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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

4.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 26 de fevereiro de 2014 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

MÁRIO COLUNA 
 
“Em menos de dois meses, Portugal perdeu duas das 
maiores figuras da sua história. Depois da morte de 
Eusébio, no dia 5 de Janeiro de 2014, foi a vez de Mário 
Coluna não resistir a uma crise cardíaca, no dia de ontem. 
O grande capitão da década de 1960 deixa um registo 
ímpar no clube de coração, o Sport Lisboa e Benfica. 
 
O jogador, nascido na Ilha da Inhaca, em Moçambique, 
iniciou a carreira no Desportivo de Lourenço Marques, na 
altura filial do Benfica. O “monstro sagrado”, uma das 
alcunhas pela qual foi conhecido, iniciou o seu percurso 
com as cores do Benfica em 1954/55. No decorrer da sua 
carreira jogou ao lado de Eusébio, de José Águas, de 
Torres, José Augusto, Cavém, Simões e outros tantos, 
Coluna escreveu das páginas mais importantes da história 
do Benfica, em especial nos seus únicos títulos europeus. 
 
Coluna representou por 57 vezes a seleção Portuguesa, 
destacou-se como capitão da equipa das 'quinas' no 
célebre Mundial de 1966, onde Portugal arrecadou o 
terceiro lugar. 
 
Por tudo o que proporcionou a bem de Portugal e do 
Desporto, justifica que seja deliberado um sentido voto de 
pesar da Câmara Municipal de Odivelas e transmitido à 
família, à embaixada de Moçambique, à Federação 
Portuguesa de Futebol e ao Sport Lisboa e Benfica.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

 

RETIRADA DE PONTOS 
 

 
 

RETIRADA DE PONTO DA PRESENTE ORDEM DE TRABALHOS  
 
Retirada do ponto referente ao “Regulamento das 
Condições de Reconhecimento de Isenção de Derrama”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RETIRADA DE PONTO DA PRESENTE ORDEM DE TRABALHOS  
 
Retirada do ponto referente à “Proposta de Aquisição de 
Serviços de Manutenção de Diversos Espaços Verdes no 
Concelho de Odivelas – Abertura de Concurso Público 
Internacional, Peças de Procedimento e Constituição do 
Júri do Procedimento”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

ATAS 
 

 
 

ATA DA 25.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2010 
 
Ata da 25.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 7 de dezembro de 2010. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

ATA DA 26.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2010 
 
Ata da 26.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 21 de dezembro de 2010. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

ATA DA 2.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2013 
 
Ata da 2.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, Quadriénio 2013/2017, realizada a 28 de 
outubro de 2013. 
 
(Aprovado por maioria) 
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MEDALHAS MUNICIPAIS 
 

 
 

CONSELHO DE CONDECORAÇÕES 
 
Recondução, no presente mandato, dos membros 
designados para o mandato anterior para exercerem 
funções no Conselho das Condecorações previsto no n.º 1 
do artigo 24.º do Regulamento para a Atribuição de 
Medalhas Municipais, e que são os seguintes, de acordo 
com Proposta n.º 06/PRES/2014, de 2014.02.19: 
 
-Eng.º José Aires Pereira da Silva; 
-Dr.ª Isabel Maria Veiga Aires; 
-Dr. Ricardo Henriques Cordeiro Tomás;  
-Dr.ª. Ana Maria Henriques Fonseca Monteiro. 
 
(Aprovado por maioria, através de escrutínio secreto, com 
cinco votos a favor e três contra) 
 
 
 

 

SIMTEJO 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMTEJO 2014 
 
Cabimento e compromisso referente à prestação de 
Serviços SIMTEJO 2014, no valor de €4.505.975,65 
(quatro milhões, quinhentos e cinco mil, novecentos e 
setenta e cinco euros e sessenta e cinco cêntimos) para o 
ano de 2014, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/1418, de 2014.02.06. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE 
 

 
 

COMPLEXO DESPORTIVO DO PORTO PINHEIRO 
 
Extinção da cedência em direito de superfície sobre os 
terrenos correspondentes ao “Complexo Desportivo do 
Porto Pinheiro”, constituída a favor do Sporting Clube de 
Portugal (cedência aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, de 9 de abril de 2012 e 
na 5.ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de 
Odivelas, de 2 de maio de 2012 – publicadas nos Boletins 
Municipais das Deliberações e Decisões n.º 7/2012,de 17 
de abril, pág. 11 e n.º 9/2012, de 15 de maio, pág. 21, 
respetivamente), nos termos e nas condições constantes 
do Acordo entre o Município de Odivelas e o Sporting 
Clube de Portugal, que se encontra anexo à informação 

n.º Interno/2014/1287, de 2014.02.04, de acordo com a 
referida informação. 
 
Carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLOS 
 

 
 

REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS 
 
Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de 
Odivelas e o Instituto Superior de Educação e Ciências 
(ISEC), para realização, na Câmara Municipal de Odivelas, 
de estágios dos alunos desse Instituto que frequentam a 
Licenciatura em Marketing Territorial e Turismo, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/1800, de 2014.02.18. 
 
 

MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede nos Paços do 
Concelho, sitos na Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
Quinta da Memória, em Odivelas, Pessoa Coletiva n.º 
504293125, neste ato representado pela Presidente da 
Câmara Municipal, Susana de Fátima Carvalho Amador, 
adiante designado como primeiro outorgante;  
 
O INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS, 
adiante designado por ISEC, tendo como entidade 
instituidora a Universitas, Cooperativa de Ensino Superior 
e Investigação Científica, CRL, com sede na Alameda das 
Linhas de Torres, 179, 1750-142 Lisboa, Pessoa Coletiva 
n.º 503383082, neste ato representado por Maria Cristina 
Ventura na qualidade de Presidente do Conselho de 
Direção, adiante designado como segundo outorgante; 
 
É celebrado, o presente Protocolo, que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 
 

Artigo 1.º 
Objeto 

 
Com o presente Protocolo, os outorgantes estabelecem 
formas de cooperação mútua, no âmbito do Turismo, que 
visam o melhor desempenho das respetivas missões. 
 

Artigo 2.º 
Objetivos gerais 

 
1. Os alunos do curso de licenciatura em Marketing 
Territorial e Turismo do ISEC efetuam o estágios 
segundo o respetivo plano curricular, em Departamentos 
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de Turismo e atividades afins de Câmaras Municipais e em 
Regiões de Turismo.  
 
2. O primeiro e o segundo outorgantes desenvolverão 
todos os esforços de forma a fornecer aos formandos os 
saberes e instrumentos necessários ao desempenho 
profissional: 
 
a)O primeiro outorgante colocará à disposição dos 
formandos os meios humanos, técnicos e de ambiente de 
trabalho necessários à organização, ao acompanhamento e 
à avaliação da sua formação em contexto de trabalho; 
b)O segundo outorgante designará o professor orientador 
de estágio, que trabalhará em articulação com o 
responsável da entidade enquadradora; 
c)Cada estágio comporta um total de 100 horas. 
d)O segundo outorgante entregará ao primeiro outorgante 
o plano de estágio e as fichas de avaliação e de assiduidade 
correspondentes ao período de estágio. 
 
3. O estágio não confere qualquer direito remuneratório, 
não gerando ou titulando relações de trabalho 
subordinado. 
 
4. Os acidentes que ocorram no local do estágio ou no 
percurso de e para este, são da responsabilidade do 
segundo outorgante e estão cobertos pelo seguro escolar. 
 
5. Durante o estágio, o aluno compromete-se a: 
a)realizar todas as actividades decorrentes da sua situação 
de estagiário; 
b)ser assíduo e pontual, devendo assinar a respetiva folha 
de presenças; 
c)ser correto nas suas relações com os outros elementos 
da Autarquia, com quem se venha a relacionar; 
d)ser cuidadoso com o material e todo o equipamento a 
utilizar; 
e)respeitar o sigilo relativamente a documentos e aos 
processos que venha a manusear. 
 
6. A entidade enquadradora compromete-se a acolher o 
aluno, proporcionar a sua integração e a comunicar ao 
segundo outorgante qualquer facto que comprometa o 
disposto no ponto 5, bem como a ocorrência de acidente 
no local de estágio. 
 
7. A entidade enquadradora entregará a cada aluno um 
certificado de estágio, devendo as actividades de estágio 
ter sido integralmente cumpridas, podendo ser relevadas 
faltas até 20%, desde que devidamente justificadas por 
motivo de força maior. 
 

Artigo 3.º 
Vigência, revisão e denúncia 

 
1. O presente Protocolo será renovado automaticamente 
por períodos de um ano, após assinatura do presente e a 
sua publicitação no Boletim Municipal, salvo denúncia por 
qualquer das partes.  

2. Durante o prazo de vigência poderão ser introduzidas 
alterações ao presente Protocolo, mediante acordo entre 
as partes outorgantes, as quais, após formalização, 
assumem a forma de aditamento ao mesmo. 
 
3. Qualquer das partes poderá, com observância do 
princípio da boa-fé, denunciar o presente Protocolo, caso 
ocorram factos que se considerem validamente 
justificados, a qual deverá ser feita por escrito e 
comunicado com trinta dias de antecedência relativamente 
à data da renovação. 
 
Odivelas, 17 de fevereiro de 2014 
 
 

O PRIMEIRO 
OUTORGANTE 

 
________________________ 

(Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas) 

Susana Amador 

 
 

O SEGUNDO 
OUTORGANTE 

 
_____________________ 
(Presidente do Conselho de 

Direção do ISEC) 
Cristina Ventura 

A Universitas, CRL declara, nos termos e para os efeitos do 
disposto na alínea t) do Art.º. 11º dos Estatutos do ISEC, 
conhecer e autorizar a celebração do presente Protocolo. 

Lisboa, 17 de fevereiro de 2014 
 

A Direção da Universitas, CRL, 
 

____________________________ 
(Diretor da Universitas, CRL) 

Ruben Leitão 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA “LAÇOS NA COMUNIDADE” 
 
Protocolo de cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Laço – Associação de Solidariedade Social, 
para realização de ações e atividades, no âmbito da 
implementação do Programa “Laços na Comunidade” 
criado por essa Associação para a deteção precoce do 
cancro da mama e sensibilização para a adoção de hábitos 
de vida saudáveis, de acordo com o proposto na 
Informação n.º Interno/2014/1814, de 2014.02.18, e nos 
termos da minuta de Protocolo anexa à referida 
informação. 
 
 

MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

E A LAÇO - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE 
SOCIAL 

 
Considerando que: 
 

• É missão das autarquias locais zelar pelas 
condições de vida dos seus munícipes, incluindo 
a promoção de estilos de vida saudáveis das 
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diferentes faixas etárias e grupos profissionais da 
comunidade que servem; 

 
• A intervenção municipal em matéria de 

promoção e educação para a saúde sairá 
reforçada com o estabelecimento de protocolos 
de cooperação com entidades públicas e/ou 
privadas atuantes e com responsabilidades na 
área da saúde, e será facilitadora duma 
intervenção articulada e necessariamente mais 
eficaz; 

 
• As atribuições do Gabinete de Saúde, Igualdade 

e Cidadania na Câmara Municipal de Odivelas 
visam a promoção e educação para a saúde no 
seu sentido mais lato, cuja intervenção é 
reconhecida pelos mais diversos organismos na 
área da saúde como de boa prática; 

 
• O Gabinete de Saúde, Igualdade e Cidadania da 

Câmara Municipal de Odivelas desenvolve uma 
intervenção transversal e aprofundada em 
diversas áreas de atuação no contexto da 
promoção e educação para a saúde, através da 
operacionalização de atividades no concelho 
com ênfase na promoção da saúde e prevenção 
da doença; 

 
• O cancro da mama é o cancro com maior taxa 

de incidência nas mulheres em Portugal; 
 

• Anualmente surgem cerca de 5.600 (cinco mil e 
seiscentos) novos casos de cancro da mama, por 
ano, mas que com deteção precoce e tratamento 
de qualidade existe uma alta probabilidade de 
sucesso no seu tratamento; 

 
• A Laço - Associação de Solidariedade Social é 

uma associação, sem fins lucrativos, que visa ter 
um impacto significativo na prevenção, 
diagnóstico e tratamento do cancro da mama em 
Portugal, por via da informação e divulgação da 
doença aos diferentes interessados, com o 
objetivo de promover a mudança de 
comportamento perante o aparecimento da 
doença, bem como, angariar fundos para apoiar 
projetos no âmbito da luta contra o cancro da 
mama em Portugal; 

 
• A Laço - Associação de Solidariedade Social 

criou um programa específico para a deteção 
precoce do cancro da mama e sensibilização para 
a adoção de hábitos de vida saudáveis, intitulado 
“Laços na Comunidade” que disponibiliza, 
gratuitamente, ações de sensibilização e (in) 
formação sobre promoção e educação para a 
saúde com vista à diminuição do risco de cancro 
da mama para diversos públicos-alvo, incluindo 
os/as trabalhadores/as afetos/as à Câmara 

Municipal de Odivelas e os/as trabalhadores/as 
afetos/as às quatro Juntas de Freguesia; 

 
• Nos termos da alínea g) do n.º 2 do artigo 23.º 

do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, constitui atribuição dos municípios a 
promoção da saúde da respetiva população; 

 
• Nos termos da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º 

do citado diploma legal, compete às Câmaras 
Municipais apoiar atividades de natureza social, 
incluindo aquelas que contribuam para a 
promoção da saúde e prevenção das doenças; 

 
• Existe a necessidade de estabelecer um 

protocolo que formalize uma cooperação 
institucional, com carácter regular, que inclua 
ações e atividades na área da prevenção e 
deteção precoce do cancro da mama.  

 
É celebrado de livre vontade e de boa-fé o presente 
Protocolo de Cooperação, que se rege pelas cláusulas 
seguintes, que as partes aceitam e reciprocamente se 
obrigam a cumprir e a fazer cumprir. 
 
ENTRE: 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, Paços do Concelho – 
Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas, neste ato 
representado pela Presidente da Câmara Municipal, Dra. 
Susana de Carvalho Amador, 
 
E 
 
A LAÇO - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE 
SOCIAL, com sede na Rua dos Encontros da Luz, 27, 
Loja Adroana, 2645-628 Alcabideche, representada neste 
ato pela Presidente da Direção, Dra. Lynne Archibald, 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto e âmbito) 

 
1. As partes acordam na celebração deste Protocolo, 
comprometendo-se a prosseguir com a realização de ações 
de cooperação institucional no âmbito da Promoção e 
Educação para a Saúde, numa perspetiva de 
complementaridade das intervenções e de otimização dos 
recursos disponíveis, considerados vetores fundamentais 
de atuação. 
 
2. A cooperação entre as partes compreenderá o 
desenvolvimento do Programa “Laços na Comunidade”, 
na área da prevenção das doenças oncológicas, em 
especial na prevenção do cancro da mama, que 
disponibiliza, gratuitamente, ações de (in) formação sobre 
promoção e educação para a saúde com vista à diminuição 
do risco de cancro da mama e deteção precoce da doença. 
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3. A cooperação entre as partes compreenderá ainda a 
realização anual de diversas ações de sensibilização e 
educação para a saúde junto da comunidade do Concelho 
de Odivelas e dos/as trabalhadores/as afetos/as à Câmara 
Municipal de Odivelas e às quatro Juntas de Freguesia, 
nomeadamente: 
 
a. Realização de, pelo menos, duas ações de formação 
(poderão ser mais se o número de inscritos o justificar) 
sobre o cancro da mama para os/as trabalhadores/as das 
autarquias do concelho, cada uma com a duração de uma 
hora, ministradas a título gracioso pela Laço, a partir de 
março, em instalações da Câmara Municipal de Odivelas e 
das Juntas de Freguesia que manifestem interesse nas 
ações, sobre:  

i. Comportamentos modificáveis que têm impacto na 
redução do risco do cancro da mama;  
ii. Conceito “Tome Conta de Si!” – conheça o seu 
corpo; 
iii. A importância da deteção precoce – 
mamografia/ecografia mamária; 
iv. Mitos associados ao cancro da mama. 

A cada participante destas ações de formação será 
oferecido pela Laço, um folheto informativo “Tome conta 
de si!” e um pin metálico cor-de-rosa. 
 
b. Realização de, pelo menos, uma ação de sensibilização e 
(in) formação por escola (poderão ser mais se o número 
de inscritos o justificar) para as/os jovens adolescentes do 
concelho, integradas/os em meio escolar (10.º ao 12.º ano 
de escolaridade), de março a maio (ano letivo 2013/2014) 
e de outubro a novembro (ano letivo 2014/2015), 
ministradas gratuitamente pela Laço nas escolas da rede 
pública do concelho que aderirem a estas ações de 
sensibilização, sobre: 

i. Comportamentos modificáveis que têm impacto na 
redução do risco do cancro da mama;  
ii. Conceito “Tome Conta de Ti!” – conhece o teu 
corpo; 
iii. A importância da deteção precoce – sabe mais, ajuda 
melhor; 
iv. Mitos associados ao cancro da mama; 
v. Genética e cancro da mama. 

