, no âmbito das linhas de desenvolvimento
estratégico definidas, excluindo as despesas incluídas no PPI, adotando-se a mesma estrutura,
quadros, codificações e classificações previstos no PPI. São contempladas ações com horizonte
temporal de realização de um ano, num total de 1.159.550 €.
O setor da Educação surge com a maior dotação global, de cerca de 1.700.000,00 €,
representando o PPA deste setor, cerca de 45% do total. Assume principal relevo a rubrica
"Apoio às Escolas", com uma dotação de 517.250 €, dos quais 509.250 €, para o serviço de
Refeitórios, sendo de destacar a aquisição de alimentos para confeção (290.000 €), fardamento
e palamenta e ainda a conservação e manutenção de equipamentos.

O fornecimento de refeições saudáveis às crianças é o principal objetivo da Junta de Freguesia,
o que passa por um elevado nível de exigência na confeção das mesmas e na qualidade dos
alimentos utilizados e na seleção adequada das ementas.
Para 2018 é de destacar, nesta área, o reforço na confeção das refeições das crianças, da
introdução de mais produtos provenientes de agricultura em modo de produção biológica,
projeto reconhecido a nível nacional e que conta como parceiros o Ministério da Educação e a
AGROBIO, com sucesso e resultados largamente reconhecidos pela comunidade, em especial
pelas crianças.
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O serviço de alimentação e controlo alimentar das escolas básicas e jardins-de-infância define
os ciclos de ementas, na observância de critérios de nutrição, equilíbrio e qualidade alimentar.
Os alunos com restrições alimentares são contemplados com planos alimentares alternativos.
Relativamente à higiene e segurança alimentar todas as unidades estão sujeitas a normas e
procedimentos de controlo, de acordo com o definido no sistema HACCP.
O objetivo Ação Social, Saúde e Prevenção da Toxicodependência, com uma dotação global de €
446.960 € destaca 70.000 €, para o PPA e é composto pelos seguintes programas:
● Centro de dia - com uma dotação de apenas 20.000 €, de modo, a fazer face às despesas
decorrentes no apoio prestado aos idosos da Freguesia. Contudo, esta redução deve-se
ao facto de a Junta de Freguesia estabelecer para 2018, numa lógica de redução de custos
e otimização de recursos contextualizada e suportada em práticas de boa gestão que,
serviços que vinham a ser prestados, até à data, por entidades externas, sejam
assegurados por recursos próprios;
● Educação - destina ao Projeto Olivais em Férias, 50.000 € ao pagamento de recursos
humanos, nomeadamente, professores, coordenadores e monitores. As restantes ações
como por exemplo a aquisição de refeições e lanches, serão asseguradas através de
recursos próprios (refeitórios), seguro de acidentes pessoais e de responsabilidade civil e
o transporte das crianças para a praia são assegurados pelas dotações globais;
● Pese embora esta área tenha visto as dotações reduzidas, num primeiro momento, é
objetivo dotar o projeto com atividades ocupacionais através do desenvolvimento de
várias iniciativas propostas pela Junta de Freguesia, nomeadamente:
▪

atividades lúdicas - recreativas, realização de jogos lúdicos, realização de
trabalhos manuais;

▪

atividades de caráter cultural - ida ao cinema ou ao teatro, visita a museus /
exposições, visionamento de filmes;

▪

atividades de carácter intelectual / formativo - leitura / hora do conto, animação
musical, oficina de informática sénior;

▪

atividades do quotidiano - cuidar da sua imagem (cabeleireiro, manicura,
pédicure, etc.), ver televisão, ouvir rádio / música, cuidar das plantas;

▪

atividades de carácter desportivo / saúde - ginástica de manutenção, jogos
populares e desportivos, hidroginástica, realização de sessões de fisioterapia /
massagens;

▪

atividades cognitivas ou mentais - treino da escrita;
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▪

jogos de animação mental.

O objetivo Ambiente e Espaços Verdes, apresenta uma dotação de 469.000€:
● Espaços Verdes - sendo a Freguesia dos Olivais caracterizada por possuir uma significativa
área verde, a Junta de Freguesia prevê efetuar a maior parte da despesa neste setor com
a aquisição de serviços de manutenção dos espaços (421.000€). A Junta de Freguesia
prevê igualmente efetuar despesa com aquisição de bens diversos no âmbito da
renovação, conservação e manutenção dos espaços verdes (36.000€) e ainda em
trabalhos de consultadoria, designadamente Engenharia Agronómica / Florestal.

A atividade económica, designadamente no Comércio, Serviços e Turismo, constitui um setor
relevante na Freguesia. Neste âmbito as dotações enquadram-se no subsetor Mercados e feiras,
com uma dotação de 209.050 €, cuja verba destina-se na maior parte (110.000 €) a satisfação
de encargos com Higiene e Limpeza dos Mercados, sendo que a restante dotação se distribui
por Conservação e Manutenção, Serviços de Segurança, Aquisição de Materiais.
São ainda de relevar os seguintes projetos/ações:
● Criação de uma bolsa de voluntários para fazer companhia aos idosos e acompanhá-los
em pequenas tarefas e deslocações;
● Campanha de recolha de bens alimentares;
● Banco de ajudas técnicas, com o objetivo procurar patrocínios para obtenção de ajudas
em falta na freguesia;
● Implementação e desenvolvimento de ateliês / aulas de costura, expressão oral e escrita,
dinâmicas de grupo e estimulação cognitiva e sensorial em grupo;
● Intervenção psicológica em crise - apoio psicológico junto da população olivalense;
● Acompanhamento psicológico Casa de Acolhimento Temporário - Mão Amiga;
● Sensibilização à deficiência;
● Há música nos Olivais;
● Comemoração do 25 de abril - iniciativas de âmbito cultural
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comemorando o dia da liberdade;
● Ações de sensibilização para a alimentação saudável para as crianças e seniores – projeto
“Olivais vive a alimentação saudável”;
● Projeto Reciclo Orquestra;
● Workshops, exposições, conferências, apresentação de livros, em espaços da Freguesia,
nomeadamente na Casa da Cultura;
● Dinamização da Biblioteca dos Olivais;
● Olivais em Férias:
● Olivais em Férias +;
● Olivais em Férias Jovem;
● Olivais em Férias Sénior;
● Somo todos Bensaúde;
● Dinamização do comércio local através de iniciativas diversas;
● Caminhadas;
● 30.ª Edição da Corrida de S. Silvestre dos Olivais;
● Participação nas Olisipíadas da Cidade de Lisboa;
● Clube Viver Olivais;
● Gabinete de inserção profissional;
● Passeio de cicloturismo pelas antigas Freguesias do Concelho dos Olivais;
● Feira do fumeiro;
● Promoção de iniciativas em, Igualdade do Género e Direitos Humanos;
● Campanhas de sensibilização ambiental;
● Promoção do uso de modos mais suaves de transportes na Freguesia;
● Dinamização e participação no Dia de Bicicleta para o Trabalho;
● Promoção de passeios temáticos de bicicleta pela Freguesia;
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● Elaboração de cartazes de divulgação da situação atual da Freguesia em termos de
consumos (água, energia, materiais, etc.).
● Concurso de Fotografia “Nós fechamos a torneira à seca”.
● Elaboração e Dinamização do Roteiro da Água.
● Dinamização de atividades em educação p’a Sustentabilidade na Horta d’Oliva.
● Atividades no Plano Local de Emergência (documento em anexo)

4.4

Orçamento

4.4.1 Geral
O Orçamento da despesa agrega as despesas previstas em sede de AMR, do PPI e ainda das
despesas consideradas de funcionamento corrente da Junta de Freguesia.
O Orçamento da despesa encontra-se estruturado por unidades orgânicas, considerando os
órgãos autárquicos e a nova estrutura orgânica, composta pelas seguintes orgânicas:

MRP15/SD01 Vers.1.0.a.

17 de 35

Grandes Opções do Plano e Orçamento - 2018

A estruturação do orçamento por orgânica tem por finalidade melhorar o processo de alocação
dos recursos orçamentais disponíveis e de execução das despesas em função do seu
enquadramento orgânico, fomentando a responsabilização nos responsáveis por cada pelouro,
as chefias intermédias na utilização dos meios disponíveis e fornecendo informação mais
detalhada sobre o destino das verbas orçamentais.
- valor em eur os -

Capitulo

Designação

Dotação

%

Despesas Correntes
01

Pessoal

4 622 808

63,9%

02

Aquisição Bens e Serviços

2 327 874

32,2%

03

Juros e outros Encargos

2 000

0,03%

04

Transferências correntes

202 500

2,8%

06

Outras despesas correntes

3 000

0,04%

7 158 182

98,9%

76 300

1,1%

Total das Despesas Correntes

Despesas Capital
07

Aquisição Bens de Capital

08

Transferências de Capital

n.a.

Total das Despesas Capital
TOTAL DA DESPESA

n.a.

76 300

1,1%

7 234 482

100%

As despesas da Junta para 2018 totalizam 7.234.482 € e enquadram-se repartidas por cerca de
98,9% pela despesa corrente e cerca de 1,1 % para a despesa de capital.
Repartição despesa corrente
Pessoal

4622 808

Aquisição Bens e Serviços
Juros e outros Encargos
Transferências correntes
Outras despesas correntes
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4.4.1.1 01 – Pessoal

A Junta tem a seu serviço 114 trabalhadores, com contrato por tempo indeterminado, num total
de 195 lugares previstos no Quadro de Pessoal (vide Anexo). Os lugares a ocupar referem-se a 4
vagas em regime de comissão de serviço e 77 em contrato por termo indeterminado.
No que se refere ao tipo de categorias, as mesmas distribuem-se do seguinte modo:

Colaborador por categoria
Assistente Operacional

70

Tecnico Superior

Assistente Tecnico

Coordenador

Encarregado

5

Fiscal

3

Fiscal

Encarregado

Coordenador
Tecnico Superior

16

19

1

Assistente Tecnico

16

1
3
5
19

Assistente Operacional

70

Prevê-se uma despesa com pessoal do quadro no total de 2.330.830 €.
Para além destes trabalhadores, desempenham atividade ao serviço da Junta, trabalhadores
oriundos do Centro de Emprego ao abrigo de programas ocupacionais financiados,
contemplados em rubrica de despesas com aquisição de serviços, uma vez que não integram o
quadro de pessoal da Junta.
4.4.1.2 02 - Aquisição de Bens e Serviços
Trata-se da segunda área com maior dotação. Regista as despesas necessárias ao
funcionamento da entidade, sendo de referir que cerca de 82,1% da despesa radica em torno
de 11 delas:
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Designação

Capitulo

Dotação

%

Aquisição Bens e Serviços
02.01.02 Combustiveis e Lubrificantes

72 300

3,1%

02.01.04 Limpeza e Higiene

46 400

2,0%

290 300

12,5%

02.01.07 Vestuário e Fardamento

35 800

1,5%

02.01.21 Outros Bens

96 150

4,1%

02.02.01 Encargos c/Instalações (Electricidade e Agua)

385 660

16,6%

02.02.02 Higiene e Limpeza

175 400

7,5%

02.02.03 Conservação e Manutenção

519 100

22,3%

81 026

3,5%

141 500

6,1%

68 200

2,9%

416 038

17,9%

2 327 874

100,0%

02.01.06 Alimentação - Aquisição géneros para alimentar

02.02.09 Comunicações
02.02.20 Trabalhos especializados
02.02.25 Outros Serviços
Restantes Rubricas
Total das Despesas c/ Aquisição Bens e Serviços

4.4.1.3

04 - Transferências Correntes

Esta rubrica refere-se aos apoios que a Junta de Freguesia prevê atribuir a coletividades
culturais, recreativas, desportivas e associações de pais, conforme consta do mapa das AMR Atividades Mais Relevantes.
O valor previsto para esta rubrica é 202.500 €, montante totalmente inscrito nas dotações a
definir. A transferência deste montante visa o apoio das atividades que resultam das
competências da Junta de Freguesia enquadráveis na alínea v) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei
75/2013.

4.4.1.4 06 - Outras Despesas Correntes
Refere-se a despesas não enquadráveis nas rubricas anteriores. Com base no historial de anos
anteriores e na política restritiva adotada para 2017, estima-se a importância de 3.000 €, que diz
respeito a encargos bancários, outras devoluções de dinheiro, taxas e licenças.

4.4.1.5 07 - Aquisição de Bens de Capital
O valor previsto nesta rubrica importa em 76.300 €, distribuído pelos projetos constantes do
Plano Plurianual de Investimento em anexo.
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4.4.2 Dotações por Orgânica
Os quadros seguintes mostram as dotações, previstas da despesa, por capítulo e por orgânica.
4.4.2.1 01.01 - Assembleia de Freguesia

4.4.2.2 01.02 - Junta de Freguesia
Designação

Capitulo

Dotação

%

Despesas Correntes (org. 01.02)
01

Pessoal

02

Aquisição Bens e Serviços

03

Juros e outros Encargos

04

Transferências correntes

n.a.

n.a.

06

Outras despesas correntes

n.a.

n.a

Total das Despesas Correntes

471 300

91,3%

22 000

4,3%

2 000

0,4%

495 300

95,9%

Despesas Capital (org. 01.02)
07

Aquisição Bens de Capital

21 000

n.a.

08

Transferências de Capital

n.a.

n.a.

