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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

20.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 17 de outubro de 2018 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

 
 

“PROJETO TRUE COLOURS – ESCOLA SECUNDÁRIA DA RAMADA 
 
No passado dia 11 de outubro foi assinalado o dia 
internacional do coming out, ou seja, do, nem sempre fácil, 
assumir de uma outra orientação sexual, que não a 
tradicional e tida como “normal” por uma sociedade ainda 
muitas vezes fechada e retrograda, que não raras vezes 
coloca rótulos e mantém padrões estabelecidos no tempo. 
 
“Esta semana, na escola Secundária da Ramada (ESR), em 
Odivelas, os dias começaram com mais cor nos 
intervalos.”, assim começava uma peça jornalística, do 
diário «Público» (8.out.2018), sob o título: “Sexualidade – 
A escola fica muito melhor quando mostra todas as 
cores”. 
 
E se os dias começaram com mais cor nos intervalos 
deve-se aos alunos que integram o Clube ESR True 
Colours, “criado com o apoio da equipa de promoção de educação 
para a saúde…”, que apresenta no enquadramento do seu 
regulamento a máxima “todas as pessoas têm o direito de se 
sentir seguras e incluídas e também a escola deve ser um lugar 
seguro”. 
 
Este clube, que pretende “ser um espaço para alunos LGBT” 
(lésbicas, gays, bissexuais e transexuais), surgiu em maio 
passado, no contexto do projeto «Embaixadores da 
Saúde», e hoje, já com um espaço próprio para o seu 
funcionamento dentro da escola, desenvolve atividades 
diversas de sensibilização da comunidade escolar, que vão 
desde as pinturas faciais, à colocação de cartazes com 
mensagens diversas, ou até mesmo com a leitura cantada 
de poemas no decorrer dos intervalos. 
 
Em paralelo, e não menos importante, o facto de o 
projeto ter o apoio técnico, no contexto do programa de 
educação para a saúde da escola, de um enfermeiro que 

atende todos os alunos e alunas da escola, mas 
principalmente, ajuda os alunos LGBT a tirar as dúvidas 
que estes têm e orienta e apoia os pais, “mediando processos 
de coming out quando os estudantes o requerem”. 
 
Num momento em que está previsto no programa de ação 
do Ministério da Educação o desenvolvimento da 
«Estratégia Nacional para a Cidadania e Igualdade de 
Género», exemplos como o que agora tem implementação 
na Escola Secundária da Ramada, não são apenas de 
louvar, são antes sim, de enaltecer, promover e divulgar 
como boa prática, no sentido de continuar a ajudar a 
quebrar barreiras, de procurar alcançar uma verdadeira 
Cidadania plena, que importa reconhecer, aceitar e, 
quando necessário, pelos mais diversos contextos, 
proteger. 
 
 
Assim, os Eleitos do Partido Socialista saúdam, no âmbito 
do Projeto True Colours: 
 

1-A Escola Secundária da Ramada, na pessoa do seu 
Diretor – Prof. Edgar Oleiro, pela forma como lidou, 
geriu e apoiou a questão da Igualdade dos Géneros, num 
perfeito exercício democrático de Cidadania ativa intra 
muros, resultando na criação de um “espaço” de 
afirmação de alunos e alunas LGBT; 
 
2-As alunas e os alunos LGBT, que numa perspetiva de 
coming out se sentiram de alguma forma apoiados, pela 
estrutura «Escola», numa lógica de assunção da 
diferença, mas sobretudo, numa lógica de alerta para 
uma questão para qual nem sempre as Famílias, os 
colegas e a Sociedade está preparada, ora para debater, 
ora para aceitar e, em consequência, para integrar, e 
 
3-Os profissionais de saúde e os Professores envolvidos 
no projeto, que de forma, exemplar, estão a dar um 
contributo de enorme valor social, no concelho de 
Odivelas, para as questões da Igualdade, de Cidadania e 
da autodeterminação. 

 
(Apresentado pela bancada do PS - aprovado, por maioria, com os votos 
a favor do Senhor Vice-Presidente e Senhores Vereadores do PS, dos 
Senhores Vereadores da bancada da CDU e a abstenção dos Senhores 
Vereadores da bancada da PPD/PSD) 
 
Odivelas, 18 de outubro de 2018 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por maioria) 
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VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

 
 

“A TODOS OS AGENTES DA PROTEÇÃO CIVIL 
 
Com a passagem da tempestade Leslie, que atingiu 
fortemente no passado sábado a região centro de 
Portugal, foram acionados no concelho de Odivelas todos 
os meios necessários para garantir uma maior eficiência no 
combate à intempérie. Naquela noite de prevenção esteve 
uma equipa multidisciplinar que contou com elementos 
do Serviço Municipal de Proteção Civil, Divisão de 
Transportes e Oficinas e Divisão de Fiscalização 
Municipal. Em conjunto deram resposta prontificada aos 
pedidos de assistência e socorro rececionados através do 
novo número gratuito de apoio à população.  
 
De entre estas ocorrências encontram-se maioritariamente 
situações de queda de árvores e galhos, colapso de 
estruturas de pequenas dimensões, registando-se ainda 
duas viaturas e uma habitação danificadas e um ferido 
ligeiro, não havendo, felizmente, vítimas a lamentar.  
 
Acreditamos que o sucesso das operações e a ausência de 
vítimas deveu-se ao trabalho dedicado dos meios de 
prevenção da Câmara Municipal mas não só: 
As Juntas de Freguesia do concelho de Odivelas tiveram 
um papel importantíssimo a jusante, através da limpeza 
atempada e constante dos sumidouros e da poda 
atempada e frequente das árvores que estão nas suas 
competências para além do hercúleo trabalho de limpeza 
nos dias que se seguiram. 
 
As corporações de bombeiros voluntários do concelho de 
Odivelas não tiveram mãos a medir. Mais uma vez os 
soldados da paz marcaram presença com uma forte 
mobilização para acudirem a todas as solicitações.  
Por último, e não menos importantes, os munícipes 
Odivelenses que também foram parte ativa e colaborante 
para a minimização dos efeitos provocados pela 
tempestade Leslie, ao cumprirem de forma exemplar os 
conselhos e recomendações do Serviço Municipal de 
Proteção Civil. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas quer assim saudar por 
esta via todos os agentes de proteção civil (Serviço 
Municipal de Proteção Civil, Divisão de Transportes e 
Oficinas, Divisão de Fiscalização Municipal, Gabinete de 
Comunicação, Relações Pública e Protocolo, as 3 
corporações de Bombeiros e as 4 juntas de freguesia do 
nosso concelho) e a população em geral; todos envolvidos 
na minimização dos danos causados pela tempestade 
Leslie, manifestando um elevado sentido de 
responsabilidade e resiliência.  
 
Convosco queremos continuar a construir um concelho 
de Odivelas cada vez mais resiliente. Obrigado pela vossa 
ajuda e colaboração permanente!”  

(Apresentado pela bancada do PS - aprovado, por unanimidade) 
 
Odivelas, 18 de outubro de 2018 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

“FALECIMENTO DE ODETTE FERREIRA 
 
Foi com enorme consternação que a Câmara Municipal de 
Odivelas recebeu a notícia do falecimento de Odette 
Ferreira.  
 
Maria Odette Santos-Ferreira nasceu em 1925. Professora 
universitária e investigadora, detentora de aprofundados 
conhecimentos na área da epidemiologia, foi pioneira na 
investigação sobre a infeção VIH/Sida em Portugal, 
fazendo parte da equipa luso-francesa que descobriu e 
identificou, pela primeira vez, o VIH do tipo 2, em 
doentes provenientes da Guiné-Bissau. Uma ação 
desenvolvida em coordenação com o Instituto Pasteur de 
Paris, evento primordial que ocorreu no princípio dos 
anos 80, permitindo que se pudesse efetivamente começar 
a estudar a biologia do vírus. 
 
Foi Presidente da Comissão Nacional de Luta contra a 
SIDA entre 1992 e 2000, tendo colocado o seu cunho na 
implementação de projetos inovadores de enorme 
impacto, sendo disso exemplo a troca de seringas nas 
farmácias, com a designação "Diz não a uma seringa em 
segunda mão", que teve como finalidade procurar 
diminuir o risco de transmissão do VIH e de doenças 
transmissíveis, tais como as Hepatites B e C, com grande 
predominância na população toxicodependente por via 
endovenosa. 
 
Uma iniciativa referenciada pela Comissão Europeia no 
campo da inovação, pela sua abrangência a todo o 
território nacional, fator determinante que permitiu salvar 
um avultado número de vidas. Importa realçar a nobreza 
de Odette Ferreira no combate ao estigma e preconceito, 
tendo contribuído determinantemente para a 
implementação de uma cultura de prevenção, 
compreensão e solidariedade, princípios fundamentais 
para o combate à doença. 
 
Cidadã comprometida com o desenvolvimento e avanço 
da Saúde Pública foi amplamente agraciada pelo seu 
inestimável contributo no domínio académico e da 
ciência. Condecorada pelo governo francês, em Portugal 
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recebeu em 2012, a Medalha de Ouro da Ordem dos 
Farmacêuticos, e em 2013, o Prémio Nacional de Saúde 
do Ministério da Saúde. Importa ainda referir o grau de 
Comendadora da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada, e 
em Janeiro de 2018, o Presidente da República, numa 
cerimónia reservada, condecorou-a com a grã-cruz da 
Ordem da Instrução Pública.  
 
Reunida a 17 de outubro de 2018, na sua 20ª Sessão 
Ordinária, a Câmara Municipal de Odivelas expressa o seu 
profundo pesar pelo falecimento de Odette Ferreira e 
apresenta as mais sinceras condolências à família enlutada. 
 
(Apresentado pela bancada do PS - aprovado, por unanimidade) 
 
Odivelas, 18 de outubro de 2018 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

 
 

“BOMBEIROS ENVOLVIDOS NO DISPOSITIVO  
DE COMBATE AOS INCÊNDIOS RURAIS DE 2018 

 
Considerando a severidade dos incêndios rurais que 
afetaram o território continental no ano de 2017, que 
geraram um novo ambiente de consternação, de 
impotência operacional e, ao mesmo tempo, de uma 
explícita fragilidade da nossa organização social, foi 
entendimento do Governo Português a criação de uma 
Comissão Técnica Independente, cuja missão consistiu em 
proceder a uma avaliação em relação aos incêndios 
florestais ocorridos durante o ano transato. 
 
Essa avaliação culminou num documento denominado de 
“Relatório - Avaliação dos incêndios ocorridos entre 14 e 
16 de outubro de 2017 em Portugal Continental”, de onde 
resulta um conjunto de recomendações, nomeadamente 
quanto à determinação do período de ação do Dispositivo 
de Combate a Incêndios Rurais (conhecido pela sigla 
DECIR). 
 
Nesse sentido, foi entendimento do Comando Distrital de 
Operações e Socorro de Lisboa (CDOS), chamar aos 
trabalhos deste Dispositivo os três Corpos de Bombeiros 
do concelho de Odivelas, quer através de Equipas de 
Combate a Incêndios (ECIN), quer em Equipas Logísticas 
de Apoio ao Combate (ELAC).  
 
Os três Corpos de Bombeiros do concelho de Odivelas 
foram uma vez mais solicitados a atuar no cenário a que 

mais estão habituados e marcaram a sua presença com a 
bravura que lhes é tão característica. Ao longo dos últimos 
três meses e meio voltaram a mostrar a sua dedicação à 
missão que desempenham no determinante combate aos 
incêndios florestais por todo o país e na salvaguarda de 
todas as pessoas e bens. 
 
O passado dia 15 de outubro assinalou o final do período 
de Dispositivo de Combate a Incêndios Rurais do ano de 
2018 e a Câmara Municipal de Odivelas quer assim saudar 
por esta via todos os bombeiros das corporações de 
bombeiros do concelho, estendendo esta saudação 
também a todos os bombeiros de Portugal que 
participaram no combate às chamas, em reconhecimento 
pela sua eficiência, empenho e dedicação na sua ação, 
transmitindo a todos - Voluntários, Profissionais e 
Auxiliares - o devido reconhecimento por parte de uma 
população agradecida. 
 
Somos gratos por, convosco, construirmos um concelho 
mais seguro e mais resiliente. 
 
(Apresentado pela bancada do PS - aprovado, por unanimidade) 
 
Odivelas, 18 de outubro de 2018 

 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

ATAS 
 

 
 

ATA DA 14.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 
 

Ata da 14.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 11 de julho de 2018. 
 
(Aprovado por unanimidade dos presentes na citada 
reunião) 
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FAZENDA PÚBLICA 
 

 
 

NOMEAÇÃO DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 
 
Nomeação do Dr. Luís Manuel Nascimento Duarte como 
Representante da Fazenda Pública junto dos Juízos do 
Tribunal Tributário de Lisboa, nos processos em que se 
encontrem em causa receitas fiscais liquidadas e cobradas 
pela Câmara Municipal de Odivelas, nos termos do n.º 3, 
do artigo 54.º do Estatuto dos Tribunais Administrativos 
e Fiscais e do artigo 7.º, do n.º 3 do Código do Processo e 
do Procedimento Tributário, de acordo com a Proposta 
n.º 8/PRES/2018, de 2018.10.09. 
 
(Aprovado por maioria, através escrutínio secreto, com os 
sete votos a favor e três abstenções) 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

CONTRATAÇÃO DE QUINZE POSTOS DE TRABALHO 
ASSISTENTE OPERACIONAL 

 
Ratificação do Despacho do Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, datado de 3 de outubro de 2018, a 
autorizar a contratação, com recurso à reserva de 
recrutamento, para ocupação de quinze postos de trabalho 
na categoria de Assistente Operacional, para constituição 
de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2018/11351, de 2018.10.04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

REGULAMENTO 
 

 
 

REGULAMENTO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS  
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 
Regulamento de Fardamentos e Equipamentos de 
Proteção Individual - revisão ao anterior Regulamento, 
datado de 2002 (aprovado na 2.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 23 de janeiro de 2002 e na 2.ª reunião da sessão 
ordinária da Assembleia Municipal de Odivelas, de 13 de fevereiro de 2002 
- publicado no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 4/2002, 

de 19 de fevereiro), tendo em conta que o mesmo já se 
encontrava desatualizado e desajustado às necessidades 
atuais dos serviços, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2018/11226, de 2018.10.01. 
 

(Nota: O Regulamento de Fardamentos e Equipamentos de Proteção Individual, 
elaborado em 2002, para além da presente revisão, sofreu ainda várias alterações 
durante o ano de 2005, que poderão ser consultadas nos seguintes Boletins: 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 4/2005, de 8 de março, no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 8/2005, de 3 de maio e no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 18/2005, de 4 de outubro) 

 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

 
 

REQUALIFICAÇÃO DA AV. D. DINIS, EM ODIVELAS 
REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 
Empreitada de requalificação da Avenida D. Dinis, em 
Odivelas e remodelação da rede de abastecimento de água 
a Odivelas – Fase 1 B, através da constituição de um 
Agrupamento de Entidades Adjudicantes entre o 
Município de Odivelas e os SIMAR de Loures e Odivelas, 
com o preço base de €501.00,00 (quinhentos e um mil 
euros), acrescidos de IVA, para o período de 270 dias, 
início do Procedimento para Concurso Público, Programa 
do Procedimentos, Caderno de Encargos, minuta do 
Anúncio do Procedimento, nomeação do Gestor do 
Contrato e ainda o Júri do Concurso Público da presente 
Empreitada de Requalificação, constituído pelos seguintes 
elementos, de acordo com o proposto nas informações n.º 
Interno/2018/11496 e na informação n.º 
Interno/2018/11503, de 2018.10.10: 
 

-Eng.º Luís Jorge, Diretor de Departamento, 
Presidente, membro efetivo; 
 
-Eng.º José Fonseca, Chefe de Divisão, que substituirá 
o Presidente nas suas faltas ou impedimentos, 
membro efetivo; 
 
-Eng.º Elísio Costa, Técnico Superior, membro 
efetivo; 
 
-Eng.º Filipe Varges, Técnico Superior, membro 
efetivo; 
 
-Eng.ª Florbela Ferreira, Técnica Superior, membro 
efetivo; 
 
-Eng.º Paulo Coutinho, Técnico Superior, membro 
suplente; 
 
-Eng.º Ricardo Casquilho, Técnico Superior, membro 
suplente; 
 
-Teresa Alves, Coordenadora Técnica, membro 
suplente; 
 
-Vanda Valério, Assistente Técnica, membro suplente. 
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Na sequência do deliberado pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, em 5 de 
setembro de 2018, na sua 21.ª reunião ordinária, de acordo 
com Proposta de Deliberação n.º 342/2018 e documentos 
anexos, remetidos à Câmara Municipal de Odivelas 
através do ofício S/24514, de 2018.09.05 dos SIMAR de 
Loures e Odivelas. (anexos à informação n.º Interno/2018/11496, de 

2018.10.10 da Câmara Municipal de Odivelas e à informação n.º 
Interno/2018/11503, de 2018.10.10, acima mencionadas). 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES 
ANO LETIVO 2018/2019 

PROTOCOLO 
 
Protocolo celebrado entre o Município de Odivelas e a 
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 
(DGESTE) relativo ao fornecimento de refeições 
escolares a crianças da educação pré-escolar e a alunos do 
1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo 2018/2019 – 
renovação anual, tendo em conta que ambas as partes 
manifestaram interesse nessa renovação, nos termos do 
constante no referido Protocolo, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2018/11480, de 
2018.10.10. 
 
(Nota: o Protocolo entre o Município de Odivelas e a Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares (DGESTE), celebrado em 2017, foi aprovado na 17.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 6 de setembro de 2017, e 
está publicado no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 19/2017, de 
19 de setembro) 

 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES 
ANO LETIVO 2018/2019 

ACORDOS DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 
 
Acordo de Colaboração e Cooperação a celebrar com o 
Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja, para a 
Escola Básica de Porto Pinheiro, referente ao ano letivo 
2018/2019, no âmbito das refeições escolares do pré-
escolar e 1.º ciclo do ensino básico, e renovação do 
Acordo de Colaboração e Cooperação celebrado com o 
Agrupamento de Escolas Pedro Alexandrino, para a 
Escola Básica Carlos Paredes, no âmbito das refeições 
escolares do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, para 
o ano letivo 2018/2019, nos termos e de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2018/11480, de 
2018.10.10:  
 
 
 

Acordo de Colaboração e Cooperação a Celebrar com o 
Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja, para a 

Escola Básica de Porto Pinheiro 
 

“ACORDO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 
 

Considerando que:  
 
1. De acordo com a Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, é 
competência das autarquias locais, em matéria de 
Educação (rede pública) “deliberar no domínio da ação 
social escolar, designadamente no que respeita a 
alimentação, alojamento e atribuição de auxílios 
económicos a estudantes” (alínea hh), do ponto 1 do 
artigo 33.º da sub-secção I, secção III;  
 
2. Ao abrigo do Contrato de Execução nº 366/2009 de 27 
de outubro assinado entre a Câmara Municipal de 
Odivelas e o Ministério da Educação e Ciência, a Escola 
Básica de Moinhos da Arroja não integrou o processo de 
transferência de competências no domínio da gestão do 
parque escolar do 2º e 3º ciclos do ensino básico, pelo que 
a sua gestão é da competência da Direção Geral dos 
Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da 
Região de Lisboa e Vale do Tejo (DGEstE-DSRLVT); 
 
3. O refeitório escolar da Escola Básica Moinhos da 
Arroja é único e serve os alunos que frequentam os 
diferentes níveis de educação e ensino (pré-escolar, 1.º, 2.º 
e 3.º ciclos);  
 
4. O fornecimento do serviço de refeições é da 
competência da DGEstE-DSRLVT no que se refere ao 2º 
e 3º ciclos, o Caderno de Encargos prevê apenas o 
fornecimento do serviço de almoço e está concessionado 
a uma empresa de restauração coletiva;  
 
5. A Câmara Municipal de Odivelas, por deliberação do 
Executivo Municipal, na sua 6ª Reunião Ordinária de 29 
de Março de 2011, fornece três refeições diárias a todos os 
alunos do pré-escolar e do 1º ciclo da rede pública, desde 
setembro de 2011; 
 
6. O processo de organização e monitorização do 
fornecimento do serviço de refeições municipal (pequeno 
almoço, almoço e lanche) é da responsabilidade da 
Câmara Municipal de Odivelas em articulação com os 
Coordenadores dos estabelecimentos de educação e 
ensino do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, e que a 
prestação do serviço na Escola Básica de Porto Pinheiro 
constitui uma situação atípica, na medida que o processo 
de fornecimento de refeições está à responsabilidade da 
empresa que fornece as refeições na Escola Básica de 
Moinhos da Arroja; 
 
7. Irá ser assinado entre a DGEstE-DSRLVT e a Câmara 
Municipal de Odivelas um Protocolo de Fornecimento de 
Refeições Escolares a crianças da Educação Pré-escolar e 
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, para vigorar no ano 
letivo 2018/2019, cujo objetivo é estabelecer os termos e 
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condições em que ambas as entidades se comprometem a 
garantir o fornecimento de refeições às crianças do pré-
escolar e alunos do 1.º ciclo, através dos refeitórios das 
escolas do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico; 
 
8. No âmbito do referido protocolo, compete à Câmara 
Municipal de Odivelas exercer um controlo direto na 
gestão do fornecimento das refeições, traduzido no 
acompanhamento local do funcionamento do serviço e 
fiscalização do cumprimento das normas aplicáveis.  
 
É celebrado o presente Acordo de Colaboração e 
Cooperação entre: 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em Odivelas, 
pessoa coletiva com o número 504293125, neste ato 
representado pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Hugo Manuel dos Santos Martins 
adiante designado por PRIMEIRO OUTORGANTE;  
e  
 
O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOINHOS DA ARROJA 
com sede na escola EB Moinhos da Arroja, Rua Fernando 
Lopes Graça, 2675-549 Odivelas, Pessoa Coletiva n.º 
600079473, neste ato representado pelo Senhor Diretor 
do Agrupamento, Paulo Jorge Correia Bernardo, adiante 
designado por SEGUNDO OUTORGANTE;  
 
É de livre vontade e de boa-fé celebrado o presente 
Acordo de Colaboração e Cooperação, que se rege pelas 
cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir.  

 
Cláusula Primeira 

(Do Objeto) 
 

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

 
Cláusula Segunda 

(Âmbito de Aplicação) 
 

São beneficiários do serviço de refeições escolares todos 
os alunos que frequentam a Escola Básica de Porto 
Pinheiro, independentemente, da condição 
socioeconómica dos seus agregados familiares. 

 
Cláusula Terceira 

(Das Condições de Acesso e do Pagamento do Preço das 
Refeições) 

 
1. Por Despacho do Ministério da Educação, é 
anualmente fixado o preço da refeição a pagar pelos 
alunos que frequentam os estabelecimentos de educação e 
ensino da rede pública; 
 

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

 
Cláusula Quarta 

(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante, na qualidade de entidade 
responsável pelo serviço de refeições ao pré-escolar e 1º 
ciclo do ensino básico compromete-se a:  
 
a) Disponibilizar ao Segundo Outorgante a listagem 
nominativa dos alunos beneficiários da ação social escolar 
a frequentar da Escola Básica de Porto Pinheiro, para 
possibilitar ao registo de refeições na aplicação RECORRA; 
 
b) Assegurar a gestão financeira com a aquisição das 
refeições de pequeno–almoço e lanche através da 
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plataforma SIGA 2E, diretamente com os encarregados 
de educação;  
 
c) Afetar recursos humanos destinados ao apoio, 
organização e funcionamento do refeitório escolar, dos 
alunos da Escola Básica de Porto Pinheiro; 
 
d) Transferir mensalmente para o Segundo Outorgante, os 
montantes destinados a suportar os custos do 
funcionamento do refeitório escolar da Escola Básica de 
Porto Pinheiro (gás, eletricidade, água e manutenção dos 
equipamentos de cozinha), de acordo com as refeições 
efetivamente consumidas, constantes nas listagens 
remetidas por este último, conforme alínea anterior; 
 
e) Assegurar o pagamento das dívidas, por parte das 
famílias, ao Segundo Outorgante, que não tenham sido 
saldadas até ao final do ano letivo. 

 
Cláusula Quinta 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

a) Efetuar a venda de refeições de almoço diretamente aos 
pais e encarregados de educação, de acordo com o escalão 
de comparticipação em que se encontrem, bem como 
proceder à entrega das faturas aos mesmos; 
 
b) Mensalmente receber a verba relativa à venda dos 
almoços e remetê-la à DGEstE; 
 
c) Organizar e gerir diariamente o serviço de refeições da 
Escola Básica de Porto Pinheiro, bem como, informar de 
véspera a empresa fornecedora de refeições adjudicada 
pela Câmara Municipal de Odivelas, do número de 
refeições a fornecer (pequeno-almoço e lanche) para o dia 
seguinte; 
 
d) Diligenciar junto das famílias, o pagamento atempado 
do almoço, estabelecendo os contactos necessários para 
que eventuais dívidas sejam saldadas, evitando que as 
mesmas sejam apenas consideradas no final do ano letivo; 
 
e) Registar, mensalmente, na plataforma RECORRA os 
consumos de almoços das crianças de pré-escolar e alunos 
do 1.º ciclo do ensino básico da Escola Básica de Porto 
Pinheiro; 
 
f) Supervisionar o fornecimento diário do serviço de 
refeições, aferindo a adequabilidade e da qualidade do 
serviço prestado; 
 
g) Informar o Primeiro Outorgante de qualquer situação 
não conforme ocorrida no espaço de refeitório/cozinha e 
que tenha consequências diretas na prestação do serviço 
de refeições das crianças de pré-escolar e alunos do 1.º 
ciclo do ensino básico da Escola Básica de Porto Pinheiro.  
 
h) Facultar a visita e entrada nas instalações da Cozinha e 
Refeitório da Escola Básica Moinhos da Arroja ao 

Primeiro Outorgante, para que este último possa efetuar a 
monitorização da prestação do serviço; 
 
i) Informar o Segundo Outorgante até ao dia 10 do mês 
seguinte, da lista de devedores. 
 
j) Diligenciar junto das famílias, o pagamento atempado 
das refeições, estabelecendo os contatos necessários para 
que eventuais dívidas sejam saldadas, evitando que as 
mesmas sejam apenas consideradas no final do ano letivo. 