Estas ações de sensibilização serão ministradas a todos/as 
os/as jovens que as escolas indicarem, sendo que a cada 
escola aderente será ainda entregue pela Laço, a título 
gracioso, um KIT ESCOLAS - “Toma conta de ti!”, 
constituído por um CD interativo e um guia para 
professores, por escola. 
A cada um dos/das jovens participantes será entregue pela 
Laço, a título gracioso, no final das ações, um marcador 
de livro e um pin metálico cor-de-rosa. 
 
c. Realização de uma Palestra sobre prevenção do Cancro 
da Mama, de carácter técnico-científico, para a 
comunidade em geral, a realizar gratuitamente pela Laço, 
em outubro, mês dedicado à luta contra o cancro da 
mama, em instalações municipais, no período da tarde. 
 

Cláusula Segunda 
(Beneficiários/as) 

 
Face à natureza do presente Protocolo de Cooperação, 
que formaliza uma cooperação na área da prevenção das 
doenças oncológicas, em especial na prevenção do cancro 
da mama, os/as beneficiários/as do mesmo são a 
população do Concelho de Odivelas, em diversas faixas 
etárias, e os/as trabalhadores/as das autarquias do 
Concelho de Odivelas, de acordo com as atividades 
previstas na Cláusula Primeira. 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Município de Odivelas) 

 
A Câmara Municipal de Odivelas, através do Gabinete de 
Saúde, Igualdade e Cidadania, compromete-se a: 
 
a)Planear e efetuar todas as diligências necessárias, para a 
implementação das ações e atividades a desenvolver no 
âmbito do presente Protocolo de Cooperação, em estreita 
articulação com os restantes serviços municipais;  
 
b)Promover a articulação com a Laço - Associação de 
Solidariedade Social, funcionando como elemento 
coordenador/mediador entre as partes; 
 
c)Divulgar adequadamente a realização das ações e 
atividades que venham a ser desenvolvidas, junto dos 
respetivos público-alvo, no âmbito deste Protocolo de 
Cooperação, fazendo menção ao parceiro envolvido no 
mesmo; 
 
d)Colaborar e participar, enquanto entidade parceira nas 
ações e atividades propostas pela Laço;  
 
e)Procurar disponibilizar espaços para a realização de 
reuniões ou outras atividades de caráter informativo e 
formativo. 
 

Cláusula Quarta 
(Obrigações da Laço - Associação de Solidariedade 

Social) 
 
A Laço - Associação de Solidariedade Social, 
compromete-se a: 
 
a) Planear e efetuar todas as diligências necessárias, para a 
implementação das ações e atividades a desenvolver no 
âmbito do presente Protocolo de Cooperação;  
 
b) Divulgar adequadamente a realização deste Protocolo 
de Cooperação e de todas as ações e atividades que 
venham a ser desenvolvidas, fazendo menção aos 
parceiros envolvidos no mesmo; 
 
c) Colaborar e participar, enquanto entidade parceira e na 
medida das possibilidades, nas atividades propostas pelo 
Município; 
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d) Procurar ceder, gratuitamente, de acordo com stocks 
existentes, materiais (in) formativos de divulgação sobre as 
diversas temáticas da educação para a saúde referenciadas 
na Cláusula Primeira, entendidos como pertinentes e 
adequados às necessidades identificadas na população e 
trabalhadores/as das autarquias do Concelho de Odivelas; 
 
e) Assegurar gratuitamente, a realização das ações e 
atividades previstas no âmbito do Programa “Laços na 
Comunidade”. 
 

Cláusula Quinta 
(Encargos Financeiros) 

 
Os eventuais encargos financeiros decorrentes de todas as 
ações e atividades a implementar no âmbito do presente 
Protocolo de Cooperação não serão imputados ao 
Município de Odivelas, excetuando aqueles que se 
prendem naturalmente com a cedência de instalações 
municipais e equipamento necessário para o ministrar das 
ações informativas e formativas, cabendo à Laço - 
Associação de Solidariedade Social a gestão dos custos 
com vista à realização das ações previstas no ponto 3 da 
Cláusula Primeira, nomeadamente no que se refere aos 
custos relacionados com os recursos humanos, 
deslocações e materiais (in) formativos e pedagógicos a 
serem cedidos nas ações e atividades realizadas. 
 

Cláusula Sexta 
(Coordenação) 

 
1. A atividade a desenvolver no âmbito deste Protocolo de 
Cooperação será dirigida por uma Coordenação Técnica 
conjunta, constituída pela Coordenadora do Gabinete de 
Saúde, Igualdade e Cidadania e pela Presidente da Direção 
da Laço - Associação de Solidariedade Social, bem como 
por uma técnica de ambas as partes, que assegurarão a 
operacionalização das ações e atividades a desenvolver;  
 
2. Os outorgantes, por intermédio dos/das representantes 
da Coordenação Técnica designada, realizarão as reuniões 
consideradas necessárias de modo a avaliar conjuntamente 
as ações e atividades em curso e acordar nas modificações 
que a análise da situação recomendar; 
 
3. Tratando-se de correções menores, estas poderão ser 
acordadas e colocadas em prática através de contactos 
telefónicos ou por escrito. 
 

Cláusula Sétima 
(Utilização dos dados) 

 
Aos outorgantes é concedido o direito de utilizar os dados 
obtidos através da realização das ações e atividades que 
venham a ser desenvolvidas no âmbito do presente 
Protocolo de Cooperação, dentro do estipulado pela Lei 
n.º 67/98, de 26 de outubro, retificada pela Declaração de 
Retificação n.º 22/98, de 28 de novembro, devendo tal 
intenção ser previamente comunicada. 

Cláusula Oitava 
(Período de Vigência) 

 
O presente Protocolo de Cooperação entra em vigor após 
assinatura e publicitação no Boletim Municipal e vigorará 
durante um ano, sendo automaticamente renovável por 
iguais e sucessivos períodos, caso não ocorra denúncia ou 
revogação. 
 

Cláusula Nona 
(Revisão) 

 
1. As partes poderão rever as disposições constantes deste 
Protocolo de Cooperação, total ou parcialmente, mediante 
comunicação prévia escrita; 
 
2. As alterações, suspensões ou aditamentos serão objeto 
de um documento a elaborar e a subscrever por ambos os 
outorgantes, e implicarão a revisão do texto deste 
Protocolo de Cooperação; 
 
3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, é 
assegurada a possibilidade de virem a ser estabelecidas 
parcerias adicionais, que venham a ser desenvolvidas ao 
abrigo do presente Protocolo de Cooperação. 
 

Cláusula Décima 
(Denúncia e Revogação) 

 
1. Qualquer das partes poderá unilateralmente denunciar o 
presente Protocolo de Cooperação precedendo de 
comunicação escrita à outra parte, através de carta 
registada com aviso de receção, remetida com a 
antecedência de, pelo menos, sessenta dias, a contar da 
data do seu termo, desde que da mesma não decorra a 
inviabilização das ações e atividades em curso; 
 
2. O presente Protocolo pode ainda, em qualquer 
momento, ser revogado, por acordo das partes. 
 
 

PELO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

_______________________________________ 
(A Presidente da CMO, Dra. Susana de Carvalho 

Amador) 
 

PELA LAÇO 
 ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

 
________________________________________ 

(A Presidente da Direção, Dra. Lynne Archibald) 
 

Odivelas,___ de fevereiro de 2014 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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VEÍCULOS 
 

 
 

AQUISIÇÃO POR OCUPAÇÃO DE VEÍCULOS 
E DETERMINAÇÃO DO SEU DESTINO FINAL 

 
Formalização da aquisição por ocupação dos veículos 
abaixo listados, findos os procedimentos legais nos termos 
do Código da Estrada e Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na 
Via Pública, e Decisão sobre a proposta do destino a dar a 
esses veículos: alienação através de desmantelamento 
qualificado efetuado por operador de resíduos licenciados 
e devidamente contratado por este Município; alienação 
de veículos em hasta pública; integração de veículos na 
frota municipal, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2014/970, de 2014.01.27. 
 
Aquisição, por ocupação, dos veículos abaixo 
discriminados e determinação do seguinte destino: 
 

DESTINO FINAL 
 – ALIENAÇÃO POR DESMANTELAMENTO QUALIFICADO 

 
PROCESSO MARCA/MODELO MATRÍCULA 

65/VIAT/OD/12 Opel Frontera 96-49-KB 
7/VIAT/OD/14 Renault 19 AX-39-58 
8/VIAT/CA/13 BMW 320 51-69-LX 
16/VIAT/PV/13 Peugeot 205 XE-08-88 

105/VIAT/OD/13 Opel Astra 94-25-EO 
46/VIAT/OD/11 Peugeot 206 76-27-PP 
18/VIAT/RA/13 MG ZR 26-51-TG 

102/VIAT/OD/13 Opel Corsa JP-85-89 
97/VIAT/OD/13 Ford Fiesta SX-45-80 
47/VIAT/OD/13 VW Golf 45-68-IP 
82/VIAT/OD/13 Citroen Saxo 79-76-MS 
106/VIAT/OD/13 Renault Clio 45-51-HF 
43/VIAT/PO/13 Fiat Tipo 02-38-CH 
22/VIAT/RA/13 Opel Corsa QA-97-68 

114/VIAT/OD/13 Peugeot 106 96-37-DV 
9/VIAT/OL/13 Renault Express VJ-25-90 
23/VIAT/RA/11 Renault Trafic 70-39-UQ 
36/VIAT/PO/13 Renault Clio 53-36-BN 
99/VIAT/OD/13 Seat Ibiza 53-32-CP 
37/VIAT/PO/13 Opel Corsa 40-21-IL 

6VIAT/PO/FA/14 Peugeot 205 XG-38-68 
4/VIAT/PO/FA/14 Citroen Zx 04-87-FT 

20/VIAT/RA/13 Peugeot 106 -------------- 
77/VIAT/OD/13 Honda Accord A-5949-CZ 
35/VIAT/PO/13 Renault Clio -------------- 
78/VIAT/OD/13 Renault 19 84-68-BQ 
85/VIAT/OD/13 Opel Astra 35-09-IQ 
109/VIAT/OD/13 Ford Escort 08-88-FA 
17/VIAT/PV/13 Peugeot Boxer 28-61-ZI 
40/VIAT/PO/13 Opel Kadet VD-42-04 
76/VIAT/OD/13 Fiat Punto 03-06-JX 
7/VIAT/CA/13 Fiat Punto 69-93-GP 

104/VIAT/OD/13 Alfa Romeo 83-62-JN 
81/VIAT/OD/13 Fiat Tempra 34-44-EM 
9/VIAT/CA/13 Opel Astra 58-77-OU 

87/VIAT/OD/13 Mazda 58-42-AO 
100/VIAT/OD/13 Opel Astra 37-36-FI 
39/VIAT/PO/13 Volvo 56-81-VQ 
93/VIAT/OD/13 Peugeot 405 EX-16-92 
3/VIAT/FA/13 Fiat Brava 47-09-GX 
4/VIAT/FA/13 Mercedes DS-72-43 

84/VIAT/OD/13 Fiat Punto 65-65-PH 
7/VIAT/OL/2013 Renault Megane 50-80-IN 

79/VIAT/OD/13 Renault Clio VX-08-44 
2/VIAT/FA/13 Alfa Romeo ------------ 

28/VIAT/PO/13 Opel Vectra FR-2573 
46/VIAT/OD/13 Opel Omega 5636-FWD 
34/VIAT/RA/12 Renault Clio 57-47-IB 
24/VIAT/OD/13 Opel Corsa 84-17-GS 
91/VIAT/OD/13 Fiat Punto 02-59-EG 
120/VIAT/OD/13 Suzuki 22-49-LM 

1/VIAT/PO/FA/14 Peugeot 206 69-ER-35 
94/VIAT/OD/13 Ford Fiesta SA-50-13 
13/VIAT/CA/13 Citroen Bx VB-86-85 
83/VIAT/OD/13 Vw Jetta UX-75-28 
23/VIAT/OD/13 Fiat Punto 01-20-GQ 
80/VIAT/OD/13 Fiat Punto 55-46-LB 
108/VIAT/OD/13 Citroen Zx 59-36-IN 
86/VIAT/OD/13 Ford Transit 62-13-JB 
103/VIAT/OD/13 Vw Golf 44-63-GI 
1550/VIAT/OD/10 Renault Kango 18-33-UZ 

33/VIAT/PO/13 Mercedes Benz UC-12-83 
92/VIAT/OD/13 Ford Fiesta 54-37-FS 
88/VIAT/OD/13 Mercedes 13-14-XD 
27/VIAT/PO/13 Peugeot 605 2FF-K38 
95/VIAT/OD/13 Renault Clio 13-55-BD 
87/VIAT/OD/13 Citroen C3 46-15-XB 

11/VIAT/RA/CA/14 Seat XT-77-02 
12/VIAT/OD/14 Opel Kadett RL-76-43 

9/VIAT/RA/CA/14 Citroen 86-16-CD 
8/VIAT/RA/CA/14 VW RB-61-11 

6/VIAT/OL/12 Nissan Micra 63-BF-32 
6/VIAT/OD/14 Ford Fiesta 70-53-AI 

 
 

DESTINO FINAL  
– INTEGRAÇÃO DE VEÍCULOS NA FROTA MUNICIPAL 

 
PROCESSO VEÍCULO MATRÍCULA 

125/VIAT/OD/12 Fiat Doblo 17-69-UL 
18/VIAT/CA/11 VW Transporter 37-65-PQ 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à União das Freguesias de Pontinha e Famões, 
para o dia 28 de fevereiro de 2014, para deslocação dos 
alunos de 12 escolas do 1.º ciclo do ensino básico, da 
Pontinha e de Famões, ao desfile de Carnaval, na 
Pontinha, com um custo total estimado em €105,98, de 
acordo com o proposto na Informação n.º 
Interno/2014/1742, de 2014.02.17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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DOAÇÃO DE QUADRO 
 
Aceitação da doação de Carmen Direitinho ao Município 
de Odivelas, do seu quadro intitulado “Primavera”, com 
as dimensões de 40 cm x 60 cm, no valor total de €350,00 
(trezentos e cinquenta euros), a fim de o mesmo passar a 
pertencer ao acervo Municipal do Centro de Exposições 
de Odivelas, de acordo com o proposto na Informação n.º 
Interno/2014/1885, de 2014.02.19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

PROCESSO N.º 12760/LO – TRANSVERSO 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

 
Indeferimento de pedido de licenciamento de operação de 
loteamento, relativamente ao processo n.º 12760/LO, nos 
termos da informação n.º 19/TP/DLOP/14, de 
2014.02.13, de acordo com o proposto na informação n.º 
12/APV/2014, 2014.02.17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 27513/L 
RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

 
Homologação do auto de vistoria, a receção definitiva das 
obras de urbanização relativas ao alvará de licença de 
loteamento n.º 08/2001, em nome de Irmãos Mota, Lda e 
o cancelamento da garantia bancária n.º 
0686.00017.688.0019 emitida pela Caixa Geral de 
Depósitos no valor de €978.905,00 (novecentos e setenta 
e oito mil novecentos e cinco euros), prestada como 
caução para a adequada execução das obras de 
urbanização do processo n.º 27513/L, de acordo com o 
proposto na informação n.º 10/APV/2014, de 
2014.02.19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote 33, 
inserido no Bairro Granjas Novas, na União das 
Freguesias de Ramada e Caneças, pelo depósito caução n.º 
10829, de 2014.01.03, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, em nome de António Joaquim Teixeira 
Moutinho a favor da Câmara Municipal de Odivelas, no 
valor de € 1.116,61 (mil, cento e dezasseis euros e sessenta 

e um cêntimos), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará de Loteamento n.º 
1/2000/AUGI, de 31 de janeiro, de acordo com o 
proposto na informação n.º 
48/TR/DRRU/DGOU/2014, de 2014.02.10. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XV - N.º 5 – 11 de março de 2014  

15 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

DESPACHOS 
 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 29/PRES/2014 
 

Assunto: Constituição do Grupo de Trabalho para 
acompanhamento do QREN 2014-2020 
 
Considerando: 
 

1. A recente entrada em vigor do novo Quadro 
Comunitário de Apoio 2014-2020, que define as 
condições e os requisitos de candidatura de projetos a 
financiamento comunitário no mencionado espaço 
temporal, e tendo presente a especial complexidade de 
toda a legislação comunitária aplicável, bem como os 
respetivos regulamentos e da elaboração dos eventuais 
projetos a candidatar, e ainda a sua natureza transversal 
em termos municipais; 
 
2. Que o Acordo de Parceria, Portugal 2020, que 
Portugal irá submeter à Comissão Europeia estrutura as 
intervenções, os investimentos e as prioridades de 
financiamento fundamentais para promover, no nosso 
país, o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo 
naquele período;  
 
3. Que os fundos estruturais serão, entre 2014 e 2020, o 
instrumento essencial de apoio ao desenvolvimento do 
País e à correção das assimetrias regionais que 
continuam a persistir, e que constituirão um dos poucos 
instrumentos de financiamento público disponíveis, no 
período de vigência deste Quadro Comunitário de 
Apoio. 

 
Determino a constituição de um Grupo de Trabalho para 
acompanhamento do QREN 2014-2020, com a seguinte 
constituição: 
 

-Presidente da Câmara, Susana Amador, que 
presidirá 

-Vereador Paulo César Teixeira 
-Vereadora Mónica Vilarinho 
-Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico e 

Projetos Estruturantes - Arq. Florinda Lixa 
-Chefe da Divisão de Licenciamentos, Atividades 

Económicas e Projetos Comparticipados, - Dr. 
António Janeiro. 