Total das Despesas Capital

21 000

4,1%

TOTAL DA DESPESA

516 300

100%
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4.4.2.3 02.00 - Divisão Financeira

4.4.2.3.1 02.01 – Divisão Administração e Recursos Humanos
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4.4.2.4 03 - Divisão de Ambiente Urbano
4.4.2.4.1 03.00 – Geral

4.4.2.4.2 03.01 - Espaços Verdes
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4.4.2.4.3 3.02 - Ambiente Urbano

4.4.2.4.4 03.03 - Higiene Urbana
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4.4.2.4.5 03.04 - Espaço Público

4.4.2.4.6 03.05 - Mobilidade e Transporte
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4.4.2.5 04 - Divisão Ação Social, Educação e Cidadania
4.4.2.5.1 04.00 - Geral

4.4.2.5.2 04.01 - Ação Social
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4.4.2.5.3 04.02 - Cultura

4.4.2.5.4 04.03 – Educação
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4.4.2.5.5 04.04 - Desporto e Juventude

4.4.2.6 05 - Divisão Apoio ao Cidadão / Economia
4.4.2.6.1 05.01 - Geral
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4.4.2.6.2 05.01 - Comércio (Mercados / Feiras)

4.4.2.6.3 05.02 - Eventos
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Freguesia de Olivais
Segurança e Proteção Civil
Plano de atividades da Proteção Civil dos Olivais para o ano de 2018:

NO ÂMBITO DO PLANEAMENTO LOCAL DE EMERGÊNCIA – PLE
1 – Visitas ao projeto “Crescer em Segurança” (CNAS) – Casa do Tinoni e Cia
2 – Deslocação do projeto “Crescer em Segurança” á atividade Olivais em Férias em todas as suas
vertentes
3 – Evento comemorativo da semana da Proteção Civil (26 de fevereiro a 2 de março)
4 – Deslocação da equipa da Proteção Civil Olivais, a todas as turmas de 1º ciclo, para explicar e treinar
atitudes antes, durante e depois de um evento sísmico
5 – Promover simulacros de sismos nas escolas de 1º ciclo, podendo ser alargado ao 2º ciclo e
secundárias
6 – Realização de ações de sensibilização nas escolas de 2º ciclo, secundárias e Bip Zip
7 – Realização de ações de sensibilização em centros de dia, associações ou grupos de idosos
8 – Promover atividades dirigidas a Professores, Auxiliares, Assistentes de IPSS`S, Monitores, etc, no
âmbito da proteção civil
9 – Constituição da Unidade Local de Proteção Civil
a)- Execução do PLE
b)- Aprovação pelo Executivo da Junta de Freguesia
c)- Aprovação pela Assembleia de Freguesia
d)- Envio da proposta de Constituição da Unidade Local de Proteção Civil, para a Comissão
Municipal de Proteção Civil
10- Realização de Exercício Comemorativo do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, (13 de
outubro), em parceria com o SMPC e outras freguesias.
11- Realização de vários eventos, palestras, encontros, centrados no Tema “Todos Somos Proteção
Civil”

Todos Somos Proteção Civil

FREGUESIA DE OLIVAIS

ORÇAMENTO
DA
RECEITA E DESPESA

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018

APROVADO
PELA JUNTA DE FREGUESIA

PELA ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA

Em reunião de 2018/01/09

Em sessão de 2018/01/

FREGUESIA DE OLIVAIS
ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018
APROVAÇÃO
O presente orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de Sete Milhões Duzentos e
Trinta e Quatro Mil Quatrocentos e Oitenta e Dois Euros (7.234.482 €), foi aprovado como proposta na reunião
da Junta de Freguesia que se realizou em , de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º1 do art.º 16º do
Decreto-Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

A JUNTA DE FREGUESIA
______________________________
___________________

_____________________

___________________

_____________________

___________________

_____________________

Aprovado em sessão (1) _________________________________________________________________
(2) ________________________________ ____________________________ da freguesia, realizado em ,
de acordo com o disposto na alínea a) do n.º1 do art.º 16º do Decreto-Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.

A MESA
________________________
______________ ______________ ______________
OS MEMBROS DA ASSEMBLEIA
____________________

____________________

_____________________

___________________

_____________________

___________________

_
_____________________
_____________________

______________________

____________________

______________________

____________________

______________________ ____________________
_____________________ _____________________
_

______________________ ____________________
______________________

Notas
(1) - Ordinária ou extraordinária.
(2) - Da Assembleia ou do Plenário dos cidadãoes eleitores.
Todas as folhas devem ser rubricadas.

____________________

FREGUESIA DE OLIVAIS

EDITAL
EXPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO
PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018
, Presidente da Junta de Freguesia supra indicada:

Conforme o disposto no artº 56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, torna público que, a Assembleia de
Freguesia, em sua sessão do dia , aprovou, o orçamento desta Freguesia, para vigorar no ano supra indicado, o qual importa, quer na receita, quer na despesa, em 7.234.482,00 €.

Para conhecimento geral se publica o presente e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

Olivais, ____ de Janeiro de 2018.

A PRESIDENTE DA JUNTA,

_____________
- Rute Lima (drª) -

FREGUESIA DE OLIVAIS
Ano :2018
(Unidade: EUR)

RESUMO
Receitas

Montante

Despesas

Montante

Corrente .............................

7.234.482,00 Corrente .............................

7.158.182,00

Capital ...............................

0,00 Capital ...............................

76.300,00

Outras Receitas .................

0,00

Total

Total Geral
ORGÃO EXECUTIVO

7.234.482,00

7.234.482,00

Total

Total Geral
ORGÃO DELIBERATIVO

7.234.482,00

7.234.482,00

Grandes Opções do Plano e Orçamento - 2018

5.

Anexos - Documentos Previsionais 2017

5.1

Plano Plurianual de Investimento
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Ano: 2018

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial
(Unidade: EUR)
Objectivo

N.º
Proj

Cod.
Classf.
Econ

Designação

FR
(1)

F. de Financiamento (2)
AC

AA

FC

Datas

Responsável
Inicio

Fim

FE
(3)

Despesas
Realizado

F. Defin

Total Previsto

Anos Seguintes

2018
Total

F. N.Defin.

2020

2019

2021

Outros

010000

PROMOÇÃO E IMAGEM

0,00

0,00

0,00

0,00

21.000,00

21.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.000,00

010500

Espaços / Edificios e
Equipamentos

0,00

0,00

0,00

0,00

21.000,00

21.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.000,00

0,00

100,00

0,00

0,00

21.000,00

21.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.000,00

010500

010200

010501

0701030100

1

Edificio Sede

A

01/01/2018

31/12/2018

0

090000

COMÉRCIO, SERVIÇOS E
TURISMO

0,00

0,00

0,00

0,00

28.000,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.000,00

090201

Concurso Montras de Natal

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

100,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

100,00

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

Total Geral (Sub Total)

49.000,00

49.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.000,00

090201

050100

090201

0701070000

1

090400

090400

Mercados - apetrechamento e
modernização

A

Construção/requalificação/renovaç
ão de espaços, edificios e
equipamentos
050100

090401

0703020300

1

Mercados (célula B)

A

Legenda:

01/01/2018

01/01/2018

31/12/2018

0

31/12/2018

0

(1) Forma de Realização
A - Administração direta
E- Empreitadas
O - Fornecimento e outras

ORGÃO EXECUTIVO

(2) Fonte de Financiamento
AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

0,00

(3) Fase de Execução
0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO DELIBERATIVO

1

Grandes Opções do Plano e Orçamento - 2018

5.2

Atividades Mais Relevantes
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Ano: 2018

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial
(Unidade: EUR)
Objectivo

N.º
Proj

Cod.
Classf.
Econ

Designação

FR
(1)

F. de Financiamento (2)
AC

AA

FC

Datas

Responsável
Inicio

Fim

FE
(3)

Despesas
Realizado

F. Defin

Total Previsto

Anos Seguintes

2018
Total

F. N.Defin.

2020

2019

2021

Outros

010000

PROMOÇÃO E IMAGEM

0,00

0,00

0,00

0,00

102.800,00

102.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102.800,00

010100

Promoção e Divulgação da
Freguesia

0,00

0,00

0,00

0,00

97.300,00

97.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.300,00

010100

010100

010200

010103

0202170000

1

010200

010106

0202250000

1

Aquisição Serv. Publicidade

A

0,00

100,00

0,00

01/01/2018

31/12/2018

0

0,00

90.300,00

90.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.300,00

Jornal dos Olivais - Execução

A

0,00

100,00

0,00

01/01/2018

31/12/2018

0

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

010200

APOIO A ATIVIDADES E
EVENTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

010200

APOIO A ATIVIDADES E
EVENTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

0,00

100,00

0,00

0,00

5.500,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.500,00

010200

010200

010201

0202250000

1

Contratação de outros serviços

A

01/01/2018

31/12/2018

0

030000

AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES

0,00

0,00

0,00

0,00

469.000,00

469.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

469.000,00

030100

Espaços Verdes

0,00

0,00

0,00

0,00

469.000,00

469.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

469.000,00

030100

030100

030100

030100

Aquisição de Bens - Outros

A

0,00

100,00

0,00

01/01/2018

31/12/2018

0

0,00

28.000,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.000,00

Aquisição de Bens - Ferramentas
e Utensilios

A

0,00

100,00

0,00

01/01/2018

31/12/2018

0

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

Trabalhos Especializados Consultoria

A

0,00

100,00

0,00

01/01/2018

31/12/2018

0

0,00

421.500,00

421.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

421.500,00

0

030100

030103

Trabalhos especializados

A

0,00

100,00

0,00

01/01/2018

31/12/2018

0

0,00

11.500,00

11.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.500,00

0202200000

0

030100

030101

0201210000

4

030100

030101

0201170000

5

030100

030102

0202030000

050000

AÇÃO SOCIAL. SAÚDE E
PREVENÇÃO DA
TOXICODEPENDÊNCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

050100

Ação Social

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

100,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

050100

050300

040300

050101

0407010200

8

Olivais em Férias - Monitores

Centro de Dia

A

01/01/2018

31/12/2018

0

1

FREGUESIA DE OLIVAIS

Ano: 2018

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial
(Unidade: EUR)
Objectivo

050300

N.º
Proj

Cod.
Classf.
Econ
040100

050301

0202250000

2

Designação

Atividades Diversas

FR
(1)

A

F. de Financiamento (2)
AC

AA

FC

0,00

100,00

0,00

Datas

Responsável
Inicio

01/01/2017

Fim
31/12/2017

FE
(3)

Despesas
Realizado

0

Total Previsto

Anos Seguintes

2018
Total

F. Defin

F. N.Defin.

2020

2019

2021

Outros

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

060000

EDUCAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

517.250,00

517.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

517.250,00

060100

Atividades e Eventos

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

100,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

509.250,00

509.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

509.250,00

060100

040300

060101

0201040000

1

060400

060400

060400

060400

060400

A

Apoio às escolas

060400

060400

Atividades Educativas - Diversas

040300

060401

0407010200

1

040300

060402

0201040000

1

040300

060402

0201060000

2

040300

060402

0201070000

3

040300

060402

0202030000

6

040300

060402

0407010200

7

01/01/2017

31/12/2017

0

Protocolo com entidades

A

0,00

100,00

0,00

01/01/2018

31/12/2018

0

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

Refeitorios - Mat. Higiene e
Limpeza

A

0,00

100,00

0,00

01/01/2018

31/12/2018

0

0,00

8.500,00

8.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.500,00

Refeitorios - Aquisição de
alimentos para confecionar

A

0,00

100,00

0,00

01/01/2018

31/12/2018

0

0,00

290.000,00

290.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290.000,00

Refeitorios - Aquisição de
fardamento

A

0,00

100,00

0,00

01/01/2018

31/12/2018

0

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

Refeitorios - Conservação e
manutenção de equipamentos

A

0,00

100,00

0,00

01/01/2018

31/12/2018

0

0,00

56.750,00

56.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.750,00

Refeitorios - Protocolo com
entidades

A

0,00

100,00

0,00

01/01/2017

31/12/2017

0

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

070000

CULTURA

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

070100

Atividade e Eventos

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

100,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

070100

040200

070301

0202250000

1

Apoio a Atividades e Eventos

A

01/01/2018

31/12/2018

0

2

FREGUESIA DE OLIVAIS

Ano: 2018

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial
(Unidade: EUR)
Objectivo

Cod.
Classf.
Econ

N.º
Proj

Designação

FR
(1)

F. de Financiamento (2)
AC

AA

FC

Datas

Responsável
Inicio

Fim

FE
(3)

Despesas
Realizado

Total Geral (Sub Total)

Legenda:

(1) Forma de Realização
A - Administração direta
E- Empreitadas
O - Fornecimento e outras

ORGÃO EXECUTIVO

1.159.550,00

F. Defin

Total Previsto

Anos Seguintes

2018
Total

F. N.Defin.

1.159.550,00

0,00

(2) Fonte de Financiamento
AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

2020

2019
0,00

2021
0,00

Outros
0,00

0,00

1.159.550,00

(3) Fase de Execução
0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO DELIBERATIVO

3

Grandes Opções do Plano e Orçamento - 2018

5.3

Orçamento da Receita

MRP15/SD01 Vers.1.0.a.
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Grandes Opções do Plano e Orçamento - 2018

5.4

Orçamento da Despesa

MRP15/SD01 Vers.1.0.a.
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Grandes Opções do Plano e Orçamento - 2018

5.5

Mapa de Pessoal 2018
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FREGUESIA DE OLIVAIS
MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2018
(artigo 29.º do anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho)

Serviços

Junta de Freguesia
Conformidade
Comunicação e Imagem
Gestão de Frota
Segurança e Proteção Civil
Parcerias Institucionais e
Relações Públicas
Planeamento Estratégico e
Modernização Administrativa
Turismo

Cargo/Carreira
/Categoria

Técnico Superior
Assistente Técnico

Comissão de Serviço

Não
Ocupado
Ocupado
Junta de Freguesia
0
0
0
0

Contrato de
Trabalho em
Funções Públicas a
Tempo
Indeterminado
Não
Ocupado
Ocupado

Total

Observações

1)

1
3

1
4

2
7

Assistente Operacional

0

0

1

2

3

Total

0

0

5

7

12

Divisão Administrativa e Recursos Humanos
Apoio ao Executivo
Recursos Humanos
Administrativos
Satisfação do Cidadão
Jurídicos
Sistemas de Informação

Direção Intermédia 2.º
Grau
Técnico Superior
Coordenador Técnico
Assistente Técnico
Assistente Operacional
Total

1

0

0

0

1

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

1
1
5
0
7

3
1
4
2
10

4
2
9
2
18

2)
3)
1)

Divisão Financeira
Contabilidade
Tesouraria e Bancos
Aprovisionamento
Logística e Gestão de stocks
Ativos/Património
Atendimento ao Público
Desenvolvimento Económico

Direção Intermédia 2.º
Grau
Técnico Superior
Coordenador Técnico
Fiscal Municipal
Assistente Técnico
Assistente Operacional
Total

1

0

0

0

1

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0

1
1
0
5
1
8

2
0
3
4
4
13

3
1
3
9
5
22

1)
1)

Divisão de Ambiente Urbano

Higiene Urbana, Ambiente e
Salubridade
Espaços Verdes
Obras
Planeamento Urbanístico e
Ambiental

Direção Intermédia 2.º
Grau
Técnico Superior
Assistente Técnico
Encarregado Geral
Operacional
Encarregado
Operacional
Assistente Operacional
Total

1

0

0

0

1

0
0

0
0

3
5

1
0

4
5

0

0

0

1

1

0

0

0

4

4

0
1

0
0

17
25

47
53

64
79
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Divisão Ação Social, Educação e Cidadania

Saúde e Ação Social
Educação
Cultura
Desporto e Juventude

Direção Intermédia 2º
Grau

1

0

0

0

1

Técnico Superior

0

0

10

9

19

Assistente Técnico

0

0

9

7

16

Assistente Operacional

0

0

13

15

28

1

0

32

31

64

4

0

77

114

195

Total
TOTAL

1)

1) Um posto ocupado em Mobilidade Interna entre Órgãos;
2) Dois postos ocupados em Mobilidade Intercarreira;
3) Um posto ocupado em Mobilidade Intercategorias.

