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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

6.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Realizada em 23 de março de 2016 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

ATENTADOS TERRORISTAS EM BRUXELAS 
 
“O dia 22 de março de 2016 ficará assinalado como mais 
um dia negro para a história da humanidade. A Europa foi 
mais uma vez alvo de ataques bárbaros e cobardes 
reivindicados pelo autoproclamado Estado Islâmico. 
Desta feita, os atos terroristas atingiram a cidade de 
Bruxelas, símbolo da União Europeia e sede da Comissão 
Europeia. 
 
Últimos registos apontam para 2 explosões no Aeroporto 
Internacional de Zaventem provocadas por bombistas 
suicidas, verificando-se ainda um segundo ataque que 
ocorreu na estação de metro de Maelbeek, bem próximo 
das instituições europeias. As notícias recolhidas neste 
momento apontam para o falecimento de 34 pessoas e 
mais de 2 centenas de feridos, muitos deles em estado 
crítico. 
 
Nesta série de atentados à bomba cirurgicamente 
planeados, foram utilizados pelos terroristas cintos de 
explosivos e outros engenhos que fizeram detonar com o 
intuito de ceifar a vida ao maior número de pessoas 
possível, revelando um frieza impressionante e um claro 
desrespeito pela vida humana, numa verdadeira afronta 
aos valores maiores da Liberdade, da Democracia e dos 
Direitos Humanos. 
 
Este ataque mortífero roubou a vida a dezenas de pessoas 
inocentes, demonstrando uma vez mais que o terrorismo 
não tem fronteiras e que a ameaça à segurança, à 
integridade e à liberdade das pessoas é permanente. 
 
Já não sobram palavras para adjetivar estes atos 
violentíssimos cometidos contra a dignidade humana. 
Repetem-se as imagens trágicas, o cenário de pânico, de 
aflição, de sofrimento e dor de inúmeros inocentes, para 
gáudio dos radicais islamitas do DAESH, aqueles que 

dizem lutar em nome de uma eventual crença ou contra 
aqueles que apelidam como “infiéis”. 
 
A Paz, a igualdade de oportunidades e o respeito pela 
liberdade religiosa e de opinião, estão a perder terreno 
para o extremismo, radicalismo e fanatismo. 
 
Face a esta sequência de trágicos acontecimentos que 
ocorreram em Bruxelas, a Câmara Municipal de Odivelas 
manifesta o seu profundo pesar e apresenta igualmente as 
suas mais sentidas condolências, solidariedade e apoio aos 
familiares das vítimas, ao povo e ao Estado Belga. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
Odivelas, 23 de março de 2016 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ATAS 
 

 
 

ATA DA 19.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2011 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 19.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 25 de outubro de 2011. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

ATA DA 8.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2011 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 8.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 4 de novembro de 2011. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

ATA DA 1.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2012 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 1.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 18 de janeiro de 2012. 
 
(Aprovado por maioria) 
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ATA DA 3.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2012 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 3.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 9 de abril de 2012. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

ATA DA 5.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2012 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 5.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 8 de maio de 2012. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

ATA DA 1.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2012 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Ata da 1.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 10 de janeiro de 2012. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
 

 
 

CONCESSÃO DA GESTÃO E EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE 

ÁGUAS RESIDUAIS DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 
No âmbito da anulação do concurso público para a 
concessão da gestão e exploração dos serviços públicos de 
distribuição de água e de drenagem de águas residuais do 
Município de Odivelas e após audiências prévias, delibera-
se, de acordo com o proposto na informação n.º Interno 
2016/2943, de 2016.03.17, o seguinte: 
 
-a Informação elaborada pela LIBER129 (que acompanha 
a informação n.º Interno 2016/2943, de 2016.03.17), 
referente à análise das exposições da INDAQUA, S.A. e 
da FCC AQUALIA, S.A., no âmbito da audiência prévia 
aos pedidos de indemnização; 
 
-atribuir a cada uma das reclamantes os pedidos de 
indemnização, no valor apurado pela Liber129: à 
reclamante INDAQUA, o valor de €70.913,90 (setenta 
mil, novecentos e treze euros e noventa cêntimos) e à 
reclamante FCC AQUALIA, S.A., o valor de €281.324,87 
(duzentos e oitenta e um mil, trezentos e vinte e quatro 
euros e oitenta e sete cêntimos). 
 
(Aprovado por maioria) 

 

 

REGULAMENTO 
 

 
 

PROJETO DE REGULAMENTO 
DE ALIENAÇÃO DE FOGOS MUNICIPAIS 

 
Projeto de Regulamento de Alienação de Fogos 
Municipais do Município de Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2016/2581, de 
2016.03.08, com as seguintes alterações, propostas no 
decorrer da discussão deste ponto na presente reunião de 
Câmara: 
 
-Artigo 4.º, alínea b) - onde se lê: “…com reserva de 
usufruto vitalício a favor daquele e/ou outos indicados 
pelo mesmo;” passar-se-á a ler:”…com reserva do 
usufruto vitalício a favor daquele e outros eventualmente 
indicados pelo mesmo.”; 
 
-Artigo 9.º - acrescentar a seguinte redação: “…com a 
aplicação do fator de ocupação fixado à data da aquisição 
originária.”. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

INICIATIVA MAIO JOVEM 2016 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PARECER PRÉVIO 
 
Parecer prévio vinculativo relativo à proposta de aquisição 
de prestação de serviços do cantor João Pedro Pais, 
representado pela Agência Just For You, Unipessoal, Lda., 
para o dia 27 de maio de 2016, no âmbito da iniciativa 
“Maio – Mês da Juventude e Comemoração do 
Centenário da Freguesia de Caneças”, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2016/2832, de 
2016.03.14. 
 
No decorrer da discussão deste ponto, na presente 
reunião de Câmara, foi ainda apresentada a seguinte 
correção à informação n.º Interno /2016 /2832, nos 
termos constantes da minuta da ata da presente reunião de 
Câmara: 
 
“Conforme consta na etapa 11 do EDOC supra indicado, 
o valor a cabimentar, nos termos da alínea b) do n.º 2 do 
artigo 3º da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, será de 
€ 13.750,00, acrescido de IVA, calculado à taxa legal em 
vigor.” 
 
Deixando de existir a referência à alínea e) tal como estava 
redigida na informação acima referida” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 
 

 
 

ASSISTENTE OPERACIONAL 
NA ÁREA DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

 
Abertura de procedimento concursal, por tempo 
indeterminado, para ocupação de um posto de trabalho 
para a categoria de Assistente Operacional, na área da 
fiscalização municipal, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2016/2793, de 2016.03.15. 
 
Este assunto carece de deliberação em Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO 
 

 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A ASSOCIAÇÃO DE 
APOIO AO RECÉM-NASCIDO – BANCO DO BEBÉ 

 
Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e o Banco Bebé +, Associação de Apoio ao 
Recém-nascido, que tem como objetivos: colaborar na 
garantia de fornecimento de bens essenciais no início de 
vida dos bebés das mães adolescentes, através de parceiros 
e serviços que colaboram com as instituições; apoiar as 
utentes grávidas que estejam a ser acompanhadas no 
Espaço Bebé + através do ensino de vários temas 
relacionados com a gravidez e a maternidade dando 
especial importância à vinculação mãe-bebé. Estes 
conhecimentos poderão ser transmitidos individualmente 
ou em pequenos grupos; encaminhar para respostas 
especializadas nos cuidados ao bebé e/ou à Grávida/ 
parturiente, nomeadamente ao nível dos cuidados de 
saúde e apoios sociais; dotar os pais e/ou familiares de 
conhecimentos relativos aos cuidados a prestar aos seus 
filhos e promover a adoção de práticas educativas 
adequadas às necessidades dos bebés e crianças dos 0 aos 
3 anos (Capacitação das figuras parentais). De acordo com 
o proposto na Informação Interno/2016/2757, de 2016-
03-14, e nos termos da minuta que se encontra anexa à 
informação. 

 
 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS E O BANCO DO BEBÉ – 

ASSOCIAÇÃO DE AJUDA AO RECÉM-NASCIDO 
 

Considerando que: 
 
- constitui uma prioridade para o Município de Odivelas a 
implementação de medidas de política social no apoio à 

infância, no desenvolvimento de projetos de prevenção, 
intervenção e acompanhamento de situação de pobreza e 
exclusão social, visando a inclusão dos grupos sociais mais 
desfavorecidos,  tendo como missão diminuir as 
desigualdades sociais e melhorar a qualidade de vida dos 
munícipes; 
 
- O “Banco do Bebé” – Associação de ajuda ao recém-
nascido é uma Instituição Particular de Solidariedade 
Social (IPSS) que tem como missão central assegurar as 
condições emocionais e materiais para que todos os 
recém-nascidos e suas famílias tenham um início de vida 
digno.  
 
- O Banco do Bebé concretiza esta sua Missão de duas 
formas: garantindo bens essenciais necessários no início 
de vida até aos 6 anos de idade e capacitando as figuras 
parentais nos cuidados aos bebés desde que nascem. 
 
O Município de Odivelas, adiante designado por Primeiro 
Outorgante, pessoa coletiva n.º 504 293 125, com sede 
nos Paços do Concelho – Rua Guilherme Gomes 
Fernandes – Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas, 
representado pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Dr. Hugo Martins,  
 
E 
 
O Banco do Bebé, adiante designado por Segundo 
Outorgante, pessoa coletiva nº 503663174 com sede na 
Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Rua Latino Coelho, 
1050-135 Lisboa, representado pela Presidente da Direção 
da Associação, Dr.ª Marina Arnoso. 
 
Os outorgantes acima designados manifestam através do 
presente protocolo a intenção de estabelecer relações de 
cooperação e colaboração, as quais se regem pelas 
seguintes cláusulas: 

 
Cláusula 1ª 

Objeto 
 

Nos termos do presente protocolo e no exercício das 
respetivas competências institucionais, o Primeiro e o 
Segundo Outorgantes, propõem-se colaborar na realização 
de ações de interesse mútuo relativas ao projeto - Espaço 
Bebé +, desenvolvido pelo Município de Odivelas. 

 
Cláusula 2ª 
Objetivos 

 
São objetivos do presente protocolo contribuir para: 
 
a) Colaborar na garantia de fornecimento de bens 
essenciais no início de vida dos bebés das mães 
adolescentes, através de parceiros e serviços que 
colaboram com as instituições; 
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b) Apoiar as utentes grávidas que estejam a ser 
acompanhadas no Espaço Bebé + através do ensino de 
vários temas relacionados com a gravidez e a maternidade 
dando especial importância à vinculação mãe-bebé. Estes 
conhecimentos poderão ser transmitidos individualmente 
ou em pequenos grupos; 
 
c) Encaminhar para respostas especializadas nos cuidados 
ao bebé e/ou à Grávida/ parturiente, nomeadamente ao 
nível dos cuidados de saúde e apoios sociais. 
 
d) Dotar os pais e/ou familiares de conhecimentos 
relativos aos cuidados a prestar aos seus filhos e promover 
a adoção de práticas educativas adequadas às necessidades 
dos bebés e crianças dos 0 aos 3 anos (Capacitação das 
figuras parentais); 

 
Cláusula 3ª 

Responsabilidades do Município de Odivelas 
 

O Primeiro Outorgante obriga-se a: 
 
a) Colaborar como o Segundo Outorgante na (in) 
formação parental, capacitação familiar e no planeamento 
familiar;  
 
b) Enviar ao Segundo Outorgante a identificação dos 
utentes apoiados com os enxovais de Recém-nascido 
atribuídos por este, referindo a entidade que sinalizou ao 
Espaço Bebé +; 
 
c) Incluir na documentação e divulgação associada a 
projetos comuns o logótipo/referência do Segundo 
Outorgante; 
 
d) Divulgar atividades conjuntas no site oficial do Primeiro 
Outorgante; 
 
e) Promover a divulgação do apoio prestado pelo Segundo 
Outorgante a projetos do Município de Odivelas nos 
órgãos de comunicação social; 
 
f) Preparar e elaborar atividades conjuntas com o Segundo 
Outorgante dentro da natureza e âmbito de intervenção 
do Espaço Bebé +; 
 
g) Aceitar que o Segundo Outorgante participe em 
reuniões de preparação e avaliação de ações a levar a cabo 
no âmbito do presente protocolo. 

 
Cláusula 4ª 

Responsabilidades do Banco do Bebé 
 

O Segundo Outorgante obriga-se a: 
 
a) Colaborar com o Primeiro Outorgante através do 
fornecimento de enxovais de recém-nascido. Cada 
enxoval será composto por 1 xaile de lã, 4 fraldas de pano, 
2 casaquinhos de lã, 2 pares de botas, 4 baby-grows, 4 

conjuntos interiores, 1 toalha turca, 1 touca de lã, 1 
chupeta, 2 biberões e 60 fraldas descartáveis. O número 
de enxovais a atribuir terá em conta o número de utentes 
em acompanhamento pelo Espaço Bebé + até a um 
máximo de 6 enxovais mensais; 
 
b) Colaborar com o Primeiro Outorgante através da 
partilha das metodologias de trabalho por si utilizadas, 
nomeadamente ao nível do trabalho de capacitação das 
figuras parentais nos cuidados aos bebés e crianças até aos 
3 anos;  
 
c) Divulgar atividades conjuntas no site oficial do Segundo 
Outorgante; 
 
d) Preparar e elaborar atividades conjuntas com o 
Primeiro Outorgante dentro da natureza e âmbito de 
intervenção do Espaço Bebé +; 
 
e) Promover e estabelecer a comunicação e a interligação 
entre o Primeiro Outorgante e instituições e/ou 
organismos com relevância e interesse na área de 
intervenção do Espaço Bebé +; 
 
f) Aceitar que o Primeiro Outorgante participe em 
reuniões de preparação e avaliação de acções a levar a 
cabo no âmbito do presente protocolo. 

 
Cláusula 5ª 

Gestão do protocolo 
 

1. O presente Protocolo será gerido pelos Outorgantes 
através das reuniões consideradas necessárias por ambas 
as Partes, de modo a avaliar conjuntamente os 
procedimentos em curso e acordar nas modificações 
consideradas pertinentes.  
 
