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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

23.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 28 de novembro de 2018 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTOS DE PESAR 
 

 
 

TRAGÉDIA DE BORBA 
 
“No passado dia 19 de novembro, pelas 15h45, o 
deslizamento de um grande volume de terra, rochas e 
blocos de mármore para dentro da pedreira de São 
Sebastião, fizeram ruir a estrada municipal 255, entre 
pedreiras, em Borba, havendo para já duas vítimas a 
lamentar, dois operários da empresa de extracção de 
mármores que se encontravam a laborar na pedreira, e três 
desaparecidos, cidadãos que seguiam em duas viaturas 
automóveis na estrada no momento da derrocada. 
 
Após a tragédia, foram divulgadas situações de 
perigosidade semelhante, numa outra pedreira na Estrada 
Nacional (EN) 254, entre Vila Viçosa e a Aldeia de 
Bencatel, com problemas de estrutura nos taludes, bem 
como um pouco por todo o país, identificadas situações 
de pedreiras em laboração ou abandonadas, que carecem 
de vigilância e de intervenção do estado: na salvaguarda de 
infra-estruturas viárias e no acompanhamento e 
fiscalização das condições em que estas empresas laboram. 
Algumas são situações sinalizadas e do conhecimento 
público outras permanecerão por identificar. 
 
Quantos taludes podem desabar se voltar a chover com 
intensidade, que pontes podem cair, que estradas podem 
ruir? 
 
A contabilidade de vítimas de tragédias, fruto de falhas do 
estado, na segurança e na incapacidade de assegurar 
auxílio é de uma dimensão aterradora, nos últimos anos 
em Portugal. Lado a lado com o país da vanguarda digital, 
está o país da falência das infra-estruturas, da morte em 
incêndios por falta de socorro. Por omissão e desleixo. 
 
Exige-se que o estado central e local cumpra a sua 
responsabilidade primordial perante os cidadãos: a 

segurança. Exige-se apuramento de responsabilidades, 
porque o esquecimento é uma afronta à memória dos que 
pereceram e à dignidade dos que ficam. Porque o 
esquecimento é uma ameaça à democracia. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas expressa as suas 
condolências aos familiares e amigos das vítimas desta 
tragédia, e apresentam o seu reconhecimento e 
solidariedade para com todos os funcionários, 
mergulhadores e agentes de protecção civil envolvidos nas 
buscas por recuperação de corpos, tarefa na qual se 
empenham com risco da própria vida.” 
 
(Apresentado pela bancada do PPD/PSD - aprovado, por 
maioria) 
 
Odivelas, 03 de dezembro de 2018 

 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 

(Aprovado por maioria) 
 
 
 

GENERAL LOUREIRO DOS SANTOS 
 
“José Alberto Loureiro dos Santos nasceu em Vilela do 
Douro, concelho de Sabrosa, no distrito de Vila Real, a 02 
de Setembro de 1936, tendo vindo a falecer em Lisboa no 
dia 17 de Novembro de 2018, aos 82 anos de idade. 
 
Ministro da Defesa Nacional entre 1978 e 1980, nos IV e 
V Governos Constitucionais, chefiados por Carlos Mota 
Pinto e Maria de Lourdes Pintasilgo, ambos executivos de 
iniciativa presidencial de Ramalho Eanes. 
 
Militar do ramo de artilharia, Loureiro dos Santos foi 
Vice-Chefe do Estado-Maior General das Forças 
Armadas, em 1977, e Chefe do Estado-Maior do Exército, 
o General Loureiro dos Santos teve uma destacada e 
reconhecida participação na vida pública portuguesa, com 
uma contribuição muito relevante para a consolidação da 
Democracia. 
 
Com uma excecional inteligência e vasta experiência 
académica, o General Loureiro dos Santos era detentor de 
um pensamento inovador nos conceitos de estratégia e 
Defesa Nacional, sendo considerado um dos mais 
notáveis militares da sua geração e o grande mestre da 
moderna escola de Estratégia em Portugal. 
 
Cumpriu duas comissões no Ultramar, em Angola 
(1962/1965) e Cabo Verde (1972/1974), foi secretário do 
Conselho da Revolução no 'verão quente' de 1975 e, como 
major, participou no planeamento e execução das 
operações que contiveram o golpe de 25 de novembro de 
1975. Passou à reserva em 1993. 
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Com larga experiência académica, o ex-ministro e chefe 
militar lecionou no Instituto de Estudos Superiores 
Militares, do qual fez parte do conselho científico, e no 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), 
no qual foi membro do Conselho de Honra. 
 
Era também membro da Academia das Ciências de Lisboa 
e do Conselho Geral da Universidade Nova de Lisboa, 
como personalidade externa. 
 
Loureiro dos Santos destacou-se também como escritor, 
com vasta obra, e conferencista, tendo colaborado em 
vários órgãos de comunicação social sobre temas de 
geoestratégia e de geopolítica. 
 
O General José Alberto Loureiro dos Santos foi várias 
vezes condecorado pelo Estado Português, tendo sido 
agraciado no presente ano com a Grã-Cruz da Ordem 
Militar de Sant’Iago da Espada pelo Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas lamenta a sua morte e 
envia as mais sentidas condolências à família, aos amigos e 
ao Exército Português.” 
 
(Apresentado pela bancada do PPD/PSD - aprovado, por 
unanimidade) 
 
Odivelas, 03 de dezembro de 2018 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

SELEÇÃO NACIONAL DE FUTEBOL DE RUA 
 
“Em maio de 1994, nascia a associação de solidariedade 
social CAIS, associação sem fins lucrativos com o objetivo 
central de combate à exclusão social, oferecendo à 
população marginalizada um meio de reinserção pelo 
trabalho através da distribuição de uma Revista. 
 
Esta Associação, com vinte e quatro anos de existência, e 
um papel de prestígio a nível nacional e internacional, 
mantém-se fiel aos seus princípios continuando a 
promover a inclusão social de pessoas sem casa, em 
Lisboa e no Porto. Assente em metodologias de 
capacitação para a aproximação ou regresso ao mercado 
de trabalho, a Associação promove uma abordagem que 
aposta na recuperação da auto-estima e competências, 
procurando através da construção de novos projectos de 

vida melhorar as condições de pessoas, sem casa, social e 
economicamente desfavorecidas. 
 
Entre os diversos projectos promovidos, pela associação 
CAIS, o projecto Futebol de Rua é um exemplo de 
sucesso que utiliza a prática desportiva como estratégia 
inovadora de intervenção no combate à exclusão social e 
no desenvolvimento de competências pessoais e sociais, 
sendo promovido em Portugal, desde 2004, em parceria 
com entidades públicas e privadas. Desde a primeira 
participação no Campeonato do Mundo na Suécia, em 
2004, em que Portugal atingiu o 18ª lugar, um longo 
percurso foi percorrido, tendo a participação portuguesa 
vindo a destacar-se e a conseguir melhores resultados ao 
longo dos anos. 
 
Este ano, entre os dias 13 e 18 de novembro a Selecção 
Nacional de Futebol de Rua participou no Campeonato 
do Mundo, no México - Homeless World Cup 2018, 
tendo obtido um honroso 4.º lugar. 
 
As grandes vitórias nem sempre se materializam em 
resultados desportivos, mas sim nos objetivos do 
desenvolvimento humano, pelo que saudamos este 
exemplo de entrega e superação em nome de uma causa 
maior. 
 