Rótulo Europeu de Responsabilidade Social

Prestação de serviços
de Higiene Urbana

Contribuinte: 507 00 14 60 – Rua General Silva Freire, Lote C, 1849-029 Olivais, Lisboa – Telefone 218540690 – Fax 218520687 – E-mail geral@jf-olivais.pt

Página | 2

REGULAMENTO
Vers.: 1.2

400 – GERAL DE TAXAS E PREÇOS

Data: outubro de 2016

Capítulo 400

Regulamento Geral de Taxas e Preços

MR.400.01.Vers.1.0.a

Página 1 de 58

REGULAMENTO
Vers.: 1.2

400 – GERAL DE TAXAS E PREÇOS

Data: outubro de 2016

Conteúdo
PREÂMBULO ..................................................................................................................... 5
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS ..................................................................................... 6
Artigo 1 .º

Lei habilitante ........................................................................................................................ 6

Artigo 2 .º

Âmbito de aplicação .............................................................................................................. 7

Artigo 3 .º

Incidência objetiva ................................................................................................................. 7

Artigo 4 .º

Incidência subjetiva ............................................................................................................... 7

Artigo 5 .º

Princípios de gestão ............................................................................................................... 8

Artigo 6 .º

Fundamentação económico-financeira ................................................................................. 8

Artigo 7 .º

Atualização das taxas e preços .............................................................................................. 9

Artigo 8 .º

Arredondamentos.................................................................................................................. 9

Artigo 9 .º

Definições .............................................................................................................................. 9

Artigo 10 .º Glossário .............................................................................................................................. 10
Artigo 11 .º Disponibilização do Regulamento ....................................................................................... 10

CAPÍTULO II - DIREITOS E DEVERES................................................................................... 10
Artigo 12 .º Deveres da JFO .................................................................................................................... 10
Artigo 13 .º Deveres dos utilizadores ...................................................................................................... 11
Artigo 14 .º Direito à informação ............................................................................................................ 12
Artigo 15 .º Atendimento ao público ...................................................................................................... 12

CAPÍTULO III - DA EXECUÇÃO DO REGULAMENTO ............................................................ 13
Artigo 16 .º Forma do pedido ou requerimento ..................................................................................... 13
Artigo 17 .º Urgência ............................................................................................................................... 14
Artigo 18 .º Conferência da assinatura nos requerimentos ou petições ................................................ 14
Artigo 19 .º Documentos originais .......................................................................................................... 14
Artigo 20 .º Emissão de atestados, autorizações e licenças ou outros documentos .............................. 15
Artigo 21 .º Validade ............................................................................................................................... 15
Artigo 22 .º Renovação ........................................................................................................................... 16
Artigo 23 .º Caducidade das licenças ...................................................................................................... 16
Artigo 24 .º Averbamentos ..................................................................................................................... 17
Artigo 25 .º Devolução de documentos .................................................................................................. 17
Artigo 26 .º Precariedade ........................................................................................................................ 17
Artigo 27 .º Meras comunicações prévias e comunicações prévias com prazo...................................... 18
Artigo 28 .º Cedência de instalações e equipamentos e prestação de outros serviços .......................... 18
Artigo 29 .º Iniciativas pontuais .............................................................................................................. 19

MR.400.01.Vers.1.0.a

Página 2 de 58

REGULAMENTO
Vers.: 1.2

400 – GERAL DE TAXAS E PREÇOS

Data: outubro de 2016

Artigo 30 .º Valor das taxas ..................................................................................................................... 19
Artigo 31 .º Não incidência de adicionais ............................................................................................... 20
Artigo 32 .º Aplicação do IVA .................................................................................................................. 20
Artigo 33 .º Liquidação e cobrança ......................................................................................................... 20
Artigo 34 .º Revisão da liquidação .......................................................................................................... 21
Artigo 35 .º Pagamento ........................................................................................................................... 22
Artigo 36 .º Pagamento em prestações .................................................................................................. 23
Artigo 37 .º Incumprimento de pagamentos .......................................................................................... 24
Artigo 38 .º Recuperação de créditos por dívidas ................................................................................... 24
Artigo 39 .º Extinção do procedimento................................................................................................... 24

CAPÍTULO IV - ISENÇÕES E REDUÇÕES .............................................................................. 25
Artigo 40 .º Disposição geral das isenções e reduções ........................................................................... 25
Artigo 41 .º Isenções objetivas ................................................................................................................ 26
Artigo 42 .º Isenções subjetivas .............................................................................................................. 26
Artigo 43 .º Reconhecimento das isenções ............................................................................................. 26
Artigo 44 .º Reduções ............................................................................................................................. 27
Artigo 45 .º Cumulação de isenções e reduções ..................................................................................... 27

CAPÍTULO V - FISCALIZAÇÃO E REGIME SANCIONATÓRIO ................................................. 27
Artigo 46 .º Fiscalização .......................................................................................................................... 27
Artigo 47 .º Instauração e instrução de contraordenações .................................................................... 28
Artigo 48 .º Responsabilidade contraordenacional ................................................................................ 28
Artigo 49 .º Contraordenações e coimas ................................................................................................ 28
Artigo 50 .º Sanções na utilização de instalações e outros serviços ....................................................... 29
Artigo 51 .º Sanções acessórias .............................................................................................................. 30
Artigo 52 .º Dever de participação .......................................................................................................... 30
Artigo 53 .º Instrução do processo.......................................................................................................... 31
Artigo 54 .º Apreensão provisória de objetos ......................................................................................... 31
Artigo 55 .º Direito de audição do arguido ............................................................................................. 31
Artigo 56 .º Registo das penas ................................................................................................................ 31

CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS E COMPLEMENTARES ................................................ 32
Artigo 57 .º Publicidade .......................................................................................................................... 32
Artigo 58 .º Caducidade do direito à liquidação ..................................................................................... 32
Artigo 59 .º Prescrição ............................................................................................................................ 32
Artigo 60 .º Garantias.............................................................................................................................. 32
Artigo 61 .º Direito subsidiário ................................................................................................................ 33
Artigo 62 .º Interpretação e integração de lacunas ................................................................................ 33
Artigo 63 .º Disposição revogatória ........................................................................................................ 33

MR.400.01.Vers.1.0.a

Página 3 de 58

REGULAMENTO
Vers.: 1.2

400 – GERAL DE TAXAS E PREÇOS

Data: outubro de 2016

Artigo 64 .º Regime transitório de taxas ................................................................................................. 33
Artigo 65 .º Entrada em vigor ................................................................................................................. 34

ANEXO I - TABELA DE TAXAS E PREÇOS DA JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAIS ................... 35
ANEXO II - TAXAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA ..................................................... 47
ANEXO III - FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA DAS TAXAS E PREÇOS .............. 51
ANEXO IV – TABELA DE TAXAS A QUE SE APLICA A REDUÇÃO PREVISTA NO n.º 1 DO
ARTIGO 44º ..................................................................................................................... 52

MR.400.01.Vers.1.0.a

Página 4 de 58

REGULAMENTO
Vers.: 1.2

400 – GERAL DE TAXAS E PREÇOS

Data: outubro de 2016

PREÂMBULO
O presente Regulamento e Tabela de Taxas são elaborados ao abrigo da legislação nacional,
nomeadamente do artigo 241.º, da Constituição da República, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, que institui o Regime Jurídico das Autarquias Locais e da Lei n.º 85/2015 de 7 de
agosto, que procede à primeira alteração à Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro, que
estabelece a reorganização administrativa de Lisboa.
O Regulamento Geral de Taxas e Preços aplica-se a todas as utilidades prestadas pela Junta
de Freguesia de Olivais aos cidadãos.
Na atualização das taxas em vigor e fixação das novas taxas foi assegurado o disposto nos
artigos 8.º e 9.º da Lei n.º 53-E/2006, nomeadamente no que respeita à fundamentação
económico-financeira subjacente aos valores apurados em estudo económico e financeiro,
expressamente elaborado para o efeito e aprovado em simultâneo com o presente
Regulamento e Tabela de Taxas.
Salienta-se que o valor das taxas teve em consideração:


os custos com a atividade pública local, o benefício auferido pelo particular ou ainda
critérios de incentivo ou de desincentivo, pelo impacto negativo de natureza
ambiental, social, urbanístico ou outro que certas atividades causam;



os princípios da equivalência jurídica, da legalidade, da estabilidade orçamental, da
autonomia financeira, da transparência e da justa repartição dos encargos públicos;



o alinhamento de valores das taxas cobradas pelas freguesias limítrofes, por forma a
evitar situações de desigualdade que a continuidade geográfica das freguesias e que
a mobilidade dos cidadãos residentes não poderiam justificar.

Outro normativo importante neste âmbito e também considerado foi o Decreto-Lei n.º
48/2011, de 1 de abril, e legislação acessória e subsequente relacionada (nomeadamente o
Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de janeiro, que regula o acesso às atividades económicas do
comércio, serviços e restauração), enquadrado no designado Simplex, que simplifica o
regime de acesso e de exercício de diversas atividades económicas, no contexto da iniciativa
designada por «Licenciamento Zero». Este diploma visa a desmaterialização e a simplificação
do regime de licenciamento de diversas atividades económicas.
Nos termos do Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro, o presente Regulamento foi
submetido a discussão pública para recolha de sugestões, e aprovado pela Assembleia de
Freguesia, nos termos da alínea d) e f) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro.
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CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1 .º Lei habilitante
1. O presente Regulamento é elaborado ao abrigo e nos termos da seguinte legislação:
a) Artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa;
b) Alíneas d) e f) do n.º 1 do artigo 9.º e alínea h) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias
Locais;
c) Artigo 24.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que criou o Regime Financeiro das
Autarquias Locais;
d) Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, instituído pela Lei n.º 53-E/2006, de
29 de dezembro;
e) Lei 56/2012, de 8 de novembro, que estabelece a reorganização administrativa de
Lisboa;
f) Lei 85/2015, de 7 de agosto, correspondente à primeira alteração à Lei 56/2012, de 8
de novembro;
g) Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, que estabelece o Código do Procedimento
Administrativo;
h) Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de dezembro;
i) Decreto-Lei nº 433/99, de 26 de outubro, que estabelece o Código do Procedimento
e de Processo Tributário;
j) Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, conhecido por “Licenciamento Zero”, e
legislação subsequente relacionada (nomeadamente o Decreto-Lei n.º 10/2015 de
16 de janeiro, que regula o acesso às atividades económicas do comércio, serviços e
restauração).
2. Em tudo quanto for omisso neste Regulamento, são aplicáveis as disposições legais em
vigor.
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Artigo 2 .º Âmbito de aplicação
O presente Regulamento, incluindo a Tabela anexa que dele faz parte integrante, estabelece
as normas que regulam as relações jurídico-tributárias entre a JFO e o particular, geradoras
de direitos e obrigações no âmbito da incidência, liquidação e cobrança de taxas e preços, e
respetivas isenções e reduções, resultantes da concessão de licenças, da prática de atos
administrativos, da prestação de serviços e da utilização de bens do património e sob
jurisdição da Junta de Freguesia de Olivais.

Artigo 3 .º Incidência objetiva
As taxas previstas no presente Regulamento e Tabela de Taxas incidem sobre a prestação
concreta de um serviço público local, sobre a utilização privada de bens do domínio público
ou privado da autarquia ou sobre a remoção de um obstáculo jurídico, de agora em diante,
abreviado para utilidades prestadas.

Artigo 4 .º Incidência subjetiva
1. O sujeito ativo da relação jurídico-tributária geradora da obrigação do pagamento das
taxas previstas na Tabela anexa ao presente Regulamento é a Junta de Freguesia de
Olivais.
2. O sujeito passivo da relação jurídico-tributária geradora da obrigação do pagamento das
taxas previstas na Tabela anexa ao presente Regulamento é a pessoa singular ou coletiva
e outras entidades legalmente equiparadas que, nos termos da lei e do presente
Regulamento, estejam vinculados ao cumprimento da prestação tributária mencionada
no artigo anterior.
3. Caso sejam vários os sujeitos passivos, todos são solidariamente responsáveis pelo
pagamento, salvo disposição em contrário.
4. Estão sujeitos ao pagamento de taxas das autarquias locais o Estado, as Regiões
Autónomas, as autarquias locais, os fundos e serviços autónomos e as entidades que
integram o setor empresarial do Estado, das Regiões Autónomas e das autarquias locais.
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Artigo 5 .º Princípios de gestão
A prestação de serviço público da JFO obedece aos seguintes princípios:
a) Princípio da satisfação do cidadão;
b) Princípio da universalidade e da igualdade de acesso;
c) Princípio da qualidade e da continuidade do serviço e da proteção dos interesses dos
utilizadores;
d) Princípio da transparência na prestação de serviços;
e) Princípio da proteção da saúde pública, bem-estar social e do ambiente;
f) Princípio da garantia da eficiência e melhoria contínua na utilização dos recursos
afetos, respondendo à evolução das exigências técnicas, de sistemas de informação
e às melhores técnicas ambientais disponíveis;
g) Princípio da promoção da solidariedade económica e social, do correto ordenamento
do território e do desenvolvimento local;
h) Princípio da sustentabilidade económica e financeira dos serviços;
i) Princípio do utilizador pagador.

Artigo 6 .º Fundamentação económico-financeira
O valor das taxas e outras receitas foi fixado de acordo com o princípio da
proporcionalidade, tendo em conta o custo da atividade publica local, designadamente os
custos diretos e indiretos, os encargos financeiros, amortizações e futuros investimentos
realizados ou a realizar, e o benefício auferido pelo particular, bem como, em casos
específicos, de incentivo ou desincentivo à prática de certos atos e operações, conforme
Tabela de Taxas e Preços e Fundamentação Económico-Financeira das Taxas e Preços,
anexos ao presente Regulamento.
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Artigo 7 .º Atualização das taxas e preços
1. Os valores das taxas e dos elementos constituintes das respetivas fórmulas previstos na
tabela de taxas anexa ao presente Regulamento são atualizados:
a) Anualmente, por previsão orçamental, de acordo com a taxa de variação média dos
últimos 12 meses do índice de preços ao consumidor publicada pelo Instituto
Nacional de Estatística;
b) Automaticamente, com a entrada em vigor de disposição legal que determine o seu
quantitativo.
2. Independentemente da atualização referida no ponto anterior, pode a JFO, sempre que
o achar justificável, propor à Assembleia de Freguesia a atualização extraordinária e/ou a
alteração da tabela de taxas anexa ao presente Regulamento.
3. A tabela atualizada depois, de aprovada pelo Executivo, será publicitada nos termos
legais, após o que entrará em vigor.

Artigo 8 .º Arredondamentos
Os valores resultantes das fórmulas de apuramento das taxas e preços, nos termos da
fundamentação económico-financeira ou sua atualização, são arredondados por defeito à
centésima de euros.

Artigo 9 .º Definições
Para efeitos de aplicação do presente Regulamento, entende-se por:
a) Particular – pessoa singular ou conjunto de pessoas singulares, utilizadoras dos
serviços da JFO;
b) Organização com fins lucrativos – entidade coletiva de direito privado, dotada de
personalidade jurídica, organizada com vista à concretização de um determinado fim
económico, com finalidade lucrativa, utilizadora dos serviços da JFO;
c) Organização sem fins lucrativos - entidade coletiva de direito privado, dotada de
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personalidade jurídica, que visa a consecução de um objetivo comum aos seus
membros, sem finalidade lucrativa, utilizadora dos serviços da JFO;
d) Cidadão(s) - tem o mesmo significado que particular;
e) Documentos - utilidades prestadas pela JFO, como atestados, autorizações e licenças
ou outros documentos para efeitos específicos.

Artigo 10 .º Glossário
Para efeitos de aplicação do presente Regulamento, as presentes siglas têm o seguinte
significado:
a) JFO - Junta de Freguesia de Olivais;
b) Tabela de Taxas - Tabela de Taxas e Preços.