2. Para questões de gestão corrente e tratando-se de 
pequenas alterações, estas poderão ser acordadas e 
colocadas em prática através de contactos telefónicos ou 
por email. 

 
Cláusula 6ª 
Recursos 

 
Os recursos logísticos, técnicos e financeiros das 
atividades comuns serão sempre previamente acordados 
entre as duas Partes. 

 
Cláusula 7ª 

Vigência e denúncia 
 

1. O presente protocolo tem a duração de 1 (um) ano e 
entra em vigor após publicação no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões e posterior assinatura, 
considerando-se automaticamente renovado por iguais e 
sucessivos períodos, caso não seja denunciado por 
qualquer um dos outorgantes, com a antecedência mínima 
de 60 dias em relação ao seu termo, mediante 
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comunicação escrita, remetida ao outro Outorgante por 
carta registada com aviso de receção. 
 
2. O incumprimento do estabelecido no presente 
protocolo pode ser invocado e fundamento de denúncia 
pela Parte prejudicada. 
 
Odivelas,     de                de 2016 
 
Pelo Município de Odivelas Pelo Banco do Bebé 

O Presidente da Câmara 
Municipal 

A Presidente da Direção 
da Associação 

  
____________________ __________________ 

(Hugo Martins) (Marina Arnoso)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONTRATO DE COMODATO 
 

 
 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO COM A 
FAPODIVEL – FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO CONCELHO DE ODIVELAS 
 

Contrato de Comodato a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Fapodivel, Federação das Associações de Pais 
e Encarregados de Educação do Concelho de Odivelas. 
Pelo presente contrato é comodatado o espaço 
pertencente à fração autónoma designada pela letra “H”, 
correspondente à cave do prédio urbano sito na Praceta 
Sacadura Cabral, Lote 1, n.º 7, Urbanização das Torres 
Novas, 2675-515 Odivelas, descrita na Conservatória do 
Registo Predial de Odivelas sob a ficha 1829 da Freguesia 
de Odivelas, e inscrita na matriz predial urbana sob o 
artigo 10726 - H da mesma Freguesia, com o valor 
patrimonial de € 83.360,00 (oitenta e três mil trezentos e 
sessenta euros), de acordo com o proposto na Informação 
Interno/2016/2848, de 2016-03-15, e nos termos da 
minuta que se encontra anexa à informação. 
 
 
“Contrato de Comodato N.º __/GGPAG/2016 
 
ENTRE, 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 
Odivelas, Pessoa Coletiva com o n.º 504 293 125, 
representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Hugo 
Manuel dos Santos Martins, portador do Cartão de 
Cidadão com o número de Identificação Civil 10774489 
9ZY5, válido até 08 de abril de 2019, natural da Freguesia 
de Póvoa de Santo Adrião, Concelho de Odivelas, com 
domicílio profissional na Quinta da Memória, Rua 

Guilherme Gomes Fernandes, Odivelas, adiante 
designado por Comodante, 
 
E 
 
FAPODIVEL – Federação das Associações de Pais e 
Encarregados de Educação do Concelho de Odivelas, 
Pessoa Coletiva com o n.º 507 885 821, com sede na Rua 
Laura Alves, n.º 5, piso 2, em Odivelas, neste ato 
representada pelo seu Presidente, António José Paz Boa-
Nova, natural da Freguesia e Concelho de Lisboa, 
residente na Rua do Polmarinho, Lote JMF direito, em 
Odivelas, portador do Cartão de Cidadão com o número 
de Identificação Civil 8100407, válido até 08 de janeiro de 
2019, adiante designado por Comodatária, 
 
É celebrado e reciprocamente aceite o presente Contrato 
de Comodato, aprovado pela Câmara Municipal de 
Odivelas na sua __ Reunião Ordinária, de __ de _______ 
de 2016, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1ª 

 
O Comodante é proprietário e legitimo possuidor da 
fração autónoma designada pela letra “H”, 
correspondente à cave do prédio urbano sito na Praceta 
Sacadura Cabral, Lote 1, n.º 7, Urbanização das Torres 
Novas, 2675-515 Odivelas, descrita na Conservatória do 
Registo Predial de Odivelas sob a ficha 1829 da Freguesia 
de Odivelas, e inscrita na matriz predial urbana sob o 
artigo 10726 - H da mesma Freguesia, com o valor 
patrimonial de € 83.360,00 (oitenta e três mil trezentos e 
sessenta euros).  

 
Cláusula 2ª 

 
Pelo presente contrato é comodatado o espaço 
pertencente à fração autónoma do imóvel descrito na 
Cláusula 1ª e melhor identificado na planta anexa ao 
mesmo, e que dele faz parte integrante. 

 
Cláusula 3ª 

 
O espaço ora comodatado, destina-se única e 
exclusivamente à prossecução dos fins estatutários da 
Comodatária.  

 
Cláusula 4ª 

 
A Comodatária não poderá ceder a terceiros o uso do 
referido espaço, objeto do presente contrato, sem 
autorização expressa do Comodante. 

 
Cláusula 5ª 

 
A Comodatária compromete-se a respeitar as normas 
internas do Comodante relativas aos procedimentos 
internos de segurança, bem como quaisquer usos ou 
costumes do Comodante que se imponham observar na 
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utilização do espaço ora comodatado, próprios de um 
regime de co-utilização. 

 
Cláusula 6ª 

 
As despesas de funcionamento, à exceção das referentes 
aos consumos de água e eletricidade, são da 
responsabilidade da Comodatária. 

 
Cláusula 7ª 

 
O presente contrato é celebrado pelo prazo de 1 (um) 
ano, automaticamente renovável por iguais e sucessivos 
períodos, salvo se qualquer das partes o denunciar com 
aviso prévio de 90 (noventa) dias relativamente à data do 
seu termo, através de comunicação escrita com aviso de 
receção.   

 
Cláusula 8ª 

 
Findo o presente contrato, o espaço comodatado será 
restituído em bom estado de conservação ao Comodante, 
revertendo gratuitamente para este, sem direito a retenção 
ou a qualquer indemnização da Comodatária, pelas obras 
ou benfeitorias, por esta, realizadas naquele. 

 
Cláusula 9ª 

 
1 – O presente contrato cessa os seus efeitos nos termos 
gerais de direito, não obstante o Comodante poderá 
resolver o contrato com fundamento em justa causa. 
 
2 – Considera-se justa causa, designadamente, a utilização 
do imóvel comodatado para fins estranhos aos 
consagrados nos estatutos da Comodatária. 
 
3 – É considerada condição resolutiva a cessação do uso 
do espaço comodatado por parte da Comodatária. 
 
4 – Para os efeitos estabelecidos no número anterior, 
considera-se cessação do uso do espaço comodatado, a 
não utilização das instalações do mesmo, nos termos 
estabelecidos no presente contrato, por prazo superior a 
90 (noventa) dias.  

 
Cláusula 10ª 

 
Em tudo o que o presente contrato for omisso aplicam-se, 
subsidiariamente, as disposições legais em vigor, 
nomeadamente, o estabelecido nos artigos 1129.º a 1141.º 
do Código Civil. 
 
Para resolução dos litígios emergentes do presente 
contrato, será competente o Tribunal da Comarca de 
Loures, com expressa renúncia a qualquer outro. 
 
Odivelas, __ de _________ de 2016. 
 
O presente contrato foi feito em duplicado, ficando um 
original devidamente assinado para cada um dos 
outorgantes. 

Por estarem de acordo, leem e assinam. 
Isento de Imposto de Selo. 
 
P´lo Comodante, 
 
(Hugo Manuel dos Santos Martins) 
 
P´la Comodatária, 
 
(António José Paz Boa-Nova)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 

 
 

PROJETO DE MINUTA DE CONTRATO NO ÂMBITO DE 
CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE 

FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL 
 

Projeto de minuta de contrato para aquisição de 
fornecimento de gás natural para o Município de Loures, 
Município de Odivelas e Gesloures, de acordo com o 
proposto na Informação Interno/2016/2891, de 2016-03-
16, e nos termos da minuta de contrato anexa a 
informação. 
 
Mais se propõe que no referido projeto de minuta, serão 
propostos ao representante do agrupamento, para inclusão 
na versão final da minuta de contrato, os seguintes 
campos a preencher e que reportam a elementos 
pertencentes ao Município de Odivelas, nomeadamente (e 
identificados a negrito): 
 
a) A menção à “(…) 5.ª Reunião Ordinária, realizada em 9 

de março de 2016, no último parágrafo do verso da 
página 1”; 
 
b) No número 2, da Cláusula Sexta (no verso da página 3), 
“- Município de Odivelas, autorizada por deliberação da 
Assembleia Municipal de Odivelas, na 14.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 07 de outubro de 2015 e posteriormente na 23.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 2 de dezembro de 2015”; 
 
c) No número 3, da Cláusula Sexta (no verso da página 3), 
“- Câmara Municipal de Odivelas – classificação orgânica 2306, 
classificação económica 020201, com o compromisso 
2016/932, datado de 7 de março de 2016”; 
 
d) Cláusula Décima Primeira (no verso da página 4) “– 
Município de Odivelas: geral@cm-odivelas.pt.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ALTERAÇÃO DA PROPRIEDADE HORIZONTAL 
 

 
 

ALTERAÇÃO DA PROPRIEDADE HORIZONTAL DO PRÉDIO 
URBANO SITO NA RUA ANTÓNIO ALEIXO, N.º 1, 

FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO E OLIVAL BASTO 
 

Alteração da propriedade horizontal do prédio urbano, 
sito na rua António Aleixo, n.º 1, na freguesia da Póvoa de 
Santo Adrião e Olival Basto. Procedendo-se a 
reestruturação da composição predial das atuais sete (7) 
para oito (8) frações autónomas, mediante a subdivisão da 
fração “A”, destinada a serviços públicos (anteriormente, 
para instalação das forças de segurança pública). A 
mencionada fração é composta pelos pisos R/chão e 

Cave, unificados entre si, por uma escada interior, que 
será eliminada, em duas frações independentes entre si, 
atribuindo-se à nova fração situada na cave, a letra “H”. 
 
O edifício, de propriedade municipal, com área coberta de 
127,26 m2, encontra-se inscrito na Conservatória do 
Registo Predial sob o n.º 1034 (antigo n.º 11879, Liv. N.º 
B-38, Secção 2) e descrito na respetiva matriz predial sob 
o artigo n.º 1161 (extinto n.º 1257) da União das 
Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, 
sendo a sua composição predial atual sintetizada da 
seguinte forma: 
 
 
 

 
Quadro I 

 
Morada Fração Permilagem Utilização Tipologia Proprietário 

R. António Aleixo, n.º 1, R/chão e 
cave-ambos com acesso pela Rua 
Marechal Craveiro Lopes 

A 340 
Serviços 
Públicos 

2 átrios, 2 salas de 
atividades, 5 

gabinetes, 1 copa, 3 
instalações 
sanitárias e 
circulações. 

Município de 
Odivelas 

R. António Aleixo, n.º 1, 1º Dto. B 120 Habitação 

T2 
(dois quartos, um 
W.C., corredor, 
cozinha, sala, 

varanda) 

Município de 
Odivelas 

R. António Aleixo, n.º 1, 1º Esq. C 120 Habitação 

T2 
(dois quartos, um 
W.C., corredor, 
cozinha, sala, 

varanda) 

Município de 
Odivelas 

R. António Aleixo, n.º 1, 2º Dto. D 110 Habitação 

T2 
(dois quartos, um 
W.C., corredor, 
cozinha, sala, 

varanda) 

Município de 
Odivelas 

R. António Aleixo, n.º 1, 2º Esq. E 110 Habitação 

T2 
(dois quartos, um 
W.C., corredor, 
cozinha, sala, 

varanda) 

Município de 
Odivelas 

R. António Aleixo, n.º 1, 3º Dto. F 100 Habitação 

T2 
(dois quartos, um 
W.C., corredor, 
cozinha, sala, 

varanda) 

Município de 
Odivelas 

R. António Aleixo, n.º 1, 3º Esq. G 100 Habitação 

T2 
(dois quartos, um 
W.C., corredor, 
cozinha, sala, 

varanda) 

Município de 
Odivelas 

Total 7 1000    

 
 
Desta forma, o prédio com a mesma área coberta de 
127,26 m2 passa a ser composto por oito (8) frações, todas 
elas propriedade municipal, sendo que a fração 
correspondentes ao R/chão passa a ser destinada a 
habitação, à semelhança do que sucede com as outras seis 

(6) frações localizadas entre este piso e o 3º andar, 
permanecendo a Cave afeta a Serviços/Equipamentos. 
 
As frações destinadas a habitação têm acesso pela Rua 
António Aleixo, n.º 1, partilhando uma escada comum, 
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desde o acesso do exterior até ao 3º andar, à exceção do 
R/chão e da cave as quais têm cada uma, acesso direto 
pela Rua Marechal Craveiro Lopes. A composição, 
proposta e permilagem, é sintetizada da seguinte forma, de 
acordo com o proposto na Informação 
Interno/2016/2702, de 2016-03-05: 

 
 
 
 
 

 
Quadro II 

 
Morada Fração Permilagem Utilização Tipologia Proprietário 

R. António Aleixo, n.º 1, R/chão, 
com acesso pela Rua Marechal 
Craveiro Lopes, sem número 

A 180 Habitação T4 
Município de 

Odivelas 

R. António Aleixo, n.º 1, 1º Dto. B 120 Habitação T2 
Município de 

Odivelas 

R. António Aleixo, n.º 1, 1º Esq. C 120 Habitação T2 Município de 
Odivelas 

R. António Aleixo, n.º 1, 2º Dtº. D 110 Habitação T2 
Município de 

Odivelas 

R. António Aleixo, n.º 1, 2º Esq. E 110 Habitação T2 Município de 
Odivelas 

R. António Aleixo, n.º 1, 3º Dtº. F 100 Habitação T2 
Município de 

Odivelas 

R. António Aleixo, n.º 1, 3º Esq. G 100 Habitação T2 Município de 
Odivelas 

R. António Aleixo, n.º 1, Cave, com 
acesso pela Rua Marechal Craveiro 
Lopes, sem numero 

H 160 
Serviços/ 

Equipamentos 

Átrio, 2 salas de 
atividades, 1 copa, 

1 instalação 
sanitárias, 3 
arrumos e 
circulações 

Município de 
Odivelas 

Total 8 1000    

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E 
A ASSOCIAÇÃO CORRER LISBOA 

 
Acordo de Cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Associação Correr Lisboa. O presente acordo 
tem por objeto fomentar a prática de corrida no Concelho 
de Odivelas, acordando-se a realização de eventos nesse 
âmbito, nomeadamente treinos semanais e organização de 
pelo menos duas corridas por ano, de acordo com o 
proposto na Informação Interno/2016/2767, de 2016-03-
15, e nos termos da minuta que se encontra anexa à 
informação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

“ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

Considerando que: 
 
- O apoio à promoção e dinamização da prática de 
atividade física e do desporto constitui uma das 
competências e atribuições das autarquias; 
- Uma das condições essenciais para o desenvolvimento 
desportivo sustentado é a existência de locais adequados 
para a sua prática; 
 
- O alcançar deste objetivo só será possível através da 
rentabilização da utilização das instalações desportivas do 
Concelho; 
 
- O Pavilhão Multiusos de Odivelas (PMO) desempenha 
um papel fulcral no desenvolvimento desportivo do 
concelho, pelos praticantes/atletas que aí desenvolvem 
atividades, como também pela utilização das instalações 
de apoio para a prática desportiva exterior.  
 