 
Cláusula Sexta 
(Da Vigência) 

 
1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente acordo vigora para o ano letivo 
de 2018/2019, incluindo o período das interrupções 
letivas do pré-escolar; 
 
2. O presente acordo considera-se automaticamente 
renovado, desde que: 
 
a) O atual modelo de gestão e respetiva competência ao 
nível do refeitório se mantenha na esfera da DGEstE-
DSRLVT; 
 
b) Nenhum dos Outorgantes, mediante carta registada, 
manifestar, ao outro, o desejo de dele se desvincular, no 
prazo de 90 (noventa) dias de antecedência em relação ao 
seu termo inicial ou a qualquer das suas posteriores 
renovações.  

 
Cláusula Sétima 

(Disposições Finais) 
 

1. No demais, este acordo será regido pela legislação 
aplicável em vigor, devendo ambas as partes respeitar a 
regulamentação específica aplicável, emitida pelo 
Ministério da Educação e Ciência.  
 
2. Qualquer adequação ou tolerância relativa ao estipulado 
no presente acordo será resolvida por acordo entre as 
Partes, não implicando uma alteração ao clausulado do 
mesmo, a menos que as Partes por acordo assim o 
entendam.  
 
O presente Acordo de Colaboração e Cooperação foi 
feito em dois exemplares, que vão ser assinados pelos 
representantes das Partes, destinando-se um exemplar a 
cada uma delas. 
 
Odivelas, ____ de _________ de 2018 
 
Pelo Primeiro Outorgante, 
_____________________________ 
(Hugo Manuel dos Santos Martins) 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
______________________________ 
(Paulo Jorge Correia Bernardo)” 
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(Nota: o Acordo de Colaboração e Cooperação celebrado com o Agrupamento de 
Escolas Pedro Alexandrino, para a Escola Básica Carlos Paredes, foi aprovado na 
17.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 6 de setembro de 2017, 
e está publicado no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 19/2017, de 
19 de setembro) 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSÍDIO DE FOTOCÓPIAS, FOTOCOPIADORAS 
E CONTRATO DE MANUTENÇÃO 

 
Atribuição de subsídio de fotocópias, fotocopiadoras e 
contrato de manutenção a todos os Agrupamentos de 
Escolas do Concelho de Odivelas, relativo aos jardins-de-
infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico da rede 
pública, para o ano letivo 2018/2019, no valor de 
€28.596,02 (vinte e oito mil quinhentos e noventa e seis 
euros e dois cêntimos), valor revisto anualmente, 
consoante o calendário escolar e o número total de alunos, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2018/11477, de 2018.10.10. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSÍDIO DE FUNDO MANEIO 
 
Atribuição de subsídio de fundo de maneio aos jardins-de-
infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico da rede 
pública do Concelho de Odivelas, para o ano letivo 
2018/2019, no valor total de €55.912,27 (cinquenta e 
cinco mil novecentos e doze euros e vinte e sete 
cêntimos), para fazer face às despesas com a aquisição de 
materiais de apoio e de desgaste rápido, utilizado em 
contexto de sala de aula, na ação pedagógica direta, assim 
como para fazer face às despesas de uso e conservação de 
equipamentos audiovisuais e informáticos existentes nos 
estabelecimentos de ensino, nos seguintes termos, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2018/11484, de 2018.10.10: 
 

Subsídio de Fundo de Maneio 
para Jardins-de-Infância 

 

N.º de 
Jardins de 
Infância 

Total de salas de 
atividades nos 

Jardins de Infância 

Verba total a disponibilizar em 
função do n.º de salas de 

atividade e do n.º de Jardins de 
Infância existentes 

28 79 €28.846,06 
 
 

Subsídio de Fundo de Maneio 
para Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 
N.º de 

Escolas do 
1.º Ciclo 

do Ensino 
Básico 

Total de turmas 
nas escolas do 1.º 
Ciclo do Ensino 

Básico 

Verba total a disponibilizar em 
função do n.º de turmas e das 
escolas do 1.º Ciclo existentes 

31 233 €27.066,21 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANEÇAS 
ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO 

 
Apoio ao Agrupamento de Escolas de Caneças, sob a 
forma de atribuição de um subsídio no valor de €3.500,00 
(três mil e quinhentos euros), para deslocação de um 
Grupo de Alunos e Professores do Agrupamento de 
Escolas de Caneças a Nova Delhi (Índia), no âmbito de 
um projeto de intercâmbio entre escolas dos continentes 
europeu e asiático, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2018/11145 de 2018.09.-27. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DAS ANTIGAS ALUNAS DO INSTITUTO DE ODIVELAS 
ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO 

 
Atribuição à Associação das Antigas Alunas do Instituto 
de Odivelas de um Subsídio Extraordinário no montante 
de €1.728,01 (mil, setecentos e vinte e oito euros e um 
cêntimo), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2018/11020 de 2018.10.10. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO DO 
CASAL DOS SINAIS 

PROCESSO N.º 122/DPUPE/SPDM 
 

Na sequência da aprovação pela Câmara Municipal de 
Odivelas, na 10.ª reunião ordinária, realizada a 16 de maio 
de 2018 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 10 de 
2018, página 12), decorreu 19 de julho e 16 de agosto, o 
período de discussão pública da delimitação da Unidade 
de Execução do Casal dos Sinais (UOPG 10-Vila de 
Caneças), conforme publicação em Diário da República n.º 
132, 2.ª Série, Aviso N.º 9385/2018 de 11 de julho. 
 
Em sede de Discussão Pública, foi registada a participação 
de alguns proprietários, apresentando sugestões, conforme 
consta do Relatório de Ponderação, constante de folhas 
68 a 69 do processo n.º 122/DPUPE/SPDM. 
 
No âmbito da ponderação efetuada, mantendo-se os 
pressupostos que integram a proposta apresentada à 
Câmara Municipal de Odivelas na 10.ª Reunião Ordinária 
de 16 de maio de 2018, foi adequada a solução urbanística 
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caracterizada pelo desenho urbano, mantendo apenas a 
tipologia de edificado para habitação unifamiliar, 
resultando assim um decréscimo significativo no número 
de fogos, constando da Proposta Final, em anexo ao 
Relatório de Ponderação da Discussão Pública. 
 
De acordo com a informação n.º 016/DPUPE/FL/2018 
de 2018.10.28, constante a folhas 120 do processo, é 
proposto aprovar a Delimitação da Unidade de Execução 
do Casal dos Sinais, conforme respetivos Termos de 
Referência, folhas 103 a 116 do processo. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

TERMOS DE REFERÊNCIA DA UNIDADE DE EXECUÇÃO DO 
CASAL DOS SINAIS 

PROCESSO N.º 122/DPUPE/SPDM 
 

Na sequência da aprovação pela Câmara Municipal de 
Odivelas, na 10.ª reunião ordinária, realizada a 16 de maio 
de 2018 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 10 de 
2018, página 12), decorreu 19 de julho e 16 de agosto, o 
período de discussão pública da delimitação da Unidade 
de Execução do Casal dos Sinais (UOPG 10-Vila de 
Caneças), conforme publicação em Diário da República n.º 
132, 2.ª Série, Aviso N.º 9385/2018 de 11 de julho. 
 
Em sede de Discussão Pública, foi registada a participação 
de alguns proprietários, apresentando sugestões, conforme 
consta do Relatório de Ponderação, constante de folhas 
68 a 69 do processo n.º 122/DPUPE/SPDM. 
 
No âmbito da ponderação efetuada, mantendo-se os 
pressupostos que integram a proposta apresentada à 
Câmara Municipal de Odivelas na 10.ª Reunião Ordinária 
de 16 de maio de 2018, foi adequada a solução urbanística 
caracterizada pelo desenho urbano, mantendo apenas a 
tipologia de edificado para habitação unifamiliar, 
resultando assim um decréscimo significativo no número 
de fogos, constando da Proposta Final, em anexo ao 
Relatório de Ponderação da Discussão Pública. 
 
De acordo com a informação n.º 016/DPUPE/FL/2018 
de 2018.10.28, constante a folhas 120 do processo, é 
proposto aprovar os Termos de Referência do Casal dos 
Sinais. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA 
UNIDADE DE EXECUÇÃO CASAL DOS SINAIS 

PROCESSO N.º 122/DPUPE/SPDM 
 

Na sequência da aprovação pela Câmara Municipal de 
Odivelas, na 10.ª reunião ordinária, realizada a 16 de maio 
de 2018 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 10 de 
2018, página 12), decorreu 19 de julho e 16 de agosto, o 

período de discussão pública da delimitação da Unidade 
de Execução do Casal dos Sinais (UOPG 10-Vila de 
Caneças), conforme publicação em Diário da República n.º 
132, 2.ª Série, Aviso N.º 9385/2018 de 11 de julho. 
 
Em sede de Discussão Pública, foi registada a participação 
de alguns proprietários, apresentando sugestões, conforme 
consta do Relatório de Ponderação, constante de folhas 
68 a 69 do processo n.º 122/DPUPE/SPDM. 
 
No âmbito da ponderação efetuada, mantendo-se os 
pressupostos que integram a proposta apresentada à 
Câmara Municipal de Odivelas na 10.ª Reunião Ordinária 
de 16 de maio de 2018, foi adequada a solução urbanística 
caracterizada pelo desenho urbano, mantendo apenas a 
tipologia de edificado para habitação unifamiliar, 
resultando assim um decréscimo significativo no número 
de fogos, constando da Proposta Final, em anexo ao 
Relatório de Ponderação da Discussão Pública. 
 
De acordo com a informação n.º 016/DPUPE/FL/2018 
de 2018.10.28, constante a folhas 120 do processo, é 
proposto aprovar o Relatório de Ponderação da Discussão 
Pública constante de folhas 68 a 69 do processo, com a 
seguinte conclusão: 
 
“(…)Em face da ponderação feita sobre a participação 
efetuada em sede de Discussão Pública, foram 
introduzidas as seguintes alterações à proposta de 
delimitação da Unidade de Execução: 
 
Desenvolvimento da UE em três fases; 
 
Implementação de moradias unifamiliares isoladas com 
dois pisos acima da cota de soleira; 
 
Garantia da execução e continuidade das infraestruturas, 
bem como a implementação das áreas de cedência para 
utilização pública confinantes ao cemitério (Zona C). 
 
Estas alterações são apresentadas nos Termos de 
Referência e respetivo Programa Desenhado.(…)”. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 3/2004 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

BAIRRO TOMADA DA AMOREIRA LOTE 59 
PROCESSO N.º 40632/OM 

 
Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 3/2004, Bairro 
Tomada da Amoreira, lote 59, na União das Freguesias de 
Ramada e Caneças. A alteração é requerida pelo titular do 
lote e compreende a alteração dos parâmetros urbanísticos 
definidos para o lote 59, tendo em vista o incremento de 
um fogo numa construção existente, com vista à 
legalização da edificação existente no lote, nas condições 
constantes na informação técnica e de acordo com o 
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proposto na informação com o n.º 40632 de 2018.10.03, 
constante a folhas 2401 do processo, nas seguintes 
condições: 
 
• Aplicação dos critérios definidos no art.º 99º do 
Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização 
(RMEU) para o dimensionamento das cedências em Área 
Urbana de Génese Ilegal (AUGI), podendo ainda a 
Câmara Municipal prescindir da compensação devida à 
área de espaços verdes e de utilização coletiva, prevista no 
n.º 4 do art.º 44.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação atual e no art.º 49º e n.º 2 do art.º 
99º do RMEU, de acordo com os fundamentos e nos 
termos e condições da informação técnica respetiva; 
 
• Aceitação do valor de €5.440,02, como compensação 
pela área de cedência para equipamento de utilização 
coletiva em falta (35,00m2), prevista no n.º 4 do art.º 44.º 
do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 
redação atual e no art.º 49º e n.º 2 do art.º 99º do RMEU, 
de acordo com os fundamentos e nos termos e condições 
da informação técnica respetiva. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

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

BAIRRO SOL NASCENTE LOTE 61A 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2007 

 
Substituição do meio de garantia da caução prestada por 
hipoteca legal, constituída sobre o lote 61-A, da Rua 19 de 
junho, no Bairro Sol Nascente, na União das Freguesias 
de Pontinha e Famões, pelo depósito caução n.º 10962, de 
2018.08.01, do Banco Caixa Geral de Depósitos S.A., no 
valor de € 2.102,64 (dois mil, cento e dois euros e sessenta 
e quatro cêntimos), para garantir a boa execução das obras 
de urbanização referentes ao Alvará de Loteamento n.º 
5/2007, de 27 de dezembro, nos termos da informação 
técnica n.º 35/DIST/AB/DGOU/2018, de 2018.09.26 e 
de acordo com o proposto na informação n.º 107.2018, 
datada de 2018.10.04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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DESPACHO N.º 72/PRES/2018 
 

Assunto: Designação de José Manuel Ferreira Machado 
Pardal como Coordenador do Setor de 
Fiscalização – DFM/SF 

 
Considerando: 
 
1. O Princípio da Desconcentração Administrativa, 

consagrado no n.º 2 do artigo 267º da Constituição da 
República Portuguesa; 

 
2. Que, nos termos do n.º 1 do artigo 5º do Código do 

Procedimento Administrativo, “A Administração 
Pública deve pautar-se por critérios de eficiência, 
economicidade e celeridade”; 

 
3. Que o artigo 3º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 

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

 
4. A atual Estrutura Orgânica Flexível da Câmara 

Municipal de Odivelas, publicada no Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões, n.º 19, de 2 de outubro de 
2018, que define, no artigo 6º, as atribuições da 
Divisão de Fiscalização Municipal; 

 
5. Que, do Despacho n.º 39/PRES/2018, de 20 de 

setembro de 2018, publicado no n.º 187, da 2ª série do 
Diário da República, de 27 de setembro, consta a 
subunidade orgânica denominada Setor de 
Fiscalização,  

 
6. Que o exercício de funções de coordenação da referida 

subunidade exige alguém que possua conhecimentos 
adequados e experiência profissional consolidada, de 
modo a assegurar a melhoria qualitativa e quantitativa 
do serviço prestado; 
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Designo, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, José 
Manuel Ferreira Machado Pardal, Fiscal Municipal do 
Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, como 
Coordenador do Setor de Fiscalização. 
 
O Coordenador será coadjuvado pelo Fiscal Municipal 
Vitor Miguel Batista Lourenço na área urbanística, 
podendo ser substituído pelo mesmo, nas suas ausências 
e/ou impedimentos, com efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 12 de outubro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
Nota informativa: 
 
Republica-se, no presente Boletim, o Despacho n.º 72/PRES/2018, de 
12 de outubro de 2018, com alterações face ao anteriormente publicado 
no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 20/2018, de 16 de 
outubro, página 47.  
(O referido Despacho havia sido publicado no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 20/2018, de 16 de outubro, página 47, e sofreu alterações por parte do 
serviço emissor, que só chegaram, ao serviço responsável pelo Boletim Municipal, 
posteriormente à publicação desse Boletim Municipal das Deliberações e Decisões, 
pelo que fica sem efeito o Despacho anteriormente publicado) 

 
 
 

DESPACHO N.º 75/PRES/2018 
 

Assunto: Composição do Conselho de Coordenação da 
Avaliação S.I.A.D.A.P.  
Biénio 2017/2018 

 
De acordo com o disposto no n.º 2, do artigo 21.º, do 
Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, 
diploma que adaptou à Administração Local a Lei n.º 66-
B/2007, de 28 de dezembro e n.º 3, do artigo 2.º, do 
Regulamento do Conselho de Coordenação da Avaliação, 
foi determinado para o biénio de 2017/2018, pelo 
Despacho n.º 3/PRES/2017, de 2 de fevereiro, que o 
CCA fosse integrado pelos seguintes elementos: 
 
a) Presidente da Câmara Municipal; 
 
b) Vereadores em exercício de funções a tempo inteiro; 
 
c) Diretor Municipal; 
 
d) Diretor do Departamento Jurídico e de Gestão 

Financeira e Patrimonial; 
 
e) Diretor do Departamento de Gestão e Ordenamento 

Urbanístico; 
 
f) Diretor do Departamento de Obras Municipais, 

Habitação e Transportes; 
 

g) Chefe da Divisão de Cultura, Turismo, Património 
Cultural e Bibliotecas; 

 
h) Coordenadora do Gabinete de Comunicação e 

Modernização Administrativa. 
 
Na sequência da aprovação da nova Estrutura Nuclear na 
9.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
de 7 de maio de 2018 e na 9.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal de Odivelas, de 17 de maio de 
2018, publicada no Diário da República n.º 187/2018, 2.ª 
série, de 27 de setembro, e do Regulamento da Estrutura 
Orgânica Flexível, deliberado e aprovado pela Câmara 
Municipal de Odivelas na sua 18.ª Reunião Ordinária, de 
19 de setembro, determino que o CCA seja composto 
pelos seguintes elementos: 
 
a) Presidente da Câmara Municipal; 
 
b) Vereadores em exercício de funções a tempo inteiro; 
 
c) Diretor Municipal de Gestão e Administração Geral; 
 
d) Diretor Municipal de Ordenamento e Intervenção 

Territorial; 
 
e) Diretor do Departamento de Gestão e Ordenamento 

Urbanístico; 
 
f) Chefe da Divisão dos Recursos Humanos e Formação, 

na qualidade de responsável pela área de Recursos 
Humanos; 

 
g) Chefe da Divisão de Cultura e Turismo. 
 
Odivelas, 18 de outubro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DESPACHO N.º 76/PRES/2018 
 

Assunto: Delegação de Competências do Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas no 
Coordenador do Gabinete de Comunicação, 
Relações Públicas e Protocolo, Dr. Luis Miguel 
Soares Silveiro 

 
A delegação e a subdelegação de competências são o 
instrumento jurídico que tem como escopo promover a 
desconcentração administrativa, cujo princípio encontra 
consagração constitucional no artigo 267.º da CRP, o qual 
permite às Autoridades Administrativas conferir maior 
celeridade, economia e eficiência às suas decisões. 
 
Neste sentido, ao abrigo do disposto no artigo 38.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a qual 
estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais 
(doravante designado por RJAL), conjugado com os 
artigos 44.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo (abreviadamente designado por CPA), 
aprovado em Anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, delego, pelo presente Despacho, no Senhor 
Coordenador do Gabinete de Comunicação, Relações 
Públicas e Protocolo, Dr. LUIS MIGUEL SOARES 
SILVEIRO, as competências infra discriminadas, no 
ponto II. 

 
I 
 

As competências ora delegadas abrangem a prática de 
todos os atos de natureza administrativa, incluindo a 
decisão final e a gestão de todos os assuntos que se 
encontram atribuídos, nomeadamente: 
 
1. Produzir e difundir informação escrita e audiovisual 

relativa à atividade dos Órgãos e Serviços Municipais; 
 
2. Assegurar uma adequada articulação com os órgãos de 

comunicação social nacionais, regionais e locais, com 
vista à difusão de informação municipal; 

 
3. Realizar, ou encomendar, estudos e sondagens de 

opinião pública relativos à vida local, em articulação 
com outros Serviços municipais; 

 
4. Promover a imagem pública dos Serviços, dos edifícios 

municipais e do espaço público, solicitando, para o 
efeito, a intervenção dos competentes serviços 
municipais; 

 
5. Assegurar as funções de protocolo nas cerimónias e 

atos oficiais do Município; 
 
6. Organizar as deslocações oficiais do Presidente e 

Vereadores, no país e no estrangeiro, e a receção e 
estadia de convidados do Município; 

 
7. Apoiar a realização de iniciativas promocionais; 
 

8. Assegurar as atividades de produção gráfica e 
audiovisual e os suportes técnicos da sua difusão. 

 
II 
 

Assim, delego as competências que a seguir se enunciam: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

correspondência inerentes ao exercício das respetivas 
competências, com exceção da dirigida a quaisquer 
entidades ou organismos públicos, bem como a que 
constituir por si, informação, proposta ou decisão 
vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma 
inovadora, matérias sobre as quais o Município se 
deva pronunciar; 

 
2. Autorizar o gozo de férias, mediante os respetivos 

mapas e requerimentos, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do interesse 
público;  

 
3. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 

relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 

exceção das referidas no n.º 3 do artigo 206.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual; 

 
5. Autorizar a prestação de trabalho suplementar; 
 
6. Visar boletins de horas de trabalho suplementar e de 

ajudas de custo, confirmando a informação neles 
constante e a sua conformidade com os limites 
legalmente estabelecidos; 

 
7. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
bem como a restituição aos interessados de 
documentos juntos a processos; 

 
8. A competência prevista na alínea g) do n.º 1 do referido 

artigo 35.º do Anexo I do RJAL, para autorizar a 
realização das despesas orçamentadas com a locação e 
aquisição de bens e serviços até ao limite de € 300,00 
(trezentos euros), bem como as demais competências 
para a decisão de contratar referidas no n.º 3 do artigo 
109.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 

 
9. A competência prevista na alínea h) do n.º 1 do artigo 

35.º do Anexo I do RJAL, para autorizar o pagamento 
de despesas realizadas, nas condições legais e até ao 
limite de € 300,00 (trezentos euros); 
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10. Praticar atos e formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício das competências agora 
delegadas. 

 
III 

 
1. O delegante pode emitir diretivas ou instruções 

vinculativas para o delegado sobre o modo como 
devem ser exercidos os poderes subdelegados, nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 49.º do CPA; 

 
2. A delegação de competências ora efetuada, bem como 

as eventuais delas decorrentes poderão ser objeto de 
revogação total ou parcial por razões de mérito, 
conveniência ou oportunidade, ou anuladas 
administrativamente, com fundamento em invalidade, 
ao abrigo do disposto nos artigos 165.º e 169.º do 
CPA; 

 
3. O delegante tem ainda o poder de avocar, ao abrigo da 

delegação, em conformidade com o disposto na 1.ª 
parte do n.º 2 do artigo 49.º do CPA; 

 
4. Em tais casos, e enquanto o processo ou assunto não 

for remetido ao delegante, o delegado abster-se-á de 
praticar quaisquer ações ou iniciativas que, por 
qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente. 

 
O presente despacho produz efeitos a 2 de outubro de 
2018. 
 
Odivelas, 18 de outubro de 2018. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 77/PRES/2018 
 

Assunto: Delegação de Competências do Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas no 
Coordenador do Gabinete de Planeamento 
Estratégico e Projetos Especiais, Arq. Mário 
José César Cantinho. 

 
A delegação e a subdelegação de competências são o 
instrumento jurídico que tem como escopo promover a 
desconcentração administrativa, cujo princípio encontra 
consagração constitucional no artigo 267.º da CRP, o qual 
permite às Autoridades Administrativas conferir maior 
celeridade, economia e eficiência às suas decisões. 
 
Ao abrigo do disposto no artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, a qual estabelece o Regime 
Jurídico das Autarquias Locais (doravante designado por 
RJAL), conjugado com os artigos 35.º, 36.º e 37.º do 
Código do Procedimento Administrativo (abreviadamente 
designado por CPA), aprovado em Anexo ao Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, delego, pelo presente 
Despacho, no Senhor Coordenador do Gabinete de 
Planeamento Estratégico e Projetos Especiais, Arq. 
MÁRIO JOSÉ CÉSAR CANTINHO, as competências 
abaixo discriminadas no Ponto II que serão exercidas no 
âmbito desta Unidade Orgânica Flexível. 

 
I 
 

As competências ora delegadas abrangem a prática de 
todos os atos de natureza administrativa, incluindo a 
decisão final e a gestão de todos os assuntos que se 
encontram atribuídos, nomeadamente: 
 
1. Promover e concretizar ações tendo em vista o 

planeamento estratégico para o desenvolvimento do 
Concelho; 

 
2. Promover a recolha e análise de toda a informação 

produzida com base na realidade existente no 
Concelho, bem como estudos e relatórios que 
identifiquem as tendências e projeções de futuro; 

 
3. Reunir e sistematizar dados e documentos, nas 

diferentes matérias e especialidades relevantes para o 
território, por forma a produzir documentação de 
orientação estratégica, que esteja disponível ao 
Executivo e Estrutura Municipal; 

 
4. Apoiar o processo de decisão técnica e política, tendo 

como base a orientação estratégica para o 
desenvolvimento sustentado do Município; 

 
5. Promover o alinhamento com os processos de 

ordenamento territorial de ordem superior, 
nomeadamente: planos e programas nacionais de 
desenvolvimento estratégico, planos regionais e 
especiais de ordenamento do território, planos 
supramunicipais, projetos e investimentos para 
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infraestruturas supramunicipais, garantindo e apoiando 
a articulação com as diferentes tutelas envolvidas; 

 
6. Dinamizar a colaboração com instituições de ensino 

superior, no sentido da produção de investigação 
académica e elaboração de estudos que permitam o 
apoio ao desenvolvimento de documentos de 
orientação estratégica; 

 
7. Coordenar e dinamizar o processo de monitorização do 

Plano Diretor Municipal e propor a abertura de 
processos de revisão, alteração ou suspensão do 
mesmo, bem como averiguar a necessidade de 
elaboração dos demais instrumentos de gestão 
territorial; 

 
8. Acompanhar, monitorizar e avaliar os diversos estágios 

dos processos de ordenamento do território em curso; 
 
9. Coordenar projetos especiais e estudos sobre projetos 

que, pela sua importância, singularidade ou urgência, 
devam ser acompanhados pelo Executivo Municipal ou 
pelo seu Presidente; 

 
10. Promover o desenvolvimento da estratégia de 

mobilidade e da rede de transportes públicos, em 
articulação com a AML e monitorizar os processos 
subsequentes; 

 
11. Planear e acompanhar o desenvolvimento de projetos 

no domínio da rede viária, acessibilidades e 
estacionamento; 

 
12. Assegurar o acompanhamento e a negociação, ao nível 

estratégico, das intervenções da administração central e 
de empresas concessionárias ou operadoras de 
transportes nos domínios das acessibilidades e das 
redes infraestruturais; 

 
13. Articular, com outras unidades orgânicas competentes, 

o planeamento e gestão das cartas educativa, 
equipamentos sociais, cultural, desportiva e outras 
consideradas relevantes para a atividade municipal; 

 
14. Elaborar estudos, planear e acompanhar a execução de 

projetos e de equipamentos estratégicos para o 
Município no domínio da energia. 