Artigo 11 .º Disponibilização do Regulamento
O Regulamento, tabela de taxas e estudo de fundamentação económica e financeira,
encontra-se disponível no sítio da Internet da JFO e nos serviços de atendimento, sendo
neste último caso, fornecidas cópias de exemplares, mediante o pagamento da quantia
definida na Tabela de Taxas em vigor, e permitida a sua consulta gratuita.

CAPÍTULO II - DIREITOS E DEVERES
Artigo 12 .º Deveres da JFO
Compete à JFO, designadamente:
a) Assegurar utilidades públicas com qualidade, nos termos fixados na legislação em
vigor;
b) Garantir a qualidade, a regularidade e a continuidade do serviço, salvo casos
excecionais expressamente previstos neste Regulamento e na legislação em vigor;

MR.400.01.Vers.1.0.a

Página 10 de 58

REGULAMENTO
Vers.: 1.2

400 – GERAL DE TAXAS E PREÇOS

Data: outubro de 2016

c) Assumir a responsabilidade da conceção, construção e exploração dos ativos
necessários ao desenvolvimento das competências, bem como mantê-los em bom
estado de funcionamento e conservação;
d) Promover a atualização tecnológica dos sistemas, nomeadamente quando daí resulte
um aumento da eficiência técnica e da qualidade ambiental das suas utilidades
prestadas;
e) Promover a atualização anual da tabela de taxas e assegurar a sua divulgação junto
dos utilizadores, designadamente nos postos de atendimento e no seu sítio na
Internet;
f) Proceder em tempo útil à emissão das guias de recebimento, faturas ou documento
equivalente, correspondentes aos serviços prestados e à respetiva cobrança;
g) Disponibilizar meios de pagamento que permitam aos utilizadores cumprir as suas
obrigações com o menor incómodo possível;
h) Dispor de serviços de atendimento aos utilizadores;
i) Manter um registo atualizado dos processos das reclamações dos utilizadores e
garantir a sua resposta no prazo legal;
j) Prestar informação essencial sobre a sua atividade;
k) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento.

Artigo 13 .º Deveres dos utilizadores
Compete aos utilizadores, designadamente:
a) Cumprir o presente Regulamento;
b) Não fazer uso indevido ou danificar quaisquer ativos da JFO;
c) Manter em bom estado de funcionamento os ativos objeto da sua utilização;
d) Avisar a JFO de eventuais anomalias de que tomem conhecimento;
e) Pagar pontualmente as importâncias devidas, nos termos da legislação em vigor, do
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presente projeto de Regulamento.

Artigo 14 .º Direito à informação
1. Os utilizadores têm o direito a ser informados de forma clara e conveniente pela JFO
sobre as condições em que os serviços são prestados e as taxas e preços aplicáveis.
2. A JFO dispõe de um sítio na Internet no qual é disponibilizada a informação essencial
sobre a sua atividade, designadamente:
a) Identificação da JFO, suas competências e âmbito de atuação;
b) Relatório e contas ou documento equivalente de prestação de contas;
c) Regulamentos dos Serviços;
d) Tabelas de Taxas e Preços;
e) Condições relativas à prestação dos serviços aos utilizadores;
f) Indicadores de qualidade do serviço prestado aos utilizadores;
g) Informações sobre interrupções dos serviços;
h) Contactos e horários de atendimento.

Artigo 15 .º Atendimento ao público
1. A JFO dispõe de locais de atendimento ao público e de um serviço de atendimento
telefónico, através dos quais os utilizadores a podem contactar diretamente.
2. Pode a JFO dispor igualmente de um serviço de atendimento através do seu sítio na
Internet ou outra plataforma eletrónica adequada para o efeito.
3. O atendimento ao público é efetuado nos dias úteis, de acordo com o horário publicitado
no sítio da Internet e nos serviços da JFO, tendo uma duração mínima de 7 horas diárias.
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CAPÍTULO III - DA EXECUÇÃO DO REGULAMENTO
Artigo 16 .º Forma do pedido ou requerimento
1. Todos os interessados, para a atribuição de atestados, autorizações e licenças, ou outros
documentos emitidos pelos serviços (utilidades) da JFO, deverão apresentar o seu
pedido por escrito nos serviços da JFO, dirigido ao Presidente da Junta de Freguesia,
salvo nos casos e condições em que a lei admita a sua formulação:
a) verbal ou telefónica;
b) através de plataforma eletrónica, quando disponível (p.e. Mera Comunicação Prévia,
via “Balcão do Empreendedor”).
2. Entre outros dados, a apresentação de requerimento deve conter as seguintes menções:
a) A indicação do órgão ou serviço a que se dirige;
b) A identificação do requerente, com indicação do nome completo, número do bilhete
de identidade e de contribuinte, ou do Cartão de Cidadão, residência, contactos
(telefone, e-mail e telemóvel) e qualidade em que intervém;
c) A exposição dos factos em que se baseia o pedido e, quando tal seja possível ao
requerente, os respetivos fundamentos de direito;
d) A indicação da pretensão em termos claros e precisos;
e) A data e a assinatura do requerente ou de outrem a seu rogo.
3. O requerimento pode ser apresentado em mão, enviado por correio, fax, e-mail ou
outros meios eletrónicos disponíveis.
4. Os requerimentos dirigidos à JFO devem ser, em regra, feitos nos modelos normalizados,
quando existam, sem prejuízo das prerrogativas concedidas pelo Decreto-Lei nº 135/99,
de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 29/2000, de 13 de
março.
5. Os requerimentos apresentados eletronicamente contêm o formato definido, para cada
caso, nas respetivas plataformas eletrónicas, quando estas se encontrem disponíveis
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para o efeito.
6. Os requerimentos devem ser apresentados com a antecedência identificada, nos
regulamentos específicos, relativamente ao ato ou facto objeto do pedido, sob pena de
causar atrasos na sua entrega, ou de poderem ser liminarmente rejeitados pelos
serviços.
7. Os impressos dos pedidos e requerimentos tipo, das utilidades prestadas pela JFO,
podem ser obtidos diretamente nos serviços de atendimento, ou em plataforma
eletrónica que se encontre disponível para o efeito, nomeadamente, no Sítio da Internet
da JFO e no “Balcão do Empreendedor”.

Artigo 17 .º Urgência
Sempre que o interessado requeira urgência na emissão de documentos, será devida uma
sobretaxa de montante igual a 50% do valor da taxa aplicável, sendo dada indicação desta
solicitação e sobretaxa devida no respetivo requerimento.

Artigo 18 .º Conferência da assinatura nos requerimentos ou petições
Salvo quando a lei expressamente imponha o reconhecimento notarial da assinatura nos
requerimentos ou petições, aquela, sempre que exigível, será conferida pelos serviços
recebedores, contra a exibição do bilhete de identidade, cartão de cidadão ou passaporte do
signatário do documento, devendo o funcionário recebedor apor a sua rubrica e respetiva
identificação, como forma de evidência de conferência.

Artigo 19 .º Documentos originais
1. É obrigatória, para a instrução de processos graciosos, a apresentação dos documentos
originais ou fotocópia certificada dos mesmos.
2. Se o documento autêntico ou autenticado constar em arquivo, o funcionário competente
aporá a sua assinatura na respetiva fotocópia, declarando a sua conformidade com o
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original.
3. As fotocópias de documentos reconhecidos nos termos dos números anteriores não
produzem fé pública.

Artigo 20 .º Emissão de atestados, autorizações e licenças ou outros documentos
1. Os atestados, autorizações e licenças ou outros documentos emitidos pela JFO só podem
ser emitidos após liquidação e bom pagamento do valor das taxas respetivas, anexas ao
presente Regulamento.
2. Na sequência do deferimento do pedido ou requerimento, os serviços da JFO asseguram
a emissão do documento respetivo, na qual deve constar:
a) A identificação do titular - nome, morada ou sede e número de identificação fiscal;
b) O objeto e âmbito do documento, sua localização e caraterísticas;
c) As condições específicas ou impostas, caso aplicáveis;
d) A validade do documento, bem como o seu número de ordem;
e) A identificação do serviço emissor.

Artigo 21 .º Validade
1. Todos os documentos emitidos pela JFO têm o prazo de validade deles constantes.
2. As licenças concedidas ao abrigo da Tabela de Taxas caducam no final do ano civil a que
respeitam, salvo se outro prazo lhe for expressamente fixado, caso em que caducarão no
dia indicado na licença respetiva.
3. Sempre que tal se justifique, poderão ser emitidas licenças com prazo de validade
inferior a um ano.
4. O cômputo do termo dos prazos das licenças e autorizações conta-se nos termos da
alínea c) do artigo 279.º do Código Civil.
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Artigo 22 .º Renovação
1. Todos os documentos emitidos pela JFO, objeto de renovação, consideram-se emitidos
nas condições em que foram concedidos os correspondentes documentos iniciais.
2. Salvo determinação de vontade em contrário, os documentos com carácter periódico e
regular consideram-se automaticamente renovados por bom pagamento das respetivas
taxas, pressupondo-se a inalterabilidade dos termos e condições dos respetivos
documentos.
3. A falta de interesse na renovação implica pedido expresso formal e tem como
consequência o cancelamento da licença ou autorização, que produz efeitos para o
período imediatamente a seguir.
4. Tem igualmente como consequência o cancelamento da licença ou autorização o não
pagamento das taxas devidas.
5. Para efeitos do presente Regulamento, quando o interessado proceda à adequada
identificação do documento e à remessa, por cheque ou vale postal, transferência
bancária ou outro meio de pagamento válido, da importância correspondente ao valor
da taxa devida pela renovação da licença, atestado, autorização ou outro documento,
este é renovado, e é enviado por correio se o particular juntar um envelope devidamente
estampilhado.
6. Excetuam-se do ponto anterior os casos é que é obrigatória por lei a submissão de novo
requerimento.

Artigo 23 .º Caducidade das licenças
Os documentos emitidos pela JFO, caducam nas seguintes condições:
a) Quando os respetivos titulares dos documentos tenham solicitado o seu
cancelamento, antes de expirado o respetivo prazo;
b) Por decisão da JFO, nos casos de alteração dos requisitos de base do titular ou
incumprimento de condições legais;
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c) Por ter expirado o respetivo prazo, no caso de documentos não renováveis
automaticamente.

Artigo 24 .º Averbamentos
1. Mediante requerimento fundamentado e instruído com a apresentação dos documentos
autênticos ou autenticados, poderá ser autorizado o averbamento dos procedimentos e
restantes títulos emitidos pelo JFO.
2. Os pedidos de averbamento de titular de licença devem ser apresentados no prazo de
trinta dias a contar da verificação dos factos que o justifiquem, sob pena de caducidade.
3. As pessoas singulares ou coletivas que transfiram a propriedade, as instalações, ou
cedam exploração, têm de autorizar o averbamento a favor das pessoas a quem fizeram
as transmissões.

Artigo 25 .º Devolução de documentos
1. Os documentos autenticados apresentados pelos requerentes para comprovar
afirmações ou factos de interesse particular poderão ser devolvidos, quando
dispensáveis.
2. Quando o conteúdo dos documentos autênticos deva ficar apenso no processo e o
apresentante manifestar interesse na posse dos mesmos, os serviços extrairão
fotocópias necessárias e devolverão o original, cobrando a respetiva taxa.
3. O funcionário que proceder à devolução dos documentos anotará sempre naquela
petição que verificou a respetiva autenticidade e conformidade, rubricando e referindo a
entidade emissora e sua data, cobrando recibo.

Artigo 26 .º Precariedade
Salvo o disposto em lei especial, todos os licenciamentos, autorizações, atestados ou outros
documentos emitidos pela JFO, que sejam considerados precários por disposição legal, por
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regulamento ou pela natureza dos bens em causa, podem cessar por motivos de interesse
público devidamente fundamentado, sem que haja lugar a indemnização, sem prejuízo da
restituição do valor correspondente à taxa no montante proporcional à fração de tempo não
utilizada.

Artigo 27 .º Meras comunicações prévias e comunicações prévias com prazo
1. As Meras Comunicações Prévias e as Comunicações Prévias com Prazo podem ser
submetidas e liquidadas presencialmente, nos serviços de atendimento da JFO, ou
eletronicamente,

quando

a

respetiva

plataforma

eletrónica

(“Balcão

do

“Empreendedor”) se encontre disponível.
2. A liquidação das taxas referentes a Meras Comunicações Prévias e as Comunicações
Prévias com Prazo efetuada eletronicamente é realizada conforme as instruções
publicadas no “Balcão do Empreendedor”, quando este se encontre disponível.

Artigo 28 .º Cedência de instalações e equipamentos e prestação de outros serviços
1. A cedência de instalações e equipamentos da Junta de Freguesia ou sob gestão da
mesma é realizada a título temporário ou permanente, e mediante o pagamento dos
valores estabelecidos na Tabela de Taxas e Preços anexa ao presente Regulamento.
2. A cedência de espaços e equipamentos a título temporário destina-se à realização, por
particulares ou entidades coletivas, de atividades e eventos de natureza desportiva,
social, cultural e recreativa.
3. A utilização dos espaços e equipamentos a título temporário é realizada nos horários
estabelecidos para o efeito pela Junta de Freguesia, estando sujeita à verificação de
disponibilidade dos mesmos.
4. Pode ser realizada reserva prévia dos horários pretendidos para utilização das
instalações ou equipamentos, a qual apenas se tornará efetiva após cobrança integral ou
parcial (sob a forma de sinal) dos respetivos valores.
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5. A utilização das instalações e equipamentos é cedida mediante assinatura de termo de
responsabilidade relativamente a qualquer dano que possa ocorrer no espaço ou
equipamento cedido, devendo o mesmo ser restituído nas mesmas condições em que foi
entregue.
6. No caso de cedência de espaços a título permanente, realizada mediante o pagamento
do valor mensal estipulado para o efeito na Tabela de Taxas e Preços anexa ao presente
Regulamento, é celebrado um protocolo entre a Junta de Freguesia e a entidade
requerente, especificando as respetivas condições, nomeadamente o prazo de vigência
do mesmo e a responsabilidade por eventuais danos materiais.
7. Na cedência de viaturas, todas as despesas relativas a portagens são da responsabilidade
da entidade requerente.
8. Na prestação de serviços de saúde e bem-estar, as consultas e os tratamentos são
realizados mediante marcação, nos horários estabelecidos para o efeito pela Junta de
Freguesia, estando sujeitas à verificação de disponibilidade dos mesmos.
9. A prestação de tratamentos de saúde e bem-estar, que não serviços de enfermagem,
está sujeita à realização de consulta prévia de avaliação do estado de saúde do utente.

Artigo 29 .º Iniciativas pontuais
A Junta de Freguesia pode estabelecer a realização de iniciativas pontuais não contempladas
no presente Regulamento, mediante definição do respetivo quadro normativo e de uma
grelha padrão de apuramento dos respetivos custos e taxas ou preços a aplicar, a aprovar
pelo órgão executivo e a publicitar oportunamente nos meios adequados para o efeito.

Artigo 30 .º Valor das taxas
1. O valor das taxas a cobrar pela Junta de Freguesia de Olivais, é apresentado na Tabela de
Taxas e Preços em Anexo I e faz parte integrante deste Regulamento.
2. A fundamentação económico-financeira e fórmulas de cálculo das taxas encontram-se no
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Anexo III a este Regulamento, do qual é parte integrante.