- O Município de Odivelas procura continuar a ser uma 
referência na modalidade de atletismo, designadamente na 
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disciplina de Corrida, através da promoção e organização 
de ações neste âmbito; 
 
- É fulcral acompanhar as tendências para a atividade 
física, as exigências e adequar os projetos às necessidades 
da população; 
 
- A Associação Correr Lisboa iniciou a título experimental 
um programa de treinos de corrida “Correr Lisboa em 
Odivelas”, em parceria com o Município de Odivelas, no 
dia 3 de fevereiro de 2016; 
 
- O Município de Odivelas encontra-se na disposição de 
ceder as infraestruturas de apoio do PMO, para os treinos 
de corrida orientados e dinamizados pela Associação 
Correr Lisboa. 
 
Assim sendo, é celebrado entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 
Odivelas, pessoa coletiva n.º 504 293 125, representado 
neste ato por Hugo Martins, na qualidade de Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, adiante designado por 
MO. 
 
e  
 
Associação Correr Lisboa, contribuinte n.º 513 203 206, 
com sede na Avenida Fernando Valle, nº 17, 1º Direito, 
2700-392 Amadora, representada neste ato por Bruno 
Manuel Rodrigues Claro, na qualidade de Presidente da 
Associação Correr Lisboa, doravante designado por ACL. 
 
O presente Acordo de Cooperação, reger-se-á pelas 
cláusulas seguintes, que as partes desde já aceitam e, 
reciprocamente, se obrigam a fazer cumprir, nos seguintes 
termos: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

O presente acordo tem por objeto fomentar a prática de 
corrida no Concelho de Odivelas, acordando-se desde já a 
realização de eventos nesse âmbito, nomeadamente 
treinos semanais e organização de pelo menos duas 
corridas por ano.  

 
Cláusula Segunda 

(Responsabilidade do MO) 
 

1. O Município, através da sua Câmara Municipal, no 
evento de treinos semanais, é responsável por:  
 
a) Disponibilizar os balneários, os cacifos e espaço para 
babysitting (mediante disponibilidade) que integram 
aquela infraestrutura, todas as quartas-feiras, com início 
no dia 30 de março de 2016. 
 

b) Promover e divulgar o evento, pelos meios normais de 
distribuição do MO, assim como permitir a colocação de 
cartazes alusivos aos treinos no interior do PMO. 
 
c) Disponibilizar águas aos participantes. 
 
d) Fornecer equipamentos para os seis treinadores, num 
valor total de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), com 
IVA incluído. 
 
2. Compromete-se ainda a ceder baias, pódio, lonas, 
bandeirolas e outros apoios técnicos/logísticos, bem 
como, a aquisição do serviço de policiamento para a 
organização das corridas propostas. 

 
Cláusula Terceira 

(Responsabilidade da ACL) 
 

1. A Associação Correr Lisboa, é responsável pelos 
seguintes aspetos da organização: 
 
a) Planeamento, preparação, realização e avaliação dos 
treinos de corrida, comprometendo-se a realizar todas as 
tarefas relacionadas e inerentes à respetiva 
organização/dinamização e orientação dos participantes; 
 
b) Assegurar os seguintes aspetos organizativos: 
 
i. A coordenação técnica; 
ii. Apólices de seguros exigidos por lei; 
iii. Assegurar um serviço de babysitting, durante os 
treinos, desde que existam no mínimo 8 participantes. 
 
2. É sua responsabilidade assegurar os aspetos 
organizativos dos eventos anuais de corrida a decorrerem 
no concelho de Odivelas, objeto do presente acordo. 
 
3. Compromete-se ainda a colaborar com o Município de 
Odivelas em ações de divulgação/fomento da modalidade.  

 
Cláusula Quarta 

(Dos treinos semanais) 
 

1. Os treinos de corrida, objeto deste acordo, terão lugar 1 
dia por semana, com a duração de 1 hora, entre as 19h30 e 
as 20h30, com o local de concentração no PMO, em 
percursos diferenciados, e adequados à condição física dos 
participantes. 
 
2. Para a utilização das infraestruturas do PMO, 
designadamente os cacifos, balneários e cedência de 
espaço para babysitting, prevê-se a necessidade de meia 
hora antes e após o término dos treinos. 
 
3. O previsto nos pontos 1 e 2 da presente cláusula 
poderão ser alterados, desde que haja acordo entre as 
partes, devendo essa alteração ser anexada ao presente 
acordo, do qual passa a fazer parte integrante.  
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Cláusula Quinta 
(Da organização de Corridas) 

 
1. A ACL, conjuntamente com a Divisão de 
Desenvolvimento Desportivo da CMO, e enquadrado no 
âmbito das atividades desta, comprometem-se a organizar 
pelo menos duas corridas anuais no concelho de Odivelas, 
nomeadamente a corrida D. Dinis e a corrida noturna 
enquadrada na semana do desporto. 
 
2. Podem ainda as partes, mediante acordo, organizar 
outros eventos. 

 
Cláusula Sexta 

(Vigência) 
 

Sem prejuízo de eventual revisão, este acordo de 
cooperação é valido por um ano a contar da data da sua 
assinatura, sendo renovado automaticamente por iguais 
períodos de 1 (um) ano, salvo se for denunciado por 
qualquer das partes, com a antecedência mínima de 30 
(trinta) dias do seu termo. 

 
Cláusula Sétima 
(Casos Omissos) 

 
Os casos omissos serão resolvidos pontualmente de 
comum acordo entre os outorgantes. 
 
O presente acordo vai ser assinado em dois exemplares, 
ficando um para o MO e outro para a ACL. 
 
Odivelas,      de março de 2016 
 

O Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas 

O Presidente da Associação 
Correr Lisboa 

  
Hugo Martins Bruno Manuel Rodrigues Claro” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES 
 

 
 

ATIVIDADES DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES 
PÁSCOA 2016 – RATIFICAÇÃO 

 
Ratificação do despacho do Senhor Presidente, exarado na 
etapa 9, no EDOC/2016/14763, para a realização das 
atividades de ocupação de tempos livres, no período de 
férias letivas da Páscoa de 2016, a decorrer no período de 
28 de março a 01 de abril de 2016, destinada a jovens 
residentes no concelho, com idade entre os 11 e 17 anos, 
conforme consta da Informação n.º Interno/2016/2896, 
de 2016-03-16. 
 

“(…) realização da atividade de Ocupação de Tempos 
Livres – Páscoa, a decorrer no período de 28 de março a 
01 de abril de 2016, destinada a jovens residentes no 
concelho, com idade entre os 11 e 17 anos; 
 
- Período de inscrições: de 01 a 14 de março 
 
- Valor da inscrição: €25,00 (vinte e cinco euros), valor 
proposto tendo em consideração a despesas inerentes ao 
programa (pagamento de ingressos relativos às visitas, 
refeições, transporte municipal); 
 
- nº de inscrições: 40 jovens, dos quais se propõe que, 5 
inscrições sejam destinadas a jovens institucionalizados, 
residentes no concelho, caso assim o solicitem. Para estas 
situações propõe-se, desde já, a isenção do pagamento de 
inscrições.  
 
- Local de inscrição: Na Loja do Cidadão – Balcão CMO, 
no Strada Shopping & Fashion Outlet, mediante ordem de 
inscrição. 
 
Programa  
 
28 de março-(2ªF) 
 
- Período da manhã – Visita à Coleção Museológica de 
Rádio e de Televisão da RTP (inclui uma atividade em Estúdio de 
Rádio ou de Televisão com gravação de um DVD), sito em Lisboa 
- Almoço – Na Casa da Juventude de Odivelas 
- Período da tarde – Visita ao Quartel do Bombeiros 
Voluntários de Odivelas 
 
29 de março-(3ªF) 
 
- Período da manhã – Visita ao Museu da Lourinhã – 
(inclui visita guiada à Exposição de Dinossauros), sito na Lourinhã 
- Almoço – Na Casa da Juventude de Odivelas  
- Período da tarde – Visita ao Museu da Eletricidade (inclui 
visita guiada com dinâmicas/experiências), sito em Lisboa 
 
30 de março-(4ªF) 
 
- Período da manhã e da tarde – Visita ao Jardim 
Zoológico de Lisboa (inclui passeio teleférico, espetáculo dos 
golfinhos e demais atividades do Zoo) 
- Almoço – Tipo Pic Nic (os participantes terão de levar almoço)  
 
31 de março-(5ªF) 
 
- Período da manhã – Visita ao Pavilhão do 
Conhecimento-Ciência Viva (inclui diversas dinâmicas), sito em 
Lisboa 
- Almoço – Na Casa da Juventude de Odivelas  
- Período da tarde – Visita à Helisphera (inclui diversas 
dinâmicas), sito em Loures 
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01 de abril-(6ªF) 
 
- Período da manhã – Visita à Fábrica da Compal (inclui 
visita guiada, com oferta de um sumo), sito em Almeirim  
- Almoço – No refeitório da Câmara Municipal de 
Alpiarça  
- Período da tarde – Visita à Casa dos Patudos - Museu de 
Alpiarça (inclui visita guiada, com a realização de uma oficina para os 
mais jovens), sito em Alpiarça  
 
(…) 
 
Custos Diretos Estimados: 
 
€1.611,08 (mil seiscentos e onze euros e oito cêntimos) 
(…)” (Informação n.º Interno/2016/2896 de 2016.03.16) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS 
 

 
 

REALIZAÇÃO DA 7ª EDIÇÃO DA INICIATIVA 
“CONTAR CARNEIROS” 

 
Realização da 7ª edição da iniciativa “Contar Carneiros” a 
realizar na Biblioteca Municipal D. Dinis no dia 13 de 
maio de 2016. Atividade que consiste em proporcionar 
atividades de promoção do livro e da leitura e a pernoita 
na Biblioteca, tendo por principal objetivo oferecer uma 
experiência ímpar às famílias participantes, que origine 
uma memória afetiva e um sentimento de pertença a este 
equipamento cultural, suscitando o regresso e o usufruto 
regular dos serviços, de acordo com o proposto na 
Informação Interno/2016/2550, de 2016-03-08. 
 
“(…) 
II. Desenvolvimento: 
 
Com base no êxito alcançado nas edições anteriores e na 
manifesta satisfação do público, propomos dar 
continuidade à iniciativa nos dias 13 e 14 de maio de 2016: 
 
Programa 
 
13 de maio: 
 
21h00 receção aos participantes (fazer a cama/vestir o 

pijama) 
21h30 conto-oficina “O Tamanho do Infinito” com o 

autor Paulo Condessa 
22h45 hora do conto e canto “A Historia da Pirá” com o 

autor Mark Parchow 
24h00 ceia 
24h30 canções de embalar 
 

14 de maio: 
 
09h00 alvorada/pequeno-almoço 
10h30 hora do conto “Poch!” 
 
Destinatários/lotação: 
 
- noite: 15 crianças, dos 6 aos 8 anos, acompanhadas (30 
pessoas) 
- manhã: 50 crianças, dos 5 aos 8 anos, acompanhadas 
(Total de 100 pessoas), uma vez que atividade pode ser 
aberta ao público em geral. 
 
Despesas estimadas 
 
Conto-oficina “O Tamanho do Infinito” com o 
autor Paulo Condessa” 

 
€125,00 

Oficina performativa de Banda Desenhada “Da 
ideia ao livro” com Mark Parchow  

 
€61,50 

Seguro de Acidentes Pessoais para 30 pessoas 
(participantes que pernoitam)  

 
€50,00 

Serviço de Segurança e Vigilância (23h30 de 13 
de maio às 09h30 de 14 de maio)  

 
€100,00 

Jantar dos técnicos de serviços  €60,00 

Ceia e Pequeno-almoço €90,00 

Horas Extraordinárias dos técnicos da BMDD 
Compensação 

em tempo 

Produção de material de divulgação GCMA 

Total estimado €486,50 

 
Apoios: 
 
Comando das Forças Terrestres-Exército Colchões 

Nobre Carnes frias 

 
Condições de participação 
 
Propomos que pela inscrição na atividade (noite) cada 
família ofereça um livro novo à Biblioteca, no valor 
aproximado de €13 (treze euros), o que representará um 
enriquecimento do fundo documental num valor 
aproximado de €200,00. (…)” (Informação Interno/2016/2550, de 

2016-03-08) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REALIZAÇÃO DE WORKSHOPS 
 

 
 

REALIZAÇÃO DE WORKSHOPS “FELIZMENTE” 
 

Realização dos Workshops “Felizmente” de Florbela 
Fidalgo e Luís Picado, a realizar no Auditório da 
Biblioteca Municipal D. Dinis, nos dias 16 de abril e 7 de 
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maio de 2016. Com estes Workshops os autores 
pretendem dinamizar o livro “Felizmente” e colocar em 
prática os exercícios de autoajuda e autodesenvolvimento 
nele expressos, de acordo com o proposto na Informação 
Interno/2016/2547, de 2016-03-08. 
 