Pelo exposto, a Câmara Municipal de Odivelas aprova um 
voto de congratulação.” 
 
(Apresentado pela bancada do PPD/PSD - aprovado, por 
unanimidade) 
 
Odivelas, 03 de dezembro de 2018 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Hugo Martins)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

RETIRADA DE PONTO 
 

 
 

ATA DA 18.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 
 

Retirada do ponto designado “Ata da 18.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada a 
19 de setembro de 2018”, da ordem do dia da presente 
reunião. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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RENÚNCIA DE MANDATO 
 

 
 

VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 
Renúncia de Marco Alexandre Reis da Silva Oliveira ao 
cargo de Vereador da Câmara Municipal de Odivelas, de 
acordo com o constante em requerimento do próprio, 
datado de 1 de outubro de 2018 (com n.º 
entrada/39730/2018, de 2018.11.08, nesta Câmara 
Municipal). 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

18.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
15.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2018 

 
15.ª Alteração Orçamental de 2018, 18.ª Modificação 
Orçamental, nos termos dos mapas anexos à informação 
n.º Interno/2018/12906, de 2018.11.22, e que farão parte 
integrante da ata da presente reunião, de acordo com o 
proposto na referida informação: 
 
“15.ª Alteração Orçamental (Extraordinária) 
 
A 15.ª Alteração Orçamental (Extraordinária) do 2018 
reproduz a necessidade de ajustamentos (reforços e 
anulações) de algumas rubricas dos serviços municipais, 
imprescindíveis ao seu normal funcionamento. 
 
De entre os vários movimentos de reforço, destaque para: 
 
-Gabinete de Tecnologia, Informação e Conhecimento: 
 
Valor de 19.768,96 euros (dezanove mil, setecentos e 
sessenta e oito euros e noventa e seis cêntimos), relativo 
ao projecto “Equipamento Básico e Hardware”. 
 
 
-No Departamento Jurídico e de Administração Geral: 
 
O reforço de 6.000,00 euros (seis mil euros), relativo ao 
projeto “Mês Comércio Local”; 
 
No projeto “Condomínios”, o valor de 10.000,00 euros 
(dez mil euros); 
 
9.280,26 euros (nove mil, duzentos e oitenta euros e vinte 
e seis cêntimos), no projeto “Restituições e Outras 
Despesas”. 
 

O valor de 200.000,00 euros (duzentos mil euros), na 
rubrica “Caixa Geral de Aposentações”; 
 
Na rubrica “Segurança Social – Regime Geral”, o valor de 
150.000,00 euros (cento e cinquenta mil euros) 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 425.515,93 Euros (quatrocentos e vinte e cinco 
mil, quinhentos e quinze euros e noventa e três cêntimos), 
verificando-se um aumento das despesas de capital no 
valor de 26.526,16 Euros (vinte e seis mil, quinhentos e 
vinte e seis euros e dezassete cêntimos), por contrapartida 
de um decréscimo de igual montante ao nível das despesas 
correntes, conforme quadro seguinte: 
 

Modificação da Despesa 
Quadro Síntese 

 

 
Inscrições / 

Reforços 
Diminuições / 

Anulações 

Total de Despesas Correntes 398.989,77 425.515,93 

Total de Despesas Capital 26.526,16 0,00 

Total Geral 425.515,93 425.515,93 

(un: euros)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 
 

 
 

CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU 
 
Abertura de procedimentos concursais para cargos de 
Direção Intermédia de 2.º grau, na sequência da entrada 
em vigor da nova Estrutura Orgânica Nuclear desta 
Câmara Municipal, a saber, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2018/12751, de 2018.11.20: 
 
-Coordenador do Gabinete de Planeamento Estratégico e 
Projetos Especiais; 
 
-Chefe da Divisão Jurídica e de Organização Municipal; 
 
-Chefe da Divisão de Gestão Patrimonial; 
 
-Chefe da Divisão de Habitação; 
 
-Chefe da Divisão de Ambiente; 
 
-Chefe da Divisão de Cultura e Turismo. 
 
O júri do recrutamento deverá ser designado por 
deliberação da Assembleia Municipal de Odivelas. 
 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 
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CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU 
 
Abertura de procedimentos concursais para cargos de 
Direção Intermédia de 3.º grau, na sequência da entrada 
em vigor da nova Estrutura Orgânica Nuclear desta 
Câmara Municipal, a saber, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2018/12749, de 2018.11.20. 
 
-Coordenador do Gabinete de Saúde; 
 
-Coordenador do Gabinete de Juventude; 
 
-Coordenador do Gabinete de Projeto de Reconversão 
Urbana de Áreas Críticas. 
 
O Júri do Recrutamento deverá ser designado por 
deliberação da Assembleia Municipal de Odivelas. 
 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ASSISTENTE OPERACIONAL 
 
Abertura de procedimento concursal para ocupação de 
um posto de trabalho na categoria de Assistente 
Operacional, com vista à celebração de contrato de 
trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, 
destinado a candidatos com ou sem vínculo de emprego 
público previamente estabelecido, para a Divisão de 
Infraestruturas e Espaços Urbanos desta Câmara 
Municipal, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2018/12657, de 2018.11.15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ODIVELAS VIVA, S.A. 
 

 
 

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL DA LIQUIDAÇÃO 
 
Relatório de Prestação de Conta Final da Liquidação da 
empresa “Odivelas Viva, Construção e Manutenção de 
Equipamentos, S.A.”, dividido em Relatório e Contas 
Finais do período entre 1 de janeiro de 2018 e março de 
2018 e em Relatório e Contas das Atividades de 
Liquidação no período de 1 de abril de 2018 e 30 de 
setembro de 2018, na sequência da aprovação da 
dissolução e liquidação da referida empresa por parte 
desta Câmara Municipal e Assembleia Municipal, de 
acordo com o constante no ofício, datado de 21 de 
novembro de 2018 (com n.º entrada/41538/2018, de 
2018.11.22, nesta Câmara Municipal) e seus anexos. 
 
 

Nota: a dissolução, liquidação e plano de internalização da empresa Odivelas Viva, 
S.A. foram aprovados na 4.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
21 de fevereiro de 2018 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
4/2018, de 6 de março) e na 3.ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 
Odivelas, de 26 de março de 2018 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 6/2018, de 3 de abril). 

 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

 
 

CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE PROPRIEDADE MUNICIPAL 
 

Cedência de utilização aos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR de Loures e Odivelas), por parte do Município de 
Odivelas, da propriedade municipal e respetivo 
equipamento (instalações do reservatório de água da 
Urmeira), sitos no Bairro Menino de Deus, União das 
Freguesias de Pontinha e Famões (descrita na 
Conservatória do Registo Predial sob a ficha 1183 e 
inscrita na Matriz Predial Urbana sob o artigo 5262, 
ambos da Freguesia de Odivelas), pelo prazo de dez anos, 
renovável por períodos de cinco anos, nos termos e 
condições constantes na minuta do Auto de Cedência de 
Utilização, anexo da informação n.º Interno/2018/12869, 
de 2018.11.21, de acordo com o proposto na referida 
informação: 
 
 

“MINUTA DE AUTO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO 
 

Município de Odivelas, pessoa coletiva de direito público 
n.º 504 293 125, com sede na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes – Quinta da Memória, 2675 Odivelas, neste ato 
representado por Hugo Manuel dos Santos Martins, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
doravante designado por Primeiro Outorgante. 
 