 

Compete, ainda, a este Grupo de Trabalho solicitar a 
colaboração técnica dos serviços, caso o considere 
necessário. 
 
Odivelas, 1 de março de 2014 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
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AVISOS 
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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
DDEE  OODDIIVVEELLAASS  
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

22..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2244  ddee  ffeevveerreeiirroo  ddee  22001144  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

MOÇÃO 
 

CONDIÇÕES DE PRECARIEDADE LABORAL 
NO CALL CENTER DA EDP DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

 
Considerando que: 
 
1. Os trabalhadores afetos ao call center das EDP 

executam tarefas permanentes e impreteríveis ao 
grupo EDP (nomeadamente à EDP Distribuição, 
EDP Comercial e EDP Serviço Universal). Muitos 
destes trabalhadores fazem-no há mais de 20 anos e 
são a voz de todos os serviços que o grupo EDP 
presta; 

 
2. Existem quase dois mil precários a trabalhar em três 

call centers que prestam serviços ao grupo EDP. Um 
destes call centers está situado na freguesia da Póvoa de 
Santo Adrião, concelho de Odivelas, sendo gerido 
pela Tempo Team (empresa de trabalho temporário do 
grupo da Randstad). Recentemente, a EDP procedeu 
a novo concurso, o qual foi ganho pela empresa 
espanhola INCRA, que ficará responsável pelo front 
office de primeira linha das atividades da EDP no 
mercado livre residencial; 

 
3. A existência de denúncias recentes dos trabalhadores 

destes call centers, as quais dão conta de situações 
laborais que merecem a preocupação e denúncia da 
situação de incumprimento do Código do Trabalho. 
Desde logo, a empresa INDRA, que tem como 
prática a renovação de contratos ao mês e que baixou 
os salários dos seus trabalhadores em cerca de 100 
euros (para €485 e €500 mensais), estará a usar 
“contratos de natureza temporária e duração incerta” 
para a execução de funções efetivas e permanentes. 
Desta forma, os trabalhadores dos referidos call centers 
não estão abrangidos pela contratação coletiva 

vigente nas empresas do Grupo EDP – para as quais 
prestam serviço permanente; 

 
4. O Grupo EDP está em processo de negociação 

coletiva com os sindicatos para a revisão do seu 
Acordo Coletivo de Trabalho e, nessa negociação, 
estão as empresas para quem estes trabalhadores 
permanentemente prestam serviço. 

 
Face ao exposto, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em plenário no dia 24 de Fevereiro de 2014, 
delibera: 
 
1. Manifestar o seu repúdio pela violação dos direitos 

básicos dos trabalhadores, condenando o recurso a 
contratos de natureza temporária para funções 
efetivas, assim como a precariedade laboral a que 
estão sujeitos estes trabalhadores; 

 
2. Solicitar à Autoridade para as Condições no Trabalho 

(ACT) que garanta o cumprimento da legalidade e 
dos legítimos direitos destes trabalhadores. 

 
(Documento apresentado pela bancada do BE - aprovada 

por maioria com os votos a favor das bancadas do BE e 
CDU e abstenção do PS e PSD) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 25 de fevereiro de 2014 

 
 
 

MOÇÃO 
 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA PROPOSTA DE 
REFERENDO SOBRE A COADOÇÃO DE CRIANÇAS POR 

CASAIS DO MESMO SEXO 
 

Em Maio de 2013, a Assembleia da Republica deu início 
ao processo legislativo com vista a garantir o direito a ser 
coadotado por casais do mesmo sexo. Este projeto-Lei foi 
aprovado na generalidade, tendo merecido votos de 
deputados de todas as bancadas. 
 
Nos últimos meses, a Primeira Comissão da Assembleia 
da República desenvolveu um trabalho aprofundado sobre 
o diploma aprovado. Passados mais de seis meses, e 
dezenas de audições, um grupo de deputados da 
Juventude Social-Democrata apresentou uma proposta 
para a realização de um referendo sobre esta matéria. Esta 
proposta tinha como principal objetivo impedir a 
conclusão do processo legislativo. 
 
O Tribunal Constitucional, chamado a pronunciar-se pelo 
Presidente da Republica, declarou inconstitucional a 
proposta de referendo, considerando que as perguntas não 
permitem uma "perfeita consciencialização" das e dos 
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cidadãos, tendo ainda acrescentado que estas poderiam 
levar "à contaminação recíproca das respostas, não 
garantindo uma pronúncia referendária genuína e 
esclarecida". 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
plenário no dia 24 de Fevereiro de 2014 delibera: 
 
1. Saudar todas as associações, movimentos e ativistas 

que, ao longo das últimas décadas, se empenharam no 
combate à homofobia e na defesa dos direitos 
sexuais; 

 
2. Sublinhar a decisão do Tribunal Constitucional, 

apelando simultaneamente à Assembleia da República 
para que termine o processo legislativo em curso, sem 
recurso a qualquer referendo; 

 
3. Apelar aos Grupos Parlamentares com representação 

na Assembleia da República para que legislem no 
sentido do reconhecimento do direito pleno à adoção 
de crianças por casais do mesmo sexo. 

 
(Documento apresentado pela bancada do BE - aprovada 

por maioria com os votos a favor das bancadas do PS, BE 
e CDU, abstenção de Edgar Valles e Nuno Gaudêncio e 
com os votos contra do PSD) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 25 de fevereiro de 2014 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÕES 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Pela bancada do Bloco de Esquerda foi apresentada uma 
Recomendação com o título “Elaboração do Plano 
Estratégico de Ruído”. 
 
(Rejeitada por maioria, com os votos a favor da CDU e 
BE, abstenção do PSD e com os votos contra do PS) 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

GARANTIA DE PLURALIDADE NO BOLETIM MUNICIPAL 
 

A alínea b) do Artigo 6º dos Estatutos da Entidade 
Reguladora da Comunicação (ERC) define que estão 
sujeitas à supervisão e intervenção do conselho regulador 
«As pessoas singulares ou coletivas que editem 

publicações periódicas, independentemente do suporte de 
distribuição que utilizem». As publicações das autarquias 
locais estão, por isso, sujeitas às disposições legais 
aplicáveis. 
 
O Artigo 8º da Diretiva 1/2008, da responsabilidade da 
ERC, estabelece que “Tratando-se de publicações de 
titularidade pública e sujeitas ao respeito pelo princípio do 
pluralismo e ao princípio do equilíbrio de tratamento entre 
as várias forças políticas presentes nos órgãos municipais, 
encontram-se obrigadas a veicular a expressão dessas 
diferentes forças e sensibilidades e em matérias relativas à 
atividade autárquica”. Assim, a Assembleia Municipal de 
Odivelas, reunida em plenário no dia 24 de Fevereiro de 
2014, delibera: 
 
Recomendar à Câmara Municipal de Odivelas que respeite 
o princípio da pluralidade existente nos órgãos 
autárquicos, o qual, nos termos dos Artigo 8-A da 
Diretiva 1/2008, deve «consubstanciar-se na criação de 
espaços editorais dedicados à intervenção dessas mesmas 
forças». 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE - aprovada 

por maioria com os votos a favor das bancadas da CDU e 
BE, abstenção do PS e PSD) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 25 de fevereiro de 2014 

 
 
 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 
 

AMIANTO NAS ESCOLAS DO CONCELHO 
 

A bancada da CDU vem mais uma vez a este fórum 
alertar para a urgência de uma tomada de posição da 
Câmara Municipal de Odivelas sobre a existência de 
amianto nas instalações das escolas do concelho. 
 
Esta questão é demasiadamente séria e de tal forma 
transversal que assume uma natureza apartidária, que nos 
afeta a todos, afeta as nossas famílias e os nossos filhos e 
nunca poderá ser vista de uma simples e redutora 
perspetiva economicista. 
 
Temos a consciência que se trata de uma ação urgente que 
deverá ser tomada em prol da saúde pública, pelo que é 
apresentada a presente Proposta de Recomendação. 
 
Desta forma e considerando que: 
 
•••• As notícias recentemente vindas a público dão conta 

da morte de trabalhadores alegadamente provocada 
pela exposição prolongada a ambiente com amianto, 
o que constitui um sério alerta para que se encare 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XV - N.º 5 – 11 de março de 2014  

21 
 

como prioritária a remoção deste material nos 
equipamentos que o contêm. 

 
•••• Existe legislação nacional e normas comunitárias que 

determinam que se proceda ao recenseamento dos 
edifícios que contenham amianto e à sua imediata 
remoção. 

 
•••• Em Odivelas o amianto está presente na construção 

de 22 escolas do Concelho: 14 do 1º Ciclo e Jardins 
de Infância, 5 do 2º e 3º ciclo e 3 do Ensino 
Secundário. 

 
•••• Nestes estabelecimentos estudam milhares de alunos 

e trabalham largas centenas de pessoas que estarão 
potencialmente em contacto com este material 
altamente cancerígeno e que provoca sérios e reais 
problemas para a saúde destas pessoas. 

 
•••• A maioria destas escolas encontram-se sob a esfera de 

competências da Câmara Municipal, por via do 
contrato de execução celebrado entre este Município 
e o Ministério da Educação. 

 
A Assembleia Municipal, reunida em plenário na Sessão 
Extraordinária de 24 de Fevereiro de 2014, vem 
recomendar à Câmara Municipal de Odivelas que: 
 
1. Instrua os serviços para a elaboração, no prazo de 

120 dias contados desde a apresentação desta 
proposta, de um plano de ação calendarizado com as 
ações entendidas necessárias para a remoção total das 
fibras de amianto existentes nos estabelecimentos de 
ensino da rede pública do Concelho sobre os quais a 
autarquia tem responsabilidades e competências 
assumidas; 

 
2. Requeira ao Governo e ao Ministério da Educação o 

cumprimento das imposições comunitárias e da Lei 
nº 2/2011, de 9 de Fevereiro que determina a 
remoção de amianto em edifícios, instalações e 
equipamentos públicos, procedendo-se à retirada de 
amianto existente nas escolas secundárias e nas 
escolas básicas do 2º e 3º ciclo que se mantêm na sua 
esfera de responsabilidade e competência, 
ponderando, no caso de não se registar uma célere 
inflexão no incumprimento, a denúncia deste ato 
negligente junto das competentes instâncias europeias 
(Comissão Europeia e Parlamento Europeu). 

 
(Documento apresentado pela bancada da CDU - 
aprovada por maioria com os votos a favor das bancadas 
da CDU, BE e PSD e abstenção do PS) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
(Miguel Cabrita) 

 
Odivelas, 25 de fevereiro de 2014 

 

REGIMENTO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

 
 

ALTERAÇÃO 
 

Alteração ao Regimento da Assembleia Municipal de 
Odivelas, no que se refere aos artigos números: 1, 3, 4, 5, 
8, 10, 14, 23, 24, 31, 37, 41 (á exceção do ponto numero 
7), 42, 44, 46, 52, 58, 68, 69, 70, 71, 72. 
 
(Aprovados por unanimidade) 

 
 
 

Alteração ao Artigo 40º, tendo sido Apresentadas duas 
propostas. Proposta A apresentada pela Mesa e a Proposta 
B apresentada pela Bancada do BE e CDU. 
 
Aprovado por Maioria a Proposta A 
 
 
 
Alteração ao Artigo 41º (ponto n.º 7), tendo sido 
Apresentadas duas propostas. A Proposta A apresentada 
pelo PS e PSD e a Proposta B apresentada pela Bancada 
do BE e CDU. 
 
Aprovada por Maioria a Proposta A 
 
 
 
Colocado à votação o Artigo 43º (nº 3) tendo sido 
Apresentado duas propostas. A Proposta A apresentada 
pelo PS e PSD e a Proposta B apresentada pela Bancada 
do BE e CDU. 
 
Aprovada por Maioria a Proposta A 
 
[Publica-se o Regimento da Assembleia Municipal de 
Odivelas, com as alterações aprovadas, no final do 
presente Boletim] 

 
 
 
 

RETIRADA DE PONTOS 
 

 
 

Retirada, da ordem de trabalhos da presente sessão, dos 
seguintes pontos: 
 
Ponto referente à “Aprovação de Atas” 
 
Ponto referente à «Designação do Fiscal Único Suplente 
da “Municipália – Gestão de Equipamentos e Património 
do Município de Odivelas, E.M.”.» 
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Ponto referente à “Designação de Presidente de Junta de 
Freguesia para representação na Comissão Municipal de 
Defesa da Floresta”. 
 
Ponto referente à “Discussão sobre Competências e 
Eleição da Comissão Executiva Metropolitana”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

11..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2277  ddee  ffeevveerreeiirroo  ddee  22001144  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

MOÇÃO 
 

EM DEFESA DA EGF - VALORSUL 
COMO EMPRESA PÚBLICA 

 
Considerando que: 
 
1. A Empresa Geral de Fomento (EGF) foi nacionalizada, 
em 1976 e colocada na esfera do Instituto de Participações 
do Estado (IPE). Em 1993, a EGF passou a atuar na área 
dos serviços de tratamento e valorização dos resíduos 
sólidos urbanos. 
 
2. O Estado e os Municípios, ao longo dos últimos vinte e 
cinco anos, procederam a uma revolução nos sectores dos 
serviços de águas e de resíduos urbanos, atingindo níveis 
de atendimento da população que se traduziram numa 
melhoria da qualidade de vida e da sustentabilidade 
ambiental. 
 
3. O decreto-lei nº 379/93, de 5 de Novembro de 1993, 
que regula as bases da criação dos sistemas 
multimunicipais dos sectores das águas, águas residuais e 
resíduos, reconheceu a importância estratégica e a 
natureza de serviço público destes sistemas 
multimunicipais.  
 
4. A VALORSUL, SA foi a primeira empresa 
multimunicipal de tratamento de resíduos a ser criada, em 
Setembro de 1994, e teve como acionistas as câmaras 
municipais de Lisboa, Loures, Amadora e Vila Franca de 
Xira e ainda a EGF, entre outras. 
 
5. A organização do sector de resíduos nos últimos anos 
tem-se baseado no estabelecimento de parcerias entre o 
Estado, via EGF, e um vasto conjunto de municípios para 
o tratamento e valorização de resíduos, continuando as 
autarquias a assegurar a limpeza e recolha de resíduos, em 
regra, através da prestação direta.  
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6. O governo PSD/CDS decidiu privatizar a Empresa 
Geral do Fomento (EGF), a sub-holding do grupo Águas 
de Portugal para o sector de resíduos medida que 
consideramos extremamente lesiva dos interesses do País, 
dos Municípios, das populações e dos e das trabalhadoras. 
 
7. A EGF é um grupo rentável, com lucros acumulados 
nos últimos 3 anos na ordem dos 62 milhões de euros, 
movimentando anualmente perto de 170 milhões de 
euros. O grupo possui um património avaliado em cerca 
de 1000 milhões de euros, tecnologia avançada e 
trabalhadores qualificados. Só em 2012 investiu perto de 
45 milhões de euros.  
 
8. A EGF domina 65 % do total nacional de resíduos 
urbanos, por via das 11 empresas de recolha, tratamento e 
valorização de resíduos, criadas em conjunto com os 
municípios, empregam diretamente 2 mil trabalhadores e 
servem 63% da população. O governo espera arrecadar 
com a venda da EGF perto de 200 Milhões. Um 
montante irrisório face aos mil milhões de euros já 
investidos no sector e que irá direitinho para os bolsos dos 
credores porque os resultados das privatizações tem de ir 
obrigatoriamente para o pagamento da dívida. 
 
9. A Valousul trata resíduos de forma ambientalmente 
eficiente, cobra uma das mais baixas tarifas existentes do 
mercado de resíduos e teve sempre resultados líquidos 
positivos. Até 2013, a Valorsul investiu mais de 347 
milhões de euros, tratou mais de 10.500.000 toneladas de 
resíduos, das quais 280 mil orgânicos e 700 mil reciclados 
e produziu mais de 4.890.000MW de energia, pelo que a 
privatização não traz qualquer valor acrescentado. 
 
10. Valorizamos, ainda, a posição conjunta dos 
presidentes das 19 Câmaras associadas no subsistema de 
tratamento de resíduos sólidos, divulgada em conferência 
de imprensa, na Valorsul, assumindo publicamente a 
defesa da continuação desta empresa no Sector 
Empresarial do Estado (SEE), o que constitui mais um 
importante contributo para obrigar o governo a recuar na 
sua intenção de transformar este sector estratégico para a 
qualidade de vida das populações, num lucrativo negócio 
privado.  
 
11. Nada justifica a privatização, cujas consequências 
serão desastrosas para a economia, os Municípios, para a 
manutenção de um ambiente de qualidade, bem como 
para as populações e os trabalhadores 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
plenário no dia 27 de fevereiro de 2014, exige à tutela da 
EGF: 
 
1. A manutenção do grupo EGF, da qual a Valorsul faz 
parte, na esfera pública, é condição essencial para garantir 
uma política de resíduos integrada e orientada pelos 

interesses das populações e por razões ambientais e não 
por lógicas de lucro. 
 
2. A defesa dos serviços públicos municipais de resíduos e 
da cooperação intermunicipal exigindo a atribuição dos 
correspondentes meios financeiros, humanos e técnicos, 
para dar resposta às necessidades e anseios das 
populações. 
 