“(…)Descrição/sinopse: 
 
Workshop “Felizmente Optimismo” 
 
O que é a felicidade? Como podemos construir uma vida 
mais otimista e Feliz? Quais as etapas do programa 
FelizMente? 
 
A resposta a estas e outras questões constituem a essência 
deste workshop, baseado no livro FelizMente e realizado 
através de uma abordagem diferenciadora que conjuga a 
educação emocional positiva, cientificamente 
fundamentada, com exercícios práticos de autoajuda e 
autodesenvolvimento. O workshop é desenvolvido por 
Florbela Fidalgo e Luís Picado, autores do livro 
FelizMente. 
 
Workshop “Gestão do Stress” 
 
O que é o stress, como preveni-lo e como manejá-lo? 
Como podemos construir uma vida sem stress e mais 
feliz? Quais as etapas do programa FelizMente anti stress? 
 
A resposta a estas e outras questões constituem a essência 
deste workshop, baseado no livro FelizMente e realizado 
através de uma abordagem diferenciadora que conjuga a 
educação emocional positiva, cientificamente 
fundamentada, com exercícios práticos de autoajuda e 
autodesenvolvimento. O workshop é desenvolvido por 
Florbela Fidalgo e Luís Picado, autores do livro 
FelizMente. 
 
Destinatários: 
 
Público em geral, adulto 
 
Custos: 
 
A iniciativa não tem custos diretos associados, os mesmos 
prendem-se com a cedência do espaço, de videoprojector 
e de divulgação através dos recursos disponíveis no 
GCMA – 5 cartazes, email, nota à imprensa entre outros 
considerados convenientes. 
 
Inscrições: 
 
A inscrição no workshop tem um custo de €25,00 que 
inclui a oferta do livro; em contrapartida os autores 
oferecem 1 livro à Biblioteca Municipal por cada 20 
inscritos num total de 3 livros (destinados à BMDD e 
Pólos). (…)” (Informação n.º Interno/2016/2547, de 2016-03-08) 
 
(Aprovado por maioria) 

 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

PROGRAMA DE APOIO MUNICIPAL DE ODIVELAS 2015 
RETIFICAÇÃO 

 
Retificação da atribuição dos apoios financeiros 
deliberados no âmbito do Programa de Apoio Municipal 
de Odivelas (PAMO) 2015 (na 24.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas de 2015.12.16 – publicados 
no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
25/2015, de 2015.12.31), para as Medidas I (Atividade 
Regular) e II (Aquisição de Bens, Serviços, Equipamentos 
e Viaturas), do seguinte modo, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2015/2883, de 2016.03.16: 
 
-para a Medida I, a atribuição do valor de €19.065,00 
(dezanove mil e sessenta e cinco euros); 
 
-para a Medida II, a atribuição do valor de €31.570,56 
(trinta e um mil, quinhentos e setenta euros e cinquenta e 
seis cêntimos). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Cedência de transporte municipal à União das Freguesias 
da Pontinha e Famões, para os dias 5, 6, 7, 8 e 9 de 
setembro de 2016, para deslocação de cinquenta idosos à 
Praia da Torre, com um custo total estimado em €343,50 
(trezentos e quarenta e três euros e cinquenta cêntimos), 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2016/2502, de 2016.03.07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 
Cedência de transporte municipal ao Centro de Cultura e 
Desporto dos Trabalhadores do Município de Odivelas, 
para o dia 9 de abril de 2016, para deslocação a Sintra, 
com um custo total estimado em €137,62 (cento e trinta e 
sete euros e sessenta e dois cêntimos), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2016/2488, de 
2016.03.07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIOS 
 

Aceitação dos patrocínios das editoras Leya S.A. e 
Gradiva Publicações, ao Setor da Juventude desta Câmara 
Municipal, que se traduzem na cedência de vinte e dois 
livros, no valor de €230,00 (duzentos e trinta euros), por 
parte da Leya S.A. e de oitenta e seis livros, no valor de 
587,06 (quinhentos e oitenta e sete euros e seis cêntimos), 
por parte da Gradiva Publicações S.A., de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2016/2313, de 
2016.03.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/89 
BAIRRO CASAL DA SILVEIRA, LOTE 146 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
PROCESSO N.º 28234/OM 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 5/89, para o lote 
146, inserido no Bairro Casal da Silveira, na União das 
Freguesias de Pontinha e Famões em nome de Maria 
Hermínia Esteves Roberto Campos. As alterações visam o 
aumento do número de fogos de 2 para 3 e o número de 
pisos de 2 para 2 + Sótão. É ainda solicitado que seja 
considerada uma área de implantação de 150 m2 e de 
construção de 415m2, com vista à legalização da 
edificação presente no lote, nas condições constantes na 
informação técnica n.º 20/TR/DRRU/DGOU/16, de 
2016-03-01 e de acordo com o proposto na informação 
constante a folhas 7108 do processo de 2016-03-14. 
 
A proposta de alteração à licença de loteamento 
carateriza-se pelos seguintes indicadores urbanísticos: 
 

Alvará 5/89 

Lote 
Área 
Lotes 

Área 
Impl. 

Área 
Cons. situação pisos fogos 

146 250m2 120m2a) 240m2 Existente 2 2 

 
Pretensão 

Lote 
Área 
Lotes 

Área 
Impl. 

Área 
Cons. situação pisos fogos 

146 250m2 150m2 415m2 Existente 2+Sótão 3 

 
a) Cláusula n.º 6 do regulamento do alvará de loteamento que prevê para 
moradias isoladas, geminadas e em banda um índice máximo de 
implantação de 40%, 50% e 60%, respetivamente, com um valor 
máximo de 120m2 para lotes inferiores a 400 m2. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/89 E 6/89 
BAIRRO CASAL DA SILVEIRA, LOTES 216-A, 584 E 804 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
PROCESSO N.º 28234/OM 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 5/89 e 6/89, para os 
lotes 216-A, 584 e 804, inseridos no Bairro Casal da 
Silveira, na União das Freguesias de Pontinha e Famões, 
em nome de António José Ramos Alexandre. As 
alterações visam o aumento do número de pisos e fogos 
previstos, e ainda um aumento da área de anexo e 
correção de área de lote, com vista à legalização das 
edificações presentes nos lotes, nas condições constantes 
na informação técnica n.º 17/TR/DRRU/DGOU/16, de 
2016-02-29 e de acordo com o proposto na informação 
constante a folhas 7104 do processo datada de 2016-03-
14. 
 
A proposta de alteração à licença de loteamento 
carateriza-se pelos seguintes indicadores urbanísticos: 
 

Alvará 5/89 e 6/89 

Lote 
Área 
Lotes 

Área 
Impl. 

Área 
Cons. pisos fogos Anexo 

216-A 380m2 a) a) 2 2 b) 

584 325m2 a) a) 2 1 b) 

804 390m2 a) a) 2 1 b) 

 
Pretensão 

Lote Área 
Lotes 

Área 
Impl. 

Área 
Cons. 

pisos fogos Anexo 

216-A 330m2 172,90m2 532,05m2 3 4 b) 

584 325m2 a) a) 2 2 b) 

804 390m2 a) a) 2 1 50m2 

 
a) Cláusula n.º 6 do regulamento do alvará de loteamento que prevê para 
moradias isoladas, geminadas e em banda um índice máximo de 
implantação de 40%, 50% e 60%, respetivamente, com um valor 
máximo de 120m2 para lotes inferiores a 400 m2. 
 
b) Cláusula n.º 7 do regulamento do alvará de loteamento que prevê a 
existência de anexos com 10% da área do lote com um valor máximo de 
28m2. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/89 
BAIRRO CASAL DA SILVEIRA, LOTES 72, 338, 

374, 376, 444, 492, 494, 499, 550 E 745 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

PROCESSO N.º 28234/OM 
 

Alteração ao alvará de loteamento n.º 5/89, para os lotes 
72, 338, 374, 376, 444, 492, 494, 499, 550 e 745, inserido 
no Bairro Casal da Silveira, na União das Freguesias de 
Pontinha e Famões, em nome de Margarida do Rego 
Fernandes e Outros. As alterações incidem sobre os lotes 
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mencionados, visando correções às áreas dos lotes, áreas 
de implantação e construção, bem como número de 
fogos, com vista à legalização das edificações presentes 
nos lotes, nas condições constantes na informação técnica 
n.º 18/TR/DRRU/DGOU/16, de 2016-02-29 e de 
acordo com o proposto na informação constante a folhas 
7106 do processo de 2016-03-14. 
 
A proposta de alteração à licença de loteamento 
carateriza-se pelos seguintes indicadores urbanísticos: 
 

Alvará 5/89 

Lote 
Área Lote 

[m2] 
Área Impl. 

[m2] 
Área Cons. 

[m2] 

Área 
Anexo 
[m2] 

pisos fogos 

72 290 120 a) 240 28 b) 2 2 

338 375 120 a) 240 28 b) 2 2 

374 400 120 a) 240 28 b) 2 1 

376 335 120 a) 240 28 b) 2 2 

444 320 a), d) d) b) 2 1 

492 301 a), d) d) b) 2 1 

494 301 a), d) d) 28 b) 3 2 

499 320 120 a) 360 b) 3 3 

550 338 120 a) 240 b) 2 2 

745 285 114 a) 228 28 b) 2 1 

Total 3265 834 1788 168 --- 17 

 
Pretensão 

Lote 
Área 
Lote 
[m2] 

Área 
Impl. 
[m2] 

Área 
Cons. 
[m2] 

Área 
Anexo 
[m2] 

pisos fogos 
A.E./ 
ARM 
[m2] 

72 298 184,80 313,50 42,00 2 1 184,80 

338 402 169,56 318,72 45,78 2 1 169,56 

374 363 120,89 241,35 43,85 2 1 c) 

376 363 143,20 293,04 31,48 2 1 143,20 

444 320 a), d) d) b) 2 2 c) 

492 300 a), d) d) b) 2 2 c) 

494 303 a), d) d) 44,19 3 2 40,00 

499 335 176,44 404,72 b) 3 3 c) 

550 382 197,74 395,74 b) 2 2 c) 

745 285 121,10 205,00 36,20 2 1 c) 

Total 3351 1113,73 2172,07 243,50 --- 16 537,56 

Diferencial +86 +279,73 +384,07 +75,50 --- -1 +537,56 

 
a) Cláusula n.º 6 do regulamento do alvará de loteamento que prevê para 
moradias isoladas, germinadas e em banda um índice máximo de 
implantação de 40%, 50% 60%, respetivamente com um valor máximo 
de 120 m2 para lotes com área até 400m2 e 150 m2 para lotes com área 
superior a 400m2. 
 

b) Cláusula n.º 7 do regulamento do alvará de loteamento que prevê a 
existência de anexos com 10% da área do lote com valor máximo de 
28m2. 
 
c) Cláusula n.º 4 do regulamento do alvará de loteamento que prevê a 
mudança de uso do r/chão de habitação para comércio. 
 
d) Cláusula n.º 2 do regulamento do alvará de loteamento que prevê que 
poderá ser solicitada legalização com a implantação, volumetria e cérceas 
existentes. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO DE CAUÇÃO 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

BAIRRO DOS QUATRO, LOTE 641 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote 
641, da Rua Cesário Verde, inserida no Bairro dos Quatro, 
União das Freguesias de Pontinha e Famões, pelo 
depósito caução n.º 11432 de 2016-03-01, do Banco Caixa 
Geral de Depósitos, no valor de €8.659,91 (oito mil, 
seiscentos e cinquenta e nove euros e noventa e um 
cêntimos), em nome de Pedro Jorge Henriques Claro, 
para garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 4/2011, de 13 de 
setembro, de acordo com o proposto na informação n.º 
21.2016, de 2016-03-14, e na informação técnica n.º 
24/RO/DRRU/DGOU/16, de 2016-03-04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO DE CAUÇÃO 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

BAIRRO DAS GRANJAS NOVAS, LOTE 226 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/2000 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote 
226, da Rua Manuel da Fonseca, inserida no Bairro das 
Granjas Novas, União das Freguesias de Ramada e 
Caneças, pelo depósito caução n.º 11627 de 2016-03-04, 
do Banco Caixa Geral de Depósitos, no valor de 
€3.415,92 (três mil, quatrocentos e quinze euros e noventa 
e dois cêntimos), em nome de B.S.L. – Build Sand & 
Land, Sociedade Imobiliária, S.A., para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 1/2000, de 31 de janeiro, de acordo com 
o proposto na informação n.º 22.2016 de 2016-03-15, e na 
informação técnica n.º 26/RO/DRRU/DGOU/16, de 
2016-03-09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 
 

DESPACHOS N.º 25/PRES/2016 
 

Assunto: Atualização de Regulamentos Municipais – 
Constituição do Grupo de Trabalho 
 
Considerando: 
 
1. As alterações legislativas ocorridas, verifica-se a 
necessidade em se atualizarem os seguintes Regulamentos 
Municipais: 
 
a) Regulamento de Instalações e Funcionamento de 
Recintos de Espetáculos e Divertimentos Públicos; 
 
b) Regulamento de Venda Ambulante; 
 
c) Regulamento de Venda em Feiras e Mercados 
Municipais;   
 
d) Regulamento dos Horários de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais; 
 
e) Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço 
Público e Publicidade; 
 
f) Regulamento Municipal para a Atividade do Transporte 
em Táxi; 
 
g) Regulamento para Licenciamento de Atividades 
Diversas. 
 
2. A necessidade em se proceder à alteração dos referidos 
Regulamentos Municipais e o âmbito material dos 
mesmos, devem ser envolvidas, na sua atualização, as 
seguintes Unidades Orgânicas:  
 
I. - DLAEPC; 
 
II. - DJFM; 
 
III. - DPUPE. 
 
Determino, que seja constituído um Grupo de Trabalho 
para a elaboração de propostas de atualização dos 

Regulamentos supra indicados, com a seguinte 
constituição: 
 
DJFM – Sr.ª Dr.ª Elizabete Lucas 
 
DPUPE – Sr.ª Arq.ª Florinda Lixa 
 
DLAEPC – Sr.º Dr.º António Janeiro, que coordenará 
 
Compete ainda ao Grupo de Trabalho, solicitar a 
colaboração de trabalhadores de outras unidades orgânicas 
caso considere necessário.  
 