E 
 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, designados por SIMAR, 
pessoa coletiva n.º 680 009 671, com sede na Rua Ilha da 
Madeira, n.º 2, Freguesia e Município de Loures, neste ato 
representado por Bernardino Soares, na qualidade de 
Presidente do Conselho de Administração, doravante 
designado por Segundo Outorgante, 
 
O Primeiro Outorgante, na qualidade em que intervém, 
cede ao Segundo Outorgante, nos termos do artigo 52.º 
do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, a título 
precário e temporário, a utilização da propriedade 
municipal e respetivo equipamento – Instalações do 
Reservatório de Água da Urmeira - sita no Bairro Menino 
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de Deus, União das Freguesias de Pontinha e Famões, 
Concelho de Odivelas, descrita na Conservatória do 
Registo Predial sob a ficha 1183 e inscrita na Matriz 
Predial Urbana sob o artigo 5262, ambos da Freguesia de 
Odivelas, propriedade do Município de Odivelas, 
doravante designado por Imóvel nas seguintes condições: 
 
1. O Imóvel destina-se à sua adaptação com vista à 

instalação de um Centro de Triagem de Resíduos 
Volumosos. 

 
2. O Imóvel é cedido pelo prazo de 10 (dez) anos, 

contados a partir da data da assinatura do presente 
Auto de Cedência de Utilização, renovável por 
períodos de 5 (cinco) anos, salvo denúncia por 
qualquer das partes com aviso prévio de 180 (cento e 
oitenta) dias relativamente à data do seu termo, 
mediante comunicação escrita com aviso de receção. 

 
3. O Segundo Outorgante obriga-se à adaptação, gestão e 

manutenção do imóvel, e a assegurar a adequada 
utilização do mesmo, e sua organização e 
funcionamento, bem como a suportar os encargos 
inerentes ao cumprimento desta obrigação, durante o 
período de cedência. 

 
4. O Segundo Outorgante assume o financiamento da 

totalidade das obras a executar no imóvel (as quais 
deverão ser previamente comunicadas ao Primeiro 
Outorgante), bem como o da instalação de todo o 
equipamento e apetrechamento necessários à instalação 
e funcionamento do Centro de Triagem de Resíduos 
Volumosos. 

 
5. A realização de benfeitorias no Imóvel não confere ao 

Segundo Outorgante o direito ao recebimento de 
qualquer indemnização, revertendo as mesmas, finda a 
cedência, para o Primeiro Outorgante. 

 
6. O Imóvel regressa, imediatamente, à posse do Primeiro 

Outorgante, se lhe for dada utilização diferente ao 
estipulado no presente Auto, bem como se não for 
utilizado ou se for declarada a inconveniência da 
manutenção da mesma, aplicando-se, neste caso, com 
as necessárias adaptações, o disposto no n.º 2 do artigo 
58.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto. 

 
7. O Segundo Outorgante responde, pela culpa ou risco, 

nos termos da lei geral, por quaisquer danos causados 
no exercício da atividade que constitui o objeto da 
presente cedência. 

 
8. A cedência em apreço entra em vigor na data da 

assinatura do presente Auto. 
 
Pelos Outorgantes foi dito que aceitam a cedência de 
utilização constante do presente Auto, nas condições aqui 
expressas e que se obrigam a cumprir. 
 
 

Deste Auto foram elaborados 2 (dois) exemplares, para 
entregar a cada um dos Outorgantes. 
 
Em,      de                de 2018. 
 

O Primeiro Outorgante, O Segundo Outorgante, 
  
____________________ ___________________” 

 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

CONTRATOS DE COMODATO 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO DE DOENTES OBESOS E EX-OBESOS DE PORTUGAL 
 
Contrato de Comodato entre o Município de Odivelas e a 
Associação de Doentes Obesos e Ex-Obesos de Portugal 
(ADEXO), relativo ao imóvel municipal correspondente à 
loja n.º 7, fração A, no piso -1, esquerdo do prédio 
designado por lote 4, sito na rua Dr. Amato Lusitano, 
Arroja, Freguesia de Odivelas (descrita na Conservatória 
do Registo Predial sob a ficha 4474-A e inscrita na Matriz 
Predial Urbana sob o artigo 12332-A, ambos da Freguesia 
de Odivelas), para desenvolvimento do seu trabalho 
associativo, nos termos e condições constantes na minuta 
do Contrato de Comodato, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2018/21045, de 2018.10.17: 
 
 
“Contrato de Comodato  N.º __/DGP/2018 
 
ENTRE, 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, Pessoa Coletiva n.º 504 293 
125, com sede na Quinta da Memória, Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas, neste ato 
representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Hugo 
Martins, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do 
artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, que estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, adiante designado por Comodante, 
 
E 
 
ASSOCIAÇÃO DE DOENTES OBESOS E EX-OBESOS DE 
PORTUGAL, Pessoa Coletiva com o n.º 506 182 452, com 
sede postal na Rua Palmira Bastos, n.º 2, R/c Drt.º, 2620-
115 Póvoa de Santo Adrião, em Odivelas, representada 
neste ato pelo Presidente da Direção, Carlos Francisco 
Peixe de Oliveira, natural de ……, Concelho de ……, 
residente na …………………………………., 
………………………………, Contribuinte Fiscal n.º 
………….., portador do Cartão de Cidadão com o 
número de Identificação Civil ………………, válido até 
……………………..., e pela Tesoureira, Maria de Fátima 
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Ferreira da Silva Simão, natural de …………………..., 
Concelho de …………………..., residente na ………. 
……………………………………………., Contribuinte 
Fiscal n.º ……………….., portador do Cartão de 
Cidadão com o número de Identificação Civil 
…………………, válido até ………………………, 
adiante designada por Comodatária, 
 
É celebrado e reciprocamente aceite o presente Contrato 
de Comodato, nos termos da alínea ee) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
artigo 1129.º e seguintes do Código Civil, aprovado pela 
Câmara Municipal de Odivelas na sua __ Reunião 
Ordinária, de __ de _______ de 2018, o qual se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1ª 

 
O Comodante é proprietário e legitimo possuidor da 
fração autónoma designada pela letra “A”, correspondente 
a uma loja no n.º 7 situado no Piso -1 Esquerdo, do 
prédio urbano designado por Lote 4, sito na Rua Dr. 
Amato Lusitano, Urbanização da Arroja, Odivelas, 
descrita na Conservatória do Registo Predial sob a ficha 
n.º 4474, e inscrita na Matriz Predial Urbana sob o artigo 
12332, ambas da Freguesia de Odivelas, com o valor 
patrimonial de € 89.772,32 (oitenta e nove mil setecentos 
e setenta e dois euros e trinta e dois cêntimos).  

 
Cláusula 2ª 

 
Pelo presente contrato é comodatada a fração identificada 
na Cláusula anterior, destinando-se esta, única e 
exclusivamente, à prossecução dos fins e atribuições 
definidos pelos Estatutos da Comodatária. 

 
Cláusula 3ª 

 
O presente contrato é celebrado pelo prazo de 5 (cinco) 
anos, a contar da data da sua assinatura, renovável por 
iguais períodos, salvo se qualquer das partes o denunciar 
com aviso prévio de 90 (noventa) dias relativamente à data 
do seu termo, através de comunicação escrita com aviso 
de receção. 

 
Cláusula 4ª 

 
Para além das obrigações constantes do artigo 1135.º do 
Código Civil, a Comodatária fica especialmente obrigada a 
manter a fração, objeto da cedência, em bom estado de 
conservação, não a podendo aplicar a fim diverso daquele 
a que a mesma se destina, nem ceder a terceiros o seu uso 
sem autorização expressa do Comodante. 