Artigo 31 .º Não incidência de adicionais
Salvo legislação em contrário, sobre as taxas e preços não recai qualquer adicional para o
Estado, ou outras entidades públicas, pelo que os montantes cobrados constituem única e
exclusivamente receita da Junta de Freguesia de Olivais.

Artigo 32 .º Aplicação do IVA
1. Nas taxas e preços sujeitas ao imposto sobre o valor acrescentado (IVA), ao valor
indicado acresce o valor deste imposto, de acordo com a taxa em vigor.
2. A tabela de taxas e preços, identifica a sujeição ou não do IVA, através de alíneas com o
seguinte designativo:
a) Nor - com IVA à taxa normal;
b) Red - com IVA à taxa reduzida;
c) Ise - isento de IVA;
d) Não - não sujeito.

Artigo 33 .º Liquidação e cobrança
1. A liquidação é o ato tributário através do qual é fixado o montante a pagar pelo cidadão,
sendo efetuada pelo serviço ao qual, na orgânica da Junta de Freguesia, tenha sido
atribuída essa competência.
2. A liquidação e o pagamento são efetuados, sempre que possível, aquando da
apresentação do pedido, requerimento ou autorização ou do ato pretendido.
3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, as taxas devem ser liquidadas antes da
concessão das licenças, atestados, autorizações ou outros documentos solicitados à JFO
e antes de praticados ou verificados os atos a que respeitam.
4. A liquidação das taxas e preços não precedida de processo é efetuada nos respetivos
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documentos de cobrança.
5. Os valores previstos na Tabela de Taxas e Preços anexa ao presente Regulamento são
acrescidos de imposto de valor acrescentado (IVA) e de imposto de selo, quando
legalmente devidos.
6. Os valores determinados após aplicação do IVA são arredondados por excesso, para a
segunda casa decimal.
7. De todas as taxas e preços cobrados pela Junta de Freguesia, será emitida guia de
recebimento ou documento equivalente que comprove o respetivo pagamento,
nomeadamente recibo, emitido pelo serviço competente.
8. O funcionário responsável pela tramitação dos processos em que é feita a liquidação
deve anexar ao mesmo cópia do documento de cobrança ou nota com a sua cabal
informação.
9. No âmbito dos regimes previstos pelo Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, o
pagamento das taxas é efetuado da seguinte forma:
a) Se o procedimento for realizado presencialmente, o pagamento é efetuado pelos
meios disponíveis na Junta de Freguesia;
b) Se o procedimento for realizado eletronicamente, a Junta de Freguesia tem cinco
dias para notificar o requerente, para o e-mail indicado pelo mesmo aquando da
submissão do formulário, com o montante e formas de pagamento. Para facilitar
este processo, a Junta de Freguesia pode no “Balcão do Empreendedor” os meios de
pagamento que tem disponíveis.

Artigo 34 .º Revisão da liquidação
1. Verificando-se que, na liquidação de taxas e demais receitas, se cometeram erros ou
omissões, dos quais tenham resultado prejuízos para a JFO, sem prejuízo de
procedimento por contraordenação, quando tal se justifique, promove-se, de imediato a
liquidação adicional, desde que ainda não decorrido o respetivo prazo de caducidade.
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2. O devedor é notificado dos fundamentos da liquidação adicional e do montante a pagar
no prazo de 15 (quinze dias) sob pena de, não o fazendo, se proceder à cobrança
coerciva.
3. Da notificação deverão constar os fundamentos da liquidação adicional, o montante, o
prazo para pagar e ainda que o não pagamento, findo aquele prazo, implica a cobrança
coerciva nos termos deste Regulamento.
4. Quando haja sido liquidada quantia superior à devida, deverão os serviços promover,
independentemente da reclamação do interessado, e mediante despacho do Presidente
da Junta de Freguesia, a restituição imediata ao interessado da importância cobrada a
mais.
5. Não se procede a liquidação adicional ou restituição se o seu quantitativo for igual ou
inferior ao valor de Euros 2,50 (dois euros e cinquenta cêntimos).

Artigo 35 .º Pagamento
1. Salvo disposição em contrário em regulamento próprio, o pagamento das taxas e preços
será efetuado antes ou no momento da execução do ato ou serviço a que respeitem.
2. As taxas e preços são pagos em moeda corrente, por numerário, cheque, transferência
bancária ou multibanco ou por outros meios utilizados pelos serviços dos correios ou
pelas instituições de crédito que a lei expressamente autorize.
3. No caso da Mera Comunicação Prévia e da Comunicação Prévia Com Prazo, a liquidação
do valor das taxas é efetuada conforme instruções publicadas no “Balcão do
Empreendedor”, quando esta plataforma se encontre disponível para o efeito.
4. Quando a liquidação dependa de organização de processo especial ou de prévia
informação de serviços oficiais, e salvo disposição em contrário, o pagamento das taxas
deve ser efetuado no prazo de oito dias, a contar da data do aviso que comunica o
deferimento do pedido.
5. O pagamento pode ser efetuado pelos meios admitidos na lei, considerando-se a
prestação tributária extinta quando confirmada a boa cobrança.
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6. O pagamento pode ser efetuado:
a) Diretamente nos serviços de atendimento;
b) Por transferência bancária, devendo, neste caso, o sujeito passivo remeter à JFO
comprovativo da mesma;
c) Na rede caixa automática multibanco, por referência bancária, quando disponível;
d) Pela Internet, através de telemultibanco ou outro pagamento online, quando
disponível.
7. Exceto no caso de dedução de reclamação ou impugnação e prestação de garantia
idónea, nos termos da lei, a prática de ato ou utilização de facto sem o prévio
pagamento das taxas respetivas constitui facto contraordenacional.

Artigo 36 .º Pagamento em prestações
1. O Presidente da Junta pode autorizar o pagamento em prestações, nos termos da Lei
Geral Tributária e do Código do Procedimento e de Processo Tributário, desde que se
encontrem reunidas as condições para o efeito, designadamente comprovação da
situação económica do requerente que não lhe permite o pagamento integral da dívida
de uma só vez, no prazo estabelecido para pagamento voluntário.
2. Os pedidos de pagamento em prestações devem conter a identificação do requerente, a
natureza da dívida e o número de prestações pretendidas, os motivos que fundamentam
o pedido, e sempre que solicitado, documentos comprovativos.
3. No caso do deferimento do pedido, ao valor de cada prestação acrescem os juros legais,
contados sobre o respetivo montante, desde o termo do prazo para pagamento
voluntário até à data do pagamento efetivo de cada uma das prestações, os quais não
são incluídos no cálculo da prestação sendo acrescidos na guia de pagamento.
4. A falta de pagamento de qualquer prestação implica o vencimento imediato das
seguintes.
5. Todas as prestações têm uma periodicidade mensal.

MR.400.01.Vers.1.0.a

Página 23 de 58

REGULAMENTO
Vers.: 1.2

400 – GERAL DE TAXAS E PREÇOS

Data: outubro de 2016

6. O número das prestações não pode exceder 36 e o valor de qualquer das prestações não
pode ser inferior a 1 unidade de conta no momento da autorização.
7. Nos casos em que se demonstre notória dificuldade financeira e previsíveis
consequências económicas para os devedores, poderá ser alargado o número de
prestações mensais até 5 anos, se a dívida exequenda exceder 500 unidades de conta no
momento da autorização, não podendo então nenhuma delas ser inferior a 10 unidades
da conta.

Artigo 37 .º Incumprimento de pagamentos
1. São devidos juros de mora pelo cumprimento extemporâneo da obrigação de pagamento
das taxas.
2. A taxa de juros de mora a aplicar é a definida, para cada ano, pela Agência de Gestão da
Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), através de Aviso publicado em Diário da República,
até ao dia 31 de dezembro do ano anterior.
3. Estão isentas de juros de mora as dívidas abrangidas por legislação especial em que se
faça expressa referência, quer à não sujeição a juros de mora, quer a outro
procedimento relativo à falta de pagamento nos prazos estabelecidos.
4. As dívidas que não forem pagas voluntariamente são objeto de cobrança coerciva
através de processo de execução fiscal, nos termos do Código do Procedimento e de
Processo Tributário.

Artigo 38 .º Recuperação de créditos por dívidas
A recuperação de créditos por dívidas rege-se pelas normas estipuladas para o pagamento
em prestações, estipuladas no artigo 36º do presente regulamento.

Artigo 39 .º Extinção do procedimento
1. Sem prejuízo no disposto no número seguinte e no artigo 38º, o não pagamento das

MR.400.01.Vers.1.0.a

Página 24 de 58

REGULAMENTO
Vers.: 1.2

400 – GERAL DE TAXAS E PREÇOS

Data: outubro de 2016

taxas e outras receitas da Junta de Freguesia no prazo estabelecido para o efeito implica
a extinção do procedimento.
2. Poderá o interessado obstar à extinção do procedimento, desde que efetue o pagamento
da quantia liquidada nos quinze dias seguintes ao termo do prazo de pagamento
respetivo.

CAPÍTULO IV - ISENÇÕES E REDUÇÕES
Artigo 40 .º Disposição geral das isenções e reduções
1. As isenções e reduções previstas na presente parte e tabela de taxas e preços anexa ao
presente Regulamento foram ponderadas em função da relevância da atividade
desenvolvida pelos respetivos sujeitos passivos e do seu reflexo no interesse público
local, das atribuições e competências da JFO que se pretendem fomentar, do
desenvolvimento sustentável, da promoção de procedimentos de simplificação
administrativa, da implementação de utilização de novos meios de comunicação, dos
princípios gerais do direito administrativo e das preocupações sociais de proteção e
apoio aos estratos sociais mais desfavorecidos.
2. As isenções e reduções não dispensam a obrigatoriedade dos interessados requererem à
JFO as necessárias licenças e ou autorizações, quando devidas, nos termos da lei ou de
disposição regulamentar.
3. As isenções e reduções referidas devem ser requeridas à JFO, acompanhadas dos
documentos comprovativos das situações invocadas.
4. As falsas declarações integram o crime de falsificação de documentos previsto no Código
Penal, e obrigam à devolução, em quintuplicado, da isenção ou redução concedida, para
além de, suspensão do procedimento até à regularização da situação.
5. Salvo disposição legal ou regulamentar diversa, e sem prejuízo de eventual delegação no
Presidente da Junta, compete à Junta de Freguesia deliberar sobre as isenções e
reduções a aplicar.
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6. Previamente à decisão ou deliberação de isenção ou de redução, devem os serviços
competentes, no respetivo processo, informar fundamentadamente o pedido.

Artigo 41 .º Isenções objetivas
1. As isenções objetivas respeitam essencialmente às atividades que se visam promover,
pelo seu interesse, o desenvolvimento económico sustentável, o bem-estar social, o
ambiente, a educação e a cultura.
2. Estão isentos do pagamento de taxa:
a) O registo e licença de cães-guia e de animais recolhidos em instalações pertencentes
a sociedades zoófilas legalmente constituídas e sem fins lucrativos e nos canis
municipais;
b) Qualquer outro processo, que a lei contemple.

Artigo 42 .º Isenções subjetivas
Estão isentos do pagamento de taxas, para além dos casos previstos por lei:
a) As pessoas com deficiência com grau de incapacidade superior a 70 %, devidamente
comprovada;
b) As pessoas em situação de insuficiência económica;
c) Outras entidades, particulares ou coletivas, no âmbito do presente Regulamento e
respetiva Tabela anexa, quando no âmbito de atividades ou situações consideradas
pela JFO de interesse autárquico, em linha com as suas orientações estratégicas e
políticas sociais e de gestão, analisadas caso a caso e devidamente fundamentadas.

Artigo 43 .º Reconhecimento das isenções
1. As isenções referidas são reconhecidas pelo serviço competente para a liquidação da
taxa e são de reconhecimento automático e de forma graciosa.

MR.400.01.Vers.1.0.a

Página 26 de 58

REGULAMENTO
Vers.: 1.2

400 – GERAL DE TAXAS E PREÇOS

Data: outubro de 2016

2. As isenções referidas, por norma, são objeto de despacho pelo Presidente da Junta de
Freguesia.

Artigo 44 .º Reduções
1. Os trabalhadores e os eleitos da Junta de Freguesia de Olivais, em linha com as suas
políticas de gestão de recursos humanos, e mediante apresentação de requerimento,
beneficiam de uma redução de 35% dos valores a pagar relativamente aos serviços
constantes no Anexo IV.
2. Na ausência do cumprimento das obrigações inerentes à utilização dos serviços referidos
no número anterior, legal ou regulamentarmente definidas, os trabalhadores e eleitos
perdem direito ao benefício no mesmo enunciado.
3. Os estudantes que sejam residentes ou frequentem os estabelecimentos de ensino da
Freguesia e os professores que exerçam atividade nos estabelecimentos escolares da
Freguesia beneficiam de uma redução de 50% das taxas de reprodução de documentos
na Biblioteca.
4. Pode a JFO deliberar sobre outras reduções, em linha com as suas orientações
estratégicas e políticas sociais e de gestão, analisadas caso a caso e devidamente
fundamentadas.

Artigo 45 .º Cumulação de isenções e reduções
Exceto nos casos especialmente previstos na Lei, as isenções e reduções de taxas e preços
não são cumulativas, aproveitando-se a mais vantajosa para o requerente.

CAPÍTULO V - FISCALIZAÇÃO E REGIME SANCIONATÓRIO
Artigo 46 .º Fiscalização
São competentes para fiscalizar o cumprimento das disposições contidas no presente
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Regulamento e outras contidas em Regulamentos específicos da JFO:
a) A JFO, através dos seus serviços;
b) As autoridades policiais e administrativas a quem a lei atribua tal competência.

Artigo 47 .º Instauração e instrução de contraordenações
1. Compete à JFO a instauração e a instrução dos processos de contraordenação, assim
como a aplicação das respetivas coimas e sanções acessórias no âmbito das atividades
inerentes às taxas e preços previstos no presente Regulamento e Tabela anexa, nos
termos definidos no presente capítulo, nos respetivos Regulamentos e na legislação
aplicável.
2. A determinação da instauração dos processos de contraordenação e a aplicação das
coimas, nos termos da lei, é da competência do Presidente da Junta de Freguesia, que
pode delegar em qualquer dos restantes membros da Junta.
3. A aplicação das sanções acessórias é da competência da Junta de Freguesia.

Artigo 48 .º Responsabilidade contraordenacional
1. Constitui ilícito contraordenacional todo o ato ou omissão que infrinja deveres ou
prescrições impostos por este Regulamento ou outros da JFO, como tal tipificados no
presente capítulo.
2. Os ilícitos contraordenacionais são puníveis com coima e sanções acessórias.
3. A negligência e a tentativa são puníveis.
4. O disposto no presente Regulamento não prejudica a possibilidade da existência de
outras disposições sobre a matéria, de natureza legal ou regulamentar.