Este despacho produz efeitos à data da sua assinatura. 
 
Odivelas, 22 de março de 2016 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 1/DGOU/2016 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Reabilitação e 
Reconversão Urbana 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
diploma que aplica à Administração Local a Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro, com a redação em vigor, 
conjugado com o artigo 46.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redação que lhe 
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
subdelego na Técnica Superior, Arq.ª Rita de Sousa 

Ribeiro Diogo, durante o período compreendido entre 
os dias 28 a 31 de março de 2016, por ausência (férias) da 
respetiva Chefe de Divisão, a assinatura da 
correspondência e expediente necessários à instrução dos 
processos no âmbito da Divisão de Reabilitação e 
Reconversão Urbana. 
 
Odivelas, 23 de março de 2016 

 
O Diretor do Departamento de 

Gestão e Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. Vereador 
Paulo César Prata Teixeira, através do Despacho 15/VPCT/2015, 

 
António de Sousa, Arq.º 
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DESPACHO N.º 2/DGOU/2016 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
diploma que aplica à Administração Local a Lei n.º 
2/2004, de 15 de Janeiro, com a redação em vigor, 
conjugado com o artigo 46.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redação que lhe 
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
subdelego no Técnico Superior, Arq. Fernando Teixeira 
Gordo, durante o período compreendido entre os dias 29 
de março e 01 de abril de 2016, por ausência (férias) da 
respetiva Chefe de Divisão, a assinatura da 
correspondência e expediente necessários à instrução dos 
processos no âmbito da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares. 
 
Odivelas, 24 de março de 2016 

 
O Diretor do Departamento de 

Gestão e Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada pelo Sr. Vereador 
Paulo César Prata Teixeira, através do Despacho 15/VPCT/2015, 

 
António de Sousa, Arq.º 

 
 
 
 

AVISO 
 

 
 

AVISO 
 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 2/2000 
B.º ALTO DAS ARROTEIAS – RAMADA/CANEÇAS 

 
2.º ADITAMENTO 

 
Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 27.º e 78.º n.º 
2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua 
redação atual, fundamentando-se nas deliberações 
tomadas em sede da 18.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas datada de 23 de setembro de 2015, 
onde foi deliberada por unanimidade a aprovação da 
alteração ao alvará de loteamento n.º 2/2000, determina 
que se emita o presente aditamento ao Alvará de Licença 
de Loteamento identificado em epígrafe em nome de 
Luísa Tomé de Carvalho Bernardino Soares. 
 

As alterações às especificações do mencionado alvará 
constam da Planta de Síntese em anexo com as seguintes 
retificações: 
 
1.Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1. Aos Parâmetros Urbanísticos do Lote: 
 

Lote Alvará n.º 2/2000 
Proposta de Alteração ao 

Alvará n.º 2/2000 

 
14 

Pisos Fogos Pisos Fogos 

Cv+1P 1 2P 2 

 
Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
1.2. Aos Parâmetros Urbanísticos do Bairro: 
 

 
Alvará n.º 
2/2000 

Proposta de Alteração 
ao Alvará n.º 2/2000 

N.º Total 
de Fogos 

76 77 

 
Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
2. Cedências ao Domínio Público e Estacionamento 
 
De acordo com o previsto no art.º 6º da Lei n.º 91/95, de 
02 de setembro, com a redação em vigor, pela falta de 
áreas de cedência para equipamentos de utilização 
coletiva, foi aceite a compensação em numerário nos 
termos previstos no art.º 44º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, com a redação em vigor, para os 
espaços verdes e de utilização coletiva, foram 
contabilizadas as áreas de natureza privada, 
designadamente as áreas afetas aos logradouros de lotes 
privados, até 50% da área livre permeável, com o mínimo 
de 25 m², nos termos do art.º 99º do Regulamento 
Municipal da Edificação e Urbanização. No âmbito da 
legalização das edificações, deverão ser garantidos os 
lugares de estacionamento necessários de acordo com o 
disposto no art.º 101.º do RMEU, devendo também ser 
cumprido o regulamento do loteamento. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 01 de março de 2016 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

(Hugo Martins) 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

4.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 28 de março de 2016 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PROTOCOLO 
 

 
 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS NA ÁREA 

METROPOLITANA DE LISBOA 
 

Protocolo de delegação de competências do Município de 
Odivelas na Área Metropolitana de Lisboa, de acordo com 
a Proposta n.º 04/PRES/2016, datada de 2016-03-01, 
deliberada na 5.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada no dia 9 de março de 2016, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões, n.º 5 de 22 de março de 
2016, página 19), remetida pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal, à Assembleia Municipal de Odivelas, e 
nos termos da minuta anexa à proposta referida que se 
publica em anexo. 
 
[Protocolo de delegação de competências do Município de Odivelas na 
Área Metropolitana de Lisboa, publicado em anexo] 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO 
 

 
 

EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 
 

Proposta de aquisição de serviço de Seguro de Acidentes 
de Trabalho para o Município de Odivelas, nos termos e 
para os efeitos descritos no artigo 3.º da Portaria nº 
149/2015, de 26 de maio, por força do n.º 5 e 12 do artigo 
75º da Lei n.º 82/-B/2014, de 31 de dezembro; de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2016/1220, 
de 2016-02-05, deliberada na 4.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada no dia 24 de 
fevereiro de 2016, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões, n.º 4 de 8 de março de 2016, página 11), remetida pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, à Assembleia 
Municipal de Odivelas. 
 
 
“ (…) 1. Tipo de procedimento 
 
Este procedimento adjudicatório é realizado através de 
concurso público internacional, nos termos da alínea b) do 
nº 1 do artigo 16º e da alínea b) do nº 1 do artigo 20°, 
ambos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual 
redação (doravante designado por CCP). 
 
2. Júri do concurso 
 
2.1 Propõe-se que sejam designados os seguintes 
elementos do júri: 
 
• Maria Cristina Machado Mira Laureano Forte - 

Presidente; 
• Verónica Alexandra Resende Correia - Vogal efetivo que 

substituirá o Presidente nas faltas e impedimentos do 
mesmo; 

• Cláudia Alexandra Serra Catalão Borges Cardoso - Vogal 
efetivo; 

• Marta Sofia Valente Vieira — Vogal suplente, 
• Sandra Margarida Lebreiro de Aragão e Horta - Vogal 

suplente. 
 
2.2. Que sejam delegadas no júri as competências para 
prestar os esclarecimentos e retificar as peças do 
procedimento, assim como para prorrogar o prazo fixado 
para apresentação das propostas e identificar e suprimir 
erros e omissões, previstas nos artigos 50°, 61° e 64º do 
CCP. 
 
3. Estimativa dos Encargos  
 
3.1 Considerando que em 2015, a CMO teve um custo de 
197.418,32 € com a apólice de acidentes de trabalho, 
propõe-se que o valor máximo a pagar pelo Município 
para a prestação do seguro de acidentes de trabalho seja 
de 210.000,00 €/ano, valor isento de IVA. 
 
Assim o valor estimado para 2016 será de 70.000,00€, 
valor isento de IVA, relativo ao período de setembro a 
dezembro. 
 
3.2. A rúbrica a considerar deverá ser 23.04/01.03.09.01. 
 
3.3. Previsão de encargos nos anos seguintes: 
 
2017 - 210.00,00 € (duzentos e dez mil euros), isentos de 
IVA, a ser inscrito aquando da elaboração do orçamento e 
GOP's 2017 e sujeito a cabimento e compromisso nesse 
ano referente a 12 meses, 
 
2018 - 210.000,00 € (duzentos e dez mil euros), isentos de 
IVA, a ser inscrito aquando da elaboração do orçamento e 
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GOP's 2018 e sujeito a cabimento e compromisso nesse 
ano referente a 12 meses; 
 
2019 - 140.000,00 € (cento e quarenta mil euros), isentos 
de IVA, a ser inscrito aquando da elaboração do 
orçamento e GOP's 2019 e sujeito a cabimento e 
compromisso nesse ano referente a 8 meses (de janeiro a 
agosto de 2019); (…)” (Informação n.º Interno/2016/1220 de 2016-02-

05) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SIMAR DE LOURES E DE ODIVELAS 
 

 
 

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA O CENTRO DE 
CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE LOURES 

PROPOSTA 71/2016 
 

Transferência para o Centro de Cultura e Desporto do 
Município de Loures, do montante no valor de 
€142.986,66, (cento e quarenta e dois mil, novecentos e 
oitenta e seis euros e sessenta e seis cêntimos), no âmbito 
do limite de 3,5% do somatório anual das remunerações 
dos trabalhadores dos SIMAR que são associados do 
Centro de Cultura e Desporto do Município de Loures, 
referente ao ano de 2016, de acordo com o proposto na 
Informação Interno/2016/2336, de 2016-03-02, 
deliberada na 5.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada no dia 9 de março de 2016, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões, n.º 5 de 22 de março de 
2016, página 10), remetida pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal, à Assembleia Municipal de Odivelas. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE 
CRIANÇAS JOVENS EM ODIVELAS 

 

 
 

ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE 
 

Eleição do Representante da Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens, em Odivelas, na sequência do pedido 
de renúncia de mandato de Liliana Alves. Após a votação 
por escrutínio secreto foi designado como representante 
da Assembleia Municipal, indicado pela bancada do 
Partido Socialista, para integrar a Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens de Odivelas, o cidadão Paulo Martins 
Uvaldo Salgueiro. 
 
(Aprovado por escrutínio secreto com vinte e nove votos a 
favor e cinco votos em branco) 

 

ALTERAÇÃO DE ESTATUTOS 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS REDE PORTUGUESA DE 
MUNICÍPIOS SAUDÁVEIS – ALTERAÇÃO DE ESTATUTOS 

RATIFICAÇÂO 
 

Na trigésima reunião da Assembleia Intermunicipal, 
realizada a 12 de dezembro de 2014, foi aprovada por 
unanimidade a alteração da denominação da “Associação 
de Municípios Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis para 
“Associação de Municípios Rede Portuguesa de 
Municípios Saudáveis”. Na trigésima primeira Reunião da 
Assembleia Intermunicipal, realizada a 25 de maio de 
2015, foi aprovada por unanimidade a proposta de 
alteração aos estatutos da Associação, o que veio a 
acontecer no dia 18 de dezembro de 2015, em que foi 
outorgada escritura pública pelo Presidente do Conselho 
de Administração, contemplando a alteração da 
denominação da referida Associação de Municípios, bem 
como os seus Estatutos. 
 
Nos termos do n.º 1 do artigo 80.º do Anexo I à Lei n. 
75/2013, de 13 de setembro, à sua atual redação, é 
proposto a ratificação de alteração dos Estatutos da 
Associação de Municípios Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis, de acordo com o constante e proposto na 
Informação Interno/2016/2348, de 2016-03-02, 
deliberada na 5.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada no dia 9 de março de 2016, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões, n.º 5 de 22 de março de 
2016, página 20), remetida pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal, à Assembleia Municipal de Odivelas. 
 
 
“ (…) Importa agora esclarecer o que em termos de 
estatutos foi alterado: 
 
1. É introduzido um Preâmbulo em que se justifica «a 
necessidade de incorporar uma perspetiva mais inclusiva, acolhendo 
todos os municípios que assumem a saúde como uma prioridade 
política, independentemente de serem um território eminentemente 
urbano ou rural». 
 
2. A Associação passa a ter a seguinte denominação «Rede 
Portuguesa de Municípios Saudáveis (RPMS)». 
 
3. São acrescentados aos Estatutos os municípios que já 
fazem parte da Associação, abrindo-se a possibilidade de 
novas adesões. 
 
4. Já é contemplada a nova sede sita «na Rua 5 de Outubro, 
n.º 1, 2840-501 Seixal, podendo criar delegações em qualquer dos 
municípios associados». 
 
5. O objeto passa a ter a seguinte redação: 
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«A Associação é uma Pessoa Coletiva de Direito Público e de fins 
específicos, nos termos da Lei 45/2008, de 27 de Agosto, tendo por 
objeto a promoção de políticas locais de saúde, segundo os princípios 
da estratégia Saúde para Todos da Organização Mundial de Saúde, 
nomeadamente: 
a) Promover os princípios da estratégia Saúde para Todos; 
b) Intervir e participar ativamente na reflexão e debate nacional 
sobre as políticas que condicionam a saúde das populações; 
c) Apoiar e incentivar a construção de estratégias locais de promoção 
de saúde, de acordo com os princípios da Saúde para Todos, 
alicerçadas numa intensa colaboração intersectorial e numa ampla 
participação da comunidade; 
d) Participar na Rede Europeia de Cidades Saudáveis e nos espaços 
de debate promovidos pela OMS sobre o projeto Cidades Saudáveis e 
em outras redes com projetos comuns; 
e) Estabelecer parcerias e acordos de colaboração com organismos e 
entidades que alarguem e reforcem o compromisso na implementação 
de políticas locais de promoção de saúde; 
f) Garantir uma efetiva circulação de informação entre os Municípios 
sobre a estratégia e as atividades do projeto Cidades Saudáveis da 
Organização Mundial de Saúde; 
g) Promover a troca de experiências e a circulação de informação 
entre os Municípios sobre as atividades e os projetos que decorrem em 
Portugal no campo da promoção de saúde; 
h) Facilitar a cooperação entre os Municípios da Rede Portuguesa e 
outras cidades europeias envolvidas no Projecto Cidades Saudáveis, 
favorecendo o desenvolvimento de iniciativas e ações conjuntas». 
 