 
Cláusula 5ª 

 
1 – A Comodatária poderá proceder às obras que 
considere úteis e necessárias à prossecução dos fins a que 

se destina a fração comodatada, desde que previamente 
autorizadas, por escrito, pelo Comodante. 
 
2 – As obras referidas no número anterior ficarão a cargo 
e a expensas próprias da Comodatária. 
 
3 – Todas as despesas que resultem da realização das 
obras de que a fração careça, por força da sua utilização, 
manutenção e conservação, constituirão responsabilidade 
da Comodatária. 

 
Cláusula 6ª 

 
A Comodatária responderá por todas as deteriorações que 
se venham a verificar na fração durante a vigência do 
presente contrato de comodato, com exceção das 
decorrentes de um normal e prudente uso, ou provocadas 
por terceiros. 

 
Cláusula 7ª 

 
As despesas de funcionamento, designadamente, as 
referentes aos consumos de água, eletricidade, limpeza, e 
consumos respeitantes a comunicações, são da 
responsabilidade da Comodatária.  

 
Cláusula 8ª 

 
1 – Findo o contrato, a fração comodatada será restituída 
em bom estado de conservação ao Comodante e sem 
direito a qualquer indemnização da Comodatária pelas 
obras, por esta, realizadas. 
 
2 – A Comodatária poderá levantar as benfeitorias, por si, 
realizadas apenas no caso de não provocar detrimento da 
fração comodatada, não tendo direito a haver o valor delas 
no caso contrário.  

 
Cláusula 9ª 

 
1 – O presente contrato cessa os seus efeitos nos termos 
gerais de Direito, não obstante o Comodante poder 
resolver o contrato com fundamento em justa causa. 
 
2 – Considera-se justa causa, designadamente, a utilização 
da fração comodatada para fins estranhos aos consagrados 
nos Estatutos da Comodatária. 
 
3 – É considerada condição resolutiva a cessação do uso 
da fração por parte da Comodatária. 
 
4 – Para os efeitos estabelecidos no número anterior, 
considera-se cessação do uso da fração comodatada, a não 
utilização da mesma nos termos estabelecidos no presente 
contrato por prazo superior a 90 (noventa) dias.  
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Cláusula 10ª 
 

Em tudo o que o presente contrato for omisso aplicam-se, 
subsidiariamente, as disposições legais em vigor, 
nomeadamente, o estabelecido nos artigos 1129.º a 1141.º 
do Código Civil. 

 
Cláusula 11ª 

 
Para resolução dos litígios emergentes do presente 
contrato, será competente o Tribunal Judicial da Comarca 
de Lisboa Norte, com expressa renúncia a qualquer outro. 
 
Odivelas, __ de _________ de 2018. 
 
O presente contrato foi feito em duplicado, ficando um 
original devidamente assinado para cada um dos 
outorgantes. 
 
Por estarem de acordo, leem e assinam. 
Isento de Imposto de Selo. 

 
P´lo Comodante, 

 
_______________________________ 

(Hugo Martins) 
 

P´la Comodatária, 
 

________________________________ 
(Carlos Francisco Peixe de Oliveira) 

 
________________________________ 
(Maria de Fátima Ferreira da Silva Simão)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO – GRUPO CORAL E INSTRUMENTAL  
ECOS DO ALENTEJO  

 
Denúncia do Contrato de Comodato n.º 1/2004, 
celebrado entre o Município de Odivelas e a Associação – 
Grupo Coral e Instrumental Ecos do Alentejo, em junho 
de 2004, relativo a imóvel municipal correspondente à 
fração autónoma designada pela letra C, c/v do prédio 
urbano sito na Praceta Camilo Pessanha, n.º 7-B, Bairro 
da Codivel -antigo lote 8, Quinta da Barroca, Codivel- 
(descrita na Conservatória do Registo Predial sob a ficha 
961 e inscrita na Matriz Predial Urbana sob o artigo 8460, 
ambos da Freguesia de Odivelas), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2018/12765, de 
2018.11.20. 
 
 
Nota: a minuta do referido Contrato de Comodato n.º 1/2004, foi aprovada na 11.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas de 2004, de 2 de junho 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 12/2004, de 15 de junho). 
 
(Aprovado por maioria) 
 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

ILUMINAÇÕES E ENFEITES DE NATAL 
 
Acordo de Cooperação entre o Município de Odivelas, a 
Freguesia de Odivelas, a União de Freguesias de Pontinha 
e Famões, a União de Freguesias de Póvoa de Santo 
Adrião e Olival Basto e a União de Freguesias de Ramada 
e Caneças, para um apoio monetário no valor de 
€1.500,00 (mil e quinhentos euros) a cada uma delas para 
aquisição e/ou aluguer de iluminações e enfeites de Natal, 
nos termos dos referidos acordos de cooperação, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2018/12821, de 2018.11.21: 
 
 

“Minuta de Acordo de Cooperação a celebrar 
com a Freguesia de Odivelas 

 
Considerando que: 
 
a) No âmbito das atribuições das autarquias locais, 
encontra-se a promoção e salvaguarda dos interesses 
próprios das respetivas populações, bem como a 
promoção do desenvolvimento local nos termos 
respetivamente, do artigo 2º e do artigo 23 º nº 2, alínea 
m) do Anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (que 
aprova o regime jurídico das autarquias locais); 
 
b) Nos termos do referido artigo 23º, nº1, da citada lei os 
Municípios concretizam as suas atribuições, em 
articulação com as freguesias; 
 
c) De acordo com o disposto na alínea ff) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, compete à Câmara Municipal de Odivelas 
promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a 
realização de eventos relacionados com a atividade 
económica de interesse municipal, competência na qual se 
enquadra a presente iniciativa; 
 
d) É pretensão das partes concertar esforços no sentido 
de revitalizar a economia local e o comércio tradicional, 
sendo a época de Natal propícia à concretização de tal 
objetivo, considerando a maior afluência das pessoas às 
lojas; 
 
e) A ornamentação das principais artérias das freguesias 
do concelho de Odivelas, com a colocação de iluminação 
e enfeites alusivos à época natalícia, sempre foi e continua 
a ser uma forma de atrair os munícipes ao comércio 
tradicional, estimulando, assim, a economia local. 
 
É celebrado entre: 
 
O Município de Odivelas, com sede nos Paços do 
Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da 
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Memória, 2675- 372 Odivelas, pessoa coletiva n.º 504 293 
125, neste ato representado por Hugo Manuel dos Santos 
Martins, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, doravante designado por MO, 
 
e 
 
A Freguesia de Odivelas, com sede na Alameda do Poder 
Local, 4, 2675- 427 Odivelas, pessoa coletiva n.º 506 605 
752, neste ato representado por Nuno Gaudêncio, na 
qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de 
Odivelas, doravante designada por JFO. 
 
O presente Acordo, que se regerá pelas seguintes 
cláusulas: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

O presente Acordo tem por objeto a cooperação entre as 
partes no sentido de revitalizar o comércio local e 
consequentemente reforçar a economia local, em especial 
na época natalícia. 

 
Cláusula Segunda 

(Iluminações de Natal) 
 

1. Para a concretização do objeto indicado na cláusula 
anterior, a JFO procederá à colocação de iluminação e 
enfeites alusivos à época natalícia, na via pública, de … de 
dezembro de 2018 a …. de janeiro de 2019. 
 