 
15. Promover a criação das condições para o 

aproveitamento de oportunidades relevantes, 
otimizando as potencialidades existentes no Concelho, 
através de um processo sistemático e contínuo de 
produção de informação que suporte a tomada de 
decisão, tendo em vista o desenvolvimento sustentável 
do Concelho. 

 
II 
 

Assim, delego as competências que a seguir se enunciam: 
 

1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência inerentes ao exercício das respetivas 
competências, com exceção da dirigida a quaisquer 
entidades ou organismos públicos prevista na alínea l) 
do n.º 1 do artigo 35.º do Anexo I ao RJAL, bem como 
a que constituir por si, informação, proposta ou 
decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva 
pronunciar; 

 
2. Autorizar o gozo de férias dos trabalhadores afetos a 

esta Unidade Orgânica, em conformidade com os 
respetivos mapas e requerimentos e ausências ao 
serviço por pequenos períodos, sem prejuízo pelo 
regular funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público;  

 
3. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 

relatórios de assiduidade; 
 
4. Autorizar a prestação de trabalho suplementar, dentro 

dos limites previstos no artigo 120.º da Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, que 
aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas; 

 
5. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 

exceção das referidas no n.º 3 do artigo 206.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual; 

 
6. Visar boletins de horas de trabalho suplementar e de 

ajudas de custo, confirmando a informação neles 
constante e a sua conformidade com os limites 
legalmente estabelecidos; 

 
7. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
bem como a restituição aos interessados de 
documentos juntos a processos; 

 
8. Praticar atos e formalidades de caráter instrumental 

necessários ao exercício das competências ora 
delegadas; 

 
III 

 
1. O delegante pode emitir diretivas ou instruções 

vinculativas para o delegado sobre o modo como 
devem ser exercidos os poderes subdelegados, nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 49.º do CPA; 

 
2. A delegação de competências ora efetuada, bem como 

as eventuais delas decorrentes poderão ser objeto de 
revogação total ou parcial por razões de mérito, 
conveniência ou oportunidade, ou anuladas 
administrativamente, com fundamento em invalidade, 
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ao abrigo do disposto nos artigos 165.º e 169.º do 
CPA; 

 
3. O delegante tem ainda o poder de avocar, ao abrigo da 

delegação, em conformidade com o disposto na 1.ª 
parte do n.º 2 do artigo 49.º do CPA; 

 
4. Em tais casos, e enquanto o processo ou assunto não 

for remetido ao delegante, o delegado abster-se-á de 
praticar quaisquer ações ou iniciativas que, por 
qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente. 

 
O presente despacho produz efeitos a 2 de outubro de 
2018. 
 
Odivelas, 18 de outubro de 2018. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 78/PRES/2018 
 

Assunto: Constituição de grupo de trabalho para 
procedimento de Revisão do Regulamento da 
Norma de Controlo Interno e elaboração do 
Regulamento de Fogos Devolutos 

 
I. Considerando que o Regulamento da Norma de 
Controlo Interno foi elaborado no ano de 2006, tendo 
sido pontualmente revisto no ano de 2015 e atendendo à 
constante atualização legislativa em várias áreas da 
atividade autárquica, bem como a necessidade de 
adaptação dos diversos procedimentos internos à nova 
Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Odivelas e; 
 
II. No âmbito de uma melhor política de ordenamento do 
território e da necessidade de adotar medidas que 
promovam a eficiência e a equidade na área geográfica do 
Município de Odivelas deverá ser elaborado um 
normativo que leve a uma melhor justiça tributária nas 
situações de prédios devolutos. 
 
Torna-se imperativo agilizar e concretizar o procedimento 
de Revisão do Regulamento da Norma de Controlo 
Interno bem como proceder-se à elaboração do 
Regulamento de Fogos Devolutos. 
 
Neste sentido, determino a constituição de um Grupo de 
Trabalho, composto pelos seguintes elementos efetivos: 
 
• Dr.ª Susana Teixeira, Chefe da Divisão Financeira e de 

Aprovisionamento; 
 
• Arq.ª Ana Paula Viegas, Chefe da Divisão de 

Licenciamentos de Obras Particulares; 
 
• Dr.ª Elizabete Lucas, Chefe da Divisão de Fiscalização 

Municipal;  
 
• Dr.ª Carla Gabriel, Técnica Superior afeta à Divisão 

Financeira e de Aprovisionamento; 
 
• Dr. Luís Duarte, Técnico Superior afeto à Divisão 

Jurídica e Organização Municipal.  
 
O presente grupo de trabalho será coordenado pela Dr.ª 
Susana Teixeira, sendo substituída nas suas faltas e 
impedimentos pela Arq.ª Ana Paula Viegas. 
 
O Grupo de Trabalho ora constituído poderá solicitar a 
colaboração de outros técnicos municipais sempre que o 
considere necessário. 
 
As propostas devem ser entregues no Gabinete de Apoio 
à Presidência até ao próximo dia 14 de dezembro de 2018. 
 
Odivelas, 24 de outubro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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DESPACHO N.º 79/PRES/2018 
 
Assunto: Congelamento de novos Cabimentos e 
Compromissos 
 
 
Considerando que: 
 

•O Orçamento para 2019 já se encontra finalizado; 
 
•Podem existir pedidos de cabimento e/ou 
compromisso com impacto financeiro no próximo 
orçamento; 
 
•Esses pedidos podem não ter sido expressamente 
previstos no orçamento de 2019. 

 
 
DETERMINO: 
 
1.O congelamento de novos cabimentos e/ou 
compromissos, cujo pagamento não se preveja ser 
efetuado até 31/12/2018 e que não tenham sido previstos 
no orçamento de 2019; 
 
2.A realização de despesas urgentes e/ou inadiáveis e /ou 
os cabimentos e compromissos relativos a despesas de 
funcionamento só podem ser efetuados após prévia 
análise pelo Gabinete da Presidência e a sua autorização 
pelo signatário para a respetiva cabimentação e 
compromisso; 
 
3.Os processos de despesa identificados pelos serviços 
como urgentes e inadiáveis têm que conter a necessária 
fundamentação. 
 
 
O presente despacho produz efeitos a partir do dia 01 de 
novembro de 2018. 
 
Odivelas, 26 de outubro de 2018 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 02/VJPA/2018 
 

Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO 
VEREADOR DR. JOÃO PAULO DA CRUZ 
ANTÓNIO NO CHEFE DE DIVISÃO, DR. DAVID 
ABEL VIEGAS MARTINS 

 
Atento o Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267.º da Constituição da 
República Portuguesa e com vista a uma administração 
mais célere, económica e eficaz, nos termos do n.º 2 do 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e atentos os artigos 44.º a 49.º do Código do 
Procedimento Administrativo, pelo presente Despacho, 
subdelego, no Chefe de Divisão de Transportes e 
Oficinas, Dr. David Abel Viegas Martins, o exercício 
das competências abaixo indicadas que me foram 
delegadas e subdelegadas pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, nos termos do Despacho n.º 
44/PRES/2018, de 28 de setembro, e que serão exercidas 
no âmbito da respetiva unidade orgânica: 
 
1. A competência, prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 

38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento dos serviços e da salvaguarda do 
interesse público; 

 
2. A competência, prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 

38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 
com exceção das situações previstas nos números 3 e 4 
do artigo 40.º do Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores em Exercício de Funções Públicas;  

 
3. A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 

35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para executar as deliberações da Câmara Municipal e 
coordenar a respetiva atividade nos serviços sob a sua 
superintendência; 

 
4. Exercer as demais competências legalmente conferidas 

nas áreas funcionais sob a sua responsabilidade, tendo 
em vista o procedimento normal das atribuições 
Municipais. 

 
As competências ora subdelegadas poderão ser revogadas 
a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem 
e, bem assim, poderão ser revogados quaisquer atos 
praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
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abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a 01 de outubro de 
2018 inclusive. 
 
Odivelas, 15 de outubro de 2018 

 
O Vereador 

Por delegação e subdelegação de competências do 
Presidente Dr. Hugo Martins, através do 

Despacho n.º 44/PRES/2018, de 28 de setembro 
 

João António 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 03/VJPA/2018 
 

Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO 
VEREADOR DR. JOÃO PAULO DA CRUZ 
ANTÓNIO NA COORDENADORA DO SERVIÇO 
VETERINÁRIO MUNICIPAL, DRA. MARIA JOÃO 
COSTA BATISTA NABAIS 

 
Atento o Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267.º da Constituição da 
República Portuguesa e com vista a uma administração 
mais célere, económica e eficaz, nos termos do n.º 2 do 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e atentos os artigos 44.º a 49.º do Código do 
Procedimento Administrativo, pelo presente Despacho, 
subdelego, na Coordenadora do Serviço Veterinário 
Municipal, Dra. Maria João Costa Batista Nabais, o 
exercício das competências abaixo indicadas que me 
foram delegadas e subdelegadas pelo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, nos termos do Despacho 
n.º 44/PRES/2018, de 28 de setembro, e que serão 
exercidas no âmbito da respetiva unidade orgânica: 
 
1. A competência, prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 

38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento dos serviços e da salvaguarda do 
interesse público; 

 
2. A competência, prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 

38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 
com exceção das situações previstas nos números 3 e 4 
do artigo 40.º do Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores em Exercício de Funções Públicas;  

 
3. A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 

35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para executar as deliberações da Câmara Municipal e 
coordenar a respetiva atividade nos serviços sob a sua 
superintendência; 

 
4. A competência prevista na alínea ll) do n.º 1 do artigo 

33º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para proceder à captura alojamento e abate de canídeos 
e gatídeos nos termos da legislação aplicável; 

 
5. A competência prevista na alínea jj) do n.º 1 do artigo 

33º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
para decidir sobre a deambulação e extinção de animais 
considerados nocivos; 

 
6. A competência prevista na alínea h), do n.º 2, do artigo 

35º, do Anexo I do RJAL, para praticar os atos 
necessários à administração do património do 
Município e à sua conservação a exercer nas áreas 
funcionais e sob a sua responsabilidade. 
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7. As competências previstas no n.º 6, do artigo 3º G, nos 
n.º 1 e 4, do artigo 19º, do Decreto-Lei n.º 276/2001, 
de 17 de outubro, na sua redação atual, que estabelece a 
proteção de animais de companhia. 

 
8. As competências previstas no artigo 2º, no n.º 1 do 

artigo 5º e no artigo 6º da Lei n.º 92/95, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, que estabelece a 
proteção dos animais. 

 
9. Exercer as demais competências legalmente conferidas 

nas áreas funcionais sob a sua responsabilidade, tendo 
em vista o procedimento normal das atribuições 
Municipais. 

 
As competências ora subdelegadas poderão ser revogadas 
a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem 
e, bem assim, poderão ser revogados quaisquer atos 
praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a 01 de outubro de 
2018 inclusive. 
 
Odivelas, 15 de outubro de 2018 

 
O Vereador 

Por delegação e subdelegação de competências do 
Presidente Dr. Hugo Martins, através do 

Despacho n.º 44/PRES/2018, de 28 de setembro 
 

João António 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 04/VJPA/2018 
 

Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO 
VEREADOR DR. JOÃO PAULO ANTÓNIO NO 
COORDENADOR DO SETOR DE INFORMAÇÃO E 
PLANEAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE 
PROTEÇÃO CIVIL, ENG.º FERNANDO MANUEL 
REBELO LUÍS MORAES 

 
Atento o Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267.º da Constituição da 
República Portuguesa e com vista a uma administração 
mais célere, económica e eficaz, nos termos do n.º 2 do 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e considerando os artigos 44.º a 50.º do Código 
do Procedimento Administrativo, pelo presente 
Despacho, subdelego no Coordenador do Setor de 
Informação e Planeamento do Serviço Municipal de 
Proteção Civil, Eng.º Fernando Manuel Rebelo Luís 
Moraes, o exercício da competência abaixo indicada que 
me foi delegada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, nos termos do Despacho n.º 
44/PRES/2018, de 28 de setembro, que será exercida no 
âmbito da respetiva unidade orgânica, nos seguintes 
termos e limites: 
 
1. A competência prevista na alínea l) do n.º 1 do artigo 

35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
de assinar ou visar correspondência de mero 
expediente do Serviço Municipal de Proteção Civil com 
destino a quaisquer entidades, exceto: 

 
a. A que for dirigida ao Presidente da República, ao 

Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do 
Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia da República 
e Presidente da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, Presidentes das Câmaras Municipais ou 
titulares de cargos públicos de estatuto equivalente ou 
superior;  

 
b. A que constituir, por si, informação, proposta ou 

decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
sobre matérias acerca das quais o Município se deva 
pronunciar.  

 
A competência agora subdelegada poderá ser revogada a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
tal como poderão ser revogados quaisquer atos praticados 
pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto devendo, nesse caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido.  
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Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a 01 de outubro de 
2018 inclusive. 
 
Odivelas, 15 de outubro de 2018 

 
O Vereador 

Por delegação e subdelegação de competências do 
Presidente Dr. Hugo Martins, através do 

Despacho n.º 44/PRES/2018 
 

João António 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 05/VJPA/2018 
 

Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
ADJUNTA DO GABINETE DE APOIO AO 
VEREADOR DR. JOÃO PAULO ANTÓNIO, DR.ª 
MARIA INÊS MARQUES DA FONSECA 

 
Atento o Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267.º da Constituição da 
República Portuguesa e com vista a uma administração 
mais célere, económica e eficaz, nos termos do n.º 6 do 
artigo 42.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e considerando o disposto nos artigos 44.º a 
50.º do Código do Procedimento Administrativo, pelo 
presente Despacho, subdelego na Adjunta, Dr.ª Maria 
Inês Marques da Fonseca, o exercício das competências 
abaixo indicadas que me foram delegadas e subdelegadas 
pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nos 
termos do Despacho n.º 44/PRES/2018, de 28 de 
setembro, nos seguintes termos e limites: 
 
1. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 

exercício da competência prevista na alínea b) do n.º 1 
do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, de execução das deliberações da Câmara 
Municipal e de coordenação da atividade do Serviço 
Veterinário Municipal; 

 
2. A competência prevista na alínea l) do n.º 1 do artigo 

35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
de assinar ou visar correspondência de mero 
expediente do Serviço Veterinário Municipal com 
destino a quaisquer entidades, exceto: 

 
a. A que for dirigida ao Presidente da República, ao 

Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do 
Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia da República 
e Presidente da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, Presidentes das Câmaras Municipais ou 
titulares de cargos públicos de estatuto equivalente ou 
superior;  

 
b. A que constituir, por si, informação, proposta ou 

decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
sobre matérias acerca das quais o Município se deva 
pronunciar.  

 
3. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 

exercício da competência prevista na alínea h) do n.º 2 
do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, para promover todas as ações necessárias à 
administração corrente e conservação do Património 
Municipal afeto ao Serviço Veterinário Municipal; 

 
4. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 

exercício da competência prevista na alínea d) do n.º 1 
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
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setembro, para executar as opções do plano e o 
orçamento aprovados, a exercer nas áreas funcionais 
do Serviço Veterinário Municipal. 

 
5. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 

exercício da competência prevista na alínea t) do n.º 1 
do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, para promover a publicação das decisões 
previstas no artigo 58.º do referido diploma. 

 
O presente despacho produz efeitos a 01 de outubro de 
2018 inclusive. 
 
Odivelas, 15 de outubro de 2018 

 
O Vereador 

Por delegação e subdelegação de competências do 
Presidente Dr. Hugo Martins, através do 

Despacho n.º 44/PRES/2018, de 28 de setembro 
 

João António 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 06/VJPA/2018 
 

Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
SECRETÁRIA DO GABINETE DE APOIO AO 
VEREADOR DR. JOÃO PAULO ANTÓNIO, DR.ª 
ANA RITA CANELAS GAMEIRO 

 
Atento o Princípio da Desconcentração Administrativa, 
consagrado no n.º 2 do artigo 267.º da Constituição da 
República Portuguesa e com vista a uma administração 
mais célere, económica e eficaz, nos termos do n.º 6 do 
artigo 42.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e considerando os artigos 44.º a 50.º do Código 
do Procedimento Administrativo, pelo presente despacho, 
subdelego na Secretária, Dr.ª Ana Rita Canelas 
Gameiro, o exercício das competências abaixo indicadas 
que me foram delegadas e subdelegadas pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nos termos 
do Despacho n.º 44/PRES/2018, de 28 de setembro, nos 
seguintes termos e limites: 
 
1. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 

exercício da competência prevista na alínea b) do n.º 1 
do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, de execução das deliberações da Câmara 
Municipal e de coordenação da atividade do Serviço 
Municipal de Proteção Civil; 

 
2. A competência prevista na alínea l) do n.º 1 do artigo 

35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
de assinar ou visar correspondência de mero 
expediente do Serviço Municipal de Proteção Civil com 
destino a quaisquer entidades, exceto: 

 
a. A que for dirigida ao Presidente da República, ao 

Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do 
Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia da República 
e Presidente da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, Presidentes das Câmaras Municipais ou 
titulares de cargos públicos de estatuto equivalente ou 
superior;  

 
b. A que constituir, por si, informação, proposta ou 

decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
sobre matérias acerca das quais o Município se deva 
pronunciar.  

 
3. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 

exercício da competência prevista na alínea h) do n.º 2 
do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, para promover todas as ações necessárias à 
administração corrente e conservação do Património 
Municipal afeto às áreas funcionais do Serviço 
Municipal de Proteção Civil; 

 
4. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 

exercício da competência prevista na alínea d) do n.º 1 
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do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, para executar as opções do plano e o 
orçamento aprovados, a exercer nas áreas funcionais 
do Serviço Municipal de Proteção Civil;  

 
5. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 

exercício da competência prevista na alínea t) do n.º 1 
do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, para promover a publicação das decisões 
previstas no artigo 58.º do referido diploma; 

 
6. A prática dos atos de gestão ordinária inerentes ao 

exercício da competência prevista na alínea v) do n.º 1 
do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, para dirigir em articulação com os 
organismos da administração pública com competência 
no domínio da proteção civil, o Serviço Municipal de 
Proteção Civil, tendo em vista o cumprimento dos 
planos de emergência e programas estabelecidos e a 
coordenação das atividades a desenvolver naquele 
âmbito, designadamente em operações de socorro e 
assistência na iminência ou ocorrência de acidente 
grave ou catástrofe. 

 
O presente despacho produz efeitos a 01 de outubro de 
2018 inclusive. 
 
Odivelas, 15 de outubro de 2018 

 
O Vereador 

Por delegação e subdelegação de competências do 
Presidente Dr. Hugo Martins, através do 

Despacho n.º 44/PRES/2018, de 28 de setembro 
 

João António 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 08/VMLV/2018 
 
Assunto: SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 

ADJUNTO DO GABINETE DE APOIO À 
VEREADORA MÓNICA VILARINHO, FRANCISCO 
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA BAPTISTA 

 
Tendo em consideração o abrigo do n.º 6 do artigo 42.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 
estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais e 
atento o disposto nos artigos 44.º a 50º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 4/2015 de 07 de janeiro, pelo presente despacho 
subdelego no Sr. Adjunto, Francisco José Lourenço 
da Silva Baptista, o exercício das competências abaixo 
indicadas, que me foram delegadas e subdelegadas pelo Sr. 
Presidente, conforme Despacho n.º 45/PRES/2018, de 
28 de Setembro de 2018, durante o meu período de férias, 
nos dias 29 e 30 de outubro de 2018, nos seguintes termos 
e limites: 
 

1.A prática dos atos de administração ordinária 
inerentes ao exercício da competência prevista na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, de execução das 
deliberações da Câmara Municipal e de coordenação 
da atividade dos serviços sob a minha 
superintendência. 

 
Odivelas, 26 de setembro de 2018 
 

A Vereadora 
Por Delegação e Subdelegação de Competências  

do Sr. Presidente 
(Despacho N.º 45/PRES/2018, de 28 de Setembro 2018) 

 
(Mónica Vilarinho) 
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OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/DGAT/2018 
 

Assunto: Subdelegação de competências da Diretora do 
Departamento de Gestão de Ambiente e 
Transportes na Chefe da Divisão de Ambiente, 
Dra. Carla Cristina Quintas Rico Ferreira 
Rosinhas 

 
Nos termos do artigo 38.º do Anexo I à Lei nº 75/2013, 
de 12 de Setembro, a qual estabelece o Regime Jurídico 
das Autarquias Locais (doravante designado por RJAL), 
conjugado com os artigos 44º. e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo (abreviadamente designado 
por CPA), aprovado em Anexo ao Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e ao abrigo do disposto no 
Despacho nº 7/VMLV/2018 de 08 de outubro de 2018, 
referente à Subdelegação de Competências da Senhora 
Vereadora da Câmara Municipal de Odivelas na ora 
signatária, subdelego, pelo presente Despacho, na 
Senhora Chefe de Divisão de Ambiente, Dra. Carla 
Cristina Quintas Rico Rosinhas, as competências 
abaixo discriminadas que serão exercidas no âmbito do 
Setor de Estudos, Planeamento, Intervenção e 
Monitorização Ambiental (à exceção da área de 
sensibilização ambiental) e Setor de Higiene Urbana 
nos seguintes termos: 

 
I 
 

1. Autorizar o gozo de férias, mediante os respetivos 
mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 

relatórios de assiduidade; 
 
3. Justificar faltas no âmbito do serviço, com exceção das 

referidas no n.º 3 do artigo 206.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual; 

 
4. Propor a instauração de procedimentos disciplinares: 
 
5. Praticar atos e formalidades de caráter instrumental 

necessários ao exercício da minha competência 
decisória; 

 
6. Assinar documentos de mero expediente no âmbito das 

suas competências. 
 

II 
 

1. O subdelegante pode emitir diretivas ou instruções 
vinculativas para a subdelegada sobre o modo como 

devem ser exercidos os poderes subdelegados, nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 49.º do CPA; 

 
2. A subdelegação de competências ora efetuada, bem 

como as eventuais subdelegações delas decorrentes 
poderão ser objeto de revogação total ou parcial por 
razões de mérito, conveniência ou oportunidade, ou 
anuladas administrativamente, com fundamento em 
validade, ao abrigo do disposto nos artigos 165.º e 
169.º do CPA: 

 
3. O subdelegante tem ainda o poder de avocar, ao abrigo 

da subdelegação, em conformidade com o disposto na 
1.ª parte do n.º 2 do artigo 49.º do CPA; 

 
4. Em tais casos, e enquanto o processo ou assunto não 

for remetido ao subdelegante, a subdelegada abster-se-á 
de praticar quaisquer ações ou iniciativas que, por 
qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente. 

 
O presente despacho produz efeitos a partir desta data. 

 
Odivelas, 22 de outubro de 2018 

 
Por Subdelegação de Competências 

A Diretora do Departamento Gestão 
Ambiental e Transportes 

 
(Regina Meneses) 

 
Nota informativa: 
 
Republica-se, no presente Boletim, o Despacho n.º 01/DGAT/2018, de 
22 de outubro de 2018, com alterações face ao anteriormente publicado 
no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 20/2018, de 16 de 
outubro, página 70. De acordo com o comunicado pelo serviço emissor 
do despacho, o despacho agora publicado revoga o anteriormente 
publicado. 
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DESPACHO N.º 1/DGP/2018 
 

Assunto: Delegação de competência no âmbito da Divisão 
de Gestão Patrimonial 

 
Atento o disposto na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na 
sua atual redação, diploma que procede à adaptação à 
Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
na versão mais recente, que aprova o Estatuto do Pessoal 
Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração 
Central, Regional e Local do Estado, conjugado com o 
estatuído nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, delego, nas minhas ausências 
e impedimentos, na técnica superior Catarina Isabel 
Escaleira Cardoso Marques, a competência prevista no 
n.º 3 do artigo 16.º da referida Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto. 
 