6. Os órgãos sociais passam a ser: 
 
1. Assembleia Intermunicipal; 
2. Conselho de Administração. 
3. Conselho Fiscal 
 
Nota: salienta-se a criação do Conselho Fiscal que até esta 
data não existia, passando a Associação de Municípios 
Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis a ser 
constituída por três órgãos:  
 
> Assembleia Intermunicipal é o órgão deliberativo da 
Associação e é constituída por cada uma das Câmaras dos 
Municípios associados representadas pelos respetivos 
Presidentes e/ou Vereadores, sendo os trabalhos dirigidos 
por uma Mesa atualmente composta por: 
 
a) Presidência: Viana do Castelo; 
b) Secretariado: Odivelas e Miranda do Corvo 
 
> O Conselho de Administração é o órgão executivo da 
Associação e é atualmente composto por cinco 
municípios eleitos pela Assembleia Intermunicipal, sendo 
atualmente composto por: 
 
a) Presidência: Seixal 
b) Municípios: Lisboa, Montijo, Oeiras e Palmela 
 
> O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador da Associação 
e é composto por três elementos: 
 

a) Presidente: Amadora 
b) Vice-Presidente: Serpa 
c) Secretário: Loures 
 
7. A Assembleia Intermunicipal passa a «Eleger os membros 
da Mesa da Assembleia Intermunicipal, os membros do Conselho de 
Administração e Conselho Fiscal; (…)». 
 
Nota: mantendo-se as demais competências que este 
órgão já exercia. 
 
8. Os titulares do Conselho de Administração passam a 
ser eleitos, através de listas, de entre os membros da 
Assembleia Intermunicipal. O Presidente será o titular que 
tiver encabeçado a lista mais votada.  
 
O exercício das funções de Presidente da Mesa da 
Assembleia não é compatível com o exercício das funções 
de Presidente do Conselho de Administração. 
 
Nota: mantendo-se as demais competências que este 
órgão já exercia. 
 
9. O Conselho de Administração além das atribuições que 
já tinha passa também a: 
 
«l)Promover a realização bianual de um Fórum dos Projetos dos 
Municípios associados na Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis»; 
«o) Apresentar proposta à Assembleia Intermunicipal para a 
criação de Regulamento Interno». 
 
10. O Conselho de Administração reúne ordinariamente 
na sede da Associação ou em local a designar, no mínimo, 
uma vez por trimestre, em dia e horas certas, previamente 
fixados por deliberação sua. 
 
11. Os Artigos 21.º, 22.º e 23.º são relativos ao novo órgão 
denominado Conselho Fiscal, pelo que têm a seguinte 
redação: 

 
«Vigésimo Primeiro 

Composição 
 

1. O Conselho Fiscal é composto por três elementos, sendo um o 
Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário. 
 
2. Os titulares do Conselho Fiscal são eleitos, através de listas, de 
entre os membros da Assembleia Intermunicipal. 
 
3. O Presidente será o titular que tiver encabeçado a lista mais 
votada. 

 
Vigésimo Segundo 

Competências 
 

Compete ao Conselho Fiscal: 
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a) Dar parecer sobre os projetos de orçamento e das suas revisões, 
bem como sobre o relatório e contas; 
b) Fiscalizar os atos dos órgãos e serviços da Associação nos 
domínios financeiros e patrimonial; 
c) Pronunciar-se sobre assuntos que lhe forem apresentados pelo 
Conselho de Administração. 

 
Vigésimo Terceiro 

Reuniões 
 

1. O Conselho Fiscal terá duas reuniões anuais, para prestar 
parecer sobre os projetos de orçamento e das suas revisões, bem como 
sobre o relatório de contas, devendo estas ter lugar em período prévio 
ao envio destes documentos para os membros da Assembleia 
Intermunicipal.  
 
2. O Conselho Fiscal reunirá, extraordinariamente, sempre que 
necessário, devendo para o efeito ser convocado pelo Presidente, por 
sua iniciativa, a requerimento da maioria dos seus titulares ou do 
Conselho de Administração». 
 
12. Relativamente aos restantes artigos de uma forma 
muito genérica mantêm-se na sua globalidade. (…)” 
(Informação N.º Interno/2016/2348 de 2016-03-02) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ATAS 
 

 
 

ATAS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Atas da Assembleia Municipal de Odivelas: 
 
Ata nº 13/2015, referente à 3ª Sessão Ordinária, realizada 
em 25 de junho; 
 
Ata nº 15/2015, referente à 11ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 9 de julho; 
 
Ata nº 16/2015, referente à 12ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 16 de julho; 
 
Ata nº 17/2015, referente à 13ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 23 de julho; 
 
Ata nº 19/2015, referente à 14ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 7 de outubro; 
 
Ata nº 20/2015, referente à 15ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 22 outubro. 
 
(Aprovadas por unanimidade) 

 
 
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 
 

NOTA RETIFICATIVA 
 

 
 

“BOLETIM MUNICIPAL DAS DELIBERAÇÕES E 
DECISÕES” N.º 6/2015, DE 7 DE ABRIL 

“REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA” 
 

No Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 6/2015, de 
7 de abril, na sua página 85, foi publicitada a deliberação 
tomada pela Assembleia Municipal de Odivelas, na sua 4ª 
sessão extraordinária, realizada no dia 25 de março de 
2015, correspondente ao ponto dois da ordem de 
trabalhos da referida sessão, “Proposta de deliberação nº 
03/AM/2015 - Projeto de Regulamento do Conselho 
Municipal de Segurança”.  
 
Considerando que o citado “Regulamento do Conselho 
Municipal de Segurança” publicado em anexo no boletim 
acima referido, não corresponde ao documento objeto da 
referida deliberação, cabe aqui retificar o conteúdo do 
“Regulamento do Conselho Municipal de Segurança”, 
constante no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
6/2015, de 7 de abril, publicando-se em anexo no 
presente boletim o texto correspondente ao documento 
deliberado. 
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ANEXOS 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 
 
 
 

REGULAMENTO DO  

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE ODIVELAS 
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PROTOCOLO DE 
 

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 
 
 
 
 

ENTRE: 
 

 

1º  ‐  MUNICIPIO  DE  ………………….,  com  Sede  nos  Paços  do  Concelho,  sitos  na 
 

……………………., pessoa coletiva nº ……………………, aqui representado por …………………., na 

qualidade de Presidente da Câmara Municipal de ……………………., com poderes para o ato, 

e em execução da deliberação da Câmara Municipal de  ….. e da deliberação da 

Assembleia Municipal de ……, adiante designado por entidade delegante; 

 
 
 
 
E 

 
 
 
 
 

2ª – ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA, com Sede na ……………………., pessoa coletiva nº 

……………………, aqui representada por...., na qualidade de Primeiro‐Secretário da Comissão 

Executiva Metropolitana de Lisboa, com poderes para o ato, e em execução da deliberação 

da Comissão Executiva Metropolitana de Lisboa de ….. e da deliberação do  Conselho  

Metropolitano  de  Lisboa  de  …..,  adiante  designada  por  entidade delegada; 

 

É celebrado o presente Protocolo de Delegação de Competências.
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Nota justificativa 
 

 

É imprescindível e inadiável definir os termos em que as autoridades de transportes 

que atuam no território administrativo da AML‐Área Metropolitana de Lisboa deverão 

proceder, desde já, no domínio da “exploração de serviço público de transporte de 

passageiros atribuída por via de procedimento distinto do concorrencial” (artigo 9.º da Lei 

n.º 52/2015, de 9 de junho), bem como no que tange à matéria versada nos artigos 

10.º  e  11.º  da  mesma  lei,  isto  é,  respetivamente,  quanto  à  “autorização  para  a 
 

manutenção do regime de exploração a título provisório” e no que respeita aos “requisitos 

da autorização para a manutenção do regime de exploração a título provisório”. 
 

Incontornável é também a necessidade de atender ao definido no RJSPTP ‐ Regime Jurídico 

do Sistema Público de Transporte de Passageiro nos artigos 6.º, n.º 2, e 10.º, e, por essa 

razão, precisar os termos de relacionamento protocolado entre a AML e os respetivos 

municípios. 

A existência de uma autoridade  que  concentre  a  um  nível  supramunicipal  as 

atribuições no domínio do sistema de transporte coletivo de passageiros e exerça um 

elenco alargado de competências nesta matéria teve a sua primeira consagração legislativa 

com a Lei de Bases do Sistema de Transportes Terrestres (Lei n.º 10/90, de 

17 de março) que prevê a assunção, por aquela entidade, de um conjunto lato de 
 

atribuições em matéria de gestão do sistema de transporte coletivo de passageiros. 
 

 

A concretização deste ditame legislativo só viria a verificar‐se com a publicação do DL n.º 

268/2003, de 28 de Outubro, que criou a Autoridade Metropolitana de Transportes de 

Lisboa e a Autoridade Metropolitana de Transportes do Porto e aprovou o respetivo 

regime jurídico, instituindo um regime de instalação que culminou com a publicação do 

DL n.º 232/2004, de 13 de Dezembro que aprovou os Estatutos das AMT de Lisboa e do 

Porto, mais tarde alterados pela Lei n.º 1/2009, de 5 de janeiro. 

 
 
No âmbito da União Europeia vigora o Regulamento (CE) n.º 1370/2007 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23.10.2007 que, apesar de dedicar toda a sua economia à 

disciplina dos serviços públicos de transporte ferroviário e rodoviário de passageiros,
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admite  a  existência  de  entidades  locais,  distintas  da  administração  central,  que 

tenham por atribuição a gestão do sistema. 

 
 
A respeito da gestão do sistema de transportes, independentemente de quem exerça essa 

função, o Regulamento é claro na necessidade de contratualizar e compensar 

financeiramente a prestação do serviço de transportes de passageiros na vertente de 

interesse público que ele assumir, cabendo à autoridade de transportes, no âmbito da sua 

ação de gestão global, as funções de contratualização e fiscalização da prestação desse 

serviço público. 

 
 
Pressuposto essencial do presente documento é a necessidade de um ente, integrado no 

poder  local,  a  quem  sejam conferidas as atribuições de gestão planificadora e 

coordenadora, para além das necessárias e concomitantes competências quanto à 

bilhética e tarifários de transporte coletivo metropolitano de passageiros, bem como a 

administração do serviço público inerente. 

 
 
Com efeito, o princípio da subsidiariedade aconselha, e o referencial constitucional impõe, 

que algumas das atribuições das entidades de transportes previstas no atual Regime 

estejam centradas no nível político‐administrativo mais próximo da realidade territorial 

local, por melhor conhecer os anseios e necessidades objetivas das populações potenciais 

utentes do sistema de transportes, enquanto outras atribuições devem serem dadas a 

entidades supramunicipais e, em alguns casos, de nível nacional, sem prejuízo do respeito 

pelos princípios da participação e da auscultação, e, sempre, numa perspetiva de interesse 

público otimizado num referencial tridimensional: o de custo‐benefício, o dos ganhos de 

escala e o ligado à estratégia e visão sistémica. 

 

No caso em apreço, a idiossincrasia de um território com fortes características de grande 

metrópole, que engloba vários municípios, nos quais se verificam acentuados movimentos 

pendulares e  com  uma  rede  de  infraestruturas  que  não  conhece fronteiras físicas, a 

conclusão a que incontornavelmente se chega é a de que aquele papel deverá estar 

reservado a um ente intermunicipal 
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A solução que mais se adequa ao supra exposto, aponta para a necessidade de dotar as 

políticas metropolitanas de transporte com uma racionalidade e legitimidade, nas quais 

sejam expressas as aspirações dos utentes do sistema e, por outro, a sustentabilidade  

vista  de  um  ponto holístico  e  no respeito pelo interesse público, aconselhando assim 

à concentração das competências políticas, administrativas e técnicas já nas atuais áreas 

metropolitanas, que integrem organizacionalmente uma estrutura técnica específica, a par 

dos órgãos de representação política. Isto ganha tanta maior relevância, sublinha‐se, 

quanto se conhece já, em termos gerais, o projeto de criação de futuras autarquias 

metropolitanas. 

 
 
Desta forma será cumprido o desiderato político contido no artigo 6.º da Constituição da 

República Portuguesa (CRP) que coloca a descentralização democrática da administração 

pública como princípio basilar da organização do Estado de Direito democrático e 

aproveitar‐se‐ão as vantagens da proximidade entre os decisores e os destinatários das 

decisões. 

 
 
Sucede, no entanto, que a indefinição existente sobre os modelos de financiamento do 

sistema de transportes não aconselha, por ora, que os municípios e a Área Metropolitana  

de  Lisboa  enveredem  já  por  um  figurino  definitivo  de  gestão  do sistema, sem 

prejuízo de, no imediato, se proceder à efetiva assunção das responsabilidades e das 

competências necessárias à gestão de alguns segmentos do sistema, por agora, com 

natureza transitória. 

 
 
Na verdade, encontrando‐se pendentes, em sede de Assembleia da República, diversos 

projetos legislativos que visam alterar a Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, alterando soluções 

que, para os municípios e para o sistema público de transportes, se afigura serem 

desadequadas, importa, por enquanto, não fixar soluções definitivas. 

 
 
Assim, e face ao supra exposto, o Município de ……….. e a Área Metropolitana de 

 

Lisboa outorgam, entre si, o presente Protocolo de Delegação de Competências.
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Na impossibilidade de serem elaborados os Estudos a que se refere o n.º 2 do artigo 
 

122.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por absoluta ausência de dados que o 

permitam, as Partes declaram quanto aos requisitos enunciados nas alíneas a) a e) do n.º 3 

do artigo 115.º do supracitado diploma, que: 

 
 

a) O não aumento da despesa pública global está assegurado por via das transferências 

orçamentais do Estado para a Área Metropolitana de Lisboa, em cumprimento do 

estatuído no artigo 4.º da Lei n.º 52/2015, de 9 de junho (diploma preambular) e 

pelas que se vierem a concretizar por força dos Orçamentos de Estado a vigorar 

durante a vigência do presente Protocolo; 

 
 

b)  O aumento da eficiência da gestão dos recursos pelas Área Metropolitana de Lisboa 

está assegurado por via da utilização concertada dos recursos parcos que são 

disponibilizados pelo Estado, gerando um ganho de escala e a correspondente 

poupança; 

 
 

c) O ganho de eficácia do exercício das competências pelos órgãos Área Metropolitana 

de Lisboa e respetivos serviços metropolitanos está assegurado por via da 

necessária visão sistémica e global do sistema de transportes e da correlativa  

mobilidade  metropolitana  e  que  permite  uma análise  partilhada entre os 

diversos operadores, bem como entre os representantes autárquicos das 

populações utentes do sistema; 

 
 

d)  O cumprimento dos objetivos referidos no artigo 112.º Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro (a aproximação das decisões aos cidadãos, a promoção da coesão 

territorial, o reforço da solidariedade inter‐regional, a melhoria da qualidade 

dos serviços prestados às populações e a racionalização dos recursos disponíveis) 

está subjacente ao objeto e aos objetivos do presente Protocolo, na medida em 

que só uma visão integrada de âmbito territorial supramunicipal permite garantir a 

sua prossecução; 
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e)  A articulação entre os diversos níveis da administração pública local (municípios e 

Área Metropolitana de Lisboa) está assegurada não só pelos próprios mecanismos 

contratuais infra previstos, como pelo facto de os Municípios estarem 

representados ao nível do órgão deliberativo metropolitano. 