2. As iluminações e enfeites referidos no ponto anterior 
serão dispostos nas artérias, cuja escolha caberá à JFO, 
tendo em conta a importância e impacto que as mesmas 
tenham no estímulo do comércio local. 

 
Cláusula Terceira 

(Apoio Monetário para aquisição e/ou aluguer de enfeites 
e materiais de iluminação de Natal) 

 
1. Para a prossecução do presente acordo e no ato da sua 
assinatura, o MO procederá ao pagamento de um apoio à 
JFO no valor de € 1500,00 (mil e quinhentos euros), 
quantia essa destinada à aquisição e/ou aluguer de enfeites 
e materiais de iluminação de Natal. 
 
2. A JFO tem 60 (sessenta) dias, após a data de assinatura 
do presente acordo, para apresentar ao MO os 
documentos comprovativos da aquisição e/ou aluguer dos 
bens referidos no número 1 da presente cláusula, sob pena 
de, na ausência total ou parcial dessa prestação de contas, 
ter que proceder à devolução do valor correspondente ao 
da quantia não justificada. 

 
 
 
 
 

Cláusula Quarta 
(Encargos) 

 
Com exceção do valor atribuído pelo MO, caberá à JFO 
suportar todos os encargos inerentes à aquisição, 
colocação, permanência e retirada dos materiais de 
iluminação e enfeites de Natal, no período em que as 
mesmas se mantenham na via pública, bem como garantir 
o cumprimento de todas as exigências legais e 
regulamentares para o efeito, tais como a obtenção de 
licenças e a contratualização de apólices de seguro 
necessárias. 

 
Cláusula Quinta 

(Publicidade) 
 

As partes farão menção à parceria ora instituída nos meios 
de comunicação próprios e sempre que seja feita qualquer 
alusão às iluminações e enfeites de Natal relativos ao ano 
em curso. 

 
Cláusula Sexta 

(Dúvidas e Omissões) 
 

As dúvidas e omissões suscitadas na interpretação e 
aplicação do presente Acordo serão analisadas e 
resolvidas, em conjunto, pelas partes intervenientes. 
 
O presente Acordo representa a vontade dos Outorgantes 
e é elaborado em dois exemplares, ficando um exemplar 
na posse de cada uma das partes. 
 
Odivelas, …. de novembro de 2018 
 
As Partes: 
 

O Município de Odivelas 
A Junta de Freguesia de 

Odivelas 
_____________________ _____________________ 
(Hugo Manuel dos Santos 

Martins) 
(Nuno Gaudêncio)” 

 
 
 

“Minuta de Acordo de Cooperação a celebrar 
com a União de Freguesias da Pontinha e Famões 

 
Considerando que: 
 
a) No âmbito das atribuições das autarquias locais, 
encontra-se a promoção e salvaguarda dos interesses 
próprios das respetivas populações, bem como a 
promoção do desenvolvimento local nos termos 
respetivamente, do artigo 2º e do artigo 23 º nº 2, alínea 
m) do Anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (que 
aprova o regime jurídico das autarquias locais); 
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b) Nos termos do referido artigo 23º, nº1, da citada lei os 
Municípios concretizam as suas atribuições, em 
articulação com as freguesias; 
 
c) De acordo com o disposto na alínea ff) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, compete à Câmara Municipal de Odivelas 
promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a 
realização de eventos relacionados com a atividade 
económica de interesse municipal, competência na qual se 
enquadra a presente iniciativa; 
 
d) É pretensão das partes concertar esforços no sentido 
de revitalizar a economia local e o comércio tradicional, 
sendo a época de Natal propícia à concretização de tal 
objetivo, considerando a maior afluência das pessoas às 
lojas; 
 
e) A ornamentação das principais artérias das freguesias 
do concelho de Odivelas, com a colocação de iluminação 
e enfeites alusivos à época natalícia, sempre foi e continua 
a ser uma forma de atrair os munícipes ao comércio 
tradicional, estimulando, assim, a economia local. 
 
É celebrado entre: 
 
O Município de Odivelas, com sede nos Paços do 
Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da 
Memória, 2675- 372 Odivelas, pessoa coletiva n.º 504 293 
125, neste ato representado por Hugo Manuel dos Santos 
Martins, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, doravante designado por MO, 
 
e 
 
A União de Freguesias da Pontinha e Famões, com sede 
na Av. 25 de Abril, 22 A, 1675-183 Pontinha, Odivelas, 
pessoa coletiva n.º 510 838 880, neste ato representado 
por Corália Viçoso Rodrigues, na qualidade de Presidente 
da União de Freguesias da Pontinha e Famões, doravante 
designada por UFPF. 
 
O presente Acordo, que se regerá pelas seguintes 
cláusulas: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

O presente Acordo tem por objeto a cooperação entre as 
partes no sentido de revitalizar o comércio local e 
consequentemente reforçar a economia local, em especial 
na época natalícia. 

 
Cláusula Segunda 

(Iluminações de Natal) 
 

1. Para a concretização do objeto indicado na cláusula 
anterior, a UFPF procederá à colocação de iluminação e 

enfeites alusivos à época natalícia, na via pública, de … de 
dezembro de 2018 a …. de janeiro de 2019. 
 
2. As iluminações e enfeites referidos no ponto anterior 
serão dispostos nas artérias, cuja escolha caberá à UFPF, 
tendo em conta a importância e impacto que as mesmas 
tenham no estímulo do comércio local. 

 
Cláusula Terceira 

(Apoio Monetário para aquisição e/ou aluguer de enfeites 
e materiais de iluminação de Natal) 

 
1. Para a prossecução do presente acordo e no ato da sua 
assinatura, o MO procederá ao pagamento de um apoio à 
UFPF no valor de € 1500,00 (mil e quinhentos euros), 
quantia essa destinada à aquisição e/ou aluguer de enfeites 
e materiais de iluminação de Natal. 
 
2. A UFPF tem 60 (sessenta) dias, após a data de 
assinatura do presente acordo, para apresentar ao MO os 
documentos comprovativos da aquisição e/ou aluguer dos 
bens referidos no número 1 da presente cláusula, sob pena 
de, na ausência total ou parcial dessa prestação de contas, 
ter que proceder à devolução do valor correspondente ao 
da quantia não justificada. 

 
Cláusula Quarta 

(Encargos) 
 

Com exceção do valor atribuído pelo MO, caberá à UFPF 
suportar todos os encargos inerentes à aquisição, 
montagem, permanência e desmontagem dos materiais de 
iluminação e enfeites de Natal, no período em que as 
mesmas se mantenham na via pública, bem como garantir 
o cumprimento de todas as exigências legais e 
regulamentares para o efeito, tais como a obtenção de 
licenças e a contratualização de apólices de seguro 
necessárias. 

 
Cláusula Quinta 

(Publicidade) 
 

As partes farão menção à parceria ora instituída nos meios 
de comunicação próprios e sempre que seja feita qualquer 
alusão às iluminações e enfeites de Natal relativos ao ano 
em curso. 

 
Cláusula Sexta 

(Dúvidas e Omissões) 
 

As dúvidas e omissões suscitadas na interpretação e 
aplicação do presente Acordo serão analisadas e 
resolvidas, em conjunto, pelas partes intervenientes. 
 
O presente Acordo representa a vontade dos Outorgantes 
e é elaborado em dois exemplares, ficando um exemplar 
na posse de cada uma das partes. 
 