3. A defesa dos postos de trabalho, dos salários, dos 
direitos e da melhoria das condições de trabalho 
contribuindo para a valorização social dos trabalhadores 
do sector. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – aprovado 

por maioria com os votos a favor das bancadas da CDU, 
PS e BE e abstenção do PSD) 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 28 de fevereiro de 2014 
 
 
 
 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 
 

 
 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 
 

PARA A CRIAÇÃO DE CARREIRAS DIRETAS DE TODAS AS 
FREGUESIAS PARA O HOSPITAL BEATRIZ ÂNGELO 

 
Considerando que: 
 
1. O Hospital Beatriz Ângelo é unidade hospitalar de 

referência para o concelho de Odivelas, embora esteja 
localizado no concelho de Loures e não seja a 
unidade hospitalar mais próxima de algumas 
freguesias de Odivelas; 

 
2. Os cidadãos e as cidadãs da freguesia da Pontinha 

deveriam ser referenciados para o Hospital de Santa 
Maria, como a Assembleia de Freguesia e a 
Assembleia Municipal têm vindo a defender; 

 
3. A localização do Hospital Beatriz Ângelo obrigou a 

uma alteração significativa na rede de transportes 
coletivos do concelho de Odivelas. Foi alargado o 
percurso da carreira 225/925, de modo a garantir 
uma ligação direta desde Odivelas. Entretanto, a 
carreira 204 foi encurtada, deixando de servir o 
hospital. Já a carreira 215 serve apenas uma pequena 
parte do norte do concelho; 

 
4. Os horários das duas carreiras que ligam o concelho 

de Odivelas ao seu hospital de «referência» são 
manifestamente inadequados. No período noturno e 
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ao fim-de semana as ligações são claramente 
insuficientes, chegando ao cúmulo de não existir 
nenhuma carreira a circular entre Odivelas e o 
hospital das 22:50 às 7:00, durante a semana, e entre 
as 20:35 e as 7:15, ao fim-de-semana; 

 
5. Das poucas carreiras que dizem ter como destino o 

Hospital Beatriz Ângelo a grande maioria termina o 
seu percurso a dezenas de metros da entrada do 
hospital; 

 
6. Os preços das tarifas de bordo são altíssimos e que a 

maioria da população do concelho para chegar ao 
hospital terá de fazer uma combinação de duas 
carreiras, o custo de uma deslocação pode facilmente 
ultrapassar os dez euros; 

 
7. Milhares de cidadãos e cidadãs de Odivelas 

subscreveram um abaixo-assinado, dirigido à 
Assembleia da República, exigindo mais e melhores 
transportes do concelho de Odivelas para o Hospital 
Beatriz Ângelo 

 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em plenário 
no dia 27 de fevereiro de 2014, recomenda ao executivo 
municipal que continue a diligenciar junto da Rodoviária 
de Lisboa, da AMT, ARS e da entidade gestora do 
Hospital Beatriz Ângelo, para que: 
 
1. Seja alargado o percurso da carreira 225/925 às 

freguesias de Famões e Pontinha, de modo a garantir 
ligação direta de todas as freguesias ao hospital; 

 
2. A carreira 204 volte a circular até ao Hospital Beatriz 

Ângelo; 
 
3. Seja garantida a existência de, pelo menos uma 

carreira por hora, ligando todo o concelho e o 
hospital, no período noturno 

 
(Documento apresentado pela bancada do BE - aprovada 

por maioria, com os votos a favor das bancadas da CDU, 
PS, PSD, e BE e a abstenção do Presidente da União de 
Freguesias de Ramada/Caneças, Ilídio Ferreira, pela 
bancada da CDU). 

 
O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 

(Miguel Cabrita) 
 

Odivelas, 28 de fevereiro de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RETIRADA DE PONTO 
 

 
 

Retirada, da ordem de trabalhos da presente sessão, do 
seguinte ponto: “Designação de representante da 
Assembleia Municipal de Odivelas na Comissão de 
Acompanhamento do PDM”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PREÂMBULO 
 
 

O Regimento constitui o instrumento fundamental para regular o funcionamento da Assembleia 

Municipal de modo a cumprir as competências que a lei lhe prescreve e as expetativas que as 

populações esperam ver asseguradas não apenas quando exercem o seu direito de voto, mas 

também quando a este órgão se dirigem para, no uso do seu direito de audição, alertar os 

poderes públicos para os problemas com que se confrontam. 

 

O fundamento de qualquer Regimento reside no estabelecimento de regras, para a discussão e 

tomada de decisão no quadro das competências legalmente atribuídas a qualquer órgão e no 

respeito pelos princípios de sã convivência democrática que obriga a realização de 

entendimentos entre grupos e pessoas que, pensando de forma diferente, visam todos atingir o 

mesmo fim. 
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CAPÍTULO I 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, SEUS MEMBROS E GRUPOS MUNICIP AIS 
 

SECÇÃO I 
Assembleia Municipal 

 
Artigo 1.º 

Natureza e Âmbito do Mandato 
 

1. A Assembleia Municipal de Odivelas é o órgão deliberativo do Município de Odivelas, sendo 
constituída por 33 membros eleitos pelo colégio eleitoral do município e pelos(as) 4 
Presidentes de Juntas de Freguesia que a integram. 
 
2. Os membros da Assembleia Municipal representam os(as) munícipes residentes na área do 
município de Odivelas. 
 
3. A atividade dos membros da Assembleia Municipal visa a salvaguarda dos interesses 
dos(as) munícipes e a prossecução da realização das necessidades coletivas. 
 
 

Artigo 2.º 
Fontes Normativas 

A constituição, a composição e a competência da Assembleia Municipal de Odivelas são as 
fixadas e definidas por lei e por este regimento. 
 
 

Artigo 3.º 
Funcionamento 

O funcionamento da Assembleia Municipal de Odivelas rege-se por este regimento e pelas 
normas legais aplicáveis às autarquias locais, designadamente, o previsto na lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, na sua redação atual, e pela lei nº 75/2013 de 12 de setembro. 
 

 
Artigo 4.º  

Competências da Assembleia Municipal 
 

1. Compete à Assembleia Municipal: 
 

a) Eleger, por voto secreto, o(a) Presidente da mesa e 2 secretários(as); 
 
b) Elaborar e aprovar o seu regimento; 
 
c) Acompanhar e fiscalizar a atividade da Câmara Municipal, dos Serviços Municipalizados, 
das fundações e das empresas municipais; 
 
d) Acompanhar, com base em informação útil da Câmara, facultada em tempo oportuno, a 
atividade desta e os respetivos resultados, nas associações e federações de municípios, 
empresas, cooperativas, fundações ou outras entidades em que o município detenha 
alguma participação no respetivo capital social ou equiparado; 
 

e) Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do(a) Presidente 
da Câmara acerca da atividade do município, bem como da situação financeira do mesmo, 
informação essa que deve ser enviada ao(a) Presidente da Assembleia Municipal com a 
antecedência de cinco dias sobre a data do início da sessão, para que conste da respetiva 
ordem do dia. Esta informação deve ser enviada aos membros da Assembleia Municipal, 
com a antecedência mínima de dois dias úteis, sobre a data do início da sessão; 
 

f) Solicitar e receber informações, através da mesa, sobre assuntos de interesse para a 
autarquia e sobre a execução de deliberações anteriores, o que pode ser requerido por 
qualquer membro em qualquer momento; 
 

g) Aprovar referendos locais, sob proposta quer de membros da Assembleia, quer da 
Câmara Municipal, quer dos cidadãos(ãs) eleitores(as), nos termos da lei; 
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h) Apreciar a recusa, por ação ou omissão, de quaisquer informações e documentos, por 
parte da Câmara Municipal ou dos seus membros, que obstem à realização de ações de 
acompanhamento e fiscalização; 
 
i) Conhecer e tomar posição sobre os relatórios definitivos, resultantes de ações tutelares 
ou de auditorias executadas sobre a atividade dos órgãos e serviços municipais; 
 
j) Deliberar sobre a constituição de delegações, comissões ou grupos de trabalho para 
estudo dos problemas relacionados com as atribuições próprias da autarquia, sem 
interferência no funcionamento e na atividade normal da Câmara; 
 
l) Votar moções de censura à Câmara Municipal, em avaliação da ação desenvolvida pela 
mesma ou por qualquer dos seus membros; 
 
m) Discutir, a pedido de quaisquer dos titulares do direito de oposição, o relatório a que se 
refere o Estatuto do Direito de Oposição; 
 
n) Elaborar e aprovar, nos termos da lei, o regulamento do conselho municipal de 
segurança; 
 
o) Tomar posição perante os órgãos do poder central sobre assuntos de interesse para a 
autarquia; 
 
p) Deliberar sobre recursos interpostos de marcação de faltas injustificadas aos seus 
membros; 
 
q) Pronunciar-se e deliberar sobre assuntos que visem a prossecução das atribuições da 
autarquia; 
 
r) Exercer outras competências que lhe sejam conferidas por lei. 

 
2. Sempre que possível, o prazo previsto na alínea e) do n.º 1, relativamente à entrega dos 
documentos pela Câmara Municipal de Odivelas, deverá ser de 8 dias, para que a informação 
aí recebida possa ser distribuída em tempo útil. 
 
3. Compete à Assembleia Municipal, em matéria regulamentar e de organização e 
funcionamento, sob proposta da Câmara: 
 

a) Aprovar as posturas e regulamentos do município com eficácia externa; 
 
b) Aprovar as opções do plano e a proposta de orçamento, bem como as respetivas 
revisões; 
 
c) Apreciar o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva 
avaliação, bem como apreciar e votar os documentos de prestação de contas; 
 
d) Aprovar ou autorizar a contratação de empréstimos nos termos da lei; 
 
e) Estabelecer, nos termos da lei, taxas municipais e fixar os respetivos quantitativos; 
 
f) Fixar, anualmente, o valor da taxa da contribuição autárquica incidente sobre prédios 
urbanos, bem como autorizar o lançamento de derramas para reforço da capacidade 
financeira ou no âmbito da celebração de contratos de reequilíbrio financeiro, de acordo 
com a lei; 
 

g) Pronunciar-se, no prazo legal, sobre o reconhecimento, pelo Governo, de benefícios 
fiscais no âmbito de impostos cuja receita reverte exclusivamente para os municípios; 
 
h) Deliberar em tudo quanto represente o exercício dos poderes tributários conferidos por 
lei ao município; 
 
i) Autorizar a Câmara Municipal a adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor superior 
a 1000 vezes o índice 100 das carreiras do regime geral do sistema remuneratório da 
função pública, fixando as respetivas condições gerais, podendo determinar, 
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nomeadamente, a via da hasta pública, bem como bens ou valores artísticos do município, 
independentemente do seu valor, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do Artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de Setembro; 
 
j) Determinar a remuneração dos membros do conselho de administração dos serviços 
municipalizados; 
 

l) Municipalizar serviços, autorizar o município, nos termos da lei, a criar fundações e 
empresas municipais e a aprovar os respetivos estatutos, bem como a remuneração dos 
membros dos corpos sociais, assim como a criar e participar em empresas de capitais 
exclusiva ou maioritariamente públicos, fixando as condições gerais da participação; 
 
m) Autorizar o município, nos termos da lei, a integrar-se em associações e federações de 
municípios, a associar-se com outras entidades públicas, privadas ou cooperativas e a criar 
ou participar em empresas privadas de âmbito municipal, que prossigam fins de 
reconhecido interesse público local e se contenham dentro das atribuições cometidas aos 
municípios, em quaisquer dos casos fixando as condições gerais dessa participação; 
 
n) Aprovar, nos termos da lei, a criação ou reorganização de serviços municipais; 
 
o) Aprovar os quadros de pessoal dos diferentes serviços do Município, nos termos da lei; 
 
p) Aprovar incentivos à fixação de funcionários, nos termos da lei; 
 
q) Autorizar, nos termos da lei, a Câmara Municipal a concessionar, por concurso público, 
a exploração de obras e serviços públicos, fixando as respetivas condições gerais; 
 
r) Fixar o dia feriado anual do município; 
 
s) Autorizar a Câmara Municipal a delegar competências próprias, designadamente em 
matéria de investimentos, nas Juntas de Freguesia; 
 
t) Estabelecer, após parecer da Comissão Heráldica da Associação dos Arqueólogos 
Portugueses, a constituição do brasão, selo e bandeira do município e proceder à sua 
publicação no Diário da República. 
 

4. É ainda da competência da Assembleia Municipal, em matéria de planeamento, sob 
proposta ou pedido de autorização da Câmara Municipal: 
 

a) Aprovar os planos necessários à realização das atribuições municipais; 
 
b) Aprovar as medidas, normas, delimitações e outros atos, no âmbito dos regimes do 
ordenamento do território e do urbanismo, nos casos e nos termos conferidos por lei. 

 
5. É também da competência da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal: 
 

a) Deliberar sobre a criação e a instituição em concreto do corpo de polícia municipal, nos 
termos e com as competências previstas na lei; 
 
b) Deliberar sobre a afetação ou desafetação de bens do domínio público municipal, nos 
termos e condições previstos na lei; 
 
c) Deliberar sobre a criação do conselho local de educação, de acordo com a lei; 
 
d) Autorizar a geminação do município com outros municípios ou entidades equiparadas de 
outros países; 

 
e) Autorizar os conselhos de administração dos serviços municipalizados a deliberar sobre 
a concessão de apoio financeiro, ou outro, a instituições legalmente constituídas pelos(as) 
seus(uas) funcionários(as), tendo por objeto o desenvolvimento das atividades culturais, 
recreativas e desportivas, bem como a atribuição de subsídios a instituições legalmente 
existentes, criadas ou participadas pelos serviços municipalizados ou criadas pelos(as) 
seus(uas) funcionários(as), visando a concessão de benefícios sociais aos mesmos e 
respetivos familiares. 
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6. A ação de fiscalização mencionada na alínea c) do n.º 1 consiste numa apreciação 
casuística e posterior à respetiva prática dos atos da Câmara Municipal, dos serviços 
municipalizados, das fundações e das empresas municipais, designadamente através de 
documentação e informação solicitada para o efeito. 
 
7. A proposta apresentada pela Câmara referente às alíneas b), c), i) e n) do n.º 3 não pode ser 
alterada pela Assembleia Municipal e carece da devida fundamentação quando rejeitada, mas 
a Câmara deve acolher sugestões feitas pela Assembleia quando devidamente 
fundamentadas, salvo se aquelas enfermarem de previsões de factos que possam ser 
considerados ilegais. 
 
8. Os pedidos de autorização para a contratação de empréstimos a apresentar pela Câmara 
Municipal, nos termos da alínea d) do n.º 3, serão obrigatoriamente acompanhados de 
informação sobre as condições praticadas em, pelo menos, três instituições de crédito, bem 
como do mapa demonstrativo de capacidade de endividamento do Município. 
 
9. As alterações orçamentais por contrapartida da diminuição ou anulação das dotações da 
Assembleia Municipal têm de ser aprovadas por este órgão. 
 
10. Para os efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 e n.º 6 deste artigo, a Câmara Municipal 
deverá enviar toda a documentação e informação, sobre a prática dos seus atos, serviços 
municipalizados, fundações e empresas municipais que permita o pleno e efetivo 
acompanhamento e fiscalização por parte da Assembleia Municipal. 
 

 
Artigo  5.º 

Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal  
 

1. O Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal (GAAM) é um serviço de apoio administrativo 
da Assembleia Municipal. 
 
2. Compete ao GAAM, designadamente: 
 

a) A execução de todo o expediente referente à Assembleia Municipal; 
 
b) A elaboração, de acordo com as diretivas do(a) Presidente da Assembleia Municipal, da 
agenda das sessões; 
 
c) A assistência às reuniões plenárias da Assembleia Municipal e mediante decisão do(a) 
Presidente da Assembleia Municipal, às respetivas Comissões e Grupos de Trabalho;  

 
d) A elaboração, de acordo com as diretivas dos(as) Secretários(as) da Mesa, das atas da 
Assembleia Municipal; 
 
e) O apoio ao trabalho das Comissões e Grupos de Trabalho e à elaboração das respetivas 
atas, nos termos a fixar pelo(a) Presidente da Assembleia Municipal, ouvida a Comissão 
Permanente; 
 
f) A execução de quaisquer outras tarefas determinadas pelo(a) Presidente da Assembleia 
Municipal e que se prendam com o funcionamento deste órgão. 

 
3. O GAAM disporá de pessoal administrativo da Câmara Municipal de Odivelas, aí destacado, 
bem como de instalações próprias para o exercício das funções referidas. 
 
4. Todos os aspetos e questões de subordinação hierárquica e funcional do pessoal do GAAM 
serão acordados entre o(a) Presidente da Assembleia Municipal e o(a) Presidente da Câmara 
Municipal ou Vereador(a) em que este(a) delegue competência para o efeito. 
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SECÇÃO II 
 

Do Mandato 
 

Artigo 6.º 
Início e Termo do Mandato 

 
1. O período do mandato dos membros da Assembleia Municipal é de 4 anos. 
 
2. O mandato considera-se iniciado com o ato de instalação da Assembleia e com a verificação 
de poderes dos seus membros e cessa quando estes forem legalmente substituídos, sem 
prejuízo da cessação individual do mandato previsto na lei ou no presente regimento. 
 

 
Artigo 7.º 

Verificação de Poderes 
 

1. Os poderes dos membros da Assembleia Municipal são verificados pelo(a) Presidente da 
Assembleia Municipal cessante, lavrando-se ata da ocorrência. 
 