 
 

Capítulo I Disposições 

Gerais 

 
 

Cláusula Primeira 
 

Natureza do Protocolo 
 
 
 

O presente Protocolo tem a natureza de contrato interadministrativo de delegação de 

competências e é outorgado nos termos previstos nos artigos 6.º n.º 2 e 10.º do 

Regime Jurídico do Sistema Público de Transporte de Passageiros, conjugado com o 

disposto nos artigos 116.º a 123.º e 128.º a 130.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

que aprovou o regime jurídico das autarquias locais, aprovou o estatuto das entidades 

intermunicipais, estabeleceu o regime jurídico da transferência de competências do 

Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprovou o regime 

jurídico do associativismo autárquico. 

 
 

Cláusula Segunda 
 

Objeto do Protocolo 
 
 

1.   O presente Protocolo tem por objeto a delegação das seguintes competências do 

Município de (…) na Área Metropolitana de Lisboa: 

 
 

a)   A competência prevista no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 52/2015, de 9 de 

junho (diploma    preambular),    para    autorizar    a    manutenção    de 

alvarás/licenças para  a exploração do serviço público de transportes de 

passageiros por modo rodoviário atribuídos ao abrigo do Regulamento de 

Transporte em Automóvel, e em regime de exploração provisória; 
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b)  A competência prevista no n.º 2 do artigo 10.º da Lei n.º 52/2015, de 9 de junho 

(diploma preambular) para atribuir a título excecional aos detentores dos títulos 

previstos na alínea anterior, apenas nos casos em que a licença/alvará provisória 

vigente a isso obrigar de forma irrevogável, o direito exclusivo nas linhas 

licenciadas, ponderadas as razões e interesses públicos; 

 
 

c)   A competência, prevista no n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 52/2015, de 9 de junho 

(diploma preambular), para definir os termos da prestação de informação 

atualizada e detalhada sobre a exploração do serviço público; 

 
 

d)  A competência, prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 11.º da Lei n.º 
 

52/2015, de 9 de junho (diploma preambular), para cancelar o serviço público  

de   transporte   de  passageiros  por  violação  da  obrigação  de prestação de 

informação prevista no n.º 2 do artigo 22.º do Regime Jurídico do Sistema 

Público de Transporte de Passageiros, por parte dos detentores dos títulos para 

a exploração do serviço público de transportes de passageiros por modo 

rodoviário atribuídos ao abrigo do Regulamento de Transporte em Automóvel, 

em regime de exploração provisória; 

 
 

e)   A  competência  prevista  no  n.º  5  do  artigo  22.º  do  Regime  Jurídico  do 

Serviço Público de Transporte de Passageiros para validar os dados registados 

pelos operadores de serviço público detentores de títulos de concessão para a 

exploração do serviço público de transportes de passageiros por modo 

rodoviário atribuídos ao abrigo do Regulamento de Transporte em Automóvel, 

em regime de exploração provisória; 

 
 

f) A  competência  prevista  no  n.º  6  do  artigo  22.º  do  Regime  Jurídico  do 

Serviço Público de Transporte de Passageiros para verificar o cumprimento, 

pelos operadores de serviço público detentores de títulos para a exploração do  

serviço  público  de  transportes  de  passageiros  por  modo  rodoviário
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atribuídos ao abrigo do Regulamento de Transporte em Automóvel, em 

regime de exploração provisória, do disposto no mesmo artigo 22.º; 

 
 

g)   A competência, prevista no n.º 3 do artigo 12.º da Lei n.º 52/2015, de 9 de junho 

(diploma preambular) para, durante o prazo de vigência da autorização para 

exploração provisória, aprovar o ajustamento das respetivas condições de 

exploração em função da procura, de modo a garantir a eficiência e a 

sustentabilidade da mesma; 

 
 

h)  As competências materiais necessárias ao exercício dos poderes delegados ao 

abrigo das alíneas anteriores. 

 
 

2.   As competências previstas no número anterior respeitam apenas aos poderes do 

município delegante enquanto autoridade de transportes municipais relativamente 

ao serviço público de transporte de passageiros municipal, entendido este como o 

serviço público de transporte de passageiros que visa satisfazer as necessidades de 

deslocação dentro de um município e que se desenvolve integralmente dentro da 

respetiva área geográfica, mesmo que existam linhas secundárias e 

complementares ou outros elementos acessórios dessa atividade que entrem no 

território de municípios imediatamente contíguos, abrangendo os serviços de 

transporte locais e urbanos previstos na Lei de Bases do Sistema de Transportes 

Terrestres, aprovada pela Lei n.º 10/90, de 17 de março. 

 
 

Cláusula Terceira 
 

Objetivos para o exercício das competências delegadas 
 
 

1.   O objetivo do exercício das competências delegadas ao abrigo do presente 

Protocolo visa a aproximação das decisões aos cidadãos, a promoção da coesão 

territorial, o reforço da solidariedade intermunicipal, a melhoria da qualidade dos 

serviços prestados às populações e a racionalização dos modos, meios e dos 

recursos disponíveis, mediante uma gestão eficiente, eficaz, sustentável e 
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socialmente útil das diversas linhas de serviço público de transporte de passageiros 

que servem os utentes no território metropolitano de Lisboa, com garantia   de   

universalidade   e   qualidade   do   serviço   público,   através   da articulação 

intermodal e interterritorial. 

 
 

2.   No exercício das competências delegadas, a AML, fazendo uso da possibilidade de 

autorizar ou não a manutenção dos títulos de licença para a exploração do serviço 

público de transportes de passageiros por modo rodoviário atribuídos ao abrigo 

do Regulamento de Transporte em Automóvel, em regime de exploração 

provisória, deverá assegurar a não redução do nível dos serviços públicos de 

transportes de passageiros, regular, complementar ou de substituição, bem como 

do serviço intermunicipal, não descendo dos níveis mínimos referidos no artigo 14º 

do RJSPTP, publicado com a Lei n.º 52/2015, de 

9 de junho, bem como assegurar a manutenção proporcional dos custos imputados 

aos utentes pelo sistema de bilhética. 

 

3.   Os serviços públicos de transporte de passageiros, regular, complementar, de 

substituição, ou intermunicipal, são entendidos de acordo com as alíneas n), t), v), 

e w) do artigo 3º, do RJSPTP, publicado com a Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, 

ou seja, serviços públicos de transporte de passageiros explorados segundo 

itinerários, frequências, horários e tarifas predeterminados, no âmbito do qual 

podem ser tomados e largados passageiros em paragens previamente 

estabelecidas. 

 
 

Cláusula Quarta 
 

Diplomas habilitantes 
 

O presente Protocolo é celebrado ao abrigo do disposto no artigo 10.º da Lei n.º 
 

52/2015, de 9 de junho (que aprovou o Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte 

de Passageiros), na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º, na alínea i) do n.º 1 do artigo 71.º  e  

no  artigo 128.º,  todos da  Lei  n.º 75/2013,  de  12 de setembro (que 
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aprovou o regime jurídico das autarquias locais, aprovou o estatuto das entidades 

intermunicipais, estabeleceu o regime jurídico da transferência de competências do Estado  

para  as  autarquias locais e  para  as entidades  intermunicipais e  aprovou  o regime 

jurídico do associativismo autárquico), do Regulamento (CE) n.º 1370/2007 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23.10.2007, do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 

Decreto‐lei n.º 18/2008, de 27 de fevereiro e do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto‐lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. 

 
 

Capítulo II Execução do 

Protocolo 

 
 

Cláusula Quinta 
 

Exercício das competências delegadas 
 
 

1.  No exercício das competências delegadas, a Área Metropolitana de Lisboa, 

previamente à prática dos atos administrativos que se revelem necessários, em 

particular aqueles que digam respeito à validação, autorização de manutenção, 

criação,   alteração   ou   extinção   de   linhas   de   serviço   público   rodoviário, 

consultará o município delegante sobre o sentido e o conteúdo dos atos a praticar,  

o  que  terá  um  carácter vinculativo  no caso da  consulta  prévia  se referir a 

linhas municipais. 

 
2.   A iniciativa de validação, manutenção, criação, alteração ou extinção de linhas de 

serviço público rodoviário, pode ser iniciada pelo Município ou pela AML. 

 
3.   No exercício das suas competências próprias a AML consultará os municípios 

acerca das opções e decisões administrativas a tomar no que diz respeito a outras 

linhas/carreiras que não estritamente municipais. 

 
4.   Os municípios, quando consultados em relação às linhas/carreiras de índole 

municipal e intermunicipal, terão em consideração na emissão do seu parecer a 

eficiência funcional multimodal e o equilíbrio económico‐financeiro do sistema
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metropolitano como um todo, e, em particular, no que repercuta nos tarifários e 

nas compensações financeiras relacionadas com os títulos de transporte 

intermodais. 

 
5. Nos municípios que, enquanto autoridades de transportes, detenham um operador 

interno rodoviário a atuar no âmbito territorial concelhio, com o qual deverá o 

município ter um contrato de serviço público, o presente protocolo 

interadministrativo destina‐se a assegurar a articulação da rede municipal 

desenvolvida pelo supracitado operador interno com as linhas intermunicipais 

rodoviárias eventualmente existentes, bem como com ligações de cariz 

metropolitano através dos modos ferroviário e fluvial, acessíveis através de 

interfaces multimodais situados no território municipal. 

 
6. Caso vigorem contratos interadministrativos, superiormente validados pela entidade 

competente (IMT), que respeitem a dois ou mais municípios, com vista à 

possibilidade de que um operador interno exerça a sua atividade num âmbito 

intermunicipal, o exercício, pela AML, das competências delegadas, terá cariz 

semelhante ao registado no número anterior. 

 
7. A AML prestará aos municípios delegantes informação trimestral sobre o exercício 

das competências delegadas. 

 
 

Cláusula Sexta 
 

Não aumento da despesa pública 
 
 
 

O cumprimento do desiderato de não aumento da despesa pública acha‐se assegurado por 

via das transferências orçamentais do Estado para a Área Metropolitana de Lisboa, em 

cumprimento do estatuído no artigo 4.º da Lei n.º 52/2015, de 9 de junho (diploma 

preambular).
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Cláusula Sétima 
 

Interlocutores 
 
 
 

1.   Para facilitar o processo decisório no âmbito do exercício das competências 

delegadas, e sem prejuízo do cumprimento dos formalismos comunicacionais entre 

a entidade delegante e a entidade delegada, os Outorgantes designam como seus 

interlocutores: 

 
 

a)   Município de …………. ‐ ………………………… 
 
 
 

b)  Área Metropolitana de Lisboa ‐ …………………….. 
 
 
 

2.   No exercício das suas funções, cada um dos interlocutores supra identificados, 

deverá  privilegiar  a  celeridade  dos  processos  decisórios,  como  forma  de 

garantir a sua maior eficácia. 

 
 

Cláusula Oitava 
 

Poderes do Instituto da Mobilidade e Transportes, I.P. 
 
 

O presente Protocolo,  com características de contrato Interadministrativo, será 

remetido ao Instituto da Mobilidade e Transportes, I.P. para verificação da sua 

conformidade legal e para publicitação no sítio da Internet desta entidade. 

 
 

Capítulo III 

Disposições finais 

 
 

Cláusula Nona 
 

Vigência do Protocolo 
 
 
 

1.   O presente protocolo entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicitação no sítio  

da  internet  do  Instituto  da  Mobilidade  e  Transporte,  I.P,  nos  termos
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previstos  no n.º  8  do  art.º 10.º  do Regime  Jurídico do  Sistema  Público de 

Transporte de Passageiros, e vigora até ao termo do actual mandato do órgão 

deliberativo do município. 

 
 

2.   O presente protocolo considera‐se renovado nos termos do n.º 2 do art.º 129.º do 

anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, podendo os outorgantes promover a 

sua denúncia, no prazo de seis meses após a instalação do órgão deliberativo do 

município. 

 
 

Cláusula Décima 
 

Cessação do Protocolo 
 
 
 

1.    O presente Protocolo cessa por caducidade, revogação ou resolução. 
 
 
 

2. A  caducidade  do  Protocolo  opera  pelo  decurso  do  respetivo  período  de 

vigência. 

 
 

3.    A revogação do Protocolo pode operar‐se por mútuo acordo. 
 
 
 

4.    A  resolução do  Protocolo pode ser declarada  por qualquer das Partes, por 

incumprimento  da  contraparte,  por  razões  de  relevante  interesse  público  ou 

sempre que a sua execução se revele inapropriada ao cumprimento dos pressupostos 

que lhe estão subjacentes. 

 
 

5. A   cessação   do   presente   Protocolo   não   pode   ser   causa   de   quebra   ou 

descontinuidade na prestação do serviço público de transporte de passageiros.
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Cláusula Décima Primeira 
 

Suspensão do Protocolo 
 
 
 

Por acordo entre a entidade delegante e a entidade delegada, pode o presente 
 

Protocolo ser suspenso por período a fixar. 
 
 
 

 
Cláusula Décima Segunda 

 

Comunicações 
 
 
 

1.   As comunicações entre a entidade delegante e a entidade delegada serão feitas 

para os seguintes endereços: 

 
 

a)  Município de ….. ‐ R. …… 
 

‐ Mail: 
 
 
 

b)  Área Metropolitana de Lisboa – R. …. 
 

‐ Mail: 
 
 
 

2.   Quaisquer   alterações   aos   endereços   supra   identificados,   deverão   ser 

previamente comunicadas à outra Parte. 

 
 
Lisboa, …. de ………… 2016 

 
 
 
 
 
O Município de …………………….. 