Odivelas, …. de novembro de 2018 
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As Partes: 
 

O Município de Odivelas 
A União de Freguesias da 

Pontinha e Famões 
  

(Hugo Manuel dos Santos 
Martins) 

(Corália Viçoso 
Rodrigues)” 

 
 
 

“Minuta de Acordo de Cooperação a celebrar 
com a União de Freguesias da Póvoa de Santo Adrião e 

Olival Basto 
 

Considerando que: 
 
a) No âmbito das atribuições das autarquias locais, 
encontra-se a promoção e salvaguarda dos interesses 
próprios das respetivas populações, bem como a 
promoção do desenvolvimento local nos termos 
respetivamente, do artigo 2º e do artigo 23 º nº 2, alínea 
m) do Anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (que 
aprova o regime jurídico das autarquias locais); 
 
b) Nos termos do referido artigo 23º, nº1, da citada lei os 
Municípios concretizam as suas atribuições, em 
articulação com as freguesias; 
 
c) De acordo com o disposto na alínea ff) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, compete à Câmara Municipal de Odivelas 
promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a 
realização de eventos relacionados com a atividade 
económica de interesse municipal, competência na qual se 
enquadra a presente iniciativa; 
 
d) É pretensão das partes concertar esforços no sentido 
de revitalizar a economia local e o comércio tradicional, 
sendo a época de Natal propícia à concretização de tal 
objetivo, considerando a maior afluência das pessoas às 
lojas; 
 
e) A ornamentação das principais artérias das freguesias 
do concelho de Odivelas, com a colocação de iluminação 
e enfeites alusivos à época natalícia, sempre foi e continua 
a ser uma forma de atrair os munícipes ao comércio 
tradicional, estimulando, assim, a economia local. 
 
É celebrado entre: 
 
O Município de Odivelas, com sede nos Paços do 
Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da 
Memória, 2675- 372 Odivelas, pessoa coletiva n.º 504 293 
125, neste ato representado por Hugo Manuel dos Santos 
Martins, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, doravante designado por MO, 
 
e 
 
 

A União de Freguesias da Póvoa de Santo Adrião e Olival 
Basto, com sede Largo Agostinho Marques de Pinho, 
Lote A r/c 2620-081 Póvoa de Santo Adrião, pessoa 
coletiva n.º 510 838 979, neste ato representado por 
Rogério Breia, na qualidade de Presidente da União de 
Freguesias da Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, 
doravante designada por UFPSAOB. 
 
O presente Acordo, que se regerá pelas seguintes 
cláusulas: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

O presente Acordo tem por objeto a cooperação entre as 
partes no sentido de revitalizar o comércio local e 
consequentemente reforçar a economia local, em especial 
na época natalícia. 

 
Cláusula Segunda 

(Iluminações de Natal) 
 

1. Para a concretização do objeto indicado na cláusula 
anterior, a UFPSAOB procederá à colocação de 
iluminação e enfeites alusivos à época natalícia, na via 
pública, de … de dezembro de 2018 a …. de janeiro de 
2019. 
 
2. As iluminações e enfeites referidos no ponto anterior 
serão dispostos nas artérias, cuja escolha caberá à 
UFPSAOB, tendo em conta a importância e impacto que 
as mesmas tenham no estímulo do comércio local. 

 
Cláusula Terceira 

(Apoio Monetário para aquisição e/ou aluguer de enfeites 
e materiais de iluminação de Natal) 

 
1. Para a prossecução do presente acordo e no ato da sua 
assinatura, o MO procederá ao pagamento de um apoio à 
UFPSAOB no valor de € 1500,00 (mil e quinhentos 
euros), quantia essa destinada à aquisição e/ou aluguer de 
enfeites e materiais de iluminação de Natal. 
 
2. A UFPSAOB tem 60 (sessenta) dias, após a data de 
assinatura do presente acordo, para apresentar ao MO os 
documentos comprovativos da aquisição e/ou aluguer dos 
bens referidos no número 1 da presente cláusula, sob pena 
de, na ausência total ou parcial dessa prestação de contas, 
ter que proceder à devolução do valor correspondente ao 
da quantia não justificada. 

 
Cláusula Quarta 

(Encargos) 
 

Com exceção do valor atribuído pelo MO, caberá à 
UFPSAOB suportar todos os encargos inerentes à 
aquisição, montagem, permanência e desmontagem dos 
materiais de iluminação e enfeites de Natal, no período em 
que as mesmas se mantenham na via pública, bem como 
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garantir o cumprimento de todas as exigências legais e 
regulamentares para o efeito, tais como a obtenção de 
licenças e a contratualização de apólices de seguro 
necessárias. 

 
Cláusula Quinta 

(Publicidade) 
 

As partes farão menção à parceria ora instituída nos meios 
de comunicação próprios e sempre que seja feita qualquer 
alusão às iluminações e enfeites de Natal relativos ao ano 
em curso. 

 
Cláusula Sexta 

(Dúvidas e Omissões) 
 

As dúvidas e omissões suscitadas na interpretação e 
aplicação do presente Acordo serão analisadas e 
resolvidas, em conjunto, pelas partes intervenientes. 
 
O presente Acordo representa a vontade dos Outorgantes 
e é elaborado em dois exemplares, ficando um exemplar 
na posse de cada uma das partes. 
 
Odivelas, …. de novembro de 2018 
 
As Partes: 
 

O Município de Odivelas 
A União de Freguesias da 
Póvoa de Santo Adrião e 

Olival Basto 
_____________________ _____________________ 
(Hugo Manuel dos Santos 

Martins) (Rogério Breia)” 

 
 
 

“Acordo de Cooperação 
com a União de Freguesias de Ramada e Caneças 

 
Considerando que: 
 
a) No âmbito das atribuições das autarquias locais, 
encontra-se a promoção e salvaguarda dos interesses 
próprios das respetivas populações, bem como a 
promoção do desenvolvimento local nos termos 
respetivamente, do artigo 2º e do artigo 23 º nº 2, alínea 
m) do Anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (que 
aprova o regime jurídico das autarquias locais); 
 
b) Nos termos do referido artigo 23º, nº1, da citada lei os 
Municípios concretizam as suas atribuições, em 
articulação com as freguesias; 
 
c) De acordo com o disposto na alínea ff) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, compete à Câmara Municipal de Odivelas 
promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a 
realização de eventos relacionados com a atividade 

económica de interesse municipal, competência na qual se 
enquadra a presente iniciativa; 
 
d) É pretensão das partes concertar esforços no sentido 
de revitalizar a economia local e o comércio tradicional, 
sendo a época de Natal propícia à concretização de tal 
objetivo, considerando a maior afluência das pessoas às 
lojas; 
 
e) A ornamentação das principais artérias das freguesias 
do concelho de Odivelas, com a colocação de iluminação 
e enfeites alusivos à época natalícia, sempre foi e continua 
a ser uma forma de atrair os munícipes ao comércio 
tradicional, estimulando, assim, a economia local. 
 
É celebrado entre: 
 
O Município de Odivelas, com sede nos Paços do 
Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da 
Memória, 2675- 372 Odivelas, pessoa coletiva n.º 504 293 
125, neste ato representado por Hugo Manuel dos Santos 
Martins, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, doravante designado por MO, 
 
e 
 
A União de Freguesias de Ramada e Caneças, com sede na 
Rua Vasco Santana, 1 C, 2620-364 Ramada, pessoa 
coletiva n.º 510 839 088, neste ato representado por 
Manuel António Varela da Conceição, na qualidade de 
Presidente da União de Freguesias de Ramada e Caneças, 
doravante designada por UFRC 
 
O presente Acordo, que se regerá pelas seguintes 
cláusulas: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

O presente Acordo tem por objeto a cooperação entre as 
partes no sentido de revitalizar o comércio local e 
consequentemente reforçar a economia local, em especial 
na época natalícia. 