2. A verificação dos poderes consiste na apreciação da regularidade formal dos mandatos, da 
identidade dos(as) eleitos(as) e da sua legitimidade. 
 

 
Artigo 8.º 

Verificação de Faltas e Processo Justificativo 
 

1. Constitui falta, a não comparência a qualquer reunião ou sessão. 
 
2. O pedido de justificação de falta pelo(a) interessado(a) é feito por escrito ou por correio 
eletrónico e dirigido à mesa, no prazo de 5 dias a contar da data da sessão ou reunião em que 
a falta se tenha verificado, e a decisão é notificada ao(à) interessado(a), pessoalmente ou por 
correio eletrónico. 
 

 
Artigo 9º  

Suspensão do Mandato 
 

1. Os membros da Assembleia Municipal podem solicitar a suspensão do respetivo mandato. 
 
2. O pedido de suspensão, devidamente fundamentado, deve indicar o período de tempo 
abrangido e é enviado ao(a) Presidente da Assembleia e apreciado pelo plenário na reunião 
imediata à sua apresentação. 
 
3. Determinam a suspensão do mandato, designadamente: 
 

a) Doença comprovada; 
 
b) Exercício dos direitos de maternidade e paternidade; 
 
c) Afastamento temporário da área geográfica do município, da autarquia por período 
superior a 30 dias; 
 
d) Motivo de força maior. 

 
4. A suspensão que, por uma só vez ou cumulativamente, ultrapasse 365 dias no decurso do 
mandato constitui, de pleno direito, renúncia ao mesmo, salvo se no primeiro dia útil seguinte 
ao termo daquele prazo o(a) interessado(a) manifestar, por escrito, a vontade de retomar 
funções. 

 

5. Durante o seu impedimento, os membros da Assembleia diretamente eleitos são 
substituídos nos termos do n.º 1 do artigo 14.º deste regimento. 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XV - N.º 5 – 11 de março de 2014 - Anexo 

13 
 

6. A pedido do(a) interessado(a), devidamente fundamentado, o plenário do órgão pode 
autorizar a alteração do prazo pelo qual inicialmente foi concedida a suspensão do mandato, 
até ao limite estabelecido no n.º 4. 

 
 

Artigo 10º 
Ausência Inferior a 30 Dias  

 
1. Os membros dos órgãos das autarquias locais podem fazer-se substituir nos casos de 
ausências por períodos até 30 dias. 
 
2. A substituição obedece ao disposto no artigo 14.º deste regimento e opera-se mediante 
simples comunicação por escrito ou por correio eletrónico dirigida ao(a) Presidente do órgão 
respetivo, na qual são indicados os respetivos início e fim. 
 
3. Em caso de justo impedimento, os(as) Presidentes de Junta fazem-se representar pelos 
seus(uas) substitutos(as) legais.   
 
 

Artigo 11º 
Cessação da Suspensão do Mandato 

 
1. A suspensão do mandato cessa: 
 

a) Findo o prazo da suspensão; 
b) Pelo regresso antecipado, após comunicação ao(à) Presidente da Assembleia; 
c) Pela cessação de funções incompatíveis com as de membro da Assembleia Municipal. 

 
2. Quando um membro da Assembleia Municipal retomar o exercício do mandato, cessam 
automaticamente os poderes do seu substituto. 
 
 

Artigo 12º  

Renúncia ao Mandato 
 

1. Os membros da Assembleia Municipal gozam do direito de renúncia ao mandato, a exercer 
mediante manifestação de vontade apresentada, quer antes, quer depois da instalação da 
Assembleia. 
 
2. A pretensão é apresentada por escrito e dirigida a quem deve proceder à instalação ou à 
presidência da mesa, consoante o caso. 
 
3. A falta do(a) eleito(a) local ao ato de instalação da Assembleia, não justificada por escrito no 
prazo de 30 dias ou considerada injustificada equivale a renúncia de pleno direito. 
 
4. A apreciação e a decisão sobre a justificação referida no número anterior cabem à 
Assembleia e deve ter lugar na 1.ª reunião que se seguir à apresentação tempestiva da 
mesma. 
 

 
Artigo 13º  

Perda de Mandato 
 

1. Incorrem em perda de mandato os membros dos órgãos autárquicos ou das entidades 
equiparadas que: 
 

a) Sem motivo justificativo, não compareçam a 3 sessões ou 6 reuniões seguidas ou a 6 
sessões ou 12 reuniões interpoladas; 
 
b) Após a eleição, sejam colocados em situação de inelegibilidade ou relativamente aos 
quais a Assembleia Municipal tome conhecimento de elementos reveladores de uma 
situação de inelegibilidade já existente, e ainda subsistente, mas não detetada previamente 
à eleição; 
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c) Após a eleição se inscrevam em partido diverso daquele pelo qual foram apresentados a 
sufrágio eleitoral; 

 
d) Pratiquem ou sejam individualmente responsáveis pela prática dos atos previstos no 
Artigo 9.º da Lei n.º 27/96, de 1 de Agosto. 

 
2. Incorrem, igualmente, em perda de mandato os membros da Assembleia Municipal que, no 
exercício das suas funções, ou por causa delas, intervenham em procedimento administrativo, 
ato ou contrato de direito público ou privado relativamente ao qual se verifique impedimento 
legal, visando a obtenção de vantagem patrimonial para si ou para outrem. 
 
3. Constitui ainda causa de perda de mandato a verificação, em momento posterior ao da 
eleição, de prática, por ação ou omissão, em mandato imediatamente anterior, dos factos 
referidos na alínea d) do n.º 1 e no n.º 2 do presente artigo. 
 
4. As decisões de perda de mandato e de dissolução de órgãos autárquicos ou de entidades 
equiparadas são da competência dos tribunais administrativos de círculo. 
 
5. As ações para perda de mandato ou de dissolução de órgãos autárquicos ou de entidades 
equiparadas são interpostas pelo Ministério Público, por qualquer membro do órgão de que faz 
parte aquele contra quem for formulado o pedido, ou por quem tenha interesse direto em 
demandar, o qual se exprime pela utilidade derivada da procedência da ação. 
 
6. O Ministério Público tem o dever funcional de propor as ações referidas nos números 
anteriores no prazo máximo de 20 dias após o conhecimento dos respetivos fundamentos. 
 
7. A condenação definitiva dos membros dos órgãos autárquicos em qualquer dos crimes de 
responsabilidade previsto e definidos na Lei n.º 34/87, de 16 de Julho, implica a sua 
inelegibilidade nos atos eleitorais destinados a completar o mandato interrompido e nos 
subsequentes que venham a ter lugar no período de tempo correspondente a novo mandato 
completo, em qualquer órgão autárquico. 
 
8. As ações previstas no presente artigo só podem ser interpostas no prazo de cinco anos após 
a ocorrência dos factos que as fundamentam. 

 
 

Artigo 14º 
Preenchimento de Vagas 

 
1. Em caso de vacatura ou de suspensão do mandato, o membro da Assembleia Municipal é 
substituído, se tiver sido eleito diretamente, pelo(a) cidadão(ã) imediatamente a seguir na 
ordem da respetiva lista ou, tratando-se de coligação, pelo(a) cidadão(ã) imediatamente a 
seguir do partido pelo qual havia sido proposto o membro que deu origem à vaga. 
 
2. Quando, por aplicação da regra contida na parte final do número anterior, se torne 
impossível o preenchimento da vaga por cidadão(ã) proposto(a) pelo mesmo partido, o 
mandato é conferido ao(à) candidato(a) imediatamente a seguir na ordem de precedência da 
lista apresentada pela coligação. 
 
3. Esgotada a possibilidade de substituição e desde que não esteja em efetividade de funções 
a maioria legal dos membros da Assembleia, o(a) Presidente comunica o facto ao membro do 
Governo responsável pela tutela das Autarquias Locais para que este marque, no prazo 
máximo de 30 dias, novas eleições. 

 
 

SECÇÃO III 
Dos Direitos e Deveres dos Membros 

 
Artigo 15º  

Deveres dos Membros da Assembleia 
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Constituem deveres dos membros da Assembleia: 
               

a) Comparecer e permanecer nas sessões da Assembleia Municipal e nas reuniões das 
comissões a que pertençam; 
 

b) Desempenhar os cargos e as funções para que sejam eleitos(as) ou designados(as) e a 
que se não hajam oportunamente escusado; 
 
c) Participar nas discussões e votações se, por lei, de tal não estiverem impedidos(as); 
 

d) Respeitar a dignidade da Assembleia e dos seus membros; 
 
e) Observar a ordem e a disciplina fixadas no regimento e acatar a autoridade do(a) 
Presidente da Assembleia Municipal; 
 
f) Justificar as faltas, nos termos da lei; 
 
g) Comunicar à mesa quando se retirem definitivamente no decurso das reuniões; 
 
h) Contribuir, pela sua diligência, para a eficácia e o prestígio dos trabalhos da Assembleia 
e, em geral, para a observância da Constituição, das Leis e do Regimento. 

 
Artigo 16º  

Direitos Inerentes ao Exercício do Mandato 
  

1. Para o regular exercício do seu mandato constituem direitos dos membros da Assembleia 
Municipal, além dos conferidos por lei, e reportando-se a assuntos de interesse municipal: 
 

a) Usar da palavra nos termos do regimento; 
 
b) Apresentar, por escrito, pareceres, propostas, recomendações, moções, votos de louvor, 
de pesar e de votos de congratulação; 
 
c) Apresentar requerimentos; 
 
d) Invocar o regimento e apresentar recursos, protestos e contra protestos; 
 
e) Propor, por escrito, alterações ao regimento; 
 
f) Propor, por escrito, a constituição de comissões ou grupos de trabalho nos termos do 
artigo 67º do regimento; 
 
g) Propor por escrito listas para a eleição da mesa da Assembleia; 
 
h) Propor por escrito, no âmbito do exercício da competência fiscalizadora, a realização de 
inquéritos à atuação dos órgãos ou serviços municipais; 
 
i) Solicitar, por escrito, à Câmara Municipal, por intermédio do(a) Presidente da Assembleia 
Municipal, as informações e esclarecimentos que entenda necessários, mesmo fora das 
sessões da Assembleia; 
 
j) Assistir às reuniões das comissões ou grupos de trabalho; 
 
l) Receber as atas das reuniões da Câmara e o boletim municipal; 
 
m) Defender a sua honra pessoal e/ou a do grupo; 
 
n) Fazer pontos de ordem e interpelar a mesa. 
 

2. No exercício das suas funções os membros da Assembleia têm ainda direito a: 
 

a) Senhas de presença, relativamente a cada reunião da Assembleia Municipal e das 
Comissões de que façam parte, de acordo com o disposto na alínea a) do artigo 15º; 
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b) Ajudas de custo e subsídio de transporte de acordo com o definido na Lei; 
 
c) Livre circulação em lugares públicos de acesso condicionado quando investidos nas 
respetivas funções; 
 
d) Cartão especial de identificação; 
 
e) Viatura municipal quando em serviço da autarquia; 
 
f) Proteção em caso de acidente nos termos do Artigo 17º. da Lei 29/87 de 30 de Junho; 
 
g) Dispensa do desempenho das atividades profissionais, nos termos do disposto no n.º 4 
do Artigo 2.º, da Lei N.º 29/87, de 30/06; 
 
h) Participação em delegações da Assembleia Municipal;  
 
i) Participação em cursos, colóquios ou seminários de interesse municipal.  

 
 

Artigo 17º  

Responsabilidade Pessoal 
 

Os membros da Assembleia Municipal só podem ser responsabilizados pela sua atuação no 
exercício do mandato, nos casos em que a lei os considere civil ou criminalmente 
responsáveis. 

 
 
 
 

SECÇÃO IV 
Grupos Municipais  

 
Artigo 18º  

Constituição e Organização 
 

1. Os membros da Assembleia eleitos, bem como os(as) Presidentes de Juntas de Freguesia 
eleitos(as) por cada partido ou coligação de partidos ou grupo de cidadãos(ãs) eleitoras(as), 
podem associar-se para efeitos de constituição de grupos municipais, nos termos da lei e do 
regimento. 
 
2. A constituição de cada grupo municipal efetua-se mediante comunicação dirigida ao(a) 
Presidente da Assembleia Municipal, subscrita pelos membros que o constituem, indicando a 
sua designação bem como a respetiva direção. 
 
3. Cada grupo municipal estabelece livremente a sua organização, devendo qualquer alteração 
na sua composição ou direção ser comunicada ao(a) Presidente da Assembleia Municipal. 
 
4. Os membros que não integrem qualquer grupo municipal comunicam o facto ao(a) 
Presidente da Assembleia e exercem o mandato como independentes. 
 
5. Os Grupos Municipais deverão ter condições de trabalho e espaços adequados à sua 
atividade. 

 
 
 

SECÇÃO V 
Garantias de Imparcialidade  

 
Artigo 19º 

Casos de Impedimento 
 

Nenhum membro da Assembleia Municipal pode intervir em procedimento administrativo ou 
deliberação, nos casos seguintes: 
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a) Quando nele tenha interesse, por si, como representante ou gestor(a) de negócios 
de outra pessoa; 

 
b) Quando, por si ou como representante de outra pessoa, nele tenha interesse ao seu 
cônjuge, algum parente ou afim em linha reta ou até ao 2.º grau da linha colateral, bem 
como qualquer pessoa com quem viva em economia comum; 

 
c) Quando, por si ou como representante de outra pessoa, tenha interesse em questão 
semelhante à que deva ser decidida, ou quando tal situação se verifique em relação a 
pessoa abrangida pela alínea anterior; 

 
d) Quando tenha intervido no procedimento como perito(a) ou mandatário(a) ou haja 
dado parecer sobre questão a resolver; 

 
e) Quando tenha intervido no procedimento como perito(a) ou mandatário(a) do 
cônjuge, parente ou afim em linha reta ou até ao 2.º grau da linha colateral, bem como 
qualquer pessoa com quem viva em economia comum; 

 
f) Quando contra ele(a), seu cônjuge ou parente em linha reta seja intentada ação 
judicial proposta por interessado(a) ou pelo respetivo(a) cônjuge; 

 
g) Quando se trate de recurso da decisão proferida por si, ou com a sua intervenção, 
ou proferida por qualquer das pessoas referidas na alínea b) ou com intervenção 
destas. 

 
 

Artigo 20º 
Escusa e Suspeição 

 
1. O membro da Assembleia Municipal deve pedir dispensa de participação e deliberação 
quando ocorram circunstâncias pelas quais possa razoavelmente suspeitar-se da sua isenção 
ou retidão da sua conduta, designadamente: 
 

a) Quando, por si ou como representante de outra pessoa, nessa deliberação ou 
participação tenha interesse parente ou afim em linha reta ou até ao 3.º grau da linha 
colateral ou tutelado(a) ou colaterado(a) dele(ela) ou do seu(ua) cônjuge; 
 
b) Quando o(a) titular do órgão ou agente ou seu cônjuge, ou algum parente ou afim em 
linha reta, for credor(a) ou devedor(a) de pessoa singular ou coletiva com interesse direto 
no procedimento, ato ou contrato; 
 
c) Quando tenha havido lugar ao recebimento de dádivas, antes ou depois de instaurado o 
procedimento, pelo(a) titular do órgão ou agente, seu(ua) cônjuge, parente ou afim em linha 
reta; 
 
d) Se houver inimizade grave ou grande intimidade entre o(a) titular do órgão ou agente ou 
o seu(ua) cônjuge e a pessoa com interesse direto no procedimento, ato ou contrato. 

 
2. Com fundamento semelhante e até ser proferida decisão definitiva, pode qualquer 
interessado(a) opor suspeição aos membros da Assembleia Municipal que intervenham no 
procedimento, ato, contrato ou deliberação deste órgão. 

 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

SECÇÃO I 
Mesa da Assembleia 
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Artigo 21º 
Composição da Mesa  

 
1. A mesa da Assembleia é composta por um(a) Presidente, um(a) 1.º secretário(a) e um(a) 2.º 
secretário(a). 
 
2. O(a) Presidente é substituído nas suas faltas e impedimentos pelo(a) 1.º secretário(a) e 
este(a) pelo 2.º secretário(a). 
 
3. Na sua falta ou impedimento, qualquer dos(as) secretários(as) é substituído pelo membro da 
Assembleia Municipal que o(a) Presidente designar. 
 
4. Na ausência de todos os membros da mesa, a Assembleia elege, por voto secreto, uma 
mesa «ad-hoc» para presidir a essa reunião. 
 
5. O(a) Presidente da mesa é o(a) Presidente da Assembleia Municipal. 

 
Artigo22º 

Eleição e Destituição da Mesa  
 

1. A mesa da Assembleia é eleita por listas nominativas nas quais constam os cargos a 
desempenhar pelos(as) respetivos(as) candidatos(as). 
 
2. O(a) Presidente da mesa e os restantes membros da mesa serão eleitos nos termos da lei, 
exercendo o respetivo mandato pelo período do mandato da Assembleia que os elegeu. 
 
3. A mesa pode ser destituída por deliberação tomada por maioria do número legal dos 
membros da Assembleia em efetividade de funções. 
 