Odivelas, 16 de outubro de 2018 

 
O Chefe da Divisão de Gestão Patrimonial 

(Designado através do Despacho N.º 56/PRES/2018, de 1 de outubro) 
 

(Joaquim Coelho) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

GESTÃO E ORDENAMENTO URBANÍSTICO 
 

 
 
Listagem dos despachos emitidos pelo Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
referente a Autorizações de Utilização, Comunicações 
Prévias e Rejeições Liminares, no uso da competência 
subdelegada pelo Vereador Paulo César Teixeira, através 
do despacho n.º 2/VPCT/2017, de 31 de outubro, durante o 
mês de setembro de 2018, nos termos da informação n.º 
Interno/2018/11977, de 2018.10.25 (edoc/2018/64201): 
 
Processo n.º 286/2015/OP/GI 
Nome: António Joaquim de Brito 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua do Alecrim. Lote 722, Bairro Casal da Silveira, 
Famões 
Data de despacho: 04.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º @ - 69/2016 
Nome: Pinto e Nascimento Pires 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Rodrigo Paganino, Zona 7, lote 25, Odivelas 
Data de despacho: 04.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 152/2015/OP/GI 
Nome: Sónia Cristina Pereira Rosa Garrido 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua do Vale Pequeno, lote 220, Bairro Vale Pequeno, 
Pontinha 
Data de despacho: 04.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 287/2016/OP/GI 
Nome: Elias Moita Rosa Mota 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua 25 de Abril, lote 346, Bairro Vale Pequeno, Pontinha 
Data de despacho: 04.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Rejeite-se liminarmente 
 
Processo n.º @ - 17/2018 
Nome: António Martins Louro 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Maria Amália Vaz Carvalho, lote 103, Bairro 
Milharada, Pontinha 
Data de despacho: 04.09.2018 
Teor do Despacho: Solicito reformulação da proposta de decisão 
 
Processo n.º @ - 56/2018 
Nome: Manuel Fernando Vilela da Silva 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Boa Hora, lote 87, Bairro dos Carrascais, Caneças 
Data de despacho: 04.09.2018 
Teor do Despacho: Solicito reformulação da proposta de decisão 
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Processo n.º 19/2017/OP 
Nome: Hélder Filipe Nunes Matilde 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Praceta 10 de Setembro, nº 8, Carrascais, Caneças 
Data de despacho: 11.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 74/2017/OP/GI 
Nome: Maria Isabel Lapas Jorge 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua do Alecrim, lote 355, Bairro Casal Novo, Caneças 
Data de despacho: 12.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 271/2018/OP 
Nome: Otília de Fátima Pereira Roberto Valério Seita 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Serpa Pinto, lote 134, nº 31, Odivelas 
Data de despacho: 12.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 143/2018/OP 
Nome: Ass Casa Repouso – Enfermagem Portuguesa Prof. Aux. 
Saúde 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua Major Rosa Bastos, nº 23, Caneças 
Data de despacho: 12.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 342/2018/OP 
Nome: António Manuel Ferreira Magalhães 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Avenida D. Dinis, nº 14, Odivelas 
Data de despacho: 12.09.2018 
Teor do Despacho: Notifique-se, em sede de audiência prévia, se 
pronunciar por escrito, no prazo de 15 dias 
 
Processo n.º 395/2017/OP/GI 
Nome: Maria da Conceição Fernandes Luiz 
Assunto: Licenciamento de Obras de Edificação, Remodelação 
de Terrenos e Outras OU 
Local: Rua do Paço Real, lote 424, Bairro Casal Novo, Caneças 
Data de despacho: 12.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Proceder á entrega dos projetos 
de especialidades exigíveis 
 
Processo n.º 333/2018/IP 
Nome: Fundeilar – Soc. Construções Lda 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Rua Mira Tejo, nº 616, Casal da Silveira, Famões 
Data de despacho: 18.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 297/2018/OP/GI 
Nome: Luis Carlos Dias Santos 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Bairro Flor do Minho (Qualihab), lote 28, Caneças 
Data de despacho: 18.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 

Processo n.º 72/2016/OP/GI 
Nome: Maximiano Pinto Carvalho 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Leiria, lote 482, Bairro Vale Grande 
Data de despacho: 19.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 342/2017/OP/GI 
Nome: Imovacil – Sociedade Construção Civil, Lda 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Vasco Santana, lote 828, Casal Novo 
Data de despacho: 20.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
Utilização 
 
Processo n.º 319/2015/OP/GI 
Nome: Filipe de Carvalho Pereira 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Idade da Pedra, lote 47, Bairro Castelo Poente 
Data de despacho: 20.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Deferida a autorização de 
Utilização 
 
Processo n.º 303/2016/OP/GI 
Nome: Vitorino Martins dos Reis 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 757, Bairro Casal da 
Silveira 
Data de despacho: 20.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º @ 17/2018 
Nome: António Martins Louro 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Maria Amália Vaz Carvalho, lote 103, Bairro 
Milharada 
Data de despacho: 20.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Indeferida a autorização de 
Utilização 
 
Processo n.º @ 56/2018 
Nome: Manuel Fernando Vilela da Silva 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua da Boa Hora, lote 87, Bairro dos Carrascais 
Data de despacho: 20.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Indeferida a autorização de 
Utilização 
 
Processo n.º 232/2018/IP 
Nome: Barra & Irmão Lda 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Bairro Galo de Pêra, lote 10, Ramada 
Data de despacho: 24.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
 
Processo n.º 65/2018/OP/GI 
Nome: Miguel Delgado Colao 
Assunto: Comunicação Prévia de Obras de Edificação e 
Remodelação de Terrenos 
Local: Rua Cidade de Mirandela, lote 78, Bairro São Sebastião 
Data de despacho: 27.09.2018 
Teor do Despacho: Concordo. Notifique-se 
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Listagem dos Comprovativos de Admissão de 
Comunicação Prévia, emitidos pelo Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, no 
uso da competência subdelegada pelo Vereador Paulo 
César Teixeira, através do despacho n.º 2/VPCT/2017, de 
31 de outubro, durante o mês de setembro de 2018, nos 
termos da informação n.º Interno/2018/11973, de 2018.10.25 
(edoc/2018/64205): 
 
Processo n.º 324/2017/OP 
Nome: C.T.Z. – Construções Torres do Zêzere, Lda 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Quinta do Pinhal, lote 4C, Caneças 
Data de emissão: 03.09.2018 
Comprovativo n.º 081/2018 
 
Processo n.º 197/2018/OP/GI 
Nome: Instaladrilho – Construções e Empreitadas, Lda 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Hortense Luz, lote 657, Bairro São Sebastião Norte 
Data de emissão: 03.09.2018 
Comprovativo n.º 082/2018 
 
Processo n.º 19/2018/OP/GI 
Nome: Daniel Alexandre Serol Leandro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Egas Moniz, lote 37, Flor do Minho  
Data de emissão: 03.09.2018 
Comprovativo n.º 083/2018 
 
Processo n.º 385/2017/OP 
Nome: Maria do Céu – Atividades Hoteleiras, Lda 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Horta Grande, lote 1, Cochos 
Data de emissão: 03.09.2018 
Comprovativo n.º 084/2018 
 
Processo n.º 266/2018/OP/GI 
Nome: Joaquim Sampaio Monteiro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Casal do Abadesso, lote 1069, Bairro Casal Novo 
Data de emissão: 03.09.2018 
Comprovativo n.º 085/2018 
 
Processo n.º 210/2018/OP/GI 
Nome: Hugo Miguel da Silva Espada 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Augusto Amaral, lote 98, Bairro Sol Nascente 
Data de emissão: 13.09.2018 
Comprovativo n.º 086/2018 
 
Processo n.º 462/2015/OP/GI 
Nome: Helena Maria Cruz Brito 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Francisco Sá Carneiro, lote 31, Bairro Casal dos Bons 
Dias 
Data de emissão: 14.09.2018 
Comprovativo n.º 087/2018 
 

Processo n.º 293/2018/OP/GI 
Nome: Francisco Morais Bernardo 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia  
Local: Rua Manuel Teixeira Gomes, lote 28, Bairro Tomada da 
Amoreira 
Data de emissão: 28.09.2018 
Comprovativo n.º 088/2018 

 
 
 
 

HABITAÇÃO 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pela Vereadora Ana 
Susana Oliveira dos Santos, ao abrigo do disposto no Despacho 
de Delegação e Subdelegação de Competências do Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, n.º 07/PRES/2018, de 12 de 
janeiro, no âmbito da Divisão de Habitação, referentes ao mês 
de setembro de 2018, nos termos da informação n.º 
Interno/2018/11267, de 2018.09.27 (edoc/2018/58489): 
 
Divisão de Habitação  
 
Setor de Gestão do Parque Habitacional (SGPH) 
 
EDOC/2018/47381 
Interno/2018/10410 de 2018/09/10 
Assunto: Comunicação de atualização ao valor de renda do fogo 
Prohabita II – Acordo 574 sito na Rua Alexandre Herculano, 43, 
7º C – Odivelas – Herculano Pimparel Lopes 
Decisão da Sra. Vereadora: "De acordo com o proposto face ao 
informado. Ao DJGFP/DFA, para efeitos de cabimento, 
compromisso e pagamento." 
Data da decisão: 2018/09/26  
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

15.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 18 de outubro de 2018 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

20.º ANIVERSÁRIO 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

 
 

CONDECORAÇÕES MUNICIPAIS 2018 
 

Presente para deliberação a “Proposta de atribuição das 
condecorações municipais (Medalhas de Honra do 
Município) no âmbito do 20.º aniversário do Município de 
Odivelas”. “A atribuição das condecorações municipais 
representam o reconhecimento público de cidadãos ou 
instituições que ao longo dos anos tenham contribuído de 
forma expressiva para fortalecer a nossa identidade local, 
pretende também, de forma simbólica, estimular, 
promover e enaltecer o serviço prestado voluntariamente 
à comunidade”, nos termos e no âmbito do Regulamento 
para Atribuição de Medalhas Municipais (RAMM), e de 
acordo com a Proposta n.º 7/PRES/2018, de 26 de 
setembro de 2018, aprovada na 19.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 3 de outubro 
de 2018, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 20 de 
2018, página 8), remetida pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal a Assembleia Municipal de Odivelas. 
 
 
Medalhas de Honra do Município:  
 
Susana de Carvalho Amador 
 
(Aprovado por maioria, através de escrutínio secreto, tendo obtido: 
29 votos a favor, 04 votos contra e 04 votos brancos) 
 
Gonçalo Ribeiro da Costa 
 
(Aprovado por maioria, através de escrutínio secreto, tendo obtido: 
25 votos a favor, 09 votos contra e 03 votos brancos) 
 
 
 
 

Ilídio Magalhães Ferreira 
 
(Aprovado por maioria, através de escrutínio secreto, tendo obtido: 
36 votos a favor, 00 votos contra e 01 voto branco) 
 
Luís Salmonete Rodrigues 
 
(Aprovado por maioria, através de escrutínio secreto, tendo obtido: 
35 votos a favor, 02 votos contra, 00 votos nulos) 
 
Medalha de Honra do Município a título póstumo: 
 
Augusto Abreu Lopes 
 
(Aprovado por maioria, através de escrutínio secreto, Tendo obtido: 
30 Votos a Favor, 05 Votos Contra e 02 Votos Brancos) 

 
 
 
 

SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO 
 

 
 

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO 

 
Presente para deliberação a “proposta de adjudicação de 
serviços de seguro de acidentes de trabalho”, 
nomeadamente a autorização de despesa para a prestação 
de serviços de seguro de acidentes de trabalho para os 
trabalhadores do Município de Odivelas, no valor de 
€320.000,00 (trezentos e vinte mil euros) ano. O contrato 
será celebrado pelo período de 1 ano, renovável por dois 
períodos de igual duração, perfazendo um valor total de 
€960.000,00 (novecentos e sessenta mil euros), de acordo 
com o constante na informação n.º interno 2018/9311, de 
2018.08.02, aprovada na 18.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 19 de 
setembro de 2018, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 19 de 2018, página 8), remetida pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal a Assembleia Municipal 
de Odivelas. 
 
(Aprovado por maioria) 
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REGIMENTO DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

 
 

PROPOSTA DE REGIMENTO DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS MANDATO 2017-2021 

 
Presente para deliberar a “proposta de aprovação do 
Regimento da Assembleia Municipal de Odivelas, 
Mandato 2017-2021”. 
 
Pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas 
foi proposto que a discussão do Ponto fosse suspensa e 
fosse retomada como primeiro Ponto da próxima Sessão 
da Assembleia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

16.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 25 de outubro de 2018 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

REGIMENTO DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

 
 

REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
MANDATO 2017-2021 

 
Presente para deliberação a “Proposta de Aprovação do 
Regimento da Assembleia Municipal de Odivelas, 
Mandato 2017-2021”. Nos termos da nota emitida pela 
Assembleia Municipal de Odivelas publicita-se as 
deliberações tomadas por aquele órgão no âmbito do 
ponto 1 da sua ordem de trabalhos. 
 
 
I – Aprovado por Unanimidade, a proposta apresentada 
pela Mesa e bancada do PAN ao Artigo 17º do 
Documento 1 - Proposta de nova redação e alterações de 
artigos consensualizados em Grupo de Trabalho, do 
Ponto 1 – (Continuação) Proposta de Aprovação do 
Regimento da Assembleia Municipal de Odivelas, 
Mandato 2017-2021; 
 
II – Aprovado por Unanimidade, a proposta apresentada 
pela Mesa e bancada do PAN ao Artigo 18º do 
Documento 1 - Proposta de nova redação e alterações de 
artigos consensualizados em Grupo de Trabalho, do 
Ponto 1 – (Continuação) Proposta de Aprovação do 
Regimento da Assembleia Municipal de Odivelas, 
Mandato 2017-2021; 
 
III – Aprovado por Unanimidade, a proposta apresentada 
pela bancada do PPD/PSD ao Artigo 29º do Documento 
1 - Proposta de nova redação e alterações de artigos 
consensualizados em Grupo de Trabalho, do Ponto 1 – 
(Continuação) Proposta de Aprovação do Regimento da 
Assembleia Municipal de Odivelas, Mandato 2017-2021; 
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IV – Aprovado por Unanimidade, a proposta apresentada 
pela Mesa ao Artigo 35º do Documento 1 - Proposta de 
nova redação e alterações de artigos consensualizados em 
Grupo de Trabalho, do Ponto 1 – (Continuação) Proposta 
de Aprovação do Regimento da Assembleia Municipal de 
Odivelas, Mandato 2017-2021; 
 
V – Aprovado por Unanimidade, a proposta apresentada 
pela Mesa ao Artigo 40º do Documento 1 - Proposta de 
nova redação e alterações de artigos consensualizados em 
Grupo de Trabalho, do Ponto 1 – (Continuação) Proposta 
de Aprovação do Regimento da Assembleia Municipal de 
Odivelas, Mandato 2017-2021; 
 
VI - Aprovado por Unanimidade, a proposta apresentada 
pela Mesa ao Artigo 42º do Documento 1 - Proposta de 
nova redação e alterações de artigos consensualizados em 
Grupo de Trabalho, do Ponto 1 – (Continuação) Proposta 
de Aprovação do Regimento da Assembleia Municipal de 
Odivelas, Mandato 2017-2021; 
 
VII – Aprovado por Unanimidade, a proposta apresentada 
pela Mesa ao Artigo 44º do Documento 1 - Proposta de 
nova redação e alterações de artigos consensualizados em 
Grupo de Trabalho, do Ponto 1 – (Continuação) Proposta 
de Aprovação do Regimento da Assembleia Municipal de 
Odivelas, Mandato 2017-2021; 
 
VIII – Aprovado por Unanimidade, a proposta apresentada 
pela Mesa e bancada do PAN ao Artigo 46º do 
Documento 1 - Proposta de nova redação e alterações de 
artigos consensualizados em Grupo de Trabalho, do 
Ponto 1 – (Continuação) Proposta de Aprovação do 
Regimento da Assembleia Municipal de Odivelas, 
Mandato 2017-2021; 
 
IX – Aprovado por Unanimidade, a proposta apresentada 
pela Mesa e bancada do PAN ao Artigo 56º do 
Documento 1 - Proposta de nova redação e alterações de 
artigos consensualizados em Grupo de Trabalho, do 
Ponto 1 – (Continuação) Proposta de Aprovação do 
Regimento da Assembleia Municipal de Odivelas, 
Mandato 2017-2021; 
 
X – Aprovado por Unanimidade, a proposta apresentada 
pela bancada do BE ao Artigo 79º do Documento 1 - 
Proposta de nova redação e alterações de artigos 
consensualizados em Grupo de Trabalho, do Ponto 1 – 
(Continuação) Proposta de Aprovação do Regimento da 
Assembleia Municipal de Odivelas, Mandato 2017-2021; 
 
XI – Aprovado por Unanimidade, a proposta apresentada 
pela bancada do PAN ao Artigo 80º do Documento 1 - 
Proposta de nova redação e alterações de artigos 
consensualizados em Grupo de Trabalho, do Ponto 1 – 
(Continuação) Proposta de Aprovação do Regimento da 
Assembleia Municipal de Odivelas, Mandato 2017-2021; 
 
 
 

XII – Aprovado por Unanimidade, a proposta apresentada 
pela Mesa PAN ao Artigo 81º do Documento 1 - 
Proposta de nova redação e alterações de artigos 
consensualizados em Grupo de Trabalho, do Ponto 1 – 
(Continuação) Proposta de Aprovação do Regimento da 
Assembleia Municipal de Odivelas, Mandato 2017-2021; 
 
XIII – Aprovado por Unanimidade, a nova redação do 
Artigo 2º do Documento 2 - Nova redação de artigos 
alterados em conformidade com as disposições legais, 
correções gramaticais e funcionamento da Assembleia, do 
Ponto 1 – (Continuação) Proposta de Aprovação do 
Regimento da Assembleia Municipal de Odivelas, 
Mandato 2017-2021; 
 
XIV – Aprovado por Unanimidade, a nova redação do 
Artigo 3º do Documento 2 - Nova redação de artigos 
alterados em conformidade com as disposições legais, 
correções gramaticais e funcionamento da Assembleia, do 
Ponto 1 – (Continuação) Proposta de Aprovação do 
Regimento da Assembleia Municipal de Odivelas, 
Mandato 2017-2021; 
 
XV – Aprovado por Unanimidade, a nova redação do 
Artigo 4º do Documento 2 - Nova redação de artigos 
alterados em conformidade com as disposições legais, 
correções gramaticais e funcionamento da Assembleia, do 
Ponto 1 – (Continuação) Proposta de Aprovação do 
Regimento da Assembleia Municipal de Odivelas, 
Mandato 2017-2021; 
 
XVI – Aprovado por Unanimidade, a nova redação do 
Artigo 8º do Documento 2 - Nova redação de artigos 
alterados em conformidade com as disposições legais, 
correções gramaticais e funcionamento da Assembleia, do 
Ponto 1 – (Continuação) Proposta de Aprovação do 
Regimento da Assembleia Municipal de Odivelas, 
Mandato 2017-2021; 
 
XVII – Aprovado por Unanimidade, a nova redação do 
Artigo 39º do Documento 2 - Nova redação de artigos 
alterados em conformidade com as disposições legais, 
correções gramaticais e funcionamento da Assembleia, do 
Ponto 1 – (Continuação) Proposta de Aprovação do 
Regimento da Assembleia Municipal de Odivelas, 
Mandato 2017-2021; 
 
XVIII – Aprovado por Unanimidade, a nova redação do 
Artigo 41º do Documento 2 - Nova redação de artigos 
alterados em conformidade com as disposições legais, 
correções gramaticais e funcionamento da Assembleia, do 
Ponto 1 – (Continuação) Proposta de Aprovação do 
Regimento da Assembleia Municipal de Odivelas, 
Mandato 2017-2021; 
 
XIX – Aprovado por Unanimidade, a nova redação do 
Artigo 45º do Documento 2 - Nova redação de artigos 
alterados em conformidade com as disposições legais, 
correções gramaticais e funcionamento da Assembleia, do 
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Ponto 1 – (Continuação) Proposta de Aprovação do 
Regimento da Assembleia Municipal de Odivelas, 
Mandato 2017-2021; 
 
XX – Aprovado por Maioria com os votos a favor do PS e 
a abstenção da bancada do PAN, a proposta apresentada 
pela Mesa ao Artigo 36º (n.º 2) do Documento 3 - 
Propostas sem consensualização para votação em 
plenário, do Ponto 1 – (Continuação) Proposta de 
Aprovação do Regimento da Assembleia Municipal de 
Odivelas, Mandato 2017-2021; 
 
XXI – Aprovado por Maioria com os votos a favor do PS e 
a abstenção da bancada do PAN, a proposta apresentada 
pela bancada do PS ao Artigo 40º (n.º 3) do Documento 3 
- Propostas sem consensualização para votação em 
plenário, do Ponto 1 – (Continuação) Proposta de 
Aprovação do Regimento da Assembleia Municipal de 
Odivelas, Mandato 2017-2021; 
 
XXII – Aprovada por Maioria com os votos a favor do PS 
e o voto contra da bancada do PAN, a proposta 
apresentada pela Mesa ao Artigo 40º (n.º 4) do 
Documento 3 - Propostas sem consensualização para 
votação em plenário, do Ponto 1 – (Continuação) 
Proposta de Aprovação do Regimento da Assembleia 
Municipal de Odivelas, Mandato 2017-2021; 
 
XXIII – Aprovada por Maioria com os votos a favor do PS 
e a abstenção da bancada do PAN, a proposta apresentada 
pela Mesa ao Artigo 40º (n.º 7) do Documento 3 - 
Propostas sem consensualização para votação em 
plenário, do Ponto 1 – (Continuação) Proposta de 
Aprovação do Regimento da Assembleia Municipal de 
Odivelas, Mandato 2017-2021; 
 
XXIV – Aprovada por Unanimidade, a proposta 
apresentada pela Mesa ao Artigo 41º (n.º 7) do 
Documento 3 - Propostas sem consensualização para 
votação em plenário, do Ponto 1 – (Continuação) 
Proposta de Aprovação do Regimento da Assembleia 
Municipal de Odivelas, Mandato 2017-2021; 
 
XXV – Aprovada por Unanimidade, a proposta apresentada 
pela Mesa ao Artigo 41º (n.º 8) do Documento 3 - 
Propostas sem consensualização para votação em 
plenário, do Ponto 1 – (Continuação) Proposta de 
Aprovação do Regimento da Assembleia Municipal de 
Odivelas, Mandato 2017-2021; 
 
XXVI – Aprovada por Unanimidade, a proposta 
apresentada pela Mesa ao Artigo 41º (n.º 9) do 
Documento 3 - Propostas sem consensualização para 
votação em plenário, do Ponto 1 – (Continuação) 
Proposta de Aprovação do Regimento da Assembleia 
Municipal de Odivelas, Mandato 2017-2021; 
 
 
 
 

XXVII – Aprovada por Unanimidade, a proposta 
apresentada pela Mesa ao Artigo 43º (n.º 2) do 
Documento 3 - Propostas sem consensualização para 
votação em plenário, do Ponto 1 – (Continuação) 
Proposta de Aprovação do Regimento da Assembleia 
Municipal de Odivelas, Mandato 2017-2021; 
 
[Publica-se em anexo ao presente boletim o “Regimento da 
Assembleia Municipal de Odivelas, mandado 2017-2021”, com os 
artigos que foram alterados, na sua versão final conforme o 
deliberado na presente sessão.] 

 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DAS ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS 

 

 
 

ADESÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS À 
ANAM 

 
Adesão da Assembleia Municipal de Odivelas à 
Associação Nacional das Assembleias Municipais 
(ANAM), sendo a mesma representada pelo respetivo 
presidente da assembleia, aceitação dos Estatutos da 
Associação Nacional das Assembleias Municipais bem 
como o pagamento da quota anual para o ano de 2018, no 
valor de € 1750,00 (mil setecentos e cinquenta euros), 
aprovada em Assembleia Geral da ANAM. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ATAS 
 

 
 

ATAS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Presente para deliberação as seguintes atas da Assembleia 
Municipal de Odivelas: 
 
Ata n.º 1/2017-2021, referente à 1.ª sessão após instalação 
da Assembleia Municipal de Odivelas para o quadriénio de 
2017/2021, realizada a 25 de outubro de 2017; 
 
Ata n.º 2/2017-2021, referente à 1.ª sessão extraordinária 
do quadriénio de 2017/2021 da Assembleia Municipal de 
Odivelas, realizada a 22 de novembro de 2017; 
 
Ata n.º 3/2017-2021, referente à 2.ª sessão extraordinária 
do quadriénio de 2017/2021 da Assembleia Municipal de 
Odivelas, realizada a 30 de novembro de 2017; 
 
Ata n.º 4/2017-2021, referente à 3.ª sessão extraordinária 
do quadriénio de 2017/2021 da Assembleia Municipal de 
Odivelas, realizada a 11 de dezembro de 2017; 
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Ata n.º 5/2017-2021, referente à 1.ª sessão ordinária do 
quadriénio de 2017/2021 da Assembleia Municipal de 
Odivelas, realizada a 20 de dezembro de 2017; 
 
Ata n.º 6/2017, referente à 4.ª sessão extraordinária de 
2017 da Assembleia Municipal de Odivelas, realizada a 21 
de dezembro de 2017; 
 
Ata n.º 7/2017-2021, referente à 5.ª sessão extraordinária 
do quadriénio de 2017/2021 da Assembleia Municipal de 
Odivelas, realizada a 27 de dezembro de 2017; 
 
(Aprovadas por unanimidade, dos presentes em cada uma 
das referidas sessões) 
 
 
 
 
 
 





Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIX - N.º 21 – 30 de outubro de 2018 

41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE 
 

FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 
 
 
 
 

REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

MANDATO 2017-2021 
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REGULAMENTO MUNICIPAL DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

PREÂMBULO 

Sendo preocupação da autarquia, a observância das normas de segurança e a prevenção dos acidentes 

de trabalho, a avaliação, a correção e o controlo dos fatores de risco que possam afetar o trabalhador no 

seu local de trabalho, impõe-se a atualização das condições que garantam, simultaneamente, tanto 

quanto possível, a segurança e conforto para todos os trabalhadores. 

O regulamento atualmente em vigor remonta ao ano de 2002, encontrando-se, assim, desajustado às 

necessidades atuais dos serviços, pelo que se torna necessário a sua revisão, adotando os 

ajustamentos aqui contemplados, dada a especial relevância que assumem na manutenção da 

integridade física e saúde dos trabalhadores. 

Em face disso e em cumprimento do disposto na Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, no que respeita ao 

Mapa de Pessoal, cuja caracterização dos postos de trabalho nele contidos assenta, em primeiro lugar, 

na atribuição, competência ou atividade que o seu ocupante se destina a cumprir ou a executar, 

considera-se necessária a atualização do Regulamento de Fardamentos e Equipamentos de Proteção 

Individual que discipline, no âmbito do Município de Odivelas, de ora em diante abreviadamente 

designado por MO, a utilização, aquisição e distribuição dos mesmos. 

Não obstante a prioridade que deverá ser dada à proteção coletiva, o certo é que, por existirem 

situações em que não é possível a utilização de proteção coletiva ou em complemento desta, a proteção 

individual desempenha um papel relevante na proteção do trabalhador.  