 
Cláusula Segunda 

(Iluminações de Natal) 
 

1. Para a concretização do objeto indicado na cláusula 
anterior, a UFRC procederá à colocação de iluminação e 
enfeites alusivos à época natalícia, na via pública, de … de 
dezembro de 2018 a …. de janeiro de 2019. 
 
2. As iluminações e enfeites referidos no ponto anterior 
serão dispostos nas artérias, cuja escolha caberá à UFRC, 
tendo em conta a importância e impacto que as mesmas 
tenham no estímulo do comércio local. 
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Cláusula Terceira 
(Apoio Monetário para aquisição e/ou aluguer de enfeites 

e materiais de iluminação de Natal) 
 

1. Para a prossecução do presente acordo e no ato da sua 
assinatura, o MO procederá ao pagamento de um apoio à 
UFRC no valor de € 1500,00 (mil e quinhentos euros), 
quantia essa destinada à aquisição e/ou aluguer de enfeites 
e materiais de iluminação de Natal. 
 
2. A UFRC tem 60 (sessenta) dias, após a data de 
assinatura do presente acordo, para apresentar ao MO os 
documentos comprovativos da aquisição e/ou aluguer dos 
bens referidos no número 1 da presente cláusula, sob pena 
de, na ausência total ou parcial dessa prestação de contas, 
ter que proceder à devolução do valor correspondente ao 
da quantia não justificada. 

 
Cláusula Quarta 

(Encargos) 
 

Com exceção do valor atribuído pelo MO, caberá à UFRC 
suportar todos os encargos inerentes ao aluguer, 
montagem, permanência e desmontagem dos materiais de 
iluminação e enfeites de Natal, no período em que as 
mesmas se mantenham na via pública, bem como garantir 
o cumprimento de todas as exigências legais e 
regulamentares para o efeito, tais como a obtenção de 
licenças e a contratualização de apólices de seguro 
necessárias. 

 
Cláusula Quinta 

(Publicidade) 
 

As partes farão menção à parceria ora instituída nos meios 
de comunicação próprios e sempre que seja feita qualquer 
alusão às iluminações e enfeites de Natal relativos ao ano 
em curso. 

 
Cláusula Sexta 

(Dúvidas e Omissões) 
 

As dúvidas e omissões suscitadas na interpretação e 
aplicação do presente Acordo serão analisadas e 
resolvidas, em conjunto, pelas partes intervenientes. 
 
O presente Acordo representa a vontade dos Outorgantes 
e é elaborado em dois exemplares, ficando um exemplar 
na posse de cada uma das partes. 
 
Odivelas, …. de novembro de 2018 
 
As Partes: 
 

O Município de Odivelas 
A União de Freguesias de 

Ramada e Caneças 
_____________________ ____________________ 
(Hugo Manuel dos Santos 

Martins) 
(Manuel António Varela da 

Conceição)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E SEU DESTINO FINAL 
 
Aquisição dos veículos, abaixo discriminados, por 
ocupação e destino final dos mesmos através da alienação 
para desmantelamento qualificado por empresa certificada 
e contratada para o efeito, nos termos do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública, de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2018/12670, de 2018.11.15: 
 

PROCESSO MARCA/MODELO MATRÍCULA 

54/VIAT/RA/CA/18 Opel Zafira 33-18-OA 

114/VIAT/OD/18 Mitsubishi Colt 67-09-JJ 

123/VIAT/PO/FA/18 Opel Corsa 56-22-HM 

57/VIAT/RA/CA/18 Renault Clio 92-10-DO 

126/VIAT/PO/FA/18 Nissan Micra XI-92-11 

128/VIAT/OD/18 Citroen Ax 30-99-AQ 

114/VIAT/PO/FA/18 Nissan Vanete XH-22-97 

102/VIAT/PO/FA/18 Ford Fiesta 82-52-DQ 

139/VIAT/PO/FA/18 Kia Carnival 22-57-SR 

19/VIAT/OD/13 Peugeot 505 BQ-33-89 

121/VIAT/OD/18 Opel Astra 31-59-CD 

94/VIAT/PV/OL/18 Opel Vectra 89-59-LA 

117/VIAT/PO/FA/18 Renault Clio 52-88-IR 

93/VIAT/PV/OL/18 Volkswagen Golf 39-17-SM 

25/VIAT/PV/OL/18 BMW SQ-20-23 

69/VIAT/RA/CA/18 Renault Express 82-42-CA 

44/VIAT/RA/CA/18 Renault 19 XB-52-95 

128/VIAT/PO/FA/18 Renault Clio 52-88-EG 

108/VIAT/PO/FA/18 Citroen Xantia S/matrícula 

130/VIAT/OD/18 Opel Astra 14-81-OE 

75/VIAT/RA/CA/18 Toyota Corola 23-66-LI 

97/VIAT/PV/OL/18 Mitsubishi Outlander Estado de Sucata 

56/VIAT/PV/OL/18 Mitsubishi S/matrícula 

28/VIAT/PV/OL/18 Volkswagen Polo 76-94-AU 

89/VIAT/PO/FA/18 Ford Fiesta 77-59-FS 

94/VIAT/PO/FA/18 Rover 55-31-IE 

64/VIAT/OD/18 Renault Clio 15-23-GR 

24/VIAT/OD/18 Ford Escort 51-70-FC 
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90/VIAT/OD/18 Volvo 3980 CMC 

39/VIAT/OD/18 Citroen Saxo 41-52-LV 

98/VIAT/OD/18 Mercedes Sprinter 49-66-OT 

109/VIAT/PO/FA/18 Volkswagen “Carocha” S/matricula 

86/VIAT/PO/FA/18 Fiat Punto 74-94-GJ 

144/VIAT/PO/FA/18 Alfa Romeo 84-14-GJ 

113/VIAT/OD/18 Saab 71-85-SJ 

149/VIAT/OD/18 Toyota Carina 44-42-BD 

75/VIAT/PV/OL/18 Opel Vectra 32-84-ES 

95/VIAT/PV/OL/18 Renault Express 32-35-FG 

88/VIAT/PV/OL/18 Toyota Starlet RO-88-16 

73/VIAT/PV/OL/18 Opel Corsa 70-16-LG 

113/VIAT/PO/FA/18 Volkswagen Polo 75-75-BA 

82/VIAT/OD/18 Austin Maestro LQ-41-80 

66/VIAT/PV/OL/18 Seat Ibiza 16-74-DP 

46/VIAT/PV/OL/18 Renault Twingo 45-51-MT 

76/VIAT/PV/OL/18 Ford Fiesta 25-10-JC 

67/VIAT/PV/OL/18 Opel Corsa 46-37-IM 

68/VIAT/PV/OL/18 Volkswagen Polo 43-60-FV 

43/VIAT/PV/OL/18 Mercedes 50-68-FR 

77/VIAT/OD/18 Citroen Berlingo 66-19-TX 

132/VIAT/PO/FA/18 Fiat Punto 44-76-NM 

76/VIAT/RA/CA/18 Mitsubishi Colt 18-36-HE 

 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

MOVIMENTO ODIVELAS NO CORAÇÃO 
CEDÊNCIA DE VIATURA MUNICIPAL 

 
Continuidade de cedência de viatura municipal à 
associação “Movimento Odivelas no Coração” para 
transporte de alimentos do Banco Alimentar Contra a 
Fome, em Lisboa, para instalações da referida associação 
em Odivelas, todas as primeiras terças-feiras de cada mês 
do ano de 2019, com o custo de €546,84 (quinhentos e 
quarenta e seis euros e oitenta e quatro cêntimos), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2018/12776, de 2018.11.20. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS  
DO BAIRRO DE SANTO ELOY  