Artigo 49 .º Contraordenações e coimas
1. Sem prejuízo do eventual procedimento criminal e das regras insertas em lei especial ou
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regulamento setorial, quando aplicável, constituem contraordenações:
a) As infrações às normas reguladoras das taxas;
b) A inexatidão ou falsidade dos elementos fornecidos pelos interessados em
requerimento.
2. Os casos previstos no número anterior são sancionados com coima de 1 a 5 vezes a
retribuição mínima mensal garantida.
3. A determinação da medida da coima a aplicar faz-se em função da gravidade da
contraordenação, do grau de culpa do agente e da sua situação económica e patrimonial,
considerando essencialmente os seguintes fatores:
a) O perigo que envolva para as pessoas, a saúde pública, o ambiente e o património
público ou privado;
b) O benefício económico obtido pelo agente com a prática da contraordenação,
devendo, sempre que possível, exceder esse benefício.
4. Na graduação das coimas poderá atender-se, ainda, ao tempo durante o qual se
manteve a situação de infração, se for continuada, e à existência ou não de reincidência.
5. As contraordenações e coimas relativas às competências previstas no artigo 12.º da Lei
56/2012, de 8 de novembro reguladas pelos regulamentos municipais e nos termos aí
consagrados, são as previstas nos Regulamentos da Câmara Municipal de Lisboa e
aprovadas em Assembleia Municipal.

Artigo 50 .º Sanções na utilização de instalações e outros serviços
Aos utentes individuais e coletivos que infrinjam os Regulamentos e demais normas
inerentes à utilização de instalações da JFO e de outros serviços prestados pela JFO,
atendendo à gravidade da infração, pode ser aplicada uma das seguintes sanções:
a) Suspensão temporária do direito de acesso;
b) Perda do direito de acesso e permanência na atividade;
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c) Interdição de entrada nos espaços ou instalações respetivas, efetuada pelos
funcionários da Junta, podendo ser solicitada a intervenção de forças públicas de
segurança se o utente não acatar essa determinação.

Artigo 51 .º Sanções acessórias
Sem prejuízo da aplicação das coimas previstas no presente capítulo, podem ainda ser
aplicáveis as seguintes sanções acessórias, a determinar em função dos critérios enunciados
para a aplicação das coimas:
a) Perda a favor da Junta de Freguesia dos objetos utilizados na prática da infração;
b) Interdição do exercício de profissões ou atividades na área da Junta de Freguesia,
cujo exercício dependa de licença ou autorização dos seus órgãos;
c) Privação do direito a subsídio ou benefício outorgado pelos órgãos competentes da
Junta de Freguesia;
d) Privação do direito de participar em feiras ou mercados da Junta de Freguesia;
e) Privação do direito de participar em arrematações ou concursos públicos que
tenham por objeto a empreitada ou a concessão de obras públicas na Freguesia, o
fornecimento de bens e serviços, a concessão de serviços públicos que seja da
competência da Junta de Freguesia e a atribuição de licenças ou alvarás;
f) Encerramento de estabelecimento cujo funcionamento esteja sujeito a autorização
ou licença da Junta de Freguesia, quando a ele esteja diretamente relacionado o
cometimento da infração;
g) Suspensão de autorizações ou outras permissões administrativas relacionadas com o
exercício da respetiva atividade.

Artigo 52 .º Dever de participação
Os funcionários da JFO integrados nas unidades orgânicas responsáveis pela aplicação do
presente Regulamento e dos Regulamentos de atividades da competência da JFO, logo que
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tenham conhecimento da prática de qualquer infração aos mesmos, estão obrigados a
comunicá-la, de imediato, ao seu superior hierárquico.

Artigo 53 .º Instrução do processo
1. Durante a instrução do processo, o arguido pode requerer a audição de testemunhas ou
a promoção de diligências que considere necessárias ao apuramento da verdade.
2. Todas as decisões, despachos e demais medidas tomadas no decurso do processo serão
comunicadas às pessoas a quem se dirigem, nos termos da legislação em vigor.

Artigo 54 .º Apreensão provisória de objetos
1. Podem ser provisoriamente apreendidos os objetos que serviram, ou estavam
destinados a servir, para a prática de uma contraordenação, bem como quaisquer outros
que sejam suscetíveis de servir de prova.
2. Os objetos apreendidos são restituídos quando se tornar desnecessária a sua apreensão,
para efeitos de prova, ou logo que a decisão condenatória se torne definitiva, a menos
que a Junta de Freguesia pretenda declará-los perdidos, a título de sanção acessória.

Artigo 55 .º Direito de audição do arguido
Nunca poderá ser aplicada uma coima ou sanção acessória sem antes se ter assegurado ao
arguido a possibilidade de se pronunciar sobre o caso.

Artigo 56 .º Registo das penas
As sanções aplicadas a cada agente são sempre registadas no respetivo processo individual.
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CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS E COMPLEMENTARES
Artigo 57 .º Publicidade
A Junta de Freguesia disponibilizará à população em formato de papel a afixar nos edifícios
das sedes da Junta e da Assembleia de Freguesia e em formato digital a publicar no seu sítio
da internet, o presente Regulamento e Tabela de Taxas e Preços.

Artigo 58 .º Caducidade do direito à liquidação
O direito da Junta de Freguesia de liquidar as taxas caduca se a liquidação não for
validamente notificada ao sujeito passivo no prazo de quatro anos a contar da data em que
o facto tributário ocorreu.

Artigo 59 .º Prescrição
1. As dívidas por taxas 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.

Artigo 60 .º Garantias
1. Os sujeitos passivos das taxas podem reclamar ou impugnar a respetiva liquidação.
2. A reclamação é deduzida perante a Junta de Freguesia no prazo de 30 dias a contar da
notificação da liquidação.
3. A reclamação presume-se indeferida para efeitos de impugnação judicial se não for
decidida no prazo de 60 dias.
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4. Do indeferimento tácito ou expresso cabe impugnação judicial para o tribunal
administrativo e fiscal da área da Freguesia, no prazo de 60 dias a contar do
indeferimento.
5. A impugnação judicial depende da prévia dedução da reclamação prevista no n.º 2 do
presente artigo.

Artigo 61 .º Direito subsidiário
Em tudo o que não se encontre especialmente previsto neste Regulamento é aplicável o
disposto na legislação em vigor.

Artigo 62 .º Interpretação e integração de lacunas
1. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação do presente
Regulamento são resolvidos por recurso aos critérios legais de interpretação e
integração de lacunas.
2. A interpretação e integração das lacunas suscitadas na aplicação do presente
Regulamento compete à Junta de Freguesia, sem prejuízo de delegação no Presidente da
Junta.

Artigo 63 .º Disposição revogatória
Ficam revogadas todas as disposições anteriores em matéria de taxas vigentes na Junta de
Freguesia de Olivais.

Artigo 64 .º Regime transitório de taxas
Nos casos aplicáveis, mantêm-se em vigor as normas de salvaguarda previstas no artigo 38.º
do Regulamento Geral de Taxas, Preços e Outras Receitas do Município de Lisboa, com a
seguinte adaptação: o valor da taxa a atingir em cada ano (Tbn) será o fixado pela JFO na sua
Tabela de Taxas e Preços.
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Artigo 65 .º Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação, a sua
publicação em edital, a afixar no edifício da sede da Junta de Freguesia, após aprovação pela
Assembleia de Freguesia.
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ANEXO I - TABELA DE TAXAS E PREÇOS DA JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAIS
TABELA DE TAXAS E PREÇOS
Artigo / Nº /
Alínea

Designação

Valor

IVA

CAPÍTULO I
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1.

Atestados e documentos análogos

Não

1.1.

Em papel timbrado da Junta de Freguesia

5,1100

1.2.

Em impresso próprio

3,6500

2.

Reprodução e impressão de documentos

2.1.

Formato A4 - Preto e branco - Frente

0,1000

2.2.

Formato A4 - Preto e branco - Frente e verso

0,1500

2.3.

Formato A4 - Cores - Frente

0,3500

2.4.

Formato A4 - Cores - Frente e verso

0,5900

2.5.

Formato A3 - Preto e branco - Frente

0,2000

2.6.

Formato A3 - Preto e branco - Frente e verso

0,3000

2.7

Formato A3 - Cores - Frente

0,7500

2.8

Formato A3 - Cores - Frente e verso

1,2000

3.

Certificação de fotocópias

3.1.

Até 4 páginas, inclusive

3.2.

A partir da 5.ª página, por cada página a mais

4.

Norm

Não

16,0000
2,1000

Acesso aos documentos administrativos - reprodução em:

Não

4.1

Folha A4, fotocópia a preto e branco, entre 1 e 50 unidades

0,0400

4.2

Folha A4, fotocópia a preto e branco, entre 51 e 100 unidades

0,0300

4.3

Folha A4, fotocópia a preto e branco, mais de 100 unidades

0,0200

4.4

Folha A3, fotocópia a preto e branco, entre 1 e 50 unidades

0,0800

4.5

Folha A3, fotocópia a preto e branco, entre 51 e 100 unidades

0,0700

4.6

Folha A3, fotocópia a preto e branco, mais de 100 unidades

0,0500

4.7

CD-RW, com capacidade de pelo menos 650MB, fornecido pelos serviços

8,3600

4.8

CD-RW, com capacidade de pelo menos 650MB, fornecido pelo utente

Gratuito

4.9

CD-R, com capacidade de pelo menos 650MB, fornecido pelos serviços

1,0000

4.10

CD-R, com capacidade de pelo menos 650MB, fornecido pelo utente

5.
6.
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Artigo / Nº /
Alínea

Designação

Valor

IVA

CAPÍTULO II
REGISTO E LICENCIAMENTO DE CANÍDEOS E GATÍDEOS
1.

Registo de cães e gatos

Não

1.1.

Categoria A - cão de companhia

2,5100

1.2.

Categoria B - cão com fins económicos

2,5100

1.3.

Categoria E - cão de caça

2,5100

1.4.

Categoria F - cão-guia

Isento

1.5.

Categoria G - cão potencialmente perigoso

2,5100

1.6.

Categoria H - cão perigoso

2,5100

1.7.

Categoria I - gato

2,5100

1.8.

De animais recolhidos em instalações pertencentes a sociedades zoófilas
legalmente constituídas e sem fins lucrativos e nos canis municipais

Isento

2.

Licenças (anuais)

Não

2.1.

Categoria A - cão de companhia

9,0400

2.2.

Categoria B - cão com fins económicos

5,0200

2.3.

Categoria E - cão de caça

2.3.1.

Até 4 cães (inclusivé), por cada

7,5200

2.3.2.

A partir de 4 cães, por cada

4,1000

2.4.

Categoria F - cão-guia

Isento

2.5.

Categoria G - cão potencialmente perigoso

4,2000

2.6.

Categoria H - cão perigoso

4,2000

2.7.

Categoria I - gato

4,2000

2.8.

De animais recolhidos em instalações pertencentes a sociedades zoófilas
legalmente constituídas e sem fins lucrativos e nos canis municipais

Isento

3.

Renovação de licenças fora do prazo

3.1.

Categoria A - cão de companhia

3.2.

Categoria B - cão com fins económicos

3.3.

Categoria E - cão de caça

3.3.1.

Até 4 cães (inclusivé), por cada

3.3.2.

A partir de 4 cães, por cada

Não

13,5600
7,5300

11,2800
6,1500

3.4.

Categoria F - cão-guia

4,2000

3.5.

Categoria G - cão potencialmente perigoso

6,3000

3.6.

Categoria H - cão perigoso

6,3000

3.7.

Categoria I - gato

6,3000

3.8.

De animais recolhidos em instalações pertencentes a sociedades zoófilas
legalmente constituídas e sem fins lucrativos e nos canis municipais

4,2000
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Artigo / Nº /
Alínea

Designação

Valor

IVA

CAPÍTULO III
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA
Aplicam-se as taxas previstas na Tabela de Taxas da Câmara Municipal de Lisboa
CAPÍTULO IV
PUBLICIDADE
Aplicam-se as taxas previstas na Tabela de Taxas da Câmara Municipal de Lisboa
CAPÍTULO V
OUTROS LICENCIAMENTOS
1.

Licenciamento do exercício da atividade de vendedor ambulante de lotarias

1.1.

Pelo pedido do exercício da atividade de venda ambulante de lotarias

1.2.

Pela emissão do cartão de vendedor ambulante de lotarias

2.

Licenciamento do exercício da atividade de arrumador de automóveis

2.1.

Pelo pedido do exercício da atividade de arrumador de automóveis

2.2.

Pela emissão do cartão de arrumador de automóveis

3.

Licenciamento para acampamentos ocasionais

4.

Licenciamento para realização de espetáculos desportivos e de divertimentos
públicos nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre

5.

Licenciamento de espetáculos em recintos improvisados

6.

Registo e licenciamento de máquinas de diversão

7.

Renovação de licenças e cartões fora do prazo

Não

14,3900
1,1500
Não

14,3900
1,1500
92,4800

Não

Aplicam-se as taxas
previstas na Tabela de
Taxas da Câmara
Municipal de Lisboa
+50 s/ taxa licença.
Se isento, montante
da licença

Não

CAPÍTULO VI
MERCADOS, FEIRAS E VENDA AMBULANTE
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.

Mercados, lojas e lugares
Ocupação de espaço e utilização de serviços

Ise

Lojas - por mês e por m2
Lojas com área até 40 m2

9,0300
2

2

1.1.1.2.

Lojas com área superior a 40 m (por cada m adicional)

1.1.1.3.

Agências bancárias e similares

MR.400.01.Vers.1.0.a
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Alínea
1.1.2.

Designação

Valor

IVA

Bancas/lugares - por mês e por metro linear

Ise

1.1.2.1.

Peixe

20,3200

1.1.2.2.

Outras

15,8100

1.1.3.
1.1.4.

Câmaras frigoríficas - por prateleira e por mês
Arrecadação - por mês e por m

10,1900

2

Norm

1.1.4.1.

Arrecadação privativa

9,0100

1.1.4.2.

Arrecadação coletiva

3,7200

1.1.5.

Consumo de gelo - por mês e por metro linear (bancas)

1.1.6.

Esplanadas

2.

Norm

23,8100

Norm

Aplicam-se as taxas previstas na
Tabela de Taxas da Câmara
Municipal de Lisboa

Venda ambulante - por dia e por m2

2,2700

Não

CAPÍTULO VII
UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.

Polidesportivo Dr. Alfredo Bensaúde - RALIS

Ise

Por hora
Período diurno
Entidades da Freguesia

1.1.1.1.1.

Particulares

10,5600

1.1.1.1.2

Organizações com fins lucrativos

15,0800

1.1.1.1.3.

Organizações sem fins lucrativos

8,2900

1.1.1.2.

Outras entidades

1.1.1.2.1.

Particulares

14,3300

1.1.1.2.2.

Organizações com fins lucrativos

15,0800

1.1.1.2.3.

Organizações sem fins lucrativos

12,8200

1.1.2.

Período noturno, fins-de-semana e feriados

1.1.2.1.

-

Entidades da Freguesia

1.1.2.1.1.

Particulares

12,4300

1.1.2.1.2.

Organizações com fins lucrativos

17,7600

1.1.2.1.3.

Organizações sem fins lucrativos

9,7700

1.1.2.2.

Outras entidades

1.1.2.2.1.

Particulares

16,8800

1.1.2.2.2.

Organizações com fins lucrativos

17,7600

1.1.2.2.3.

Organizações sem fins lucrativos

15,1000
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2.
2.1.
2.1.1.

Designação

Valor

IVA

Pavilhão Desportivo da Escola Sarah Afonso

Ise

Por hora (período noturno, fins-de-semana e feriados )
Entidades da Freguesia

2.1.1.1.