Por outro lado, a utilização do fardamento permite a identificação do trabalhador como elemento 

integrante da organização, o que na Administração Pública e em particular no caso das autarquias 

locais, se revela indispensável. 

Nestes termos, a presente atualização é elaborada ao abrigo do disposto no art.º 241º da Constituição 

da República Portuguesa, na alínea k), do nº 1, do art.º 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, na 

Lei nº 102/2009, de 10 de setembro, com a redação dada pela Lei nº 3/2014, de 28 de janeiro, bem 

como na Lei nº 35/2014, de 20 de junho, com as respetivas alterações. 

Após parecer das Organizações Sindicais e dos Trabalhadores, na ausência dos seus Representantes 

para a Segurança e a Saúde no Trabalho, é aprovado o presente Regulamento Municipal de 

Fardamentos e Equipamentos de Proteção Individual. 
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CAPÍTULO I 

ARTIGO 1.º 

Objetivo 

O presente regulamento estabelece as normas que disciplinam a aquisição, distribuição, utilização, 

duração e manutenção dos fardamentos e equipamentos de proteção individual, no âmbito do MO. 

ARTIGO 2.º 

Âmbito da Aplicação 

Sem prejuízo de eventuais alterações, este regulamento aplica-se: 

a) Aos trabalhadores que exerçam as funções constantes dos anexos I e II; 

b) Aos trabalhadores em exercício de funções no Serviço Municipal de Proteção Civil (Anexo III); 

c) Aos trabalhadores equiparados por despacho do Presidente da Câmara a Agentes de 

Autoridade Administrativa (Anexo IV); 

d) Aos trabalhadores que prestem atendimento ao público na Loja do Cidadão, Loja do Turismo, 

Bibliotecas e outros serviços afins e aos que prestem serviço de protocolo em sessões solenes e 

cerimónias oficiais (Anexo V); 

e) Aos trabalhadores que prestem apoio às iniciativas municipais (Anexo VI); 

CAPÍTULO II 

ARTIGO 3.º 

Adequação dos Equipamentos de Proteção Individual e Fardamento às funções exercidas 

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), bem como o fardamento devem ser adequados às 

funções efetivamente exercidas pelos trabalhadores, não obstante a categoria/carreira em que os 

mesmos se encontrem inseridos. 

ARTIGO 4.º 

Características gerais dos equipamentos de proteção individual 

1. Os EPI devem apresentar as seguintes características gerais: 

a) Ser ajustados aos riscos que se pretendam anular ou diminuir; 
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b) Ser compatíveis com o tipo de trabalho e com outros EPI que seja necessário utilizar 

simultaneamente; 

c) Ser o mais confortáveis e ergonómicos possível; 

d) Constituírem, sempre que tecnicamente possível, o mínimo embaraço ou obstáculo aos 

movimentos e destreza do trabalhador; 

e) Os capacetes de proteção individual deverão apresentar o logótipo do Município. 

2. Os equipamentos de proteção individual não deverão constituir, eles próprios, risco de acidente 

para o trabalhador. 

ARTIGO 5.º 

Características gerais do fardamento 

1. O fardamento deve oferecer bem-estar e proteção aos trabalhadores, através de um desenho e 

confeção adequados, permitindo uma total liberdade de movimentos, permeabilidade à 

transpiração e proteção contra os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no meio de 

trabalho. 

2. O fardamento deverá ser adequado à época do ano em que é utilizado. 

3. O fardamento deverá apresentar o logótipo do Município. 

4. Nos fardamentos dos balcões de atendimento ao público deve ser usada uma placa identificativa 

contendo, para além do logótipo do Município, o nome e a categoria/carreira do trabalhador, a 

qual deve ser colocada na lapela, do lado esquerdo, ou em lugar correspondente no restante 

vestuário. 

CAPÍTULO III 

ARTIGO 6.º 

Utilização 

1. Nos casos aplicáveis, é obrigatório o uso de fardamento sempre que o trabalhador se apresente 

ao serviço. 

2. É obrigatória a utilização de EPI adequados nas seguintes situações: 

a) Como único meio quando o trabalhador se expõe, diretamente, a um risco não suscetível de ser 

anulado ou reduzido através da proteção coletiva; 
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b) Como complemento de outros meios que não assegurem totalmente a proteção do trabalhador; 

c) Como recurso temporário ou em casos de emergência. 

3. O EPI e o fardamento serão de uso estritamente individual, sendo proibida a sua partilha ou 

troca entre trabalhadores. 

4. Excetua-se do disposto no número anterior, os equipamentos que sejam utilizados sobre a 

roupa, tais como, aventais, manguitos, perneiras e casacos de crute. 

5. Só será permitida a utilização de fardamento e de equipamentos de proteção individual 

fornecidos pelo Município. 

6. Consideram-se fiéis depositários e responsáveis pelo fardamento e EPI, os trabalhadores a 

quem lhe seja concedido esse tipo de material. 

7. É expressamente proibido: 

a) Usar o fardamento e EPI ou qualquer dos seus componentes fora do serviço, para além do 

tempo indispensável ao trajeto de/ou para o local de trabalho; 

b) Usar no fardamento e EPI quaisquer emblemas ou distintivos que não sejam autorizados pelos 

serviços do MO; 

c) Usar fardamento diferente daquele que estiver previsto no presente regulamento ou que venha a 

ser autorizado. 

8. Os trabalhadores que deixem, por qualquer motivo, de exercer funções que lhe confiram a 

utilização de fardamento e equipamento de proteção individual, ou mesmo que deixem de 

trabalhar no MO, devem entregar ao respetivo superior hierárquico todas as peças de 

fardamento e EPI que lhe tenham sido distribuídas dentro do prazo de durabilidade, até ao último 

dia do exercício de funções.  

ARTIGO 7.º 

Requisição, Aquisição e Entrega 

1. A gestão e requisição dos fardamentos e EPI são da responsabilidade de cada serviço que deles 

necessite, enviando os elementos necessários para o processo de aquisição à Unidade 

Orgânica responsável pela área do aprovisionamento, de acordo com o estabelecido no 

presente regulamento, nomeadamente os tipos, quantidades, tamanhos e demais requisitos 

mediante a adequada previsão em orçamento.  
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2. O serviço responsável pela Segurança e Saúde no Trabalho deverá emitir parecer técnico sobre 

a aquisição de fardamento e de EPI requisitados, tendo em consideração os riscos e as 

exigências a que os trabalhadores estejam expostos no desenvolvimento das suas funções. 

3. Os trabalhadores deverão solicitar ao seu superior hierárquico, atempadamente, o equipamento 

de proteção individual, sempre que prevejam que o que possuem deixará de oferecer, a curto 

prazo, um nível de proteção normal e adequado. 

4. A requisição do fardamento e do EPI será efetuada através de informação do superior 

hierárquico, devidamente fundamentada. 

5. A aquisição de equipamentos de proteção individual deverá ser efetuada em conformidade com 

as Normas e requisitos de homologação oficialmente reconhecidos. 

6. Na aquisição de calçado específico adequado, deverão ser tomadas em consideração eventuais 

deficiências físicas dos trabalhadores, medicamente justificadas. 

7. No momento de entrega do fardamento e equipamentos de proteção individual, o trabalhador 

deverá verificar a sua integridade e dar conhecimento ao respetivo superior hierárquico de 

qualquer deficiência suscetível de diminuir o seu nível de proteção. 

8. As entregas de fardamentos e de EPI serão realizadas antes de esgotado o limite de duração 

máximo dos mesmos, mediante devolução do material idêntico danificado. 

 

ARTIGO 8.º 

Controlo e Registos 

1. Os vários serviços onde existam trabalhadores com direito a fardamento e EPI deverão possuir 

ficha/registo individual por trabalhador (constante do anexo VII e VIII do presente regulamento), 

onde serão discriminados para cada um dos referidos trabalhadores os artigos distribuídos e as 

respetivas datas de entrega. 

2. A entrega e o recebimento, quando a ele haja lugar, serão efetuados nos respetivos serviços em 

troca do antigo fardamento e EPI, assinando o trabalhador, de forma legível, a ficha/registo 

individual. 

3. Esse registo, após preenchido, deverá ser remetido ao serviço com competências nas áreas da 

Segurança e da saúde no trabalho e o equipamento ou fardamento antigo, deverá ser remetido 

ao serviço responsável pelo aprovisionamento. 
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4. No ato de entrega do fardamento e EPI, todos os trabalhadores serão informados sobre a 

utilização, durabilidade, funcionalidade dos equipamentos fornecidos, bem como das suas 

responsabilidades em relação aos mesmos, através de informação escrita fornecida pelo serviço 

com competência na sua entrega. 

ARTIGO 9.º 

Duração 

1. A duração normal do fardamento será de dois anos, ou degradação, consoante o que ocorra 

primeiro. 

2. A duração normal dos EPI, salvo indicação específica no próprio EPI de um prazo de validade 

diferente, será de: 

a) dois anos ou degradação - calçado, auriculares e capacete; 

b) até degradação - restante equipamento. 

3. A contagem dos prazos de duração das peças inicia-se na data em que as peças são entregues 

ao trabalhador. 

4. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 2 e 3 do presente artigo, os serviços da Autarquia zelarão 

pela validade dos EPI, atendendo, nomeadamente, às indicações do fabricante. 

ARTIGO 10.º 

Manutenção e Conservação 

1. A manutenção do fardamento e EPI deve ser adequada, utilizando-se para o efeito produtos de 

limpeza que não coloquem em causa as suas características, nem a saúde e segurança do 

trabalhador. 

2. Durante o período em que os EPI não sejam utilizados deverão ser mantidos em locais limpos e 

secos e, se possível, isolados em recipientes ou sacos, de acordo com as indicações do 

fabricante. 

3. No final do período de trabalho, o fardamento e equipamentos de proteção individual deverão, 

sempre que possível, ficar armazenados nas instalações municipais, em conformidade com as 

indicações do fabricante, salvo quando necessitem de manutenção, conservação e limpeza. 
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CAPÍTULO IV 

Responsabilidades 

ARTIGO 11º 

Deveres do Município 

1. É da responsabilidade do MO garantir aos seus trabalhadores o fornecimento gratuito do 

fardamento e do EPI necessários ao desenvolvimento das suas funções e atribuições, bem 

como da sua substituição, nos termos previstos neste Regulamento, sem prejuízo do previsto no 

ponto 5, do artº 13º. 

2. O MO deverá informar e formar os seus trabalhadores sobre a necessidade e modo de 

utilização, manutenção e conservação do fardamento e EPI, assim como dos riscos inerentes ao 

incumprimento das regras de segurança. 

3. A desinfeção e lavagem do vestuário contaminado com agentes químicos e biológicos são da 

responsabilidade do MO. 

4. Através do serviço responsável pela Segurança e Saúde no Trabalho, o MO deverá assegurar o 

parecer técnico, relativamente à escolha e aquisição de todos os EPI, garantindo que aqueles 

sejam os mais adequados aos trabalhadores e às tarefas a desenvolver. 

ARTIGO 12º 

Deveres dos Dirigentes 

1. Sempre que se verifique nova afetação de pessoal ao serviço ou a novas funções, as chefias 

devem informar, fornecendo todos os dados necessários, à Unidade Orgânica responsável pela 

área do aprovisionamento, com vista à aquisição do fardamento e EPI a atribuir ao trabalhador. 

2. Os superiores hierárquicos deverão assegurar que os trabalhadores sob sua responsabilidade 

cumprem as normas de utilização, limpeza e conservação do fardamento e EPI, sendo 

solidariamente responsáveis pelas infrações que não sejam prontamente participadas. Deverão, 

ainda, assegurar que os trabalhadores possuem formação adequada para a utilização dos EPI. 

3. Cabe aos dirigentes participar superiormente dos trabalhadores sob a sua responsabilidade pelo 

uso indevido, desaparecimento ou inutilização dolosa do fardamento e do EPI que lhes foi 

atribuído, bem como pela não utilização dos EPI, que coloque em causa a sua segurança e 

saúde ou a de terceiros, em trabalhos onde a sua utilização esteja prevista e para a qual tenham 

sido informados. 
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4. É da responsabilidade das chefias informar os seus trabalhadores dos riscos a que estão 

expostos, assegurando a necessária informação e formação sobre a correta utilização das 

máquinas e equipamentos. Cabe, ainda, às chefias propor a necessária formação em matéria de 

segurança e saúde no trabalho, mediante a afetação de novos trabalhadores ao serviço ou a 

novas funções. 

5. As chefias devem tomar as diligências necessárias para a substituição do fardamento ou EPI 

que manifeste alguma deficiência após a sua receção ou antes do tempo previsto, 

providenciando a entrega do material a ser substituído, nomeadamente à Unidade Orgânica 

responsável pela área do aprovisionamento. 

6. Sempre que se preveja, as chefias devem informar serviço responsável pela Segurança e Saúde 

no Trabalho, sobre a inclusão de funções não previstas neste regulamento, bem como da 

eventual inadequação dos EPI, ou mesmo da existência ou surgimento de riscos não 

identificados. 

ARTIGO 13º 

Deveres dos Trabalhadores 

1. No desenvolvimento das suas funções ao serviço do Município os trabalhadores devem utilizar o 

fardamento que lhes foi atribuído, salvo situações excecionais, devidamente fundamentadas e 

superiormente autorizadas. 

2. Em trabalhos que impliquem riscos que possam colocar em causa a sua saúde e segurança, 

bem como a de terceiros, os trabalhadores devem utilizar o EPI que lhes foi atribuído, cumprindo 

todas as normas de utilização. 

3. Cabe aos trabalhadores garantir a manutenção, conservação e limpeza do fardamento e do EPI 

que lhe estão atribuídos, de acordo com as respetivas normas. 

4. Os trabalhadores devem, também, garantir de acordo com as respetivas normas, a manutenção, 

conservação e limpeza de todos os equipamentos de proteção, ainda que de utilização coletiva, 

e o seu armazenamento nas instalações municipais. 

5. O trabalhador a quem foi distribuído fardamento e EPI, pode, em caso de dolo, ser compelido a 

substituí-lo no todo ou em parte, assumindo o respetivo custo. 

6. É da responsabilidade dos trabalhadores verificar a integridade do fardamento e do EPI no 

momento da sua receção e, no prazo máximo de 5 dias úteis, dar conhecimento ao respetivo 

superior hierárquico de qualquer deficiência. 
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7. Os trabalhadores devem comunicar superiormente a necessidade de substituição de fardamento 

ou de EPI, sempre que estes apresentem desgaste ou deterioração que ponha em causa o fim a 

que se destinam. A substituição deve ser efetuada mediante a entrega dos equipamentos a 

substituir. 

8. Sempre que solicitado, os trabalhadores devem colaborar com o serviço responsável pela 

Segurança e Saúde no Trabalho. 

9. Os trabalhadores têm o dever de participar nas ações de formação e informação que lhes forem 

propostas em matéria de segurança e de saúde, relativas à execução das suas funções. 

ARTIGO 14º 

Deveres do Serviço responsável pela Segurança e Saúde no Trabalho 

1. É da competência do Serviço responsável pela Segurança e de Saúde no Trabalho (SSST) do 

MO, propor ou emitir parecer técnico sobre a aquisição de fardamento e de EPI, definindo as 

características do EPI, tendo em consideração os riscos e as exigências a que os trabalhadores 

estejam expostos no desenvolvimento das suas funções. 

2. É dever do SSST acompanhar a evolução técnica e científica, relativamente a normas e 

recomendações sobre segurança e qualidade, promovendo a atualização dos EPI utilizados. 

3. Cabe ao SSST, promover a avaliação concertada dos EPI e fardamentos propostos neste 

regulamento, com as chefias das várias Unidades Orgânicas e com os representantes dos 

trabalhadores para a SST. 

ARTIGO 15º 

Deveres dos Representantes dos trabalhadores para a segurança e a saúde no trabalho 

1. Cabe aos Representantes dos trabalhadores para a segurança e a saúde no trabalho (RTSST) 

participar na avaliação do presente regulamento e pronunciar-se quanto à sua atualização ou a 

alterações que entendam convenientes. 

2. É dever dos RTSST analisar quaisquer situações de não cumprimento do regulamentado neste 

documento, propondo medidas ou ações que considerem adequadas para a correta aplicação 

deste regulamento. 
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CAPÍTULO V 

ARTIGO 16.º 

Aquisição de Fardamento e Equipamentos de Proteção Individual não Previstos no Regulamento 

A aquisição de fardamento e equipamentos de proteção individual não previstos nos anexos do presente 

regulamento, deverá ser proposta ao Presidente da Câmara Municipal pelos serviços que deles 

necessitem, após parecer do serviço com competências em matéria de Segurança e Saúde no Trabalho 

e dos Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e a Saúde no Trabalho. 

ARTIGO 17.º 

Resolução de situações não previstas no Regulamento 

As situações não previstas no presente regulamento serão resolvidas pelo Presidente da Câmara 

Municipal, após parecer do serviço com competência na área da Segurança e Saúde no Trabalho e dos 

Representantes dos Trabalhadores para a Segurança e a Saúde no Trabalho. 

ARTIGO 18.º 

Legislação aplicável 

Para além do disposto no presente regulamento, aplicar-se-á a legislação vigente, bem como outra 

regulamentação nacional ou comunitária sobre a matéria. 

ARTIGO 19.º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no primeiro dia útil do mês seguinte à sua publicitação no 

Boletim Municipal. 

ARTIGO 20.º 

Revogação 

Com a entrada em vigor do presente Regulamento, fica revogado o regulamento anterior, aprovado na 

2.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 23 de janeiro de 2002 e na 2.ª Reunião da 

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Odivelas, de 13 de fevereiro de 2002. 
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ANEXO I 

 

Equipamentos de Proteção Individual 
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Nota técnica de recomendação:  

Na escolha dos capacetes deverá acautelar-se que o mesmo tem a respetiva marcação CE, o 

nome do fabricante, o país de origem, o mês e ano de fabrico e o número da Norma Europeia, 

que define as suas características, de acordo com o fim a que se destina. 

Como boa prática e para melhor identificação dos responsáveis em obra, considerando ainda as 

funções desenvolvidas no município, a cor do capacete deverá respeitar a função do 

trabalhador, de acordo com a seguinte recomendação: 

• Encarregados e chefes de equipa – cor branca; 

• Canalizadores e eletricistas – cor azul; 

• Operacionais – cor amarela; 

• Manobradores de máquinas – cor laranja. 
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ANEXO II 

 

Fardamentos 
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Anexo III – Proteção Civil 
 

 

Equipamentos de Proteção Individual 
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Fardamentos 
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Anexo IV – Divisão de Fiscalização 
 

(Trabalhadores designados por despacho do Presidente da Câmara a equiparados a Agentes 

de Autoridade Administrativa) 
 

Equipamentos de Proteção Individual 
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Fardamentos 
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Anexo V  

 

Atendimento ao público nas Loja(s) do Munícipe, Lojas Jovens, Bibliotecas e outros serviços afins;  

Iniciativas protocolares 
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Anexo VI 
 

Iniciativas Municipais 
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ANEXO VII 

 

Registo de entrega de fardamento 
 

 

Registo de entrega de Fardamento 

Nome do trabalhador:  

Nº de funcionário:  

Categoria Profissional:  

Função:  

Unidade Orgânica:  

Nome do responsável 

pela entrega: 
 

Designação do Fardamento 
Código do 

artigo 
Tamanho Quantidade 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Declaração 

 

Declaro que recebi o(s) artigo(s) acima mencionado(s) e sou conhecedor das regras da sua utilização no 

desempenho das minhas funções e para a minha segurança. Comprometo-me a usá-lo corretamente, de 

acordo com as instruções recebidas, a conservá-lo e a participar todas as deficiências que tenha 

conhecimento. 

 

Assinaturas: 

 

O trabalhador: ______________________________________________Data:____________ 
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ANEXO VIII 

 

Registo de entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
 

 

Registo de entrega de Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) 

Nome do trabalhador:  

Nº de funcionário:  

Categoria Profissional:  

Função:  

Unidade Orgânica:  

Nome do responsável 

pela entrega: 
 

Designação do EPI 
Código do 

artigo 
Tamanho Quantidade 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Declaração 

 

Declaro que recebi o(s) artigo(s) acima mencionado(s) e sou conhecedor das regras da sua utilização no 

desempenho das minhas funções e para a minha segurança. Comprometo-me a usá-lo corretamente, de 

acordo com as instruções recebidas, a conservá-lo e a participar todas as deficiências que tenha 

conhecimento. 

 

Assinaturas: 

 

O trabalhador: ______________________________________________Data:____________ 
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PREÂMBULO 

 

 

O regimento constitui o instrumento fundamental para regular o funcionamento da assembleia 

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

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

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

poderes públicos para os problemas com que se confrontam. 

 

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

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

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

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

mesmo fim. 
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CAPÍTULO I 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, SEUS MEMBROS E GRUPOS MUNICIPAIS 

 

SECÇÃO I 

Assembleia Municipal 

 

Artigo 1.º 

Natureza e âmbito do mandato 

 

1. A Assembleia Municipal de Odivelas é o órgão deliberativo do município de Odivelas, sendo 

constituída por 33 membros eleitos pelo colégio eleitoral do município e pelos (as) 4 

presidentes de juntas de freguesia que a integram. 

 

2. Os membros da Assembleia Municipal representam os (as) munícipes residentes na área do 

município de Odivelas. 

 

3. A atividade dos membros da Assembleia Municipal visa a salvaguarda dos interesses 

dos (as) munícipes e a prossecução da realização das necessidades coletivas. 

 

 

Artigo 2º 

Fontes normativas e funcionamento 

 

1. A constituição, a composição e a competência da Assembleia Municipal são as fixadas e 

definidas por lei e por este regimento. 

 

2. O funcionamento da Assembleia Municipal rege-se por este regimento e pelas normas legais 

aplicáveis às autarquias locais, designadamente, o previsto na lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, na sua redação atual, e pela lei nº 75/2013 de 12 de setembro. 

 

 

Artigo 3.º 

Competências da Assembleia Municipal 

 

1. Compete à Assembleia Municipal: 
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a) Eleger, por voto secreto, o(a) Presidente da Mesa e 2 Secretários (as); 

 

b) Elaborar e aprovar o seu regimento; 

 

c) Acompanhar e fiscalizar a atividade da Câmara Municipal, dos serviços municipalizados e 

intermunicipalizados, das fundações e das empresas municipais; 

 

d) Acompanhar, com base em informação útil da Câmara Municipal, facultada em tempo 

oportuno, a atividade desta e os respetivos resultados, nas associações e federações de 

municípios, empresas, cooperativas, fundações ou outras entidades em que o 

município detenha alguma participação no respetivo capital social ou equiparado; 

 

e) Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do(a) Presidente da 

Câmara Municipal acerca da atividade do município, bem como da situação financeira do 

mesmo, informação essa que deve ser enviada ao (à) Presidente da Assembleia 

Municipal com a antecedência de cinco dias sobre a data do início da sessão, para que 

conste da respetiva ordem do dia. Esta informação deve ser enviada aos membros da 

Assembleia Municipal, com a antecedência mínima de dois dias úteis, sobre a data do início 

da sessão; 

 

f) Solicitar e receber informações, através da Mesa, sobre assuntos de interesse para a 

autarquia e sobre a execução de deliberações anteriores, o que pode ser requerido por 

qualquer membro em qualquer momento; 

 

g) Aprovar referendos locais, sob proposta quer de membros da Assembleia Municipal, 

quer da Câmara Municipal, quer dos (as) cidadãos (ãs) eleitores (as), nos termos da lei; 

 

h) Apreciar a recusa, por ação ou omissão, de quaisquer informações e documentos, por 

parte da Câmara Municipal ou dos seus membros, que obstem à realização de ações de 

acompanhamento e fiscalização; 

 

i) Conhecer e tomar posição sobre os relatórios definitivos, resultantes de ações tutelares 

ou de auditorias executadas sobre a atividade dos órgãos e serviços municipais; 
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j) Deliberar sobre a constituição de delegações, comissões ou grupos de trabalho para 

estudo dos problemas relacionados com as atribuições próprias da autarquia, sem 

interferência no funcionamento e na atividade normal da Câmara Municipal; 

 

k) Votar moções de censura à Câmara Municipal, em avaliação da ação desenvolvida pela 

mesma ou por qualquer dos seus membros; 

 

l) Discutir, a pedido de quaisquer dos titulares do direito de oposição, o relatório a que se 

refere o Estatuto do Direito de Oposição; 

 

m) Elaborar e aprovar, nos termos da lei, o regulamento do conselho municipal de 

segurança; 

 

n) Tomar posição perante os órgãos do poder central sobre assuntos de interesse para a 

autarquia; 

 

o) Deliberar sobre recursos interpostos de marcação de faltas injustificadas aos seus 

membros; 

 

p) Pronunciar-se e deliberar sobre assuntos que visem a prossecução das atribuições da 

autarquia; 

 

q) Exercer outras competências que lhe sejam conferidas por lei. 

 

2. Sempre que possível, o prazo previsto na alínea e) do n.º 1, relativamente à entrega dos 

documentos pela Câmara Municipal, deverá ser de 8 dias, para que a informação aí recebida 

possa ser distribuída em tempo útil. 