4. A eleição e destituição realizam-se por escrutínio secreto. 

 
Artigo 23º 

Competências da Mesa  
 

1. Compete à mesa da Assembleia: 
 
a) Elaborar o projeto de regimento da Assembleia Municipal ou propor a constituição de 

um grupo de trabalho para o efeito; 
  
b) Deliberar sobre as questões de interpretação e integração de lacunas do regimento; 

 
c) Elaborar a Ordem do Dia das sessões e proceder à sua distribuição, depois de 
consultada a Comissão Permanente   
 
d) Admitir as propostas da Câmara Municipal obrigatoriamente sujeitas à competência 
deliberativa da Assembleia Municipal; 
 
e) Encaminhar, em conformidade com o regimento, as iniciativas dos membros da 
Assembleia Municipal, dos grupos municipais e da Câmara Municipal; 
 
f) Assegurar a redação final das deliberações; 
 
g) Realizar as ações de que seja incumbida pela Assembleia Municipal no exercício da 
competência a que se refere a alínea b) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro; 
 
h) Encaminhar para a Assembleia Municipal as petições e queixas dirigidas à mesma; 
 
i) Requerer ao órgão executivo ou aos seus membros a documentação e informação que 
considere necessárias ao exercício das competências da Assembleia, bem como ao 
desempenho das suas funções, nos moldes, nos suportes e com a periodicidade havida 
por conveniente; 
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j) Proceder à marcação e justificação de faltas dos membros da Assembleia Municipal; 
 
l) Comunicar à Assembleia Municipal a recusa de prestação de quaisquer informações ou 
documentos bem como de colaboração por parte do órgão executivo ou dos seus 
membros; 
 
m) Comunicar à Assembleia Municipal as decisões judiciais relativas à perda de mandato 
em que incorra qualquer membro; 
 
n) Dar conhecimento à Assembleia Municipal do expediente relativo aos assuntos 
relevantes; 
 
o) Exercer os demais poderes que lhe sejam cometidos pela Assembleia Municipal. 

 
2. Das decisões da mesa da Assembleia Municipal cabe recurso para o plenário. 
 

 
ARTIGO 24º 

Competências do(a) Presidente da Assembleia  
 

1. Compete especialmente ao(a) Presidente da Assembleia Municipal: 
 

a) Representar a Assembleia Municipal, assegurar o seu regular funcionamento e presidir 
aos seus trabalhos; 
 
b) Convocar as sessões ordinárias e extraordinárias; 
 
c) Abrir e encerrar os trabalhos das sessões e das reuniões; 
 
d) Dirigir os trabalhos e manter a disciplina das sessões e das reuniões, podendo, para 
esse efeito, em caso de emergência, requisitar os meios que se tornem necessários; 
 
e) Assegurar o cumprimento das leis, do regimento e a regularidade das deliberações; 
 
f) Suspender ou encerrar antecipadamente as sessões e as reuniões, quando 
circunstâncias excecionais o justifiquem, mediante decisão fundamentada a incluir na ata 
da reunião; 
 
g) Integrar o Conselho Municipal de Segurança; 
 
h) Comunicar à Assembleia de Freguesia ou à Câmara Municipal as faltas do(a) Presidente 
da Junta e do(a) Presidente da Câmara às reuniões da Assembleia Municipal; 
 
i) Comunicar ao (à) representante do Ministério Público competente as faltas injustificadas 
dos restantes membros da Assembleia, para os efeitos legais; 
 
j) Aceitar ou rejeitar, após consulta à mesa e verificada a sua regularidade regimental, os 
requerimentos e os documentos apresentados à mesa pelos membros da Assembleia, sem 
prejuízo do direito de recurso para o plenário; 
 
l) Dar oportuno conhecimento à Assembleia das informações, explicações e convites que 
lhe forem dirigidos; 

 
m) Pôr à discussão e votação os documentos admitidos; 
 

n) Receber e publicar em edital as declarações de renúncia dos mandatos; 
 
o) Compete ao(à) Presidente da Assembleia Municipal zelar para que a Câmara forneça as 
respostas e as informações solicitadas pela Assembleia Municipal em tempo útil, de modo 
a permitir a sua apreciação na sessão seguinte da Assembleia Municipal; 
 
p) Interpor recurso contencioso e pedir a suspensão de eficácia de deliberações da 
Assembleia Municipal que considere ilegais; 
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q) Exercer os demais poderes que lhe sejam atribuídos por lei, pelo regimento ou pela 
própria Assembleia Municipal. 

 
2. Compete ainda ao(à) Presidente da Assembleia Municipal autorizar a realização de 
despesas orçamentadas, relativas a senhas de presença, ajudas de custo e subsídios de 
transporte aos membros da Assembleia Municipal e de despesas relativas às aquisições de 
bens e serviços correntes, necessários ao funcionamento e representação do órgão autárquico, 
informando o(a) Presidente da Câmara Municipal para que este(a) proceda aos respetivos 
procedimentos administrativos. 
 
3. Sem prejuízo da autonomia de cada comissão, Grupo de Trabalho ou Delegação criados nos 
termos do artigo 66º do Regimento, compete ao(a) Presidente da Assembleia Municipal 
promover a coordenação e articulação do trabalho destes com o plenário e tomar parte nos 
seus trabalhos em visitas externas, no âmbito das funções de representação previstas na 
alínea a) do presente artigo. 
 

 
Artigo 25º 

Competências dos(as) Secretários(as)  
 

Compete aos(as) secretários(as): 
 
a) Coadjuvar o(a) Presidente no exercício das suas funções e assegurar o expediente da 
mesa; 
 
b) Lavrar as atas das reuniões, na falta de funcionário nomeado para o efeito; 
 
c) Substituir o(a) Presidente nos termos do n.º 2 do artigo 21.º do regimento; 
 
d) Proceder à conferência das presenças nas sessões, assim como verificar o quórum e 
registar as votações; 
 
e) Ordenar a matéria a submeter à votação; 
 
f) Organizar as inscrições para o uso da palavra; 
 
g) Assinar, em caso de delegação do(a) Presidente, a correspondência expedida em nome da 
Assembleia; 
 
h) Servir de escrutinador(a); 
 
i) Passar as certidões requeridas nos termos legais. 

 
 

Artigo 26º 
Renúncia ao Cargo  

 
1. O(a) Presidente ou qualquer dos(as) secretários(as), podem renunciar ao cargo mediante 
declaração escrita, dirigida à Assembleia, tornando-se a renúncia efetiva com a sua publicação 
em edital. 
 
2. No caso de renúncia ao cargo ou de suspensão do mandato de membro da Assembleia 
Municipal, proceder-se-á de imediato à eleição do(a) novo(a) titular. 
 

 
 
 

CAPÍTULO III 
DO FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA 

 
SECÇÃO I 

Disposições Gerais 
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Artigo 27º 
Sede da Assembleia 

 
1. A Assembleia Municipal de Odivelas tem a sua sede em Odivelas e nesta freguesia devem 
decorrer as suas reuniões. 
 
2. Por decisão do(a) Presidente ou da própria Assembleia, esta pode reunir fora da sede, mas 
sempre dentro da área do Concelho de Odivelas. 
 

 
Artigo 28º 

Lugar na Sala das Reuniões 
 

1. Os membros da Assembleia Municipal tomam lugar na sala pela forma acordada entre o(a) 
Presidente e os agrupamentos políticos ou os(as) representantes dos grupos municipais, sendo 
que na falta de acordo cabe à Assembleia deliberar. 
 
2. Na sala de reuniões há lugares reservados para o executivo camarário. 
 
3. Na sala de reuniões há lugares reservados para os(as) técnicos(as) e pessoal de apoio à 
Assembleia Municipal e à Câmara Municipal. 

 
 

Artigo 29º 
Lugar para a Assistência 

 
Na sala de reuniões há lugares próprios e perfeitamente delimitados para a presença do 
público e da comunicação social. 
 

 
Artigo 30º 

Proibição de pessoas estranhas ao Plenário 
 

Durante o funcionamento das reuniões e salvo deliberação em contrário, não é permitida a 
presença no plenário de pessoas que não tenham assento na Assembleia ou não estejam ao 
serviço desta. 
 

 
Artigo  31º 

Convocação das Sessões  

 
1. Os membros da Assembleia Municipal são convocados para as sessões ordinárias e 
extraordinárias por edital e por carta com aviso de receção ou através de protocolo, ou por 
correio eletrónico quando expressamente o solicitem, a qual lhe deve ser dirigida com a 
antecedência mínima de 8 dias no caso de sessões ordinárias e de 5 dias no caso de sessões 
extraordinárias. 
 
2. As reuniões da Assembleia devem ser convocadas para dias diferentes das reuniões da 
Câmara, a fim de permitir a necessária colaboração entre os dois órgãos. 

 
 

Artigo 32º  

Quórum 
 
1. A Assembleia só pode reunir e deliberar quando esteja presente a maioria do número legal 
dos seus membros. 
 
2. A verificação das presenças é feita à hora indicada na convocatória, através de chamada. 
 
3. Caso se verifique a inexistência de quórum, no momento referido no número anterior, será 
feita nova chamada até trinta minutos após a hora indicada na convocatória. 
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4. Findos os trinta minutos previstos no número anterior, e caso persista a falta de quórum, o(a) 
Presidente designa outro dia para nova sessão ou reunião, que tem a mesma natureza da 
anterior, a convocar nos termos previstos neste Regimento. 
 
5. Das sessões ou reuniões canceladas por falta de quórum é elaborada ata onde se registam 
as presenças e ausências dos respetivos membros, dando estas, lugar à marcação de falta. 
 
6. Iniciada a Reunião o quórum pode ser verificado em qualquer momento, por iniciativa do(a) 
Presidente ou a requerimento de qualquer dos seus membros. 
 

 
Artigo 33º 

Interrupção ou suspensão das Reuniões 
 
1. As reuniões só podem ser interrompidas pelos motivos seguintes: 
 

a) Intervalos; 
b) Restabelecimento da ordem na sala; 
c) Falta de Quórum; 
d) A requerimento de cada Grupo Municipal, no máximo de duas vezes e não podendo 
exceder quinze minutos por Grupo Municipal e por reunião. 

 
2. Ocorrendo a situação de suspensão da reunião, o(a) Presidente marca desde logo hora e 
local para a mesma ser retomada, na situação em que foi suspensa, se possível, até 48 horas 
depois do seu início. 

 
 
 

SECÇÃO II 
Das Sessões 

 
Artigo 34º 

Sessões Ordinárias  
 

1. A Assembleia Municipal tem anualmente 5 sessões ordinárias, em Fevereiro, Abril, Junho, 
Setembro e Novembro ou Dezembro. 
 
2. A segunda e a quinta sessões destinam-se, respetivamente, à apreciação do inventário de 
todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais, e respetiva avaliação, e ainda à apreciação e 
votação dos documentos de prestação de contas do ano anterior, bem como à aprovação das 
opções do plano e da proposta de orçamento para o ano seguinte, salvo o disposto quanto à 
aprovação especial dos instrumentos previsionais. 

 
 

Artigo 35º 
Sessões Extraordinárias  

 

1. O(a) Presidente da Assembleia Municipal convoca extraordinariamente a Assembleia 
Municipal, por sua própria iniciativa, quando a mesa assim o deliberar ou, ainda, a 
requerimento: 
 

a) Do(a) Presidente da Câmara Municipal, em execução de deliberação desta; 
 
b) De um terço dos seus membros ou de agrupamentos políticos ou grupos municipais com 
idêntica representatividade; 
 
c) De um número de cidadãos(ãs) eleitores(as) inscritos(as) no recenseamento eleitoral do 
município equivalente a 50 vezes o número de elementos que compõem a Assembleia 
Municipal. 

 
2. Os requerimentos deverão ser apresentados por escrito com a indicação do assunto que 
os(as) requerentes pretendem ver tratado na sessão extraordinária. 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XV - N.º 5 – 11 de março de 2014 - Anexo 

23 
 

3. O(a) Presidente da Assembleia Municipal, nos 5 dias subsequentes à iniciativa da mesa ou à 
receção dos requerimentos previstos nos números anteriores, por edital e por carta com aviso 
de receção ou através de protocolo, procede à convocação da sessão para um dos 15 dias 
posteriores à apresentação dos pedidos, tendo em conta que a convocatória deve ser feita com 
a antecedência mínima de 5 dias sobre a data da realização da sessão extraordinária. 
 
4. Da convocatória deverá constar, de forma expressa e especificada, os assuntos a tratar na 
reunião. 
 
5. Quando o(a) Presidente da Assembleia Municipal não efetue a convocação que lhe tenha 
sido requerida nos termos dos números anteriores, podem os(as) requerentes efetuá-la 
diretamente, com invocação dessa circunstância, nos termos dos números anteriores com as 
devidas adaptações e publicitando-a nos locais de estilo, devendo a sessão realizar-se no 
prazo referido no n.º 3. 
 
6. Sessões Solenes: 
 

a) A Assembleia Municipal poderá reunir extraordinariamente para celebrar efemérides e 
discutir assuntos relevantes; 
 
b) A convocatória será da responsabilidade da Mesa da Assembleia Municipal, depois de 
ouvida a Comissão Permanente. 

 
 

Artigo 36º 
Duração das Sessões  

 
1. As reuniões da Assembleia Municipal não podem exceder a duração de 5 dias ou 1 dia, 
consoante se trate de sessão ordinária ou extraordinária, salvo quando a própria Assembleia 
delibere o seu prolongamento até ao dobro das durações referidas. 
 
2. As reuniões efetuam-se entre as 09 horas e as 24 horas, tendo cada reunião um período 
máximo de quatro horas. 
 
3. No caso dos Debates Temáticos e do Debate sobre o estado do Município, só poderá ser 
realizada uma única reunião.  
 

 
Artigo 37º 

Sessões extraordinárias convocadas a Requerimento d e Cidadãos(ãs) Recenseados(as)  
 

1. O requerimento a que se refere a alínea c) do n.º 1 do artigo 35.º deste regimento, deve 
indicar o número de eleitor(a) de cada requerente e a freguesia em que se encontra 
recenseado(a), e obedecer ao disposto no artigo 60.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 
na sua redação atual. 
 
2. Compete à mesa fiscalizar o processo nos termos da lei em vigor. 
 

 
Artigo 38º 

Sessões convocadas para mais de uma reunião 
 

1. Quando da convocação de uma sessão ordinária conste que esta se prolongará por mais do 
que uma reunião, apenas na 1.ª reunião haverá um período de “Antes da Ordem do Dia”. 
 
2. Em todas as reuniões, porém, haverá um período destinado à menção, resumo ou leitura de 
correspondência ou petições de interesse urgente para a Assembleia. 
 
3. Estas sessões convocadas para mais de uma reunião carecem de convocatória efetuada 
nos termos legais aplicáveis, que poderá, no entanto, ser efetuada oralmente e registada em 
ata, quando ocorram num lapso de tempo que não permita tal convocação escrita. 
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SECÇÃO III 
Organização dos Trabalhos 

 
Artigo 39º 

Período das Reuniões 
 

Em cada sessão há um período designado de antes da ordem do dia e outro de ordem do dia. 
 

 
Artigo 40º 

Período de Antes da Ordem do Dia  
 

1. O período de antes da ordem do dia é destinado: 
 

a) À apreciação das atas; 
 
b) À leitura resumida do expediente, à identificação dos pedidos de informação ou de 
esclarecimento que tenham sido formulados no intervalo entre as sessões da Assembleia 
Municipal, ao anúncio das respostas dadas pela Câmara Municipal e a resposta a questões 
anteriormente colocadas pelo público; 
 
c) À apreciação de assuntos de interesse local ou nacional; 
 
d) Ao tratamento de assuntos relativos à administração municipal, nomeadamente para 
perguntas dirigidas à Câmara Municipal, que o(a) Presidente da Assembleia Municipal 
transmitirá àquele órgão executivo; 
 
e) À apresentação de votos de louvor, congratulação, saudação, protesto ou pesar sobre 
assuntos ou personalidades de especial relevo, que sejam propostos por qualquer membro 
da Assembleia Municipal ou pela mesa; 
 
f) À apresentação de recomendações ou moções sobre assuntos de interesse, que sejam 
apresentadas por qualquer membro da Assembleia Municipal; 
 
g) À votação dos documentos apresentados ao abrigo das alíneas anteriores; 
 
h) À constituição de comissões, grupos de trabalho ou delegações. 
 

2. O Período Antes da Ordem do Dia nas sessões ordinárias tem a duração máxima de 60 
minutos. 
 
3. O Período Antes da Ordem do Dia, nas Sessões Ordinárias, excecionalmente e por 
deliberação da Assembleia Municipal, pode ser acrescido de 45 minutos, sendo o tempo 
distribuído na mesma proporção. 
 
4. Nas sessões extraordinárias, haverá lugar a Período Antes da Ordem do Dia naquelas que 
corresponderem à primeira sessão da Assembleia Municipal do mês da sua realização, com 
duração máxima de 30 minutos. 
 
5. O Período Antes da Ordem do Dia, nas Sessões Extraordinárias, excecionalmente e por 
deliberação da Assembleia Municipal, pode ser acrescido de 15 minutos, sendo o tempo 
distribuído na mesma proporção. 
 
6. Os assuntos referidos na alínea d) do n.º 1 podem igualmente ser tratados na apreciação da 
informação sobre a atividade e situação financeira do município. 
 