 
 
 
 
 
A Área Metropolitana de Lisboa 
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REGULAMENTO DO  
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE ODIVELAS 

 

A Lei n.º 33/98, de 18 de julho veio criar os Conselhos Municipais de Segurança, com vista a aprofundar 

o conhecimento, formular propostas de solução e emitir pareceres relativamente aos problemas de 

segurança, criminalidade e exclusão social na área do respetivo Município. 

 

Para tanto, o artigo 6º do diploma citado, impõe que a Assembleia Municipal elabore e aprove o 

Regulamento Provisório de Segurança, o envie para efeitos de consulta ao Conselho de Segurança, e o 

aprove após receção de parecer. 

 

No seguimento da reorganização administrativa operada pela Lei n.º 22/2012, de 30 de maio e pela Lei 

n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, bem como das alterações legislativas operadas, nomeadamente, pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2007, de 19 de março, pelo Decreto -Lei n.º 124/2011, de 29 

de dezembro e pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Regulamento do Conselho Municipal de 

Segurança, atualmente em vigor no Concelho de Odivelas, carece de adaptação à nova realidade 

legislativa e à nova organização administrativa do Concelho de Odivelas.  

 

Assim, nestes termos e para os efeitos previstos no artigo 6.º da Lei n.º 33/98, de 18 de Julho, a 

Assembleia Municipal de Odivelas, sob proposta da Câmara Municipal de Odivelas, nos termos da alínea 

ccc) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprova, o seguinte 

Regulamento: 

 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º 

Conselho Municipal de Segurança 

O Conselho Municipal de Segurança de Odivelas, adiante designado por Conselho, é uma entidade de 

âmbito municipal, com funções de natureza consultiva, de articulação, informação e cooperação, cujos 

objetivos, composição e competências são regulados pelo presente documento. 
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Artigo 2.º 

Sede 

O Conselho tem Sede nos Paços do Concelho do Município de Odivelas, sito na Quinta da Memória, na 

Rua Guilherme Gomes Fernandes, em Odivelas.  

 

Artigo 3.º 

Objetivos 

 

São objetivos do Conselho: 

a) Contribuir para o aprofundamento do conhecimento da situação de segurança na área do 

município, através da consulta entre todas as entidades que o constituem; 

b) Formular propostas de solução para os problemas de marginalidade e segurança dos cidadãos 

no Município de Odivelas e participar em ações de prevenção; 

c) Promover a discussão sobre medidas de combate à criminalidade e à exclusão social no 

município; 

d) Aprovar pareceres e solicitações a remeter a todas as entidades que julgue oportunos e 

diretamente relacionados com as questões de segurança e inserção social. 

 

Artigo 4.º 

Competências 

 

Para a prossecução dos objetivos previstos no artigo 3.º compete ao Conselho dar parecer sobre: 

 

a) O dispositivo legal de segurança e a capacidade operacional das forças de segurança no 

município; 

b) A evolução dos níveis de criminalidade na área do município; 

c) Os índices de segurança e o ordenamento social no âmbito do município ou com impacto no seu 

território; 

d) Os resultados da atividade municipal de proteção civil; 

e) Os resultados da atividade municipal de combate a incêndios; 

f) As condições materiais e os meios humanos empregues nas atividades sociais de apoio aos 

tempos livres, particularmente dos jovens em idade escolar; 

g) A situação socioeconómica municipal; 
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h) O acompanhamento e apoio das ações dirigidas, em particular, à prevenção da 

toxicodependência e à análise da incidência social do tráfico e consumo de droga; 

i) As situações sociais que, pela sua particular vulnerabilidade, se revelem de maior potencialidade 

criminógena e mais carecidas de apoio à inserção; 

j) Os índices de resposta dos meios de saúde em caso de emergência ou catástrofe;  

k) Os índices de segurança do sistema viário, habitacional e de iluminação pública. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

ORGANIZAÇÃO  

 

Artigo 5.º 

Composição 

 

1. Integram o Conselho: 

a) O(a) Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, que preside; 

b) O(a) Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas; 

c) O(a) Vereador(a) com o Pelouro da Proteção Civil; 

d) O (a) Coordenador(a) da Comissão Especializada de Planeamento, Ordenamento do Território e 

Ambiente da Assembleia Municipal de Odivelas; 

e) Os(as) Presidentes das Juntas de Freguesia; 

f) O(a) Conselheiro(a) Municipal para a Igualdade; 

g) Um(a) representante designado(a) pelo Conselho Municipal de Educação; 

h) Um(a) representante do Ministério Público da Comarca; 

i) O(a) Comandante da Divisão da PSP de Loures/Odivelas; 

j) O(a) Comandante do Destacamento Territorial de Loures da GNR; 

k) O(a) Coordenador(a) do Serviço Municipal de Proteção Civil; 

l) Os(as) Comandantes dos Corpos de Bombeiros do Concelho de Odivelas; 

m) Um(a) representante do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências; 

n) Um(a) representante do Serviço Local de Odivelas do Centro Regional de Segurança Social de 

Lisboa e Vale do Tejo;  

o) Um(a) representante da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Odivelas 
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p) Um(a) representante da Associação Empresarial de Comércio e Serviços dos Concelhos de 

Loures e Odivelas; 

q) Um(a) representante da Associação Empresarial da Região de Lisboa; 

r) Cinco cidadãos(ãs) de reconhecida idoneidade, a designar pela Assembleia Municipal de 

Odivelas;  

s) Um(a) representante de cada uma das centrais sindicais. 

 

2. Os membros do Conselho podem ser temporariamente substituídos, nas suas ausências e 

impedimentos, ou substituídos definitivamente, por motivos devidamente justificados:  

 

a) Os membros do Conselho podem ser substituídos definitivamente pelas entidades que os 

designaram, tomando posse posteriormente nos termos da lei. 

b) Os membros do Conselho que representem entidades ou que tenham substituto legal podem 

fazer-se representar nas suas faltas ou impedimentos, desde que o façam nos termos da 

legislação aplicável e informem atempadamente o(a) Presidente do Conselho. 

 

3. O mandato dos membros do Conselho coincide com o mandato dos Órgãos Municipais. 

 

4. Até à designação de novos membros do Conselho em resultado de processo eleitoral, mantém-se em 

funções o Conselho designado no mandato anterior. 

 

5. Cada novo Conselho deverá ser designado até 90 dias após a tomada de posse do Órgão Deliberativo 

Municipal. 

 

 

Artigo 6.º 

Presidência 

 

1. O Conselho é presidido pelo(a) Presidente da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

2. Compete ao(à) Presidente: 

a)  Convocar as reuniões do Conselho; 

b)  Fixar a respetiva Ordem de Trabalhos; 
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c)  Abrir e encerrar as reuniões e dirigir os respetivos trabalhos, podendo ainda suspendê-las ou 

encerrá-las antecipadamente, quando razões excecionais o justifiquem; 

d)  Exercer os demais poderes que lhe sejam conferidos por lei, pelo regulamento ou por 

deliberação do Conselho, e 

e) Assegurar a instalação do Conselho. 

 

3. O(a) Presidente é coadjuvado no exercício das suas funções por dois(duas) secretários(as), designados 

entre os membros do Conselho. 

 

4. Compete aos(às) Secretários(as) conferir as presenças nas reuniões, verificar o quórum, organizar as 

inscrições para o uso da palavra, lavrar as atas, e assegurar o expediente. 

 

5. Nas suas ausências e impedimentos, o(a) Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, será 

substituído pelo(a) Vice-Presidente ou por outro(a) Vereador(a) a indicar. 

 

6. Em caso de empate na votação, o(a) Presidente tem “voto de qualidade”. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

FUNCIONAMENTO 

 

Artigo 7.º 

Periodicidade das reuniões Ordinárias 

 

1.  O Conselho reúne ordinariamente uma vez por trimestre. 

2.  As reuniões realizam-se nos Paços do Concelho ou, por decisão do(a) Presidente, em quaisquer outras 

instalações municipais, indicadas por este. 
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Artigo 8.º 

Convocação das reuniões 

 

As reuniões são convocadas pelo(a) Presidente, com a antecedência mínima de 15 dias, em relação à 

data de realização da reunião, constando da respetiva convocatória o dia, hora e local desta. 

 

Artigo 9.º 

Reuniões extraordinárias 

 

1. Poderá haver lugar a reuniões extraordinárias, mediante convocação escrita do(a) Presidente, aos 

membros Conselho Municipal de Segurança, por sua iniciativa ou a requerimento de pelo menos um 

terço dos membros do Conselho, devendo o respetivo requerimento conter a indicação dos assuntos 

que se desejam ver tratados. 

 

2. A convocatória da reunião deve ser feita para um dos 15 dias seguintes à apresentação do pedido, 

mas sempre com a antecedência mínima de 48 horas sobre a data da reunião extraordinária. 

 

3. Da convocatória deve constar, de forma expressa e especificada, os assuntos a tratar na reunião. 

 

 

Artigo 10.º 

Ordem de trabalhos  

 

1. Cada reunião terá uma Ordem de Trabalhos estabelecida pelo(a) Presidente. 

 

2. O(a) Presidente deve incluir na ordem do dia, na medida do possível, os assuntos que para esse fim 

lhe forem indicados por qualquer membro do Conselho, desde que se incluam nas competências desta 

entidade e o pedido seja apresentado por escrito com a antecedência mínima de 10 dias sobre a data de 

convocação da reunião.  

 

3. Podem ser sempre incluídos novos assuntos na ordem do dia desde que sejam aceites pelo mínimo de 

2/3 dos membros presentes na reunião. 
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4. Em cada reunião ordinária haverá um período “antes da ordem do dia”, que não deverá exceder 

trinta minutos, para discussão e análise de quaisquer assuntos da competência do Conselho, não 

incluídos na ordem do dia. 

 

Artigo 11.º 

Quórum 

 

1. O Conselho reúne com a presença da maioria dos seus membros. 

2. Passados 30 minutos sem que haja o quórum referido no número anterior, o Conselho reúne e 

delibera desde que esteja presente 1/3 dos seus membros. 

 

 

Artigo 12.º 

Direitos dos membros 

 

1. Todos os membros do Conselho têm direito a participar nas respetivas reuniões, a usar da palavra, a 

apresentar propostas sobre a matéria em debate e a participar na elaboração dos pareceres referidos 

no artigo 3.º. 

 

2. A palavra será concedida aos membros do Conselho por ordem de inscrição, não podendo, cada 

intervenção, exceder 5 minutos. 

 

Artigo 13.º 

Deliberações 

 

As deliberações do Conselho são tomadas nos termos previstos nos artigos 22.º a 26.º do Código do 

Procedimento Administrativo (C.P.A). 
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CAPÍTULO IV 

 

PARECERES 

 

Artigo 14.º 

Elaboração dos Pareceres 

 

1. Os pareceres são elaborados pelo membro do Conselho que para tal seja designado pelo(a) 

Presidente. 

 

2. Sempre que a matéria em causa o justifique e sob proposta do(a) Presidente, poderão ser criados 

grupos de trabalho, que terão como missão a apresentação de um projeto de parecer.  

 

3. Os restantes membros poderão participar nos trabalhos dos grupos constituídos, através da remessa 

de estudos, propostas e/ou sugestões sobre a matéria em apreciação. 

 

Artigo 15.º 

Aprovação de pareceres 

 

1. Os projetos de parecer são apresentados aos membros do Conselho com um prazo de antecedência 

de, pelo menos, 15 dias sobre a data agendada para o seu debate e aprovação.  

 

2. Os pareceres são votados um a um, considerando-se aprovados quando reúnam o voto favorável da 

maioria dos membros presentes na reunião, aplicando-se a esta votação a regra geral prevista no n.º1 

do artigo 25.º do C.P.A..  

 

3. Quando um parecer for aprovado com votos contra, os membros vencidos podem requerer que 

conste em ata a sua declaração de voto.  

 

4. Os pareceres aprovados pelo Conselho são remetidos aos órgãos municipais para apreciação e às 

autoridades competentes na matéria, para efeitos de conhecimento. 
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Artigo 16.º 

Validade dos pareceres 

 

Os pareceres a emitir pelo Conselho mantêm-se em vigor até existirem razões fundamentadas que 

justifiquem a sua alteração e nova elaboração. 

 

 

CAPÍTULO V 

 

ATAS 

 

Artigo 17.º 

Atas das reuniões 

 

1. De cada reunião do Conselho será lavrada ata na qual se registará o que de essencial se tiver passado, 

nomeadamente as faltas verificadas, os assuntos apreciados, os pareceres emitidos, os resultados das 

votações e as declarações de voto. 

 

2. No final da reunião do Conselho é assinada a minuta da ata pelos membros presentes; 

 

3. No início da sessão seguinte a ata é colocada à votação deste órgão. 

 

4. A elaboração das atas é da responsabilidade de um(a) dos(as) Secretários(as), designado pelo(a) 

Presidente do Conselho, o qual, após a sua aprovação, as assinará conjuntamente com o(a) Presidente. 

 

5. Qualquer membro ausente na reunião de aprovação de uma ata donde constem ou se omitam 

tomadas de posição suas pode, posteriormente, juntar à mesma uma declaração sobre o assunto. 
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CAPÍTULO VI 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 18.º 

Posse 

 

Após designação os membros do Conselho tomam posse perante a Assembleia Municipal.  

 

 

Artigo 19.º 

Instalação 

 

Compete ao(à) Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nos termos da lei efetuar as necessárias 

diligências quanto à instalação do Conselho.  

 

 

Artigo 20.º 

Apoio logístico 

 

Compete à Câmara Municipal de Odivelas, nos termos da lei, dar o apoio logístico necessário ao 

funcionamento do Conselho. 

 

 

Artigo 21.º 

Casos omissos 

 

As dúvidas que surjam na interpretação do presente Regulamento ou os casos omissos serão resolvidos 

por deliberação da Assembleia Municipal de Odivelas.  
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Artigo 22.º 

Revogação 

 

Com a entrada em vigor do presente Regulamento, revoga-se o Regulamento do Conselho Municipal de 

Segurança publicado Boletim Municipal n.º 8 de 3 de maio de 2005. 

 

 

Artigo 23.º 

Entrada em vigor 

 

O Regulamento entra em vigor, após a tramitação legal exigida e publicação no Boletim Municipal.  

 
 
 