 

3. Compete à Assembleia Municipal, em matéria regulamentar e de organização e 

funcionamento, sob proposta da Câmara Municipal: 

 

a) Aprovar as posturas e regulamentos do município com eficácia externa; 

 

b) Aprovar as opções do plano e a proposta de orçamento, bem como as respetivas 

revisões; 
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c) Apreciar o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva 

avaliação, bem como apreciar e votar os documentos de prestação de contas; 

 

d) Aprovar ou autorizar a contratação de empréstimos nos termos da lei; 

e) Estabelecer, nos termos da lei, taxas municipais e fixar os respetivos quantitativos; 

 

f) Fixar, anualmente, o valor da taxa do imposto municipal sobre imóveis, bem como 

autorizar o lançamento de derramas para reforço da capacidade financeira ou no 

âmbito da celebração de contratos de reequilíbrio financeiro, de acordo com a lei; 

 

g) Pronunciar-se, no prazo legal, sobre o reconhecimento, pelo governo, de benefícios 

fiscais no âmbito de impostos cuja receita reverte exclusivamente para os municípios; 

 

h) Deliberar em tudo quanto represente o exercício dos poderes tributários conferidos por lei 

ao município; 

 

i) Autorizar a Câmara Municipal a adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor superior a 

1000 vezes a RMMG, e fixar as respetivas condições gerais, podendo determinar o 

recurso à hasta pública, assim como a alienar ou onerar os bens ou valores artísticos do 

município, independentemente do seu valor, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 

33.º da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

 

j) Deliberar sobre a criação de serviços municipalizado e intermunicipalizados e todas as 

matérias previstas no regime jurídico da atividade empresarial local e das participações 

locais que o mesmo não atribua à Câmara Municipal; 

 

k) Autorizar o município, nos termos da lei, a criar fundações,  empresas municipais e 

intermunicipais e a aprovar os respetivos estatutos, bem como a remuneração dos 

membros dos corpos sociais, assim como a criar e participar em empresas de capitais 

exclusiva ou maioritariamente públicos, fixando as condições gerais da participação; 

 

l) Autorizar o município, nos termos da lei, a integrar-se em associações e federações de 

municípios, a associar-se com outras entidades públicas, privadas ou cooperativas e a criar 
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ou participar em empresas privadas de âmbito municipal, que prossigam fins de 

reconhecido interesse público local e se contenham dentro das atribuições cometidas aos 

municípios, em quaisquer dos casos fixando as condições gerais dessa participação; 

 

m) Aprovar, nos termos da lei, a criação ou reorganização de serviços municipais; 

 

n) Aprovar os quadros de pessoal dos diferentes serviços do município, nos termos da lei; 

 

o) Aprovar incentivos à fixação de funcionários, nos termos da lei; 

 

p) Autorizar, nos termos da lei, a Câmara Municipal a concessionar, por concurso público, a 

exploração de obras e serviços públicos, fixando as respetivas condições gerais; 

 

q) Fixar o dia feriado anual do município; 

 

r) Autorizar a Câmara Municipal a delegar competências próprias, designadamente em 

matéria de investimentos, nas Juntas de Freguesia; 

 

s) Estabelecer, após parecer da Comissão Heráldica da Associação dos Arqueólogos 

Portugueses, a constituição do brasão, selo e bandeira do município e proceder à sua 

publicação no Diário da República. 

 

4. É ainda da competência da Assembleia Municipal, em matéria de planeamento, sob 

proposta ou pedido de autorização da Câmara Municipal: 

 

a) Aprovar os planos necessários à realização das atribuições municipais; 

 

b) Aprovar as medidas, normas, delimitações e outros atos, no âmbito dos regimes do 

ordenamento do território e do urbanismo, nos casos e nos termos conferidos por lei. 

 

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

 

a) Deliberar sobre a criação e a instituição em concreto do corpo de polícia municipal, nos 

termos e com as competências previstas na lei; 

 

b) Deliberar sobre a afetação ou desafetação de bens do domínio público municipal, nos 
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termos e condições previstos na lei; 

 

c) Deliberar sobre a criação do conselho local de educação, de acordo com a lei; 

 

d) Autorizar a geminação do município com outros municípios ou entidades equiparadas de 

outros países; 

 

e) Autorizar os conselhos de administração dos serviços municipalizados e 

intermunicipalizados a deliberar sobre a concessão de apoio financeiro, ou outro, a 

instituições legalmente constituídas pelos (as) seus (uas) funcionários (as), tendo por 

objeto o desenvolvimento das atividades culturais, recreativas e desportivas, bem como 

a atribuição de subsídios a instituições legalmente existentes, criadas ou participadas 

pelos serviços municipalizados e intermunicipalizados ou criadas pelos (as) seus (uas) 

funcionários (as), visando a concessão de benefícios sociais aos mesmos e respetivos 

familiares. 

 

6. A ação de fiscalização mencionada na alínea c) do n.º 1 consiste numa apreciação casuística 

e posterior à respetiva prática dos atos da Câmara Municipal, dos serviços municipalizados e 

intermunicipalizados, das fundações e das empresas municipais, designadamente através de 

documentação e informação solicitada para o efeito. 

 

7. A proposta apresentada pela Câmara Municipal referente às alíneas b), c), i) e n) do n.º 3 não 

pode ser alterada pela Assembleia Municipal e carece da devida fundamentação quando 

rejeitada, devendo a Câmara Municipal acolher sugestões feitas pela Assembleia Municipal 

quando devidamente fundamentadas, salvo se aquelas enfermarem de previsões de factos 

que possam ser considerados ilegais. 

 

8. Os pedidos de autorização para a contratação de empréstimos a apresentar pela Câmara 

Municipal, nos termos da alínea d) do n.º 3, serão obrigatoriamente acompanhados de 

informação sobre as condições praticadas em, pelo menos, três instituições de crédito, bem 

como do mapa demonstrativo de capacidade de endividamento do município. 

 

9. As alterações orçamentais por contrapartida da diminuição ou anulação das dotações da 

Assembleia Municipal têm de ser aprovadas por este órgão. 

 
10. Para os efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 e n.º 6 deste artigo, a Câmara Municipal 
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deverá enviar toda a documentação e informação, sobre a prática dos seus atos, serviços 

municipalizados e intermunicipalizados, fundações e empresas municipais que permita o pleno 

e efetivo acompanhamento e fiscalização por parte da Assembleia Municipal. 

 

 

Artigo 4.º 

Serviço de apoio à Assembleia Municipal 

1. Existirá um serviço de apoio administrativo da Assembleia Municipal, ao qual compete: 

 

a) A execução de todo o expediente referente à Assembleia Municipal; 

 

b) A elaboração, de acordo com as diretivas do (a) Presidente da Assembleia Municipal, do 

agendamento das sessões; 

 

c) A assistência às reuniões plenárias da Assembleia Municipal e mediante decisão do (a) 

Presidente da Assembleia Municipal, às respetivas comissões e grupos de trabalho; 

 

d) A elaboração, de acordo com as diretivas dos (as) Secretários (as) da Mesa, das atas da 

Assembleia Municipal; 

 

e) O apoio ao trabalho das comissões e grupos de trabalho e à elaboração das respetivas 

atas, nos termos a fixar pelo(a) Presidente da Assembleia Municipal, ouvida a comissão 

permanente; 

 

f) A execução de quaisquer outras tarefas determinadas pelo(a) Presidente da Assembleia 

Municipal e que se prendam com o funcionamento deste órgão. 

 

2. Este serviço disporá de pessoal administrativo da Câmara Municipal de Odivelas, aí destacado, 

bem como de instalações próprias para o exercício das funções referidas. 

 

3. Todos os aspetos e questões de subordinação hierárquica e funcional do pessoal do serviço de 

apoio serão acordados entre o(a) Presidente da Assembleia Municipal e o(a) Presidente da 

Câmara Municipal ou Vereador(a) em que este(a) delegue competência para o efeito. 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

Ano XIX - N.º 21 – 30 de outubro de 2018 – Anexo – Regimento da Assembleia Municipal de Odivelas-Mandato 2017-2021 

16 
 

 

SECÇÃO II 

Do mandato 

 

Artigo 5.º 

Início e termo do mandato 

 

1. O período do mandato dos membros da Assembleia Municipal é de 4 anos. 

 

2. O mandato considera-se iniciado com o ato de instalação da Assembleia Municipal e com a 

verificação de poderes dos seus membros e cessa quando estes forem legalmente 

substituídos, sem prejuízo da cessação individual do mandato previsto na lei ou no presente 

regimento. 

 

Artigo 6.º  

Verificação de poderes 

 

1. Os poderes dos membros da Assembleia Municipal são verificados pelo(a) Presidente da 

Assembleia Municipal cessante, lavrando-se ata da ocorrência. 

 

2. A verificação dos poderes consiste na apreciação da regularidade formal dos mandatos, da 

identidade dos(as) eleitos(as) e da sua legitimidade. 

 

 

Artigo 7.º 

Verificação de faltas e processo justificativo 

 

1. Constitui falta, a não comparência a qualquer reunião ou sessão. 

 

2. O pedido de justificação de falta pelo(a) interessado(a) é feito por escrito ou por correio 

eletrónico e dirigido à Mesa, no prazo de 5 dias a contar da data da sessão ou reunião em que 

a falta se tenha verificado, e a decisão é notificada ao(à) interessado(a), pessoalmente ou por 

correio eletrónico. 
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Artigo 8º  

Suspensão do mandato 

 

1. Os membros da Assembleia Municipal podem solicitar a suspensão do respetivo mandato. 

 

2. O pedido de suspensão, devidamente fundamentado, deve indicar o período de tempo 

abrangido e é enviado ao(à) Presidente da Assembleia Municipal e apreciado pelo plenário 

na reunião imediata à sua apresentação. 

 

3. São motivos de suspensão do mandato, designadamente: 

 

a) Doença comprovada; 

 

b) Exercício dos direitos de maternidade e paternidade; 

 

c) Afastamento temporário da área da autarquia por período superior a 30 dias; 

 

d) Motivo de força maior. 

 

4. A suspensão que, por uma só vez ou cumulativamente, ultrapasse 365 dias no decurso do 

mandato constitui, de pleno direito, renúncia ao mesmo, salvo se no primeiro dia útil seguinte 

ao termo daquele prazo o(a) interessado(a) manifestar, por escrito, a vontade de retomar 

funções. 

 

5. Durante o seu impedimento, os membros da Assembleia Municipal diretamente eleitos são 

substituídos nos termos do n.º 1 do artigo 13.º deste regimento. 

 

6. A pedido do(a) interessado(a), devidamente fundamentado, o plenário do órgão pode autorizar 

a alteração do prazo pelo qual inicialmente foi concedida a suspensão do mandato, até ao 

limite estabelecido no n.º 4. 

 

Artigo 9º 

Ausência inferior a 30 dias 

 

1. Os membros dos órgãos das autarquias locais podem fazer-se substituir nos casos de 

ausências por períodos até 30 dias. 
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2. A substituição obedece ao disposto no artigo 13.º deste regimento e opera-se mediante 

simples comunicação por escrito ou por correio eletrónico dirigida ao(à) presidente do órgão 

respetivo, na qual são indicados os respetivos início e fim. 

 

3. Em caso de justo impedimento, os(as) Presidentes de Junta fazem-se representar pelos 

seus(uas) substitutos(as) legais. 

 

Artigo 10º 

Cessação da suspensão do mandato 

 

1. A suspensão do mandato cessa: 

 

a) Findo o prazo da suspensão; 

 

b) Pelo regresso antecipado, após comunicação ao(à) Presidente da Assembleia Municipal; 

 

c) Pela cessação de funções incompatíveis com as de membro da Assembleia Municipal. 

 

2. Quando um membro da Assembleia Municipal retomar o exercício do mandato, cessam 

automaticamente os poderes do (a) seu(ua) substituto(a). 

 

 

Artigo 11º 

Renúncia ao mandato 

 

1. Os membros da Assembleia Municipal gozam do direito de renúncia ao mandato, a exercer 

mediante manifestação de vontade apresentada, quer antes, quer depois da instalação da 

Assembleia Municipal. 

 

2. A pretensão é apresentada por escrito e dirigida a quem deve proceder à instalação ou à 

presidência da Mesa, consoante o caso. 

 

3. A falta do(a) eleito(a) local ao ato de instalação da Assembleia Municipal, não justificada por 

escrito no prazo de 30 dias ou considerada injustificada equivale a renúncia de pleno direito. 

 

4. A apreciação e a decisão sobre a justificação referida no número anterior cabem à 
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Assembleia Municipal e deve ter lugar na primeira reunião que se seguir à apresentação 

tempestiva da mesma. 

 

Artigo 12º 

Perda de mandato 

 

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

equiparadas que: 

 

a) Sem motivo justificativo, não compareçam a 3 sessões ou 6 reuniões seguidas ou a 6 

sessões ou 12 reuniões interpoladas; 

 

b) Após a eleição, sejam colocados em situação de inelegibilidade ou relativamente aos 

quais a Assembleia Municipal tome conhecimento de elementos reveladores de uma 

situação de inelegibilidade já existente, e ainda subsistente, mas não detetada previamente 

à eleição; 

 

c) Após a eleição se inscrevam em partido diverso daquele pelo qual foram apresentados a 

sufrágio eleitoral; 

 
 

d) Pratiquem ou sejam individualmente responsáveis pela prática dos atos previstos no 

artigo 9.º da lei n.º 27/96, de 1 de agosto. 

 

2. Incorrem, igualmente, em perda de mandato os membros da Assembleia Municipal que, no 

exercício das suas funções, ou por causa delas, intervenham em procedimento administrativo, 

ato ou contrato de direito público ou privado relativamente ao qual se verifique impedimento 

legal, visando a obtenção de vantagem patrimonial para si ou para outrem. 

 

3. Constitui ainda causa de perda de mandato a verificação, em momento posterior ao da 

eleição, de prática, por ação ou omissão, em mandato imediatamente anterior, dos factos 

referidos na alínea d) do n.º 1 e no n.º 2 do presente artigo. 

 

4. As decisões de perda de mandato e de dissolução de órgãos autárquicos ou de entidades 

equiparadas são da competência dos tribunais administrativos de círculo. 
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5. As ações para perda de mandato ou de dissolução de órgãos autárquicos ou de entidades 

equiparadas são interpostas pelo Ministério Público, por qualquer membro do órgão de que faz 

parte aquele contra quem for formulado o pedido, ou por quem tenha interesse direto em 

demandar, o qual se exprime pela utilidade derivada da procedência da ação. 

 

6. O Ministério Público tem o dever funcional de propor as ações referidas nos números 

anteriores no prazo máximo de 20 dias após o conhecimento dos respetivos fundamentos. 

 

7. A condenação definitiva dos membros dos órgãos autárquicos em qualquer dos crimes de 

responsabilidade previsto e definidos na lei n.º 34/87, de 16 de julho, implica a sua 

inelegibilidade nos atos eleitorais destinados a completar o mandato interrompido e nos 

subsequentes que venham a ter lugar no período de tempo correspondente a novo mandato 

completo, em qualquer órgão autárquico. 

 

8. As ações previstas no presente artigo só podem ser interpostas no prazo de cinco anos após a 

ocorrência dos factos que as fundamentam. 

 

Artigo 13º  

Preenchimento de vagas 

 

1. Em caso de vacatura ou de suspensão do mandato, o membro da Assembleia Municipal é 

substituído, se tiver sido eleito diretamente, pelo(a) cidadão(ã) imediatamente a seguir na 

ordem da respetiva lista ou, tratando-se de coligação, pelo(a) cidadão(ã) imediatamente a 

seguir do partido pelo qual havia sido proposto o membro que deu origem à vaga. 

 

2. Quando, por aplicação da regra contida na parte final do número anterior, se torne impossível 

o preenchimento da vaga por cidadão(ã) proposto(a) pelo mesmo partido, o mandato é 

conferido ao(à) candidato(a) imediatamente a seguir na ordem de precedência da lista 

apresentada pela coligação. 

 

 

3. Esgotada a possibilidade de substituição e desde que não esteja em efetividade de funções a 

maioria legal dos membros da Assembleia Municipal, o(a) Presidente comunica o facto ao 

membro do Governo responsável pela tutela das autarquias locais para que este marque, 

no prazo máximo de 30 dias, novas eleições. 
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SECÇÃO III 

Dos deveres e direitos dos membros da Assembleia Municipal 

 

Artigo 14º 

Deveres dos membros da Assembleia Municipal 

 
 

Constituem deveres dos membros da Assembleia Municipal: 

 

a) Comparecer e permanecer nas sessões da Assembleia Municipal e nas reuniões das 

comissões a que pertençam; 

 

b) Desempenhar os cargos e as funções para que sejam eleitos(as) ou designados(as) e a 

que se não hajam oportunamente escusado; 

 

c) Participar nas discussões e votações se, por lei, de tal não estiverem impedidos(as); 

 

d) Respeitar a dignidade da Assembleia Municipal e dos seus membros; 

 

e) Observar a ordem e a disciplina fixadas no regimento e acatar a autoridade do(a) 

Presidente da Assembleia Municipal; 

 

f) Justificar as faltas, nos termos da lei; 

 

g) Comunicar à Mesa quando se retirem definitivamente no decurso das reuniões; 

 

h) Contribuir, pela sua diligência, para a eficácia e o prestígio dos trabalhos da Assembleia 

Municipal e, em geral, para a observância da Constituição, das leis e do regimento. 

 

 

Artigo 15º 

Direitos dos membros da Assembleia Municipal 

 

1. Constituem direitos dos membros da Assembleia Municipal, além dos conferidos por lei, e 

reportando-se a assuntos de interesse municipal: 

 

a) Usar da palavra nos termos do regimento; 
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b) Apresentar, por escrito, pareceres, propostas, recomendações, moções, votos de louvor, de 

pesar e de votos de congratulação; 

 

c) Apresentar requerimentos; 

 

d) Invocar o regimento e apresentar recursos, protestos e contra protestos; 

 

e) Propor, por escrito, alterações ao regimento; 

 

f) Propor, por escrito, a constituição de comissões ou grupos de trabalho nos termos do 

artigo 71º do regimento; 

 

g) Propor por escrito listas para a eleição da Mesa da Assembleia Municipal; 

 

h) Propor por escrito, no âmbito do exercício da competência fiscalizadora, a realização de 

inquéritos à atuação dos órgãos ou serviços municipais; 

 

i) Solicitar, por escrito, à Câmara Municipal, por intermédio do(a) Presidente da Assembleia 

Municipal, as informações e esclarecimentos que entenda necessários, mesmo fora das 

sessões da Assembleia Municipal; 

 

j) Assistir às reuniões das comissões ou grupos de trabalho; 

 

k) Receber as atas das reuniões da Câmara Municipal e o boletim municipal; 

 

l) Defender a sua honra pessoal e/ou a do grupo; 

 

m) Fazer pontos de ordem e interpelar a Mesa da Assembleia Municipal. 

 

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

 

a) Senhas de presença, relativamente a cada reunião da Assembleia Municipal e das 

comissões de que façam parte, de acordo com o disposto na alínea a) do artigo 14º do 

regimento; 

b) Ajudas de custo e subsídio de transporte de acordo com o definido na lei; 

 

c) Livre circulação em lugares públicos de acesso condicionado quando investidos nas 
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respetivas funções; 

 

d) Cartão especial de identificação; 

 

e) Viatura municipal quando em serviço da autarquia; 

 

f) Proteção em caso de acidente nos termos do artigo 17º da lei 29/87 de 30 de junho; 

 

g) Dispensa do desempenho das atividades profissionais, nos termos do disposto no n.º 4 do 

artigo 2.º da lei 29/87, de 30 de junho; 

 

h) Participação em delegações da Assembleia Municipal; 

 

i) Participação em cursos, colóquios ou seminários de interesse municipal. 

 

Artigo 16º  

Responsabilidade pessoal 

 

Os membros da Assembleia Municipal só podem ser responsabilizados pela sua atuação no 

exercício do mandato, nos casos em que a lei os considere civil ou criminalmente 

responsáveis. 

 

SECÇÃO IV 

Grupos municipais 

 

Artigo 17º 

Constituição 

 

1. Os membros da Assembleia Municipal eleitos, bem como os(as) Presidentes de Juntas de 

Freguesia eleitos(as) podem associar-se para efeitos de constituição de grupos municipais, 

nos termos da lei e do regimento. 

 

2. A constituição de cada grupo municipal efetua-se mediante comunicação dirigida ao(à) 

Presidente da Assembleia Municipal, subscrita pelos membros que o constituem, indicando a 

sua designação bem como a respetiva direção. 
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3. Os membros que não integrem qualquer grupo municipal comunicam o facto ao(à) Presidente 

da Assembleia Municipal e exercem o mandato como independentes. 

  

 

Artigo 18º 

Organização e instalações 

 

1. Cada grupo municipal deve designar um(a) coordenador(a) e respetivo(a) substituto(a) nas 

suas faltas e impedimentos e estabelece livremente a sua organização, devendo qualquer 

alteração na sua composição ou direção ser comunicada ao(à) Presidente da Assembleia 

Municipal. 

 

2. Os grupos municipais e os membros da Assembleia Municipal não inscritos em grupos 

municipais têm direito a condições de trabalho e instalações condignas disponibilizadas pela 

Câmara Municipal, a concretizar pela Mesa da Assembleia Municipal no início do mandato, 

ouvida a comissão permanente. 

 

 

SECÇÃO V 

Garantias de imparcialidade 

 

Artigo 19º 

Casos de impedimento 

 

Nenhum membro da Assembleia Municipal pode intervir em procedimento administrativo ou 

deliberação, nos casos seguintes: 

 

a) Quando nele tenha interesse, por si, como representante ou gestor(a) de negócios de 

outra pessoa; 

 

b) Quando, por si ou como representante de outra pessoa, nele tenha interesse ao seu(ua) 

cônjuge, algum parente ou afim em linha reta ou até ao 2.º grau da linha colateral, bem 

como qualquer pessoa com quem viva em economia comum; 

 

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

pessoa abrangida pela alínea anterior; 

 

d) Quando tenha intervido no procedimento como perito(a) ou mandatário(a) ou haja dado 

parecer sobre questão a resolver; 

 

e) Quando tenha intervido no procedimento como perito(a) ou mandatário(a) do cônjuge, 

parente ou afim em linha reta ou até ao 2.º grau da linha colateral, bem como qualquer 

pessoa com quem viva em economia comum; 

 

f) Quando contra ele(a), seu(ua) cônjuge ou parente em linha reta seja intentada ação 

judicial proposta por interessado(a) ou pelo respetivo(a) cônjuge; 

 

g) Quando se trate de recurso da decisão proferida por si, ou com a sua intervenção, ou 

proferida por qualquer das pessoas referidas na alínea b) ou com intervenção destas. 

 

 

Artigo 20º 

Escusa e suspeição 

 

1. O membro da Assembleia Municipal deve pedir dispensa de participação e deliberação 

quando ocorram circunstâncias pelas quais possa razoavelmente suspeitar-se da sua isenção 

ou retidão da sua conduta, designadamente: 

 

a) Quando, por si ou como representante de outra pessoa, nessa deliberação ou 

participação tenha interesse parente ou afim em linha reta ou até ao 3.º grau da linha 

colateral ou tutelado(a) ou colaterado(a) dele(ela) ou do seu(ua) cônjuge; 

 

b) Quando o(a) titular do órgão ou agente ou seu(ua) cônjuge, ou algum parente ou afim em 

linha reta, for credor(a) ou devedor(a) de pessoa singular ou coletiva com interesse direto 

no procedimento, ato ou contrato; 

 

c) Quando tenha havido lugar ao recebimento de dádivas, antes ou depois de instaurado o 

procedimento, pelo(a) titular do órgão ou agente, seu(ua) cônjuge, parente ou afim em linha 

reta; 
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d) Se houver inimizade grave ou grande intimidade entre o(a) titular do órgão ou agente ou o 

seu(ua) cônjuge e a pessoa com interesse direto no procedimento, ato ou contrato. 

 

 

2. Com fundamento semelhante e até ser proferida decisão definitiva, pode qualquer 

interessado(a) opor suspeição aos membros da assembleia municipal que intervenham no 

procedimento, ato, contrato ou deliberação deste órgão. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

SECÇÃO I 

Mesa da Assembleia Municipal 

 

Artigo 21º  

Composição da Mesa da Assembleia Municipal 

 

1. A Mesa da Assembleia Municipal é composta por um(a) Presidente, um(a) 1.º Secretário(a) e 

um(a) 2.º Secretário(a). 

 

2. O(A) Presidente é substituído(a) nas suas faltas e impedimentos pelo(a) 1.º Secretário(a) e 

este(a) pelo 2.º Secretário(a). 

 

3. Na sua falta ou impedimento, qualquer dos(as) Secretários(as) é substituído(a) pelo membro da 

Assembleia Municipal que o(a) Presidente designar. 

 

4. Na ausência de todos os membros da Mesa, a Assembleia Municipal elege, por voto 

secreto, uma Mesa «ad-hoc» para presidir a essa reunião. 

 

5. O(A) Presidente da Mesa é o(a) Presidente da Assembleia Municipal. 
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Artigo 22º 

Eleição e destituição da Mesa  

 

1. A Mesa da Assembleia Municipal é eleita por listas nominativas nas quais constam os 

cargos a desempenhar pelos(as) respetivos(as) candidatos(as). 

 

2. O(A) Presidente da Mesa e os restantes membros da Mesa serão eleitos nos termos da lei, 

exercendo o respetivo mandato pelo período do mandato da Assembleia Municipal que os 

elegeu. 

 

3. A Mesa pode ser destituída por deliberação tomada por maioria do número legal dos 

membros da Assembleia Municipal em efetividade de funções. 

 

4. A eleição e destituição realizam-se por escrutínio secreto. 

 

 

Artigo 23º 

Competências da Mesa da Assembleia Municipal 

 

1. Compete à Mesa da Assembleia Municipal: 

 

a) Elaborar o projeto de regimento da Assembleia Municipal ou propor a constituição de um 

grupo de trabalho para o efeito; 

 

b) Deliberar sobre as questões de interpretação e integração de lacunas do regimento; 

 

c) Elaborar a ordem do dia das sessões e proceder à sua distribuição, depois de consultada a 

comissão permanente; 

 

d) Admitir as propostas da Câmara Municipal obrigatoriamente sujeitas à competência 

deliberativa da Assembleia Municipal; 

 

e) Encaminhar, em conformidade com o regimento, as iniciativas dos membros da 

Assembleia Municipal, dos grupos municipais e da Câmara Municipal; 
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f) Assegurar a redação final das deliberações; 

 

g) Realizar as ações de que seja incumbida pela Assembleia Municipal no exercício da 

competência a que se refere a alínea a) do n.º 2 do artigo 25.º da lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; 

 

h) Encaminhar para a Assembleia Municipal as petições e queixas dirigidas à mesma; 

 

i) Requerer ao órgão executivo ou aos seus membros a documentação e informação que 

considere necessárias ao exercício das competências da Assembleia Municipal, bem como 

ao desempenho das suas funções, nos moldes, nos suportes e com a periodicidade 

havida por conveniente; 

 

j) Proceder à marcação e justificação de faltas dos membros da Assembleia Municipal; 

 

k) Comunicar à Assembleia Municipal a recusa de prestação de quaisquer informações ou 

documentos bem como de colaboração por parte do órgão executivo ou dos seus 

membros; 

 

l) Comunicar à Assembleia Municipal as decisões judiciais relativas à perda de mandato em 

que incorra qualquer membro; 

 

m) Dar conhecimento à Assembleia Municipal do expediente relativo aos assuntos 

relevantes; 

 

n) Exercer os demais poderes que lhe sejam cometidos pela Assembleia Municipal. 