 
Artigo 41º 

Período da Ordem do Dia  

 
1. A ordem do dia de cada reunião será estabelecida pela Mesa da Assembleia coadjuvada 
pela Comissão Permanente. 
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2. A ordem do dia deve incluir os assuntos que para esse fim forem indicados por qualquer 
membro da Assembleia Municipal, desde que sejam da competência deste órgão e o pedido 
seja apresentado por escrito com uma antecedência mínima de: 
 

a) Cinco dias úteis sobre a data da reunião, no caso das reuniões extraordinárias; 
 
b) Oito dias úteis sobre a data da reunião, no caso das reuniões ordinárias. 

 
3. A Ordem do Dia é entregue a todos os membros com antecedência sobre a data do início da 
reunião de, pelo menos, dois dias úteis, enviando-se-lhes, em simultâneo, para consulta, a 
respetiva documentação por carta com aviso de receção, através de protocolo ou por correio 
eletrónico, devendo ser observada a preferência expressa de cada membro da Assembleia 
Municipal. 
 
4. Os membros da Assembleia Municipal que optarem pelo correio eletrónico para efeitos de 
receção de documentação de suporte à Ordem do Dia, poderão solicitar, a qualquer momento, 
aos serviços de apoio a entrega da documentação relativa aos pontos, em que tal julguem 
conveniente, por protocolo. 
 
5. A Ordem do Dia não pode ser modificada nem interrompida a não ser nos casos previstos no 
regimento ou, tratando-se de sessão ordinária, se tal for deliberado pela maioria de dois terços 
dos membros da Assembleia Municipal. 
 
6. A sequência das matérias fixadas para cada sessão pode ser modificada por deliberação da 
Assembleia Municipal. 
 
7. O tempo máximo da intervenção de cada deputado(a) em cada ponto da ordem do dia, com 
as exceções previstas nos artigos seguintes, é de 8 minutos, repartido por um máximo de duas 
intervenções. 
 
8. A apresentação de cada proposta, pelo(a) proponente ou pela Câmara, dever-se-á limitar à 
indicação sucinta do seu objeto e fins que se visam prosseguir e não poderá exceder o total de 
10 minutos. 
 
9. A apreciação da Informação a que se refere a alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º deste regimento 
constitui, obrigatoriamente, o primeiro ponto da ordem do dia e processa-se da seguinte forma: 
 

a) Intervenção inicial do(a) Presidente da Câmara ou do seu(ua) substituto(a) legal; 
 
b) Intervenção dos agrupamentos políticos ou grupos municipais; 
 
c) Resposta do(a) Presidente da Câmara ou do seu(ua) substituto(a) legal, ou dos(as) 
vereadores(as) em que aqueles(as) delegarem para as respostas sectoriais. 

 
10. Para efeitos do número anterior, a Câmara dispõe de um total de 45 minutos e os 
agrupamentos políticos ou grupos municipais de um total de 90 minutos. 
 
11. Nos casos em que o grande volume dos documentos relativos a um ou vários pontos da 
ordem de trabalhos obrigue a ponderar os elevados custos inerentes à sua distribuição integral 
a cada membro da Assembleia Municipal, será acordada em sede da Comissão Permanente 
uma outra forma de distribuição que, sem alienar os direitos de cada membro da Assembleia, 
proporcione redução de custos, sendo que nos casos do relatório e contas, do plano de 
atividades e do orçamento, a documentação deverá ser distribuída a todos os membros. 
 
12.Os documentos que complementem a instrução do processo deliberativo respeitantes aos 
assuntos que integram a ordem de trabalhos, que por razões de natureza técnica ou de 
confidencialidade, ainda que pontual, não sejam distribuídos nos termos do número anterior, 
devem estar disponíveis para consulta, nos dois dias anteriores à data indicada para a reunião. 
 
13. Quando se referirem a assuntos tratados na Ordem do Dia, os documentos apresentados 
no âmbito das alíneas e) e f) do nº1 do artigo 40º podem ser discutidos e votados no ponto 
respetivo, mediante deliberação da maioria dos membros da assembleia. 
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Artigo 42º 

Debates Temáticos 
 
1. Quando a Assembleia Municipal realize uma sessão extraordinária que tenha como único 
ponto da ordem de trabalhos um debate sobre matéria específica de política municipal, a sua 
duração será limitada a uma única reunião, salvo quando a Assembleia delibere o seu 
prolongamento por mais uma reunião. 
 
2. A sessão poderá abrir com uma exposição da Câmara, pelo período máximo de dez 
minutos, podendo intervir na exposição o(a) Presidente e os(as) Vereadores(as) responsáveis 
dos serviços respetivos, e por uma exposição de cada Grupo Político Municipal que o entenda 
fazer, com a duração máxima de 5 minutos, seguindo-se um período de perguntas e respostas, 
após o que o debate será generalizado. 
 
3. Os tempos de intervenção serão distribuídos pelos Grupos Políticos Municipais nos termos 
do artigo 44º. 
 
4. A Câmara, para além do período da exposição inicial, disporá de um período não superior a 
30 minutos para respostas ou outras intervenções. 
 
5. Compete à Comissão Permanente deliberar sobre outra forma de distribuição de tempo, bem 
como da organização do debate. 
 
6. As matérias específicas e os temas a debater são fixados pela Mesa, sob proposta da 
Comissão Permanente, depois de ouvida a Câmara. 
 
7.O(a) Presidente da Assembleia Municipal poderá convidar a participar nestas sessões 
individualidades cuja presença considere útil pelos seus conhecimentos dos temas em debate. 
 

 
Artigo 43º 

Debates sobre o Estado do Município 
 
1. No primeiro semestre de cada ano, em sessão extraordinária a convocar expressamente 
para o efeito, a Assembleia Municipal realizará um debate sobre o estado do Município. 
 
2. A sessão abrirá com uma intervenção de cada Grupo Municipal, em tempo não superior a 
cinco minutos cada uma, seguindo-se o debate no período de cento e vinte minutos a distribuir 
nos termos do nº 6 do Artigo 41º deste Regimento. 
 
3. A gestão dos tempos de intervenção da Câmara no debate serão da responsabilidade desta, 
tendo como limite máximo 60 minutos. 
 
4. As matérias especificas e os temas a debater são fixados pela mesa sob proposta da 
Comissão Permanente e ouvida a Câmara. 
 
 

Artigo 44º 
Tempos de Intervenção e Organização das Intervençõe s 

 
1. É da exclusiva responsabilidade dos agrupamentos políticos ou grupos municipais e da 
Câmara Municipal a gestão dos tempos de intervenção que o regimento lhes atribui, sendo que 
poderá haver uma cedência de tempo entre bancadas até um máximo de três minutos por 
reunião, nos pontos ondem exista tempo definido por bancada. 
 
2. No período da ordem do dia nenhum membro da Assembleia Municipal se pode inscrever 
para usar da palavra mais do que duas vezes, nos termos do nº 6 do artigo 41.º. 
 
3. A palavra é dada pela ordem de inscrição, devendo a mesa, sempre que se justifique, 
conceder a palavra intercaladamente aos membros da Assembleia Municipal inscritos nos 
diferentes agrupamentos políticos ou grupos municipais. 
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4. Com exceção dos requerimentos feitos nos termos do artigo 52º deste regimento, nenhum 
documento entrado na mesa durante os trabalhos pode ser votado sem que previamente tenha 
sido fornecida cópia a cada agrupamento político ou grupo municipal. 
 
5. Quando houver lugar à definição de tempos de intervenção a utilizar pelos Grupos 
Municipais, os mesmos serão distribuídos proporcionalmente ao número de membros de cada 
Grupo, assegurando-se um tempo mínimo a cada um destes, sendo igualmente definido um 
tempo de intervenção para a Câmara. 
 

 
 

SECÇÃO IV 
Do Uso da Palavra 

 
Artigo 45º 

Uso da Palavra pelos Membros da Assembleia 
 

A palavra é concedida aos membros da Assembleia Municipal para: 
 

a) Participar nos debates; 
 
b) Tratar de assuntos de interesse municipal ou nacional; 
 
c) Emitir votos; 
 
d) Apresentar recomendações, propostas, moções e declarações políticas; 
 
e) Formular ou responder a pedidos de esclarecimentos; 
 
f) Fazer requerimentos; 
 
g) Produzir declarações de voto; 
 
h) Fazer propostas, contrapropostas e interpor recursos; 
 
i) Exercer o direito de defesa, reagindo contra ofensas à sua honra e dignidade; 
 
j) Invocar as demais disposições aplicáveis do presente regimento. 

 
 

Artigo 46º 
Uso da Palavra pelos Membros da Mesa 

 
Os membros da mesa em funções na reunião, deverão sair da mesa e deslocar-se ao local de 
estilo, para o uso da palavra, quando o pretendam fazer na qualidade de membro da 
Assembleia Municipal. 
 

 
Artigo 47º 

Uso da Palavra pelos Membros da Câmara 
 

1. A palavra é concedida ao(a) Presidente da Câmara ou ao seu(ua) substituto(a) legal para no 
período de antes da ordem do dia prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo(a) 
Presidente da Assembleia Municipal, não podendo, em cada intervenção, exceder 3 minutos na 
resposta a cada pedido de esclarecimento; 
 
2. A palavra é concedida ao(a) Presidente da Câmara ou ao seu(ua) substituto(a) legal para no 
período da ordem do dia: 
 

a) Prestar a informação nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º deste regimento; 
 
b) Apresentar os documentos submetidos pela Câmara Municipal nos termos legais à 
apreciação da Assembleia Municipal; 
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c) Intervir nas discussões, sem direito a voto; 
 

d) Exercer, quando o invoque e dentro do tempo da Câmara, o direito de resposta; 
 
e) Invocar o regimento ou pedir esclarecimentos à mesa. 

 
3. A palavra é concedida aos(às) vereadores(as) para, no âmbito das tarefas específicas que 
lhes estão cometidas e no período da ordem do dia: 
 

a) Intervir sem direito a voto nas discussões, a solicitação do(a) Presidente da Câmara ou 
do plenário da Assembleia Municipal; 
 
b) Exercer, quando o invoquem e dentro do tempo da Câmara, o direito de resposta. 

 
4. A palavra é ainda concedida aos membros da Câmara para o exercício do direito de defesa 
da honra. 
 

 
Artigo 48º 

Uso da Palavra pelo Público  

 
A palavra é concedida ao público para intervir nos termos do artigo 74.º deste regimento. 
 

 
Artigo 49º 

Fins de Uso de Palavra 
 
1. Quem solicitar a palavra deve declarar para que fim a pretende. 
 
2. Quando o(a) orador(a) se afaste da finalidade para que lhe foi concedida a palavra, é 
advertido(a) pelo(a) Presidente da Assembleia Municipal, que pode retirar-lha se o(a) orador(a) 
persistir na sua atitude. 
 

 
Artigo 50º 

Modo de Usar a Palavra 
 

1. No uso da palavra os(as) oradores(as) dirigem-se ao(a) Presidente da Assembleia Municipal, 
aos membros da Assembleia Municipal e aos(às) representantes da Câmara. 

 

2. O(A) orador(a) não pode ser interrompido sem o seu consentimento, não sendo, porém, 
consideradas interrupções, as vozes de concordância ou análogas. 
 
3. O(A) orador(a) é advertido(a) pelo(a) Presidente da Assembleia Municipal quando se desvie 
do assunto em discussão ou quando o discurso se torne injurioso ou ofensivo, podendo o(a) 
Presidente da Assembleia Municipal retirar-lhe a palavra se persistir na sua atitude. 
 
4. O(A) orador(a) pode ser avisado(a) pelo(a) Presidente da Assembleia Municipal para resumir 
as suas considerações quando se aproxime o termo do tempo regimental. 
 

 
Artigo 51º 

Invocação do Regimento e Interpelação à Mesa 
 

1. O membro da Assembleia Municipal que pedir a palavra para invocar o regimento, indica de 
forma fundamentada a norma visada. 

 
2. Os membros da Assembleia Municipal podem interpelar a mesa quando tenham dúvidas 
sobre as decisões desta ou a orientação dos trabalhos. 

 
3. Não há justificação nem discussão das perguntas dirigidas à mesa. 

 
4. O uso da palavra para invocar o regimento e interpelar a mesa não pode exceder 3 minutos. 
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Artigo 52º 
Requerimentos 

 
1. São considerados requerimentos apenas os pedidos dirigidos à mesa respeitantes ao 
processo de apresentação, discussão e votação de qualquer assunto ou ao funcionamento da 
reunião. 

 
2. Os requerimentos podem ser formulados por escrito ou oralmente, podendo o(a) Presidente 
da Assembleia Municipal, sempre que o entender conveniente, determinar que um 
requerimento oral seja formulado por escrito. 

 
3. Os requerimentos orais, assim como a leitura dos requerimentos escritos, se pedida, não 
podem exceder 2 minutos. 
 
4. Os requerimentos, uma vez admitidos, são imediatamente votados sem discussão. 
 
5. A votação dos requerimentos é feita pela ordem da sua apresentação. 
 
6. As declarações de voto orais carecem de confirmação por escrito ou posteriormente por 
correio eletrónico, para constarem em ata. 
 

 
Artigo 53º 
Recursos 

 
1. Qualquer membro da Assembleia Municipal pode recorrer da decisão do(a) Presidente da 
Assembleia Municipal. 
 
2. O membro da Assembleia Municipal que tiver recorrido pode usar da palavra para 
fundamentar o recurso por tempo não superior a 3 minutos. 
 
3. Para intervir sobre o objeto do recurso pode usar da palavra, por tempo não superior a 3 
minutos, um(a) representante de cada agrupamento político ou grupo municipal. 
 
4. As declarações de voto orais carecem de confirmação por escrito ou posteriormente por 
correio eletrónico. 
 

 
Artigo 54º 

Pedidos de Esclarecimento 
 

1. A palavra para esclarecimentos limita-se à formulação concisa da pergunta e da resposta, 
sobre a matéria em dúvida, enunciada pelo(a) orador(a) que tiver acabado de intervir. 
 
2. Os membros da Assembleia Municipal que queiram formular pedidos de esclarecimento, 
devem inscrever-se no termo da intervenção que os suscitou, sendo formulados pela ordem de 
inscrição e respondidos em conjunto se o(a) interpelado(a) assim o entender. 
 
3. O(A) orador(a) interrogante e o(a) orador(a) interpelado(a) dispõem de 3 minutos por cada 
intervenção, não podendo, porém, as respostas exceder o tempo global de 10 minutos. 
 

 
Artigo 55º 

Reação Contra Ofensas à Honra ou Consideração 
 

1. Sempre que um membro da Assembleia Municipal considere que foram proferidas 
expressões ofensivas da sua honra ou da honra do grupo a que pertence, pode para se 
defender, usar da palavra por tempo não superior a 3 minutos. 
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2. O(A) autor(a) das expressões consideradas ofensivas pode dar explicações por tempo não 
superior a 3 minutos. 
 

 
Artigo 56º 

Protestos e Contra-protestos 
 

1. Por cada grupo municipal e sobre a mesma matéria apenas é permitido um protesto. 
 
2. O tempo para o protesto não pode ser superior a 3 minutos. 
 
3. Não são admitidos protestos a pedidos de esclarecimento e às respetivas respostas, bem 
como a declarações de voto. 
 
4. Os contra protestos não podem exceder 3 minutos por cada protesto, e 5 minutos no total. 
 

 
Artigo 57º 

Proibição do Uso da Palavra no Período da Votação 
 

Anunciado o período de votação, nenhum membro da Assembleia Municipal pode usar da 
palavra até à proclamação do resultado, exceto para apresentar requerimentos respeitantes ao 
processo de votação. 
 
 

Artigo 58º 
Declaração de Voto 

 
1. Cada grupo municipal ou cada membro da Assembleia Municipal, a título individual, tem 
direito a produzir, no final de cada votação, uma declaração de voto esclarecendo o sentido da 
sua votação. 
 
2. As declarações de voto podem ser escritas ou orais, carecendo estas últimas de 
confirmação por escrito ou por correio eletrónico. 
 
3. As declarações de voto orais não podem exceder 3 minutos, salvo quanto às alíneas a), b), 
c) e d) do n.º 3 do artigo 4.º deste regimento, casos em que podem ser de 5 minutos. 
 
4. As declarações de voto escritas são entregues na mesa até ao final da reunião ou 
posteriormente por correio eletrónico. 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
DAS DELIBERAÇÕES E VOTAÇÕES 

 
Artigo 59º 

Maioria 
 

As deliberações são tomadas pela pluralidade de votos, com a presença da maioria do número 
legal dos membros da Assembleia Municipal, tendo o(a) Presidente da Assembleia Municipal 
voto de qualidade no caso de empate, não contando as abstenções para o apuramento da 
maioria. 
 

 
Artigo 60º 

Objeto das Deliberações  
 

Só podem ser objeto de deliberação os assuntos incluídos na ordem do dia da reunião ou 
sessão, salvo se, tratando-se de reunião ou sessão ordinária, pelo menos dois terços do 
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número legal dos seus membros reconhecerem a urgência de deliberação imediata sobre 
outros assuntos. 
 