Particulares

14,4600

2.1.1.2.

Organizações com fins lucrativos

20,6600

2.1.1.3.

Organizações sem fins lucrativos

12,3900

2.1.2.

Outras entidades

2.1.2.1.

Particulares

19,6300

2.1.2.2.

Organizações com fins lucrativos

20,6600

2.1.2.3.

Organizações sem fins lucrativos

17,5600

3.
3.1.
3.1.1.

Ginásio da Escola Sarah Afonso

Ise

Por hora (período noturno, fins-de-semana e feriados )
Entidades da Freguesia

3.1.1.1.

Particulares

6,7700

3.1.1.2.

Organizações com fins lucrativos

9,6800

3.1.1.3.

Organizações sem fins lucrativos

5,8000

3.1.2.

Outras entidades

3.1.2.1.

Particulares

9,1900

3.1.2.2.

Organizações com fins lucrativos

9,6800

3.1.2.3.

Organizações sem fins lucrativos

8,2200

4.
4.1.
4.1.1.

Campo Exterior da Escola Sarah Afonso

Ise

Por hora (período noturno, fins-de-semana e feriados )
Entidades da Freguesia

4.1.1.1.

Particulares

8,7600

4.1.1.2.

Organizações com fins lucrativos

12,5100

4.1.1.3.

Organizações sem fins lucrativos

7,5100

4.1.2.

Outras entidades

4.1.2.1.

Particulares

11,8900

4.1.2.2.

Organizações com fins lucrativos

12,5100

4.1.2.3.

Organizações sem fins lucrativos

10,6300

MR.400.01.Vers.1.0.a
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CAPÍTULO VIII
UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS
1.
1.1.
1.1.1.

Biblioteca

Norm

Auditório
Por hora

1.1.1.1.

Entidades da Freguesia

25,6800

1.1.1.2.

Outras entidades

34,2500

1.1.2.

Por cada meio dia

1.1.2.1.

Entidades da Freguesia

1.1.2.2.

Outras entidades

1.2.
1.2.1.

91,4500
124,1100

Sala Polivalente
Por hora

1.2.1.1.

Entidades da Freguesia

18,3900

1.2.1.2.

Outras entidades

24,5200

1.2.2.

Por cada meio dia

1.2.2.1.

Entidades da Freguesia

64,2100

1.2.2.2.

Outras entidades

87,1400

1.3.
1.3.1.

Espaço Exterior
Por hora

1.3.1.1.

Entidades da Freguesia

56,1200

1.3.1.2.

Outras entidades

62,3500

1.3.2.

Por cada meio dia

1.3.2.1.

Entidades da Freguesia

206,6100

1.3.2.2.

Outras entidades

230,9200

2.
2.1.
2.1.1.

Casa da Cultura

Norm

Sala de Exposições
Por hora

2.1.1.1.

Entidades da Freguesia

25,1700

2.1.1.2.

Outras entidades

31,4600

2.1.2.

Por cada meio dia

2.1.2.1.

Entidades da Freguesia

2.1.2.2.

Outras entidades

MR.400.01.Vers.1.0.a
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2.2.
2.2.1.

Designação

Valor

IVA

Sala Multiusos
Por hora

2.2.1.1.

Entidades da Freguesia

18,7700

2.2.1.2.

Outras entidades

23,4600

2.2.2.

Por cada meio dia

2.2.2.1.

Entidades da Freguesia

65,6200

2.2.2.2.

Outras entidades

83,1200

3.
3.1.

Espaço da Juventude - Sala Polivalente RC/Cave

Norm

Por hora

3.1.1.

Entidades da Freguesia

14,6900

3.1.2.

Outras entidades

18,3600

3.2.

Por cada meio dia

3.2.1.

Entidades da Freguesia

50,3200

3.2.2.

Outras entidades

63,7400

4.
4.1.
4.1.1.

Espaços Escolares
Escola Sarah Afonso
Espaço exterior e refeitório - por cada meio dia

4.1.1.1.

Entidades da Freguesia

4.1.1.2.

Outras entidades

4.2.
4.2.1.

Norm

92,9900
109,4000

Restantes Escolas
Ginásio/Pavilhão e Refeitório - por cada meio dia

4.2.1.1.

Entidades da Freguesia

67,7300

4.2.1.2.

Outras entidades

79,6800

4.2.1.

Espaço Exterior e Refeitório - por cada meio dia

4.2.1.1.

Entidades da Freguesia

62,8500

4.2.1.2.

Outras entidades

73,9400

4.2.3.
4.2.3.1.

Ginásio/Pavilhão
Por hora

4.2.3.1.1.

Entidades da Freguesia

5,0100

4.2.3.2.2.

Outras entidades

8,7700

4.2.3.1.

Por cada meio dia

4.2.3.1.1.

Entidades da Freguesia

17,5100

4.2.3.2.2.

Outras entidades

32,8400
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CAPÍTULO IX
UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS DA JUNTA DE FREGUESIA
1.
1.1.

Sala Polivalente do Edifício Sede

Norm

Por hora

1.1.1.

Entidades da Freguesia

6,4800

1.1.2.

Outras entidades

9,2600

1.2.

Por cada meio dia

1.2.1.

Entidades da Freguesia

20,8700

1.2.2.

Outras entidades

30,4200

2.
2.1.

Outros espaços (Quinta das Laranjeiras)
Por mês

Ise

2.1.1.

Entidades da Freguesia

242,0300

2.1.2.

Outras entidades

284,7500
CAPÍTULO X
UTILIZAÇÃO DA FROTA AUTOMÓVEL

1.

Viatura - valor por Km

0,7400

Red

2.

Motorista - valor hora: dias de semana das 09h00 às 17h00

6,2600

Red

3.

Motorista - valor hora: restantes horas

Red

3.1.

17h00 às 18h00

8,3900

3.2.

Horas seguintes (cada)

9,4400

3.3.

Feriados e dias de descanso semanal (cada)

MR.400.01.Vers.1.0.a
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CAPÍTULO XI
SERVIÇOS DE SAÚDE E BEM ESTAR
1.

Serviços de Enfermagem

1.1.

Aplicação de colírio

0,6400

1.2.

Aplicação de vacinas/injeções

0,8000

1.3.

Colesterol

0,5200

1.4.

Emplastro e aplicação

0,9600

1.5.

Glicémia

0,8800

1.6.

Lavagem auricular

1,0400

1.7.

Penso grande

3,6000

1.8.

Penso médio

2,8000

1.9.

Penso pequeno

0,9600

1.10.

Peso

1.11.

Sutura

1.12.

Tensão arterial

1.13.

Teste de gravidez

2.

Fisioterapia

2.1.

Consulta

2.2.

Sessões de tratamento

Ise

Gratuito
3,2000
Gratuito
7,8000
Norm

5,7500

2.2.1.

Por sessão

2.2.2.

Pacote de 10 sessões

41,6600

2.2.3.

Pacote de 20 sessões

93,3600

MR.400.01.Vers.1.0.a
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3.

Designação

Valor

IVA

Osteopatia

Norm

3.1.

Consulta

5,7500

3.2.

Sessões de tratamento

3.2.1.

Por sessão

3.2.2.

Pacote de 10 sessões

41,6600

3.2.3.

Pacote de 20 sessões

93,3600

4.

5,7500

Acumpunctura

Norm

4.1.

Consulta

7,3000

4.2.

Sessões de tratamento

4.2.1.

Por sessão

7,3000

4.2.2.

Pacote de 10 sessões

59,3700

4.2.3.

Pacote de 20 sessões

126,3900

5.

Outras especialidades médicas

5.1.

Consulta

5.2.

Sessões de tratamento

Dependente
da
especialidade

7,1800

5.2.1.

Por sessão

7,1800

5.2.2.

Pacote de 10 sessões

53,9000

5.2.3.

Pacote de 20 sessões

119,3600
CAPÍTULO XII

CAF - COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA
1.
1.1.

Pré-Escolar - por mês

Ise

Acolhimento e/ou Prolongamento (8h às 9h e 15h30 às 17h30)

1.1.1.

Escalão A

5,0000

1.1.2.

Escalão B

15,0000

1.1.3.

Escalão C

25,0000

1.2.

Prolongamento II (17h30 às 19h00)

Ise

1.2.1.

Escalão A

5,0000

1.2.2.

Escalão B

15,0000

1.2.3.

Escalão C

25,0000

1.3.

Interrupções letivas (8h às 19h00)

1.3.1.

Escalão A

1.3.2.

Escalão B

1.3.3.

Escalão C

MR.400.01.Vers.1.0.a
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2.
2.1.

Designação

Valor

IVA

1º Ciclo do Ensino Básico - por mês
Acolhimento e/ou Prolongamento (8h às 9h ou 17h30 às 19h00)

2.1.1.

Escalão A

5,0000

2.1.2.

Escalão B

10,0000

2.1.3.

Escalão C

15,0000

2.2.

Acolhimento + Prolongamento (8h às 9h e 17h30 às 19h)

2.2.1.

Escalão A

7,0000

2.2.2.

Escalão B

20,0000

2.2.3.

Escalão C

30,0000

2.3.

Interrupções letivas/Férias escolares * (8h às 19h00)

2.3.1.

Escalão A

2.3.2.

Escalão B

2.3.3.

Escalão C

Acresce 1 €/dia à
mensalidade
Acresce 2 €/dia à
mensalidade
Acresce 2 €/dia à
mensalidade

CAPÍTULO XIII
ATIVIDADES SENIORES

1.

Mensalidade de frequência do Centro de Dia - por mês

A mens a l i da de s erá
fi xa da tendo por ba s e
o cus to médi o por
i dos o es ta bel eci do em
ta bel a s a nua i s pel a
Uni ã o
da s
I.P.S.S.
tendo em conta o
rendi mento do i dos o
e/ou ca pi ta çã o do
a grega do fa mi l i a r.

Ise

CAPÍTULO XIV
BIBLIOTECA
1.

Reprodução de documentos

Norm

1.1.

Formato A4 - Preto e branco - Frente

0,0600

1.2.

Formato A4 - Preto e branco - Frente e verso

0,0900

1.3.

Formato A4 - Cores - Frente

0,2100

1.4.

Formato A4 - Cores - Frente e verso

0,3500

1.5.

Formato A3 - Preto e branco - Frente

0,1200

1.6.

Formato A3 - Preto e branco - Frente e verso

0,1800

1.7.

Formato A3 - Cores - Frente

0,4500

1.8.

Formato A3 - Cores - Frente e verso

0,7200

2.

MR.400.01.Vers.1.0.a
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Designação
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CAPÍTULO XV
OUTROS SERVIÇOS
1.

Cartão Viver Olivais

1.1.

Emissão do cartão

1.2

Renovação do cartão

MR.400.01.Vers.1.0.a
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ANEXO II - TAXAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Em consonância com o estabelecido na alínea g) do artigo 12.º da Lei 56/2012, de 8 de
novembro, aplicam-se na Junta De Freguesia de Olivais as seguintes taxas previstas na
Tabela de Taxas da Câmara Municipal de Lisboa:
TABELA DE TAXAS E PREÇOS
Artigo / Nº /
Alínea

Designação

Valor

IVA

CAPÍTULO III
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA
1.

Procedimentos administrativos e licenciamentos da Ocupação e Utilização do
Espaço Público e da Publicidade

Não

1.1.

Pedido de informação prévia - por cada

155,8000

1.2.

Pedido de licenciamento inicial - por cada

397,0000

1.3.

Pedido de licenciamento simplificado - por cada

172,5500

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.

Ocupação e utilização do espaço público - mobiliário urbano e outros
Esplanadas
Esplanadas abertas - por m2 ou fração e por ano
2

Esplanadas abertas - por m ou fração e por dia

19,9300
0,0600

Guarda-ventos

2.2.1.

Por ml ou fração e por ano

2.2.2.

Por ml ou fração e por dia

2.3.

Não

45,0800
0,1300

Toldos móveis

2.3.1.

Até 1m de avanço - por ml de frente ou fração e por ano

9,9600

2.3.2.

Até 1m de avanço - por ml de frente ou fração e por dia

0,0300

2.3.3.

De mais de 1m de avanço - por cada ml de frente ou fração e por ano

2.3.4.

De mais de 1m de avanço - por cada ml de frente ou fração e por dia

2.4.

0,0300

Toldos fixos

2.4.1.

Até 1m de avanço - por ml de frente ou fração e por ano

2.4.2.

Até 1m de avanço - por ml de frente ou fração e por dia

2.4.3.

De mais de 1m de avanço - por cada ml de frente ou fração e por ano

2.4.4.

De mais de 1m de avanço - por cada ml de frente ou fração e por dia

2.5.

11,1500

13,9900
0,0400
16,8700
0,0500

Sanefa

2.5.1.

Por metro linear de frente ou fração e por ano

4,0200

2.5.2.

Por metro linear de frente ou fração e por dia

0,0100

2.6.

Vitrinas

2.6.1.

Por m2 e por ano

2.6.2.

Por m2 e por dia

MR.400.01.Vers.1.0.a
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CAPÍTULO III
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA
2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.8.

Expositores
Por m2 ou fração e por ano

Brinquedos mecânicos
Por m2 ou fração e p/ mês

2.8.2.

Por m2 ou fração e p/ dia

2.9.1.
2.9.2.
2.10.

2.12.1.
2.12.2.
2.13.

Equipamentos similares

2

A partir da 2ª máquina - por m ou fração e por dia

Por m2 ou fração e por semana
2

Por m ou fração e por dia

0,0800

6,5700
0,9400

Engraxadores sem abrigo

Tendas ou pavilhões

2.15.

30,3500

Ocupação de caráter cultural (pintores, caricaturistas, artesãos, músicos, atores e
outros)

2.14.

2.14.3.

0,5700

A partir da 2ª máquina - por m2 ou fração e por ano

Por cada e por mês

2.14.2.

17,1000

Máquinas de profiláticos

2.13.1.

2.14.1.

0,5700

Por m ou fração e p/ dia

Por m2 ou fração e p/ dia

2.12.

17,1000

2

2.10.2.

2.11.2.

0,5700

Por m2 ou fração e p/ mês

Por m2 ou fração e p/ mês

2.11.1.

17,1000

Arcas gelados

2.10.1.

2.11.

0,6400

Por m ou fração e por dia

2.8.1.

2.9.

229,8900

2

6,5700

Por dia - por m2 ou fração
2

Por semana - por m ou fração
2

Por mês - por m ou fração

6,0600
30,3500
182,2200

Outras ocupações

2.15.1.

Por ano - por m2 ou fração

158,5000

2.15.2.

Por mês - por m2 ou fração

13,2000

2.15.3.