 

2. Das decisões da Mesa da Assembleia Municipal cabe recurso para o plenário. 
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Artigo 24º 

Competências do(a) Presidente da Assembleia Municipal 

 

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

 

a) Representar a Assembleia Municipal, assegurar o seu regular funcionamento e presidir 

aos seus trabalhos; 

 

b) Convocar as sessões ordinárias e extraordinárias; 

 

c) Abrir e encerrar os trabalhos das sessões e das reuniões; 

 

d) Dirigir os trabalhos e manter a disciplina das sessões e das reuniões, podendo, para 

esse efeito, em caso de emergência, requisitar os meios que se tornem necessários; 

e) Assegurar o cumprimento das leis, do regimento e a regularidade das deliberações; 

 

f) Suspender ou encerrar antecipadamente as sessões e as reuniões, quando circunstâncias 

excecionais o justifiquem, mediante decisão fundamentada a incluir na ata da reunião; 

 

g) Integrar o conselho municipal de segurança; 

 

h) Comunicar à Assembleia de Freguesia ou à Câmara Municipal as faltas do(a) Presidente da 

Junta e do(a) Presidente da Câmara Municipal às reuniões da Assembleia Municipal; 

 

i) Comunicar ao (à) representante do Ministério Público competente as faltas injustificadas 

dos restantes membros da Assembleia Municipal, para os efeitos legais; 

 

j) Aceitar ou rejeitar, após consulta à Mesa e verificada a sua regularidade regimental, os 

requerimentos e os documentos apresentados à Mesa pelos membros da Assembleia 

Municipal, sem prejuízo do direito de recurso para o plenário; 

 

k) Dar oportuno conhecimento à Assembleia Municipal das informações, explicações e 

convites que lhe forem dirigidos; 

  

l) Pôr à discussão e votação os documentos admitidos; 

 

m) Receber e publicar em edital as declarações de renúncia dos mandatos; 
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n) Compete ao(à) Presidente da Assembleia Municipal zelar para que a Câmara Municipal 

forneça as respostas e as informações solicitadas pela Assembleia Municipal em tempo 

útil, de modo a permitir a sua apreciação na sessão seguinte da Assembleia Municipal; 

 

o) Interpor recurso contencioso e pedir a suspensão de eficácia de deliberações da 

Assembleia Municipal que considere ilegais; 

 

p) Exercer os demais poderes que lhe sejam atribuídos por lei, pelo regimento ou pela 

própria Assembleia Municipal. 

 

2. Compete ainda ao(à) Presidente da Assembleia Municipal autorizar a realização de despesas 

orçamentadas, relativas a senhas de presença, ajudas de custo e subsídios de transporte 

aos membros da Assembleia Municipal e de despesas relativas às aquisições de bens e 

serviços correntes, necessários ao funcionamento e representação do órgão autárquico, 

informando o(a) presidente da Câmara Municipal para que este(a) proceda aos respetivos 

procedimentos administrativos. 

 

3. Sem prejuízo da autonomia de cada comissão, grupo de trabalho ou delegação criados nos 

termos do artigo 71º do regimento, compete ao(à) Presidente da Assembleia Municipal 

promover a coordenação e articulação do trabalho destes com o plenário e tomar parte nos 

seus trabalhos em visitas externas, no âmbito das funções de representação previstas na 

alínea a) do número 1 do presente artigo. 

 

 

Artigo 25º 

Competências dos(as) Secretários(as) 

 

Compete aos(as) Secretários(as): 

 

a) Coadjuvar o(a) presidente no exercício das suas funções e assegurar o expediente da 

Mesa; 

 

b) Lavrar as atas das reuniões, na falta de funcionário nomeado para o efeito; 

 

c) Substituir o(a) Presidente nos termos do n.º 2 do artigo 21.º do regimento; 
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d) Proceder à conferência das presenças nas sessões, assim como verificar o quórum e 

registar as votações; 

 

e) Ordenar a matéria a submeter à votação; 

 

f) Organizar as inscrições para o uso da palavra; 

 

g) Assinar, em caso de delegação do(a) Presidente, a correspondência expedida em nome da 

Assembleia Municipal; 

 

h) Servir de escrutinador(a); 

 

i) Passar as certidões requeridas nos termos legais. 

 

 

Artigo 26º  

Renúncia ao cargo 

 

1. O(A) Presidente ou qualquer dos(as) Secretários(as), podem renunciar ao cargo mediante 

declaração escrita, dirigida à Assembleia Municipal, tornando-se a renúncia efetiva com a sua 

publicação em edital. 

 

2. No caso de renúncia ao cargo ou de suspensão do mandato de membro da Assembleia 

Municipal, proceder-se-á de imediato à eleição do(a) novo(a) titular. 

 

 

CAPÍTULO III 

DO FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

SECÇÃO I 

Disposições gerais 

 

Artigo 27º 

Sede da Assembleia Municipal 

 

1. A Assembleia Municipal de Odivelas tem a sua sede na freguesia de Odivelas, onde devem 
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decorrer as suas reuniões. 

 

2. Por decisão do(a) Presidente da Assembleia Municipal ou da própria Assembleia Municipal, 

esta pode reunir fora da sede, mas sempre dentro da área do Concelho de Odivelas. 

 

Artigo 28º 

Lugar na sala das reuniões 

 

1. Os membros da Assembleia Municipal tomam lugar na sala pela forma acordada entre o(a) 

Presidente da Assembleia Municipal e os agrupamentos políticos ou os(as) representantes dos 

grupos municipais, sendo que na falta de acordo cabe à Assembleia Municipal deliberar. 

 

2. Na sala de reuniões há lugares reservados para o executivo camarário. 

 

3. Na sala de reuniões há lugares reservados para os(as) técnicos(as) e pessoal de apoio à 

Assembleia Municipal e à Câmara Municipal. 

 

 

Artigo 29º 

Lugar para a Audiência  

 

Na sala de reuniões há lugares próprios e perfeitamente delimitados para a presença do 

público e da comunicação social. 

 

Artigo 30º 

Proibição de pessoas estranhas ao plenário 

 

Durante o funcionamento das reuniões e salvo deliberação em contrário, não é permitida a 

presença no plenário de pessoas que não tenham assento na Assembleia Municipal ou não 

estejam ao serviço desta. 

 

Artigo 31º 

Convocação das Sessões 

 

1. Os membros da Assembleia Municipal são convocados para as sessões ordinárias e 
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extraordinárias por edital e por carta com aviso de receção ou através de protocolo, ou por 

correio eletrónico quando expressamente o solicitem, a qual lhe deve ser dirigida com a 

antecedência mínima de 8 dias no caso de sessões ordinárias e de 5 dias no caso de sessões 

extraordinárias. 

 

2. As reuniões da Assembleia Municipal devem ser convocadas para dias diferentes das 

reuniões da Câmara Municipal, a fim de permitir a necessária colaboração entre os dois 

órgãos. 

 

Artigo 32º 

Quórum 

 

1. A Assembleia Municipal só pode reunir e deliberar quando esteja presente a maioria do 

número legal dos seus membros. 

 

2. A verificação das presenças é feita à hora indicada na convocatória, através de chamada. 

 

3. Caso se verifique a inexistência de quórum, no momento referido no número anterior, será 

feita nova chamada até trinta minutos após a hora indicada na convocatória. 

 

4. Findos os trinta minutos previstos no número anterior, e caso persista a falta de quórum, o(a) 

Presidente da Assembleia Municipal designa outro dia para nova sessão ou reunião, que 

tem a mesma natureza da anterior, a convocar nos termos previstos neste regimento. 

 

5. Das sessões ou reuniões canceladas por falta de quórum é elaborada ata onde se registam as 

presenças e ausências dos respetivos membros, dando estas, lugar à marcação de falta. 

 

6. Iniciada a reunião o quórum pode ser verificado em qualquer momento, por iniciativa do(a) 

Presidente da Assembleia Municipal ou a requerimento de qualquer dos seus membros 

 

 

Artigo 33º 

Interrupção ou suspensão das reuniões 

 

1. As reuniões só podem ser interrompidas pelos motivos seguintes: 
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a) Intervalos; 

b) Restabelecimento da ordem na sala; 

c) Falta de Quórum; 

d) A requerimento de cada grupo municipal, no máximo de duas vezes e não podendo 

exceder quinze minutos por grupo municipal e por reunião.  

 

2. Ocorrendo a situação de suspensão da reunião, o(a) Presidente da Assembleia Municipal 

marca desde logo hora e local para a mesma ser retomada, na situação em que foi suspensa, 

se possível, até 48 horas depois do seu início. 

 

 

SECÇÃO II 

Das sessões 

 

Artigo 34º  

Sessões ordinárias 

 

1. A Assembleia Municipal tem anualmente 5 sessões ordinárias, em fevereiro, abril, junho, 

setembro e novembro ou dezembro. 

 

2. A segunda e a quinta sessões destinam-se, respetivamente, à apreciação do inventário de 

todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais, e respetiva avaliação, e ainda à apreciação e 

votação dos documentos de prestação de contas do ano anterior, bem como à aprovação das 

opções do plano e da proposta de orçamento para o ano seguinte, salvo o disposto quanto à 

aprovação especial dos instrumentos previsionais. 

 

 

Artigo 35º 

Sessões extraordinárias 

 

1. O(A) Presidente da Assembleia Municipal convoca extraordinariamente a Assembleia 

Municipal, por sua própria iniciativa, quando a Mesa assim o deliberar ou, ainda, a 

requerimento: 
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a) Do(a) Presidente da Câmara Municipal, em execução de deliberação desta; 

 

b) De um terço dos seus membros ou de agrupamentos políticos ou grupos municipais com 

idêntica representatividade; 

 

c) De um número de cidadãos(ãs) eleitores(as) inscritos(as) no recenseamento eleitoral do 

município equivalente a 5% do número cidadão eleitores até ao limite máximo de 2500. 

 

2. Os requerimentos deverão ser apresentados por escrito com a indicação do assunto que 

os(as) requerentes pretendem ver tratado na sessão extraordinária. 

 

3. O(A) Presidente da Assembleia Municipal, nos 5 dias subsequentes à iniciativa da Mesa ou à 

receção dos requerimentos previstos nos números anteriores, por edital e por carta com aviso 

de receção ou através de protocolo, procede à convocação da sessão para um dos 15 dias 

posteriores à apresentação dos pedidos, tendo em conta que a convocatória deve ser feita com 

a antecedência mínima de 5 dias sobre a data da realização da sessão extraordinária. 

 

4. Da convocatória deverá constar, de forma expressa e especificada, os assuntos a tratar na 

reunião. 

 

5. Quando o(a) Presidente da Assembleia Municipal não efetue a convocação que lhe tenha 

sido requerida nos termos dos números anteriores, podem os(as) requerentes efetuá-la 

diretamente, com invocação dessa circunstância, nos termos dos números anteriores com as 

devidas adaptações e publicitando-a nos locais de estilo, devendo a sessão realizar-se no 

prazo referido no n.º 3. 

 
6. As sessões extraordinárias poderão revestir-se de forma especial, nos termos regimentais 

previstos no artigo 42º e seguintes. 

 

 

Artigo 36º 

Duração das sessões 

 

1. As reuniões da Assembleia Municipal não podem exceder a duração de 5 dias ou 1 dia, 

consoante se trate de sessão ordinária ou extraordinária, salvo quando a própria Assembleia 

Municipal delibere o seu prolongamento até ao dobro das durações referidas. 
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2. As reuniões realizam-se entre as 9 e as 24 horas e os trabalhos têm uma duração de quatro 

horas, prolongando-se até à votação do ponto em discussão e em situações de exceção ou de 

urgência, para além dele quando a Assembleia Municipal assim o delibere. 

 

3. O prolongamento do tempo não deverá ultrapassar mais de 50% da duração de referência das 

reuniões e não deve no período noturno ultrapassar a 01h, salvo situações de urgência nas 

deliberações.  

 

4. Os tempos de interrupção dos trabalhos não são contabilizados para aferição da duração das 

reuniões. 

 

3. No caso dos debates temáticos e do debate sobre o estado do município, só poderá ser 

realizada uma única reunião. 

 

 

Artigo 37º 

Sessões extraordinárias convocadas a requerimento de cidadãos (ãs) recenseados(as) 

 

1. O requerimento a que se refere a alínea c) do n.º 1 do artigo 35.º deste regimento, deve 

indicar o número de eleitor(a) de cada requerente e a freguesia em que se encontra 

recenseado(a), e obedecer ao disposto no artigo 60.º da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua redação atual. 

 

2. Compete à Mesa fiscalizar o processo nos termos da lei em vigor. 

 

 

Artigo 38º 

Sessões convocadas para mais de uma reunião 

 

1. Aquando da convocação de uma sessão ordinária conste que esta se prolongará por mais do 

que uma reunião, apenas na 1.ª reunião haverá um período de “antes da ordem do dia”. 

 

2. Em todas as reuniões, porém, haverá um período destinado à menção, resumo ou leitura de 

correspondência ou petições de interesse urgente para a Assembleia Municipal. 
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3. Estas sessões convocadas para mais de uma reunião carecem de convocatória efetuada 

nos termos legais aplicáveis, que poderá, no entanto, ser efetuada oralmente e registada em 

ata, quando ocorram num lapso de tempo que não permita tal convocação escrita. 

 

 

SECÇÃO III 

Organização dos trabalhos 

 

Artigo 39º 

Período das reuniões 

 

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

intervenção do público. 

 

Artigo 40º 

Período de antes da ordem do dia 

 

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

 

a)  À apreciação das atas; 

 

b)  À leitura resumida do expediente, à identificação dos pedidos de informação ou de 

esclarecimento que tenham sido formulados no intervalo entre as sessões da Assembleia 

Municipal, ao anúncio das respostas dadas pela Câmara Municipal e a resposta a questões 

anteriormente colocadas pelo público; 

 
c) À apreciação de assuntos de interesse local ou nacional ou outros considerados de relevância 

política para a Assembleia Municipal pelos seus membros; 

 
d) Ao tratamento de assuntos relativos à administração municipal, nomeadamente para 

perguntas dirigidas à Câmara Municipal, que o(a) Presidente da Assembleia Municipal 

transmitirá àquele órgão executivo; 

 
e) À apresentação de votos de louvor, congratulação, saudação, protesto ou pesar sobre 

assuntos ou personalidades de especial relevo, que sejam propostos por qualquer membro 

da Assembleia Municipal ou pela Mesa; 
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f) À apresentação de recomendações ou moções que sejam apresentadas por qualquer 

membro da Assembleia Municipal; 

 
g) À votação dos documentos apresentados ao abrigo das alíneas anteriores; 

 
h) À constituição de comissões, grupos de trabalho ou delegações. 

 

2. O período antes da ordem do dia nas sessões ordinárias tem a duração máxima de 60 

minutos. 

 

3. Nas sessões extraordinárias, com exceção das que se revistam de forma especial, haverá lugar a 

período antes da ordem do dia apenas quando não tiver existido no mês da sua realização 

qualquer sessão ordinária ou extraordinária da Assembleia Municipal, tendo este período duração 

máxima de 30 minutos. 

 

 

4. Os assuntos referidos na alínea d) do n.º 1 podem igualmente ser tratados na apreciação da 

informação sobre a atividade e situação financeira do município. 

 

5. Os documentos referentes às matérias das alíneas c), d), e) e f) do número 1 devem, sempre 

que possível, dar entrada nos serviços da Assembleia Municipal até 6 horas antes do início da 

sessão e ser distribuídos antecipadamente aos representantes dos grupos municipais, 

salvaguardando-se situações excecionais, a oportunidade de factos supervenientes e de modo 

geral a liberdade de iniciativa dos grupos políticos. 

 

 

Artigo 41º 

Período da ordem do dia 

 

1. A ordem do dia de cada reunião será estabelecida pela Mesa da Assembleia Municipal 

coadjuvada pela comissão permanente. 

 

2. A ordem do dia deve incluir os assuntos que para esse fim forem indicados por qualquer 

membro da Assembleia Municipal, desde que sejam da competência deste órgão e o pedido 

seja apresentado por escrito com uma antecedência mínima de: 
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a) Cinco dias úteis sobre a data da reunião, no caso das reuniões ordinárias; 

 

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

 

3. A ordem do dia é entregue a todos os membros com antecedência sobre a data do início da 

reunião de, pelo menos, dois dias úteis, enviando-se-lhes, em simultâneo, para consulta, a 

respetiva documentação por carta com aviso de receção, através de protocolo ou por correio 

eletrónico, devendo ser observada a preferência expressa de cada membro da Assembleia 

Municipal. 

 

4. Os membros da Assembleia Municipal que optarem pelo correio eletrónico para efeitos de 

receção de documentação de suporte à ordem do dia, poderão solicitar, a qualquer momento, 

aos serviços de apoio a entrega da documentação relativa aos pontos, em que tal julguem 

conveniente, por protocolo. 

 

5. A ordem do dia não pode ser modificada nem interrompida a não ser nos casos previstos no 

regimento ou, tratando-se de sessão ordinária, se tal for deliberado pela maioria de dois terços 

dos membros da Assembleia Municipal. 

 

6. A sequência das matérias fixadas para cada sessão pode ser modificada por deliberação da 

Assembleia Municipal. 

 
7. Os tempos de intervenção serão fixados por grupo político tendo em conta a sua 

representação, de acordo com a distribuição definida no Anexo I, que faz parte integrante do 

presente regimento, e serão ajustados aos pontos em sede de comissão permanente a partir 

das grelhas de referência nele constantes. 

 
8. Além do tempo por grupo político estipulado no número anterior, por cada sessão ordinária, 

cada membro da Assembleia Municipal disporá de 5 minutos de tempo individual, a ser usado 

nessa sessão ou nas sessões extraordinárias até à próxima sessão ordinária. 

 
9. A apresentação de cada proposta, pelo(a) proponente ou pela Câmara Municipal, dever-se-á 

limitar à indicação sucinta do seu objeto e fins que se visam prosseguir e não poderá exceder o 

total de 8 minutos. 

 
10. A apreciação da Informação a que se refere a alínea e) do n.º 1 do artigo 3.º deste regimento 

constitui, obrigatoriamente, o primeiro ponto da ordem do dia e processa-se da seguinte forma: 
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a. Intervenção inicial do(a) Presidente da Câmara Municipal ou do(a) seu(ua) substituto(a) legal; 

 

b. Intervenção dos agrupamentos políticos ou grupos municipais; 

 

c. Resposta do(a) Presidente da Câmara Municipal ou do(a) seu(ua) substituto(a) legal, 

ou dos(as) Vereadores(as) em que aqueles(as) delegarem para as respostas setoriais. 

 
11. Nos casos em que o grande volume dos documentos relativos a um ou vários pontos da 

ordem de trabalhos obrigue a ponderar os elevados custos inerentes à sua distribuição integral a 

cada membro da Assembleia Municipal, será acordada em sede da comissão permanente 

uma outra forma de distribuição que, sem alienar os direitos de cada membro da Assembleia 

Municipal, proporcione redução de custos, sendo que nos casos do relatório e contas, do 

plano de atividades e do orçamento, a documentação deverá ser distribuída a todos os membros. 

 

12. Os documentos que complementem a instrução do processo deliberativo respeitantes aos 

assuntos que integram a ordem de trabalhos, que por razões de natureza técnica ou de 

confidencialidade, ainda que pontual, não sejam distribuídos nos termos do número anterior, 

devem estar disponíveis para consulta, nos dois dias anteriores à data indicada para a reunião. 

 

13. Quando se referirem a assuntos tratados na ordem do dia, os documentos apresentados no 

âmbito das alíneas e) e f) do nº1 do artigo 40º podem ser discutidos e votados no ponto 

respetivo, mediante deliberação da maioria dos membros da Assembleia Municipal. 

 

 

Artigo 42º 

Debates temáticos 

 

1. Quando a Assembleia Municipal realize uma sessão extraordinária que tenha como único 

ponto da ordem de trabalhos um debate sobre matéria específica de política municipal, a sua 

duração será limitada a uma única reunião, salvo quando a Assembleia Municipal delibere o 

seu prolongamento por mais uma reunião. 

 

2. A sessão poderá abrir com uma exposição do(a) proponente, pelo período máximo de 

dez minutos, podendo intervir na exposição o(a) Presidente e os(as) Vereadores(as) 
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responsáveis dos serviços respetivos, e por uma exposição de cada grupo político municipal 

que o entenda fazer, com a duração máxima de 5 minutos, seguindo-se um período de 

perguntas e respostas, após o que o debate será generalizado. 

 

3. Os tempos de intervenção serão distribuídos pelos grupos políticos municipais nos termos do 

artigo 43º do regimento. 

 

4. A Câmara Municipal, para além do período da exposição inicial, disporá de um período não 

superior a 30 minutos para respostas ou outras intervenções. 

 

5. Compete à comissão permanente deliberar sobre outra forma de distribuição de tempo, bem 

como da organização do debate. 

 

6. As matérias específicas e os temas a debater são fixados pela Mesa, sob proposta da 

comissão permanente, depois de ouvida a Câmara municipal. 

 
7. O (A) Presidente da Assembleia Municipal poderá convidar a participar nestas sessões 

individualidades cuja presença considere útil pelos seus conhecimentos dos temas em debate. 

 

 

Artigo 43º 

Debates sobre o estado do município 

 

1.   Em cada ano, preferencialmente em julho, em sessão extraordinária a convocar 

expressamente para o efeito, a Assembleia Municipal realizará um debate sobre o estado do 

município. 

 

2. A sessão abrirá com uma intervenção de cada grupo municipal, em tempo não superior a cinco 

minutos cada uma, seguindo-se o debate no período de 90 minutos a distribuir nos termos do 

ANEXO I. 

 

3. A gestão dos tempos de intervenção da Câmara Municipal no debate serão da responsabilidade 

desta, tendo como limite máximo 60 minutos. 

 

4. As matérias especificas e os temas a debater são fixados pela Mesa sob proposta da 

comissão permanente e ouvida a Câmara Municipal. 
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Artigo 44º 

Das sessões solenes 

1. A Assembleia Municipal poderá reunir extraordinariamente para celebrar efemérides. 

 

2. A convocatória será da responsabilidade da Mesa da Assembleia Municipal, depois de ouvida 

a comissão permanente. 

 

Artigo 45º 

Tempos de intervenção e organização das intervenções 

 

1. É da exclusiva responsabilidade dos agrupamentos políticos ou grupos municipais e da 

Câmara Municipal a gestão dos tempos de intervenção que o regimento lhes atribui, sendo que 

poderá haver uma cedência de tempo entre bancadas até um máximo de três minutos por 

ponto. 

 

2. Em cada ponto no período da ordem do dia, nenhum membro da Assembleia Municipal se 

pode inscrever para usar da palavra mais do que duas vezes, nos termos do nº 7 do artigo 41.º. 

 

3. A palavra é dada pela ordem de inscrição, devendo a Mesa, sempre que se justifique, 

conceder a palavra intercaladamente aos membros da Assembleia Municipal inscritos nos 

diferentes agrupamentos políticos ou grupos municipais. 

 

4. Com exceção dos requerimentos feitos nos termos do artigo 53º deste regimento, nenhum 

documento entrado na Mesa durante os trabalhos pode ser votado sem que previamente tenha 

sido fornecida cópia a cada agrupamento político ou grupo municipal. 

 

5. Quando houver lugar à definição de tempos de intervenção a utilizar pelos grupos 

municipais, os mesmos serão distribuídos proporcionalmente ao número de membros de cada 

grupo, assegurando-se um tempo mínimo a cada um destes, sendo igualmente definido um 

tempo de intervenção para a Câmara Municipal. 
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SECÇÃO IV 

Do uso da palavra 

 

Artigo 46º 

Uso da palavra pelos membros da Assembleia Municipal 

 

A palavra é concedida aos membros da Assembleia Municipal para: 

 

a) Participar nos debates; 

 

b) Tratar de assuntos de interesse municipal ou nacional ou outros considerados de relevância 

política para a Assembleia Municipal pelos seus membros; 

 

c) Emitir votos; 

 

d) Apresentar recomendações, propostas, moções e declarações políticas; 

 

e) Formular ou responder a pedidos de esclarecimentos; 

 

f) Fazer requerimentos; 

 

g) Produzir declarações de voto; 

 

h) Fazer propostas, contrapropostas e interpor recursos; 

 

i) Exercer o direito de defesa, reagindo contra ofensas à sua honra e dignidade; 

 

j) Invocar as demais disposições aplicáveis do presente regimento. 

 

 

 

 

Artigo 47º 

Uso da palavra pelos membros da Mesa da Assembleia Municipal 

 

Os membros da Mesa em funções na reunião, deverão sair da mesa e deslocar-se ao local de 

estilo, para o uso da palavra, quando o pretendam fazer na qualidade de membro da 
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Assembleia Municipal. 