 
Artigo 61º 

Voto 
 

1. Cada membro da Assembleia Municipal tem um voto. 
 
2. Nenhum membro da Assembleia Municipal presente pode deixar de votar, sem prejuízo do 
direito de abstenção. 
 
3. Não é permitido o voto por procuração. 

 
 

Artigo 62º 
Formas de Votação  

 
1. As votações realizam-se por uma das seguintes formas: 
 

a) Por braço levantado; 
 
b) Por escrutínio secreto, sempre que se realizem eleições, em que estejam em causa 
juízos de valor sobre pessoas ou ainda quando a Assembleia Municipal assim o delibere; 
 
c) Por votação nominal, apenas quando requerida por qualquer dos grupos municipais e 
aceite expressamente pela Assembleia Municipal. 

 
2. Nas votações por braço levantado, a mesa anuncia a distribuição partidária dos votos. 
 
3. O(a) Presidente da Assembleia Municipal vota em último lugar. 
 

 
Artigo  63º 

Processo de Votação 
 

1. Sempre que se tenha que proceder a uma votação, o(a) Presidente da Assembleia Municipal 
anuncia-o de forma clara, para que os membros da Assembleia Municipal possam tomar 
atempadamente os seus lugares. 
 
2. Quando da votação por escrutínio secreto procede-se à chamada nominal de todos os 
membros da Assembleia Municipal, findo o que se efetua uma segunda chamada, desta vez 
apenas dos membros que não responderam à primeira. 
 
3. Terminada a segunda chamada é encerrada a urna, procedendo-se de seguida à contagem 
dos votos e ao anúncio dos resultados. 
 

 
Artigo 64  

Empate da Votação 
 

1. Em caso de empate na votação o(a) Presidente da Assembleia Municipal tem voto de 
qualidade, salvo se a votação se tiver efetuado por escrutínio secreto. 
 
2. Havendo empate na votação por escrutínio secreto, proceder-se-á imediatamente a nova 
votação e se o empate se mantiver adiar-se-á a deliberação para a reunião seguinte. 
 
3. Mantendo-se o empate na primeira votação da reunião seguinte, procede-se a votação 
nominal. 
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Artigo 65º 
Voto de Vencido(a) 

 
1. Os membros da Assembleia Municipal podem fazer constar da ata o seu voto de vencido(a) e 

as razões do mesmo; 
 
2. Quando se trate de pareceres a dar a outras entidades, as deliberações terão de ser 

acompanhadas das declarações de voto apresentadas; 
 
3. O registo na ata do voto de vencido(a) isenta o(a) emissor(a) deste da responsabilidade que 

eventualmente resulte da deliberação tomada; 
 

4. Do Voto de Vencido(a) e nos termos do Estatuto de Oposição decorre o direito à divulgação 
do mesmo. 

 
 
 
 

CAPÍTULO V 
DAS COMISSÕES, DELEGAÇÕES OU GRUPOS DE TRABALHO 

 
Artigo 66º 

Constituição 
 

1.A Assembleia Municipal delibera sobre a constituição de Delegações, Comissões 
Especializadas Permanentes e Grupos de Trabalho, de entre os seus membros, para estudo 
dos problemas relacionados com os interesses próprios da autarquia nos termos da Lei. 
 
2. A iniciativa de constituição de Comissões Especializadas Permanentes, Delegações e 
Grupos de Trabalho, pode ser exercida pelo(a) Presidente da Assembleia Municipal, pela mesa 
ou por qualquer um dos Agrupamentos Políticos ou Grupos Municipais, sem prejuízo do 
disposto na alínea f), número 1, do artigo 16.º deste regimento. 
 
3. A deliberação da constituição de Grupos de Trabalho deve delimitar o seu objeto e fixar o 
prazo de funcionamento. 

 
 

Artigo 67º 
Competências 

 
1. Compete às Delegações, Comissões Especializadas Permanentes ou Grupos de Trabalho, o 
estudo dos problemas relacionados com as atribuições do município, sem interferência, no 
funcionamento e na atividade normal da Câmara Municipal. 
 
2. Os relatórios das Comissões e Grupos de Trabalho bem como os pareceres sobem ao 
plenário com as posições consensuais e com todas as outras não consensuais.  
 
3. As Delegações, após cumprida a sua finalidade, devem enviar à mesa da Assembleia 
Municipal, num prazo máximo de 30 dias, o respetivo relatório. 
 

 
Artigo 68º 

Composição 
 

1. O número de membros de cada Comissão Especializada, Delegação ou Grupo de Trabalho 
e a sua distribuição pelos diversos agrupamentos políticos ou grupos municipais, quando 
existirem, são fixados pela Assembleia Municipal, ou por deliberação desta, pela Comissão 
Permanente. 
 
2. A composição referida no número anterior deve ser fixada pela Comissão Permanente e ter 
em atenção, a representação existente na Assembleia Municipal. 
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3. A indicação dos membros para Comissões Especializadas e Grupos de Trabalho, efetivos e 
suplentes, compete aos respetivos Agrupamentos políticos e Grupos Municipais e deve ser 
efetuado no prazo fixado pela Assembleia ou pelo(a) Presidente. 
 
4.Os Agrupamentos Políticos ou Grupos Municipais podem proceder à substituição do membro 
que indicaram por um outro em efetividade de funções. 
 

 
Artigo 69º 

Funcionamento das Comissões, Delegações e Grupos de  trabalho 
 
1. Compete ao(a) Presidente da Assembleia Municipal convocar a primeira reunião, das 
Comissões e Grupos de Trabalho, e dar posse aos membros efetivos e suplentes das 
Comissões. 
 
2. As regras internas do funcionamento são da responsabilidade da Delegação, Comissão 
Especializada ou Grupo de Trabalho. 
 
3. As Comissões Especializadas ou Grupos de Trabalho podem solicitar a colaboração nos 
seus trabalhos de membros da Câmara Municipal, de funcionários(as) dos seus serviços, de 
outros membros da Assembleia Municipal ou de quaisquer outras pessoas ou entidades que se 
considerem necessárias. 
 
4. Cada Comissão Especializada ou Grupo de Trabalho tem um(a) coordenador(a) a quem 
compete dirigir as reuniões, orientar os trabalhos e elaborar o relatório a submeter ao plenário 
da Assembleia Municipal com as respetivas conclusões nos prazos por este(a) fixado e 
colaborar na função de representação institucional da Assembleia Municipal no âmbito da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 24º quando tal for solicitado pelo Presidente 
 
5. Cada Comissão Especializada, Grupo de Trabalho ou Delegação tem um máximo de 
dois(uas) Secretários(as) a quem compete a elaboração das atas, coadjuvar o(a) respetivo(a) 
Coordenador(a) nas suas funções, substitui-lo(a) nas suas ausências e impedimentos e 
colaborar na elaboração de relatórios ou conclusões a submeter ao plenário da Assembleia 
Municipal, nos termos a fixar pela própria Comissão ou Grupo de Trabalho. 
 
 

Artigo 70º 
Comissão Permanente 

 
1. Uma das comissões será a Comissão Permanente da Assembleia Municipal, constituída 
pelos membros da mesa da Assembleia Municipal e por um(a) representante de cada 
agrupamento Político ou Grupo Municipal. 

 
2. A Comissão Permanente reúne mediante convocação do(a) Presidente da Assembleia, a 
pedido de qualquer Grupo Político Municipal e sempre antes de cada sessão da Assembleia. 
 
3. Compete à Comissão Permanente: 
 

a) Elaborar a proposta de Orçamento e Plano de Atividades da Assembleia Municipal;  
  

b) Pronunciar-se sobre assuntos que tenham a ver com o regular funcionamento da 
Assembleia; 

 
c) Apreciar os assuntos e propostas a agendar nas reuniões da Assembleia; 

 
d) Propor a introdução no período da Ordem do Dia de assuntos de interesse para o 
Município; 

 
e) Analisar e encaminhar as petições dirigidas à Assembleia Municipal; 

 
f) Colaborar com o(a) Presidente da Assembleia Municipal na elaboração da 
informação da Assembleia Municipal a incluir no boletim informativo do município. 
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g) Colaborar com o(a) Presidente da Assembleia Municipal na coordenação do trabalho 
das Comissões Especializadas, Delegações ou Grupos de Trabalho, sem prejuízo na 
autonomia do funcionamento de cada um deles, e na articulação das comissões com o 
plenário, no âmbito da alínea q) do número 1 do artigo 24º. 
 
h) Promover a existência e o dinamismo de suportes de comunicação institucional 
adequados à Assembleia Municipal tendo em vista um maior conhecimento e 
divulgação das atividades desta junto dos cidadãos. 

 
4. As deliberações da Comissão Permanente são apuradas por consenso e, não sendo 
possível o mesmo, caberá ao plenário decidir. 
 
5. A Comissão Permanente reunirá, pelo menos uma vez entre as Sessões da Assembleia 
Municipal.  

 
 

Artigo 71.º 
Comissões Especializadas Permanentes 

 
As comissões especializadas serão criadas por deliberação do plenário, sob proposta do(a) 
Presidente da Assembleia Municipal, ouvida a Comissão Permanente da Assembleia 
Municipal, não podendo o número de Comissões Especializadas ser superior a cinco. 
 

 
Artigo 72º  

Contactos Externos e Visitas 
 
1. Os contatos externos das comissões processam-se por intermédio da mesa da Assembleia 
Municipal. 
 
2. As comissões podem realizar reuniões e visitas de trabalho, dentro e fora do Concelho. 

 
 

 
 

CAPÍTULO VI 
DIREITO DE PETIÇÃO  

 
Artigo 73º 

Direito de Petição 
 

1. É garantido aos(às) cidadãos(ãs) eleitoras(as)do Concelho de Odivelas o direito de petição à 
Assembleia Municipal de Odivelas, sobre matérias do âmbito do município. 
 
2. As petições, individuais ou coletivas, são dirigidas ao(a) Presidente da Assembleia Municipal 
devidamente assinadas pelos(as) titulares e com identificação completa de um(a) dos(as) 
signatários(as). 
 
3. O(a) Presidente da Assembleia Municipal encaminha as petições para uma comissão ou 
grupo de trabalho, tendo em atenção a respetiva matéria, podendo fixar prazo para a sua 
apreciação. 
 
4. Essa comissão ou grupo de trabalho procederá às diligências que considerar necessárias, 
ouvindo os(as) peticionários(as) se o entender, e requerendo à Câmara e aos serviços as 
informações adequadas. 
 
5. A comissão elabora um relatório no prazo fixado ou, na ausência de fixação, no prazo de 30 
dias. 
 
6. Com base no relatório, será sempre dada resposta aos(às) peticionários(as) e informação ao 
plenário. 
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7. A apreciação dos relatórios relativos às petições subscritas por um mínimo de 250 
cidadãos(ãs) eleitoras(as) recenseados(as) na área do Concelho de Odivelas é 
obrigatoriamente inscrita na ordem de trabalhos de uma sessão ordinária da Assembleia 
Municipal. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DA PUBLICIDADE DOS TRABALHOS E DOS ACTOS DA ASSEMBL EIA 

 
Artigo 74º 

Carácter Público das Reuniões  
 

1. As reuniões da Assembleia Municipal são públicas. 
 
2. A intervenção do público será feita em local condigno, de molde a que possa falar de frente 
para a Assembleia Municipal. 
 
3. Em cada sessão, ordinária e extraordinária, o(a) Presidente da Assembleia Municipal fixa um 
período de intervenção, não superior a 30 minutos, aberto ao público para apresentação de 
assuntos de interesse municipal e pedidos de esclarecimento dirigidos à mesa. 
 
4. Nas sessões realizadas no período da noite, a intervenção do público terá início após o 
período antes da ordem do dia. Nas reuniões de continuação este período ocorre no início dos 
trabalhos. 
 
5. Os(As) munícipes interessados(as) em intervir no período de intervenção do público, 
deverão inscrever-se presencial ou telefonicamente até à hora marcada para o início da 
reunião, indicando nome, morada e assunto a tratar. 
 
6. O tempo referido no n.º 3 do presente artigo, será distribuído pelos(as) munícipes 
inscritos(as), não podendo cada um(a) exceder 5 minutos na sua intervenção. 
 
7. O período de intervenção do público, pode ocorrer excecionalmente após o período antes da 
ordem do dia, se tal for deliberado pela Assembleia Municipal. 
 
8. Terminado o período fixado nos termos do n.º 2, o(a) Presidente da Câmara Municipal ou 
o(a) vereador(a) por si indicado, e a mesa, se for caso disso, responderão aos esclarecimentos 
solicitados. 
 
9. Se a mesa não estiver de momento habilitada a prestar os esclarecimentos solicitados, 
remeterá o assunto à comissão especializada respetiva para acompanhamento, posterior 
resposta aos(às) requerentes e informação ao plenário. 
 
10. A nenhum(a) cidadão(ã) é permitido, sob qualquer pretexto, intrometer-se nas discussões e 
aplaudir ou reprovar as opiniões emitidas, as votações feitas e as deliberações tomadas, sob 
pena de sujeição à aplicação de coima nos termos legalmente previstos. 
 

 
Artigo 75º 

Atas  

 
1. De cada reunião ou sessão é lavrada ata, que contém um resumo do que de essencial nela 
se tiver passado, indicando designadamente, a data e o local da reunião, os membros 
presentes e ausentes, os assuntos apreciados, as decisões e deliberações tomadas e a forma 
e o resultado das respetivas votações e, bem assim, o facto de a ata ter sido lida e aprovada. 
 
2. Das atas deverão também constar uma referência sumária às eventuais intervenções do 
público na solicitação de esclarecimentos e às respostas dadas. 
 
3. As atas são lavradas, sempre que possível, por um(a) funcionário(a) da autarquia 
designado(a) para o efeito (ou pelos(as) secretários(as) da mesa) e submetidas à votação de 
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todos os membros no final da respetiva reunião ou no início da seguinte, sendo assinadas, 
após a aprovação, pelos(as) secretários(as) e pelo(a) Presidente da Assembleia Municipal. 
 
4. As atas ou o texto das deliberações mais importantes podem ser aprovadas em minuta, no 
final ou durante as reuniões, conforme o caso, desde que tal seja deliberado pela maioria dos 
membros presentes. 
 
5. As deliberações só adquirem eficácia depois de aprovadas as minutas das atas ou depois de 
assinadas as minutas, nos termos do número anterior. 
 
6. As atas são aprovadas em sessão subsequente sendo remetidas antecipadamente aos 
membros da Assembleia Municipal. 
 
7. Para efeitos de aplicação do disposto no n.º 1 deste artigo, a ata deve sempre conter uma 
referência, ainda que sumária, ao conteúdo das intervenções proferidas no âmbito da 
discussão do período da ordem do dia. 
 

 
 

 
Artigo 76º 

Publicidade das Deliberações  
 

As deliberações destinadas a ter eficácia externa, são obrigatoriamente publicadas no Diário da 
República, quando a lei expressamente o determine, sendo nos restantes casos publicada no 
boletim da autarquia ou em edital afixado nos lugares de estilo durante 5 dos 10 dias 
subsequentes à tomada da deliberação, sem prejuízo do disposto em legislação especial. 

 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Artigo 77º 

Entrada em Vigor e Publicação 
 
1. O regimento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e dele é fornecido um 
exemplar a cada membro da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal. 
 
2. O regimento da Assembleia Municipal é publicado no boletim municipal. 
 
3. Nos termos da lei, quando da instalação de uma nova Assembleia Municipal, enquanto não 
for aprovado e publicado o regimento, continuará em vigor o anteriormente aprovado. 

 
 

Artigo 78º  
Interpretação e Integração de Lacunas 

 
Compete à mesa, com recurso para o plenário, interpretar o presente regimento e integrar as 
lacunas. 
 
 

Artigo 79º 
Alterações 

 
1. O presente regimento pode ser alterado pela Assembleia Municipal, por proposta de um 
grupo municipal ou de, pelo menos, 20% dos seus membros. 
 
2. Admitida qualquer proposta de alteração, a sua apreciação é feita pela mesa ou por um 
grupo de trabalho expressamente criado para o efeito. 
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3. As alterações do regimento devem ser aprovadas por maioria absoluta dos membros em 
efetividade de funções, entrando em vigor no dia seguinte ao da sua publicação em edital e 
boletim municipal. 
 
4. O regimento, com as alterações inscritas no lugar próprio, é objeto de nova publicação. 
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ANEXO I 
Distribuição de Tempos de Intervenção 

 
a) Período de “Antes da Ordem do Dia”; Primeiro ponto da “Ordem do Dia” das 

Sessões Ordinárias, Grandes Opções do Plano e Orçam ento e Prestação de 

Contas: 

PS - 26 minutos 

CDU - 15 minutos 

PSD - 11 minutos 

BE - 5 minutos 

CDS – 3 minutos 

                

            Nota: Ao tempo atribuído no período de “Antes da Ordem do Dia” das Sessões  

Ordinárias pode ser aumentado em 50% (+30 minutos), a pedido de qualquer bancada. 

 
 

 

b) Debates sobre o Estado do Município e Debates Temát icos: 
 

 PS - 38 minutos 

CDU – 21 minutos 

PSD - 16 minutos 

BE - 9 minutos 

CDS – 6 minutos 

              

             Nota: Nestes debates é atribuído a cada bancada, 5 minutos para exposições iniciais. 

 

c) Tempo atribuído à Câmara Municipal : 

Período “Antes da Ordem do Dia” – 3 minutos por cada resposta 

Ponto 1 das Sessões Ordinárias, Prestação de Contas – 45 minutos 

Debates sobre o Estado do Município – 60 minutos 

Debates Temáticos – 30 minutos 

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 60 minutos 