MR.400.01.Vers.1.0.a
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CAPÍTULO IV
PUBLICIDADE
1.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

Afixação, inscrição, instalação e difusão de publicidade
Anúncio eletrónico
Publicidade difundida por meio de dispositivos eletrónicos - Publicidade em
Anúncios eletrónicos - por m2 e por ano no local onde o anunciante exerce a
atividade
Publicidade difundida por meio de dispositivos eletrónicos - Publicidade em
Anúncios eletrónicos - por m2 e por dia - no local onde o anunciante exerce a
atividade
Publicidade difundida por meio de dispositivos eletrónicos - Publicidade em
Anúncios eletrónicos - por m2 e por ano - fora do local onde o anunciante exerce a
atividade
Publicidade com ligação a circuitos de TV e Video - Publicidade em Anúncios
eletrónicos - por m2 e por trimestre - fora do local onde o anunciante exerce a
atividade - Trimestral
Publicidade difundida por meio de dispositivos eletrónicos - Publicidade em
Anúncios eletrónicos - por m2 e por dia - fora do local onde o anunciante exerce a
atividade
Publicidade luminosa ou diretamente iluminada - Anúncio luminoso ou
diretamente iluminado - por m2 e por ano
Publicidade luminosa ou diretamente iluminada - Anúncio luminoso ou
diretamente iluminado - por m2 e por dia
Publicidade luminosa ou diretamente iluminada - Anúncio luminoso ou diretam.
iluminado - por m2 e por ano - fora do local onde o anunciante exerce a atividade

1.2.4.

Publicidade luminosa ou diretamente iluminada - Anúncio luminoso ou diretam.
iluminado - por m2 e por dia - fora do local onde o anunciante exerce a atividade

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

MR.400.01.Vers.1.0.a

401,8700

1,1200

1.205,6000

87,9100

3,3500

Anúncio luminoso

1.2.3.

1.3.

Não

100,4900
0,2800
200,9700

0,5600

Anúncio não luminoso
Publicidade em edifícios ou em outras construções, visível ou perceptível do
espaço público - Publicidade em edifícios ou noutras construções com anúncios
não luminosos - por m2 e por ano
Publicidade em edifícios ou em outras construções, visível ou perceptível do
espaço público - Publicidade em edifícios ou noutras construções com anúncios
não luminosos - por m2 e por dia
Publicidade em edifícios ou em outras construções, visível ou perceptível do
espaço público - Publicidade em edifícios ou noutras construções com anúncio
não luminoso - por m2 e por ano - fora do local onde o anunciante exerce a
atividade
Publicidade em edificios ou em outras construções, visivel ou perceptivel do
espaço público - Publicidade em edifícios ou noutras construções com anúncio
não luminoso - por m2 e por dia - fora do local onde o anunciante exerce a
atividade

40,2600

0,1100

80,5100

0,2200
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CAPÍTULO IV
PUBLICIDADE
1.4.
1.4.1.

1.4.2.
1.5.

Friso luminoso
Publicidade luminosa ou diretamente iluminada - Publicidade em edifícios ou
noutras construções com friso luminoso, quando seja complementar de anúncio e
não entre na sua medição - por metro linear e por ano
Publicidade luminosa ou diretamente iluminada - Publicidade em edifícios ou
noutras construções com friso luminoso, quando seja complementar de anúncio e
não entre na sua medição - por metro linear e por dia

13,2000

0,0400

Publicidade em empenas

1.5.1.

Publicidade em edifícios ou em outras construções, visível ou perceptível do
espaço público - Publicidade em empenas ou fachadas laterais - por m 2 e por
trimestre

1.5.2.

Publicidade em edifícios ou em outras construções, visível ou perceptível do
espaço público - Publicidade em empenas ou fachadas laterais - por m 2 e por dia

10,0500

0,1100

CAPÍTULO V
OUTROS LICENCIAMENTOS
5.

Licenciamento de espetáculos em recintos improvisados

Não

5.1.

Emissão de licença

324,8500

5.2.

Vistoria Comissão de Vistoria

383,3500

5.3

Acompanhamento de evento - por semana

383,3500

6.

Registo e licenciamento de máquinas de diversão

6.1.

Título de registo e licença de exploração anual

6.2.

Licença de exploração semestral

79,7500

6.3.

2ª via de título de exploração, 2ª via de licença de exploração e averbamentos ao
registo por transferência de propiredade ou alteração do tema de jogo

53,2000

Não

159,5500

CAPÍTULO VI
MERCADOS, FEIRAS E VENDA AMBULANTE
1.1.6.

MR.400.01.Vers.1.0.a
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ANEXO IV – TABELA DE TAXAS A QUE SE APLICA A REDUÇÃO PREVISTA NO n.º
1 DO ARTIGO 44º
TABELA DE TAXAS E PREÇOS
Artigo / Nº /
Alínea

Designação

Valor

IVA

CAPÍTULO VII
UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.

Polidesportivo Dr. Alfredo Bensaúde - RALIS

Ise

Por hora
Período diurno
Entidades da Freguesia

1.1.1.1.1.

Particulares

10,5600

1.1.1.1.2

Organizações com fins lucrativos

15,0800

1.1.1.1.3.

Organizações sem fins lucrativos

8,2900

1.1.1.2.

Outras entidades

1.1.1.2.1.

Particulares

14,3300

1.1.1.2.2.

Organizações com fins lucrativos

15,0800

1.1.1.2.3.

Organizações sem fins lucrativos

12,8200

1.1.2.

Período noturno, fins-de-semana e feriados

1.1.2.1.

-

Entidades da Freguesia

1.1.2.1.1.

Particulares

12,4300

1.1.2.1.2.

Organizações com fins lucrativos

17,7600

1.1.2.1.3.

Organizações sem fins lucrativos

9,7700

1.1.2.2.

Outras entidades

1.1.2.2.1.

Particulares

16,8800

1.1.2.2.2.

Organizações com fins lucrativos

17,7600

1.1.2.2.3.

Organizações sem fins lucrativos

15,1000

2.
2.1.
2.1.1.

Pavilhão Desportivo da Escola Sarah Afonso

Ise

Por hora (período noturno, fins-de-semana e feriados )
Entidades da Freguesia

2.1.1.1.

Particulares

14,4600

2.1.1.2.

Organizações com fins lucrativos

20,6600

2.1.1.3.

Organizações sem fins lucrativos

12,3900

2.1.2.

Outras entidades

2.1.2.1.

Particulares

19,6300

2.1.2.2.

Organizações com fins lucrativos

20,6600

2.1.2.3.

Organizações sem fins lucrativos

17,5600
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3.
3.1.
3.1.1.

Designação

Valor

IVA

Ginásio da Escola Sarah Afonso

Ise

Por hora (período noturno, fins-de-semana e feriados )
Entidades da Freguesia

3.1.1.1.

Particulares

6,7700

3.1.1.2.

Organizações com fins lucrativos

9,6800

3.1.1.3.

Organizações sem fins lucrativos

5,8000

3.1.2.

Outras entidades

3.1.2.1.

Particulares

9,1900

3.1.2.2.

Organizações com fins lucrativos

9,6800

3.1.2.3.

Organizações sem fins lucrativos

8,2200

4.
4.1.
4.1.1.

Campo Exterior da Escola Sarah Afonso

Ise

Por hora (período noturno, fins-de-semana e feriados )
Entidades da Freguesia

4.1.1.1.

Particulares

8,7600

4.1.1.2.

Organizações com fins lucrativos

12,5100

4.1.1.3.

Organizações sem fins lucrativos

7,5100

4.1.2.

Outras entidades

4.1.2.1.

Particulares

11,8900

4.1.2.2.

Organizações com fins lucrativos

12,5100

4.1.2.3.

Organizações sem fins lucrativos

10,6300
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CAPÍTULO VIII
UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS
1.
1.1.
1.1.1.

Biblioteca

Norm

Auditório
Por hora

1.1.1.1.

Entidades da Freguesia

25,6800

1.1.1.2.

Outras entidades

34,2500

1.1.2.

Por cada meio dia

1.1.2.1.

Entidades da Freguesia

1.1.2.2.

Outras entidades

1.2.
1.2.1.

91,4500
124,1100

Sala Polivalente
Por hora

1.2.1.1.

Entidades da Freguesia

18,3900

1.2.1.2.

Outras entidades

24,5200

1.2.2.

Por cada meio dia

1.2.2.1.

Entidades da Freguesia

64,2100

1.2.2.2.

Outras entidades

87,1400

1.3.
1.3.1.

Espaço Exterior
Por hora

1.3.1.1.

Entidades da Freguesia

56,1200

1.3.1.2.

Outras entidades

62,3500

1.3.2.

Por cada meio dia

1.3.2.1.

Entidades da Freguesia

206,6100

1.3.2.2.

Outras entidades

230,9200

2.
2.1.
2.1.1.

Casa da Cultura

Norm

Sala de Exposições
Por hora

2.1.1.1.

Entidades da Freguesia

25,1700

2.1.1.2.

Outras entidades

31,4600

2.1.2.

Por cada meio dia

2.1.2.1.

Entidades da Freguesia

2.1.2.2.

Outras entidades

MR.400.01.Vers.1.0.a
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2.2.
2.2.1.
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Sala Multiusos
Por hora

2.2.1.1.

Entidades da Freguesia

18,7700

2.2.1.2.

Outras entidades

23,4600

2.2.2.

Por cada meio dia

2.2.2.1.

Entidades da Freguesia

65,6200

2.2.2.2.

Outras entidades

83,1200

3.
3.1.

Espaço da Juventude - Sala Polivalente RC/Cave

Norm

Por hora

3.1.1.

Entidades da Freguesia

14,6900

3.1.2.

Outras entidades

18,3600

3.2.

Por cada meio dia

3.2.1.

Entidades da Freguesia

50,3200

3.2.2.

Outras entidades

63,7400

4.
4.1.
4.1.1.

Espaços Escolares
Escola Sarah Afonso
Espaço exterior e refeitório - por cada meio dia

4.1.1.1.

Entidades da Freguesia

4.1.1.2.

Outras entidades

4.2.
4.2.1.

Norm

92,9900
109,4000

Restantes Escolas
Ginásio/Pavilhão e Refeitório - por cada meio dia

4.2.1.1.

Entidades da Freguesia

67,7300

4.2.1.2.

Outras entidades

79,6800
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4.2.2.

Designação
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Espaço Exterior e Refeitório - por cada meio dia

4.2.2.1.

Entidades da Freguesia

62,8500

4.2.2.2.

Outras entidades

73,9400

4.2.3.
4.2.3.1.

Ginásio/Pavilhão
Por hora

4.2.3.1.1.

Entidades da Freguesia

5,0100

4.2.3.1.2.

Outras entidades

8,7700

4.2.3.2.

Por cada meio dia

4.2.3.2.1.

Entidades da Freguesia

17,5100

4.2.3.2.2.

Outras entidades

32,8400
CAPÍTULO XI

SERVIÇOS DE SAÚDE E BEM ESTAR
1.

Serviços de Enfermagem

1.1.

Aplicação de colírio

0,6400

1.2.

Aplicação de vacinas/injeções

0,8000

1.3.

Colesterol

0,5200

1.4.

Emplastro e aplicação

0,9600

1.5.

Glicémia

0,8800

1.6.

Lavagem auricular

1,0400

1.7.

Penso grande

3,6000

1.8.

Penso médio

2,8000

1.9.

Penso pequeno

0,9600

1.10.

Peso

1.11.

Sutura

1.12.

Tensão arterial

1.13.

Teste de gravidez

2.

Fisioterapia

2.1.

Consulta

2.2.

Sessões de tratamento

Ise

Gratuito
3,2000
Gratuito
7,8000
Norm

5,7500

2.2.1.

Por sessão

2.2.2.

Pacote de 10 sessões

41,6600

2.2.3.

Pacote de 20 sessões

93,3600

MR.400.01.Vers.1.0.a
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3.

Designação

Valor

IVA

Osteopatia

Norm

3.1.

Consulta

5,7500

3.2.

Sessões de tratamento

3.2.1.

Por sessão

3.2.2.

Pacote de 10 sessões

41,6600

3.2.3.

Pacote de 20 sessões

93,3600

4.

5,7500

Acumpunctura

Norm

4.1.

Consulta

7,3000

4.2.

Sessões de tratamento

4.2.1.

Por sessão

7,3000

4.2.2.

Pacote de 10 sessões

59,3700

4.2.3.

Pacote de 20 sessões

126,3900

5.

Outras especialidades médicas

5.1.

Consulta

5.2.

Sessões de tratamento

Dependente
da
especialidade

7,1800

5.2.1.

Por sessão

7,1800

5.2.2.

Pacote de 10 sessões

53,9000

5.2.3.

Pacote de 20 sessões

119,3600
CAPÍTULO XII

CAF - COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA
1.
1.1.

Pré-Escolar - por mês

Ise

Acolhimento e/ou Prolongamento (8h às 9h e 15h30 às 17h30)

1.1.1.

Escalão A

5,0000

1.1.2.

Escalão B

15,0000

1.1.3.

Escalão C

25,0000

1.2.

Prolongamento II (17h30 às 19h00)

Ise

1.2.1.

Escalão A

5,0000

1.2.2.

Escalão B

15,0000

1.2.3.

Escalão C

25,0000

1.3.

Interrupções letivas (8h às 19h00)

1.3.1.

Escalão A

1.3.2.

Escalão B

1.3.3.

Escalão C

MR.400.01.Vers.1.0.a
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2.
2.1.

Designação

Valor

IVA

1º Ciclo do Ensino Básico - por mês
Acolhimento e/ou Prolongamento (8h às 9h ou 17h30 às 19h00)

2.1.1.

Escalão A

5,0000

2.1.2.

Escalão B

10,0000

2.1.3.

Escalão C

15,0000

2.2.

Acolhimento + Prolongamento (8h às 9h e 17h30 às 19h)

2.2.1.

Escalão A

7,0000

2.2.2.

Escalão B

20,0000

2.2.3.

Escalão C

30,0000

2.3.

Interrupções letivas/Férias escolares * (8h às 19h00)

2.3.1.

Escalão A

2.3.2.

Escalão B

2.3.3.

Escalão C

Acresce 1 €/dia à
mensalidade
Acresce 2 €/dia à
mensalidade
Acresce 2 €/dia à
mensalidade

CAPÍTULO XIII
ATIVIDADES SENIORES

1.

Mensalidade de frequência do Centro de Dia - por mês

A mens a l i da de s erá
fi xa da tendo por ba s e
o cus to médi o por
i dos o es ta bel eci do em
ta bel a s a nua i s pel a
Uni ã o
da s
I.P.S.S.
tendo em conta o
rendi mento do i dos o
e/ou ca pi ta çã o do
a grega do fa mi l i a r.

Ise

CAPÍTULO XIV
BIBLIOTECA
1.

Reprodução de documentos

Norm

1.1.

Formato A4 - Preto e branco - Frente

0,0600

1.2.

Formato A4 - Preto e branco - Frente e verso

0,0900

1.3.

Formato A4 - Cores - Frente

0,2100

1.4.

Formato A4 - Cores - Frente e verso

0,3500

1.5.

Formato A3 - Preto e branco - Frente

0,1200

1.6.

Formato A3 - Preto e branco - Frente e verso

0,1800

1.7.

Formato A3 - Cores - Frente

0,4500

1.8.

Formato A3 - Cores - Frente e verso

0,7200

2.

Cartão de leitor

Gratuito

Não

CAPÍTULO XV
OUTROS SERVIÇOS
1.

Cartão Viver Olivais

1.1.

Emissão do cartão

1.2

Renovação do cartão

MR.400.01.Vers.1.0.a

Não

Gratuito
3,1000

Página 58 de 58