 

Artigo 48º 

Uso da palavra pelos membros da Câmara Municipal 

 

1. A palavra é concedida ao(à) Presidente da Câmara Municipal ou ao seu(ua) substituto(a) legal 

para no período de antes da ordem do dia prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados 

pelo(a) Presidente da Assembleia Municipal, não podendo, em cada intervenção, exceder 3 

minutos na resposta a cada pedido de esclarecimento; 

 

2. A palavra é concedida ao(a) Presidente da Câmara Municipal ou ao seu(ua) substituto(a) legal 

para no período da ordem do dia: 

a) Prestar a informação nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º deste regimento; 

 

b) Apresentar os documentos submetidos pela Câmara Municipal nos termos legais à 

apreciação da Assembleia Municipal; 

 

c) Intervir nas discussões, sem direito a voto; 

 

d) Exercer, quando o invoque e dentro do tempo da Câmara Municipal, o direito de resposta; 

 

e) Invocar o regimento ou pedir esclarecimentos à Mesa. 

 

3. A palavra é concedida aos (às) Vereadores(as) para, no âmbito das tarefas específicas que 

lhes estão cometidas e no período da ordem do dia: 

 

a) Intervir sem direito a voto nas discussões, a solicitação do(a) Presidente da Câmara 

Municipal ou do plenário da Assembleia Municipal; 

 

b) Exercer, quando o invoquem e dentro do tempo da Câmara Municipal, o direito de resposta. 

 

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

defesa da honra. 
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Artigo 49º 

Uso da palavra pelo público 

 

A palavra é concedida ao público para intervir nos termos do artigo 79.º deste regimento. 

 

Artigo 50º 

Fins de uso de palavra 

 

1. Quem solicitar a palavra deve declarar para que fim a pretende. 

 

2. Quando o(a) orador(a) se afaste da finalidade para que lhe foi concedida a palavra, é 

advertido(a) pelo(a) Presidente da Assembleia Municipal, que pode retirar-lha se o(a) orador(a) 

persistir na sua atitude. 

 

Artigo 51º 

Modo de Usar a Palavra 

 

1. No uso da palavra os(as) oradores(as) dirigem-se ao(à) Presidente da Assembleia Municipal, 

aos membros da Assembleia Municipal e aos(às) representantes da Câmara Municipal. 

 

2. O(A) orador(a) não pode ser interrompido sem o seu consentimento, não sendo, porém, 

consideradas interrupções, as vozes de concordância ou análogas. 

 

3. O(A) orador(a) é advertido(a) pelo(a) Presidente da Assembleia Municipal quando se desvie 

do assunto em discussão ou quando o discurso se torne injurioso ou ofensivo, podendo o(a) 

Presidente da Assembleia Municipal retirar-lhe a palavra se persistir na sua atitude. 

 

4. O(A) orador(a) pode ser avisado(a) pelo(a) Presidente da Assembleia Municipal para resumir as 

suas considerações quando se aproxime o termo do tempo regimental. 

 

 

Artigo 52º 

Invocação do regimento e interpelação à Mesa 

 

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

 

2. Os membros da Assembleia Municipal podem interpelar a Mesa quando tenham dúvidas 

sobre as decisões desta ou a orientação dos trabalhos. 

 

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

 

4. O uso da palavra para invocar o regimento e interpelar a Mesa não pode exceder 3 minutos. 

 

Artigo 53º 

Requerimentos 

 

1. São considerados requerimentos apenas os pedidos dirigidos à Mesa respeitantes ao 

processo de apresentação, discussão e votação de qualquer assunto ou ao funcionamento da 

reunião. 

 

2. Os requerimentos podem ser formulados por escrito ou oralmente, podendo o(a) Presidente 

da Assembleia Municipal, sempre que o entender conveniente, determinar que um 

requerimento oral seja formulado por escrito. 

 

3. Os requerimentos orais, assim como a leitura dos requerimentos escritos, se pedida, não 

podem exceder 2 minutos. 

 

4. Os requerimentos, uma vez admitidos, são imediatamente votados sem discussão. 

 

5. A votação dos requerimentos é feita pela ordem da sua apresentação. 

 

6. As declarações de voto orais carecem de confirmação por escrito ou posteriormente por 

correio eletrónico, para constarem em ata. 
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Artigo 54º  

Recursos 

 

1. Qualquer membro da Assembleia Municipal pode recorrer da decisão do(a) Presidente da 

Assembleia Municipal. 

 

2. O membro da Assembleia Municipal que tiver recorrido pode usar da palavra para 

fundamentar o recurso por tempo não superior a 3 minutos. 

 

3. Para intervir sobre o objeto do recurso pode usar da palavra, por tempo não superior a 3 

minutos, um(a) representante de cada agrupamento político ou grupo municipal. 

 

4. As declarações de voto orais carecem de confirmação por escrito ou posteriormente por 

correio eletrónico, para que constem em ata. 

 

 

Artigo 55º 

Pedidos de esclarecimento 

 

1. A palavra para esclarecimentos limita-se à formulação concisa da pergunta e da resposta, 

sobre a matéria em dúvida, enunciada pelo(a) orador(a) que tiver acabado de intervir. 

 

2. Os membros da Assembleia Municipal que queiram formular pedidos de esclarecimento, 

devem inscrever-se no termo da intervenção que os suscitou, sendo formulados pela ordem de 

inscrição e respondidos em conjunto se o(a) interpelado(a) assim o entender. 

 

3. O(A) orador(a) interrogante e o(a) orador(a) interpelado(a) dispõem de 3 minutos por cada 

intervenção, não podendo, porém, as respostas exceder o tempo global de 10 minutos. 

 

 

Artigo 56º 

Reação contra ofensas à honra ou consideração 

 

1. Sempre que um membro da Assembleia Municipal considere que foram proferidas expressões 

ofensivas da sua honra ou da honra do grupo a que pertence, poderá usar da palavra para se 
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defender, indicando quais as expressões ofensivas, não podendo exceder 3 minutos. 

 

2. O(A) autor(a) das expressões consideradas ofensivas pode dar explicações por tempo não 

superior a 3 minutos. 

 

 

 

Artigo 57º 

Protestos e contra-protestos 

 

1. Por cada grupo municipal e sobre a mesma matéria apenas é permitido um protesto. 

 

2. O tempo para o protesto não pode ser superior a 3 minutos. 

 

3. Não são admitidos protestos a pedidos de esclarecimento e às respetivas respostas, bem 

como a declarações de voto. 

 

4. Os contra protestos não podem exceder 3 minutos por cada protesto, e 5 minutos no total. 

 

 

Artigo 58º 

Proibição do uso da palavra no período da votação 

 

Anunciado o período de votação, nenhum membro da Assembleia Municipal pode usar da 

palavra até à proclamação do resultado, exceto para apresentar requerimentos respeitantes ao 

processo de votação. 

 

Artigo 59º  

Declaração de voto 

 

1. Cada grupo municipal ou cada membro da Assembleia Municipal, a título individual, tem 

direito a produzir, no final de cada votação, uma declaração de voto esclarecendo o sentido da 

sua votação. 

 

2. As declarações de voto podem ser escritas ou orais, carecendo estas últimas de 
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confirmação por escrito ou por correio eletrónico, para constarem em ata. 

 

3. As declarações de voto orais não podem exceder 3 minutos, salvo quanto às alíneas a), b), c) e 

d) do n.º 3 do artigo 3.º deste regimento, casos em que podem ser de 5 minutos. 

 

4. As declarações de voto escritas são entregues na Mesa até ao final da reunião ou 

posteriormente por correio eletrónico. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DELIBERAÇÕES E VOTAÇÕES 

 

Artigo 60º  

Maioria 

 

As deliberações são tomadas pela pluralidade de votos, com a presença da maioria do número 

legal dos membros da Assembleia Municipal, tendo o(a) Presidente da Assembleia Municipal 

voto de qualidade no caso de empate, não contando as abstenções para o apuramento da 

maioria. 

 

Artigo 61º 

Objeto das deliberações 

 

Só podem ser objeto de deliberação os assuntos incluídos na ordem do dia da reunião ou 

sessão, salvo se, tratando-se de reunião ou sessão ordinária, pelo menos dois terços do 

número legal dos seus membros reconhecerem a urgência de deliberação imediata sobre 

outros assuntos. 

 

Artigo 62º 

Voto 

 

1. Cada membro da Assembleia Municipal tem um voto. 

 

2. Nenhum membro da Assembleia Municipal presente pode deixar de votar, sem prejuízo do 

direito de abstenção. 

 

3. Não é permitido o voto por procuração. 
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Artigo 63º 

Formas de votação 

 

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

 

a) Por braço levantado; 

 

b) Por escrutínio secreto, sempre que se realizem eleições, em que estejam em causa 

juízos de valor sobre pessoas ou ainda quando a Assembleia Municipal assim o delibere; 

 

c) Por votação nominal, apenas quando requerida por qualquer dos grupos municipais e 

aceite expressamente pela Assembleia municipal. 

 

2. Nas votações por braço levantado, a Mesa anuncia a distribuição partidária dos votos. 

 

3. O(A) Presidente da Assembleia Municipal vota em último lugar. 

 

 

Artigo 64º 

Processo de Votação 

 

1. Sempre que se tenha que proceder a uma votação, o(a) Presidente da Assembleia Municipal 

anuncia-o de forma clara, para que os membros da Assembleia Municipal possam tomar 

atempadamente os seus lugares. 

 

2. Quando da votação por escrutínio secreto procede-se à chamada nominal de todos os 

membros da Assembleia Municipal, findo o que se efetua uma segunda chamada, desta vez 

apenas dos membros que não responderam à primeira. 

 

3. Terminada a segunda chamada é encerrada a urna, procedendo-se de seguida à contagem 

dos votos e ao anúncio dos resultados. 
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Artigo 65º 

Empate da votação 

 

1. Em caso de empate na votação o(a) Presidente da Assembleia Municipal tem voto de 

qualidade, salvo se a votação se tiver efetuado por escrutínio secreto. 

 

2. Havendo empate na votação por escrutínio secreto, proceder-se-á imediatamente a nova 

votação e se o empate se mantiver adiar-se-á a deliberação para a reunião seguinte. 

 

3. Mantendo-se o empate na primeira votação da reunião seguinte, procede-se a votação 

nominal. 

 

Artigo 66º 

Voto de vencido(a) 

 

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

as razões do mesmo; 

 

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

acompanhadas das declarações de voto apresentadas; 

 

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

eventualmente resulte da deliberação tomada; 

 

4. Do voto de vencido(a) e nos termos do Estatuto de Oposição decorre o direito à divulgação 

do mesmo. 
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CAPÍTULO V 

DAS COMISSÕES, DELEGAÇÕES OU GRUPOS DE TRABALHO 

 

Artigo 71º 

Constituição 

 

1. A Assembleia Municipal delibera sobre a constituição de delegações, comissões 

especializadas permanentes e grupos de trabalho, de entre os seus membros, para estudo 

dos problemas relacionados com os interesses próprios da autarquia nos termos da lei. 

 

2. A iniciativa de constituição de comissões especializadas permanentes, delegações e grupos 

de trabalho, pode ser exercida pelo(a) Presidente da Assembleia Municipal, pela Mesa ou por 

qualquer um dos agrupamentos políticos ou grupos municipais, sem prejuízo do disposto 

na alínea f), número 1, do artigo 15.º deste regimento. 

 

3. A deliberação da constituição de grupos de trabalho deve delimitar o seu objeto e fixar o 

prazo de funcionamento. 

 

Artigo 72º 

Competências 

 

1. Compete às delegações, comissões especializadas permanentes ou grupos de trabalho, o 

estudo dos problemas relacionados com as atribuições do município, sem interferência, no 

funcionamento e na atividade normal da Câmara Municipal. 

 

2. Os relatórios das comissões e grupos de trabalho bem como os pareceres sobem ao 

plenário com as posições consensuais e com todas as outras não consensuais. 

 

3. As delegações, após cumprida a sua finalidade, devem enviar à Mesa da Assembleia 

Municipal, num prazo máximo de 30 dias, o respetivo relatório. 
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Artigo 73º 

Composição 

 

1. O número de membros de cada comissão especializada, delegação ou grupo de trabalho e a 

sua distribuição pelos diversos agrupamentos políticos ou grupos municipais, quando 

existirem, são fixados pela Assembleia Municipal, ou por deliberação desta, pela comissão 

permanente. 

 

2. A composição referida no número anterior deve ser fixada pela comissão permanente e ter em 

atenção, a representação existente na Assembleia Municipal. 

 

3. A indicação dos membros para comissões especializadas e grupos de trabalho, efetivos e 

suplentes, compete aos respetivos agrupamentos políticos e grupos municipais e deve ser 

efetuado no prazo fixado pela Assembleia Municipal ou pelo(a) Presidente da Assembleia 

Municipal. 

 

4. Os agrupamentos políticos ou grupos municipais podem proceder à substituição do membro 

que indicaram por um outro em efetividade de funções. 

 

Artigo 74º 

Funcionamento das comissões, delegações e grupos de trabalho 

 

1. Compete ao(à) Presidente da Assembleia Municipal convocar a primeira reunião, das 

comissões e grupos de trabalho, e dar posse aos membros efetivos e suplentes das 

comissões. 

 

2. As regras internas do funcionamento são da responsabilidade da delegação, comissão 

especializada ou grupo de trabalho. 

 

3. As comissões especializadas ou grupos de trabalho podem solicitar a colaboração nos 

seus trabalhos de membros da Câmara Municipal, de funcionários(as) dos seus serviços, de 

outros membros da Assembleia Municipal ou de quaisquer outras pessoas ou entidades que se 

considerem necessárias. 

 
4. Cada comissão especializada ou grupo de trabalho tem um(a) coordenador(a) a quem 
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compete dirigir as reuniões, orientar os trabalhos e elaborar o relatório a submeter ao plenário 

da Assembleia Municipal com as respetivas conclusões nos prazos por este(a) fixado e 

colaborar na função de representação institucional da Assembleia Municipal no âmbito da 

alínea a) do n.º 1 do artigo 24º quando tal for solicitado pelo(a) Presidente da Assembleia 

Municipal. 

 
5. Cada comissão especializada, grupo de trabalho ou delegação tem um máximo de dois(uas) 

secretários(as) a quem compete a elaboração das atas, coadjuvar o(a) respetivo(a) 

coordenador(a) nas suas funções, substituí-lo(a) nas suas ausências e impedimentos e 

colaborar na elaboração de relatórios ou conclusões a submeter ao plenário da Assembleia 

Municipal, nos termos a fixar pela própria comissão ou grupo de trabalho. 

 

 

Artigo 75º 

Comissão permanente 

 

1. Uma das comissões será a comissão permanente da Assembleia Municipal, constituída 

pelos membros da Mesa da Assembleia Municipal e por um(a) representante de cada 

agrupamento político ou grupo municipal. 

 

2. A comissão permanente reúne mediante convocação do(a) Presidente da Assembleia 

Municipal, a pedido de qualquer grupo político municipal e sempre antes de cada sessão da 

Assembleia Municipal. 

 

3. Compete à comissão permanente: 

 

a) Elaborar a proposta de orçamento e plano de atividades da Assembleia Municipal; 

 

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

Assembleia Municipal; 

 

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

 

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

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

 

f) Colaborar c o m  o(a) Presidente d a  Assembleia Municipal na elaboração da informação da 

Assembleia Municipal a incluir no boletim informativo do município. 

 

g) Colaborar com o(a) presidente da Assembleia Municipal na coordenação do trabalho das 

comissões especializadas, delegações ou grupos de trabalho, sem prejuízo na autonomia 

do funcionamento de cada um deles, e na articulação das comissões com o plenário, no 

âmbito da alínea p) do número 1 do artigo 24º. 

 

h) Promover a existência e o dinamismo de suportes de comunicação institucional 

adequados à Assembleia Municipal tendo em vista um maior conhecimento e 

divulgação das atividades desta junto dos(as) cidadãos(ãs). 

 

4. As deliberações da comissão permanente são apuradas por consenso e, não sendo possível o 

mesmo, caberá ao plenário decidir. 

 

5. A comissão permanente reunirá, pelo menos uma vez entre as sessões da Assembleia 

Municipal. 

 

Artigo 76.º 

Comissões especializadas permanentes 

 

As comissões especializadas serão criadas por deliberação do plenário, sob proposta do(a) 

Presidente da Assembleia Municipal, ouvida a comissão permanente da Assembleia 

Municipal, não podendo o número de comissões especializadas ser superior a cinco. 

 

 

Artigo 77.º 

Contactos externos e visitas 

 

1. Os contactos externos das comissões processam-se por intermédio da Mesa da Assembleia 

Municipal. 
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2. As comissões podem realizar reuniões e visitas de trabalho, dentro e fora do concelho. 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

DIREITO DE PETIÇÃO 

 

Artigo 78º 

Direito de petição 

 

1. É garantido aos(às) cidadãos(ãs) eleitoras(as)do concelho de Odivelas o direito de petição à 

Assembleia Municipal de Odivelas, sobre matérias do âmbito do município. 

 

2. As petições, individuais ou coletivas, são dirigidas ao(à) Presidente da Assembleia Municipal 

devidamente assinadas pelos(as) titulares e com identificação completa de um(a) dos(as) 

signatários(as). 

 

3. O(A) Presidente da Assembleia Municipal encaminha as petições para uma comissão ou 

grupo de trabalho, tendo em atenção a respetiva matéria, podendo fixar prazo para a sua 

apreciação. 

 

4. Essa comissão ou grupo de trabalho procederá às diligências que considerar necessárias, 

ouvindo os(as) peticionários(as) se o entender, e requerendo à Câmara Municipal e aos 

serviços as informações adequadas. 

 

5. A comissão elabora um relatório no prazo fixado ou, na ausência de fixação, no prazo de 30 

dias. 

 

6. Com base no relatório, será sempre dada resposta aos(às) peticionários(as) e informação ao 

plenário. 

 

7. A apreciação dos relatórios relativos às petições subscritas por um mínimo de 250 

cidadãos(ãs) eleitoras(as) recenseados(as) na área do concelho de Odivelas é 

obrigatoriamente inscrita  na ordem de trabalhos de uma sessão ordinária  da Assembleia 

Municipal. 
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CAPÍTULO VII 

DA PUBLICIDADE DOS TRABALHOS E DOS ATOS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

Artigo 79º 

Carácter público das reuniões 

 

1. As reuniões da Assembleia Municipal são públicas. 

 

2. A intervenção do público será feita em local condigno, de modo a que possa falar de frente 

para a Assembleia Municipal. 

 

3. Em cada sessão, ordinária e extraordinária, o(a) Presidente da Assembleia Municipal fixa um 

período de intervenção, não superior a 30 minutos, aberto ao público para apresentação de 

assuntos de interesse municipal e pedidos de esclarecimento dirigidos à Mesa. 

 

4. Nas sessões realizadas no período da noite, a intervenção do público terá início após o 

período antes da ordem do dia. Nas reuniões de continuação este período ocorre no início dos 

trabalhos. 

 

5. Os(As) munícipes interessados(as) em intervir no período de intervenção do público, deverão 

inscrever-se presencial ou telefonicamente até à hora marcada para o início da reunião, 

indicando nome, morada e assunto a tratar. 

 

6. O tempo referido no n.º 3 do presente artigo, será distribuído pelos(as) munícipes 

inscritos(as), não podendo cada um(a) exceder 5 minutos na sua intervenção. 

 

7. O período de intervenção do público, pode ocorrer excecionalmente após o período antes da 

ordem do dia, se tal for deliberado pela Assembleia Municipal. 

 

8. Terminado o período fixado nos termos do n.º 2, o(a) Presidente da Câmara Municipal ou 

o(a) Vereador(a) por si indicado, e a Mesa, se for caso disso, responderão aos esclarecimentos 

solicitados. 

 

9. Se a Mesa não estiver de momento habilitada a prestar os esclarecimentos solicitados, 
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remeterá o assunto à comissão especializada respetiva para acompanhamento, posterior 

resposta aos(às) requerentes e informação ao plenário. 

 
10. A nenhum(a) cidadão (ã) é permitido, sob qualquer pretexto, intrometer-se nas discussões e 

aplaudir ou reprovar as opiniões emitidas, as votações feitas e as deliberações tomadas, sob 

pena de sujeição à aplicação de coima nos termos legalmente previstos. 

 
11. O carácter público das reuniões estende-se à sua difusão através de meios audiovisuais. 

 

 

Artigo 80º 

Atas 

 

1. De cada reunião ou sessão é lavrada ata, que contém um resumo do que de essencial nela se 

tiver passado, indicando designadamente, a data e o local da reunião, os membros presentes 

e ausentes, os assuntos apreciados, as decisões e deliberações tomadas e a forma e o 

resultado das respetivas votações e, bem assim, o facto de a ata ter sido lida e aprovada. 

 

2. Das atas deverão também constar uma referência sumária às eventuais intervenções do 

público na solicitação de esclarecimentos e às respostas dadas. 

 

3. As atas são lavradas, sempre que possível, por um(a) funcionário(a) da autarquia 

designado(a) para o efeito ou pelos(as) Secretários(as) da Mesa e submetidas à votação de 

todos os membros no final da respetiva reunião ou no início da seguinte, sendo assinadas, 

após a aprovação, pelos(as) Secretários(as) e pelo(a) Presidente da Assembleia Municipal. 

 

4. As atas ou o texto das deliberações mais importantes podem ser aprovadas em minuta, no 

final ou durante as reuniões, conforme o caso, desde que tal seja deliberado pela maioria dos 

membros presentes. 

 

5. As deliberações só adquirem eficácia depois de aprovadas as minutas das atas ou depois de 

assinadas as minutas, nos termos do número anterior. 

 

6. As atas são aprovadas em sessão subsequente sendo remetidas antecipadamente aos 

membros da Assembleia Municipal. 
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7. Para efeitos de aplicação do disposto no n.º 1 deste artigo, a ata deve sempre conter uma 

referência, ainda que sumária, ao conteúdo das intervenções proferidas no âmbito da 

discussão do período da ordem do dia. 

 

 

 

Artigo 81º 

Publicidade das deliberações 

 

1. As deliberações destinadas a ter eficácia externa, são obrigatoriamente publicadas no Diário da 

República, quando a lei expressamente o determine, sendo nos restantes casos publicada no 

boletim da autarquia ou em edital afixado nos lugares de estilo durante 5 dos 10 dias 

subsequentes à tomada da deliberação, sem prejuízo do disposto em legislação especial. 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 82º 

Entrada em vigor e publicação 

 

1. O regimento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e dele é fornecido um 

exemplar a cada membro da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal. 

 

2. O regimento da Assembleia Municipal é publicado no boletim municipal. 

 

3. Nos termos da lei, quando da instalação de uma nova Assembleia Municipal, enquanto não 

for aprovado e publicado o regimento, continuará em vigor o anteriormente aprovado. 
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Artigo 83º 

Interpretação e integração de lacunas 

 

Compete à Mesa, com recurso para o plenário, interpretar o presente regimento e integrar as 

lacunas. 

 

 

Artigo 84º 

Alterações 

 

1. O presente regimento pode ser alterado pela Assembleia Municipal, por proposta de um 

grupo municipal ou de, pelo menos, 20% dos seus membros. 

 

2. Admitida qualquer proposta de alteração, a sua apreciação é feita pela Mesa ou por um 

grupo de trabalho expressamente criado para o efeito. 

 

3. As alterações do regimento devem ser aprovadas por maioria absoluta dos membros em 

efetividade de funções, entrando em vigor no dia seguinte ao da sua publicação em edital e 

boletim municipal. 

 

4. O regimento, com as alterações inscritas no lugar próprio, é objeto de nova publicação. 
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ANEXO I 

Grelha Tempos de Intervenção 

 

Período Antes da Ordem do Dia 

 

 

PAOD A - 60 MINUTOS - Sessões Ordinárias 

Bancada 60 minutos 

PS 19m 30seg 

PSD 12m  

CDU 11m30seg 

BE 6m 

CDS 5m 30seg 

PAN 5m 30seg 

CMO 3m por cada resposta no máximo de 30m 

 

 

 

 

PAOD B - 30 MINUTOS - Sessões Extraordinárias 

Bancada 30m 

PS 9 

PSD 6 

CDU 5m30seg 

BE 3m30seg 

CDS 3 

PAN 3 

CMO 3m por cada resposta no máximo de 15m 
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Período da Ordem do Dia 

 

 

Grelha A -  60 MINUTOS - 1º Ponto reuniões ordinárias, Orçamento e Gop´s, Prestação de contas 

Bancada 60m 

PS 19m 30seg 

PSD 12m  

CDU 11m30seg 

BE 6m  

CDS 5m 30seg 

PAN 5m 30seg 

CMO 45 m 

 

 

GRELHA B -  Ponto da Ordem de Trabalhos 20 MINUTOS 

Bancada 20m 

PS 6m  

PSD 4m 30s 

CDU 4m  

BE 2m 30s 

CDS 2m 

PAN 2m 

CMO 6m 

 

GRELHA C -  Ponto da Ordem de Trabalhos 30 MINUTOS 

Bancada 30m 

PS 9m 

PSD 6m 

CDU 5m 30s 

BE 3m 30s 

CDS 3m 

PAN 3m 

CMO 9m 
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GRELHA D -  Ponto da Ordem de Trabalhos 40 MINUTOS 

Bancada 40m 

PS 12m 

PSD 8m 

CDU 7m 30s  

BE 4m 30s 

CDS 4m 

PAN 4m 

CMO 12m 

 

 

GRELHA  E - 90 MINUTOS - Debate Estado Município  

Bancada 90m 

PS 31m 

PSD 18m 

CDU 16m  

BE 9m  

CDS 8m 

PAN 8m 

CMO 60m 

 

 

GRELHA  F - 90 MINUTOS – Debates Temáticos 

Bancada 90m 

PS 31m 

PSD 18m 

CDU 16m  

BE 9m  

CDS 8m 

PAN 8m 

CMO 30m 

 
 
• Nos Debates sobre o Estado do Município e nos Debates Temáticos é atribuído a cada 

bancada, 5 minutos para exposições iniciais. 