CEDÊNCIA DE VIATURA MUNICIPAL 
 

Continuidade da cedência de transporte municipal à 
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do 
Bairro de Santo Eloy, durante o ano de 2019, para 
deslocação de uma enfermeira (de Odivelas ao Centro de 
Dia, no Bairro Novo de Santo Eloy), em regime de 
voluntariado, uma vez por semana (às segundas-feiras), a 
partir de 8 de janeiro, no horário das 14h00 às 16h30, com 
um custo total estimado em €1.522,82 (mil, quinhentos e 
vinte e dois euros e oitenta e dois cêntimos), de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2018/12730, 
de 2018.11.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE OBRA 
 
Aceitação, por parte do Município de Odivelas, da doação 
do artista Nuno Paixão, de uma obra sua, uma pintura 
intitulada “gorgias.dois.dezassete”, com as dimensões de 
120x100 cm, no valor total de 1.200,00€ (mil e duzentos 
euros), passando a mesma a pertencer ao acervo municipal 
do Centro de Exposições de Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2018/12659, de 
2018.11.15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

NÃO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA EM ÁREA 
CLASSIFICADA COMO ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA 

POR PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Não exercício do direito de preferência, por parte da 
Câmara Municipal de Odivelas, sobre o imóvel sito na 
Rua de Portugal, lote 55, Bairro da Encosta da Luz, na 
União das Freguesias de Pontinha e Famões, inserido na 
área classificada como Área de Reabilitação Urbana da 
Vertente Sul, de acordo com o proposto na informação 
n.º Edoc/2018/66501 de 2018.11.14. 
 
(Aprovado por maioria) 
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ALTERAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES DO LOTE 6 DO 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 01/2007 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
PROCESSO N.º 3618/LO 

 
Alteração às especificações do Lote 6, da Rua Miguel 
Silvestre da Cruz, Carrascais, na União de Freguesias de 
Ramada e Caneças, inserido no alvará de licença de 
loteamento n.º 01/2007, em nome de Luís Filipe Barata. É 
proposta a alteração quanto à área do lote 6, de forma a 
conforma-la com a área registada na Conservatória do 
Registo Predial, passando a sua área de 294,00 m2 para 
244,00 m2, (menos 50,00 m2), o que termos globais 
implica uma redução da área total dos lotes, de 5.066,35 
m2 para 5.016,35 m2 (menos 50,00 m2) e o aumento da 
área a integrar no domínio público de 1.270,14m2 para 
1.320,14 m2 (mais 50,00 m2). A proposta de alteração não 
implica qualquer agravamento dos parâmetros 
urbanísticos anteriormente aprovados, de acordo com o 
proposto na informação 51/APV/2018 de 2018.11.09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

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

BAIRRO CASAL DAS COMENDADEIRAS LOTE 37 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 10/2003 

 
Substituição do meio de garantia da caução prestada por 
hipoteca legal, constituída sobre o lote 37, do Bairro Casal 
das Comendadeiras, na União das Freguesias de Pontinha 
e Famões, pelo depósito caução n.º 10676, do Banco 
Caixa Geral de Depósitos S.A., no valor de € 856,00 
(oitocentos e cinquenta e seis euros), em nome de 
Geocontrole, Geotécnica e Estruturas de Fundação, S.A., 
para garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará de Loteamento n.º 10/2003, de 10 de 
setembro, nos termos da informação técnica n.º 
43/DIST/AB/DGOU/ DRRU/2018 de 2018.11.13, e de 
acordo com o proposto na informação n.º 119.2018, de 
2018.11.13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

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

BAIRRO DOS QUATRO LOTE 590 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 4/2011 

 
Substituição do meio de garantia da caução prestada por 
hipoteca legal, constituída sobre o lote 590, da Rua 
Engenheiro Duarte Pacheco, no Bairro dos Quatro, na 
União das Freguesias de Pontinha e Famões, pelo 
depósito caução n.º 11359, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos S.A., no valor de € 6.170,90 (seis mil, cento e 
setenta euros e noventa cêntimos), em nome de Hugo 
Alexandre Pinto Monteiro, para garantir a boa execução 
das obras de urbanização referentes ao Alvará de 

Loteamento n.º 4/2011, de 13 de setembro, nos termos da 
informação técnica n.º 42/DIST/AB/DGOU/DRRU/2018 de 
2018.11.12, e de acordo com o proposto na informação 
n.º 118.2018 de 2018.11.13. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 85/PRES/2018 
 

Assunto: Composição do Concelho de Coordenação da 
Avaliação S.I.A.D.A.P.-2 
Avaliação do Desempenho dos Dirigentes 
Intermédios 

 
Tendo em vista a aplicação do Subsistema de Avaliação 
do Desempenho dos Dirigentes da Administração Pública 
(SIADAP 2), de acordo com o disposto no n.º 7, do artigo 
58.º, da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, com as 
alterações constantes no artigo 49.º da Lei n.º 66-B/2012, 
de 31 de dezembro e na sequência da Aprovação da nova 
estrutura nuclear na 9ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 7 de maio de 2018 e na 9ª 
Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de 
Odivelas, de 17 de maio, publicada no Boletim n.º 
10/2018, de 29/05 e publicado no DR n.º 187/2018, 2ª 
série, de 27/09, e do Regulamento da Estrutura orgânica 
flexível da CMO deliberado e aprovado pela Câmara 
Municipal de Odivelas na 18ª Reunião Ordinária de 
19/09/2018, determino que o Concelho de Coordenação 
de Avaliação – SIADAP 2, 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) Responsável pela Gestão de Recursos Humanos. 
 
Odivelas, 22 de novembro de 2018, 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 

 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/DFM/2018 
 

Assunto: Delegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de 
Fiscalização Municipal, na Técnica Superior, 
Dra. Vânia Alexandra Marques dos Santos 

 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 16º Decreto-
Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto, diploma que procede à 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro (Estatuto do Pessoal Dirigente), com as 
alterações subsequentes, delego, nas minhas ausências 
e impedimentos, na Técnica Superior, Dra. Vânia 
Alexandra Marques dos Santos, a assinatura da 
correspondência e do expediente necessário à instrução 
dos processos no âmbito da respetiva Divisão. 
 
Odivelas, 28 de novembro de 2018 

 
A Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal 

 
(Por subdelegação de competências do Sr. Vereador Edgar Valles através 

do despacho n.º 23/VEV/2018 d 2 de outubro) 
 

(Elisabete Lucas) 
 
 
 

DESPACHO N.º 01/DDCT/DDD/2018 
 

Assunto: Delegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de 
Desenvolvimento Desportivo, no Técnico 
Superior, Dr. Carlos Miguel Januário da Costa. 

 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 16º, da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, diploma que procede à 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, na sua atual redação, que aprova o Estatuto do 
Pessoal Dirigente, delego, nas minhas ausências e 
impedimentos, no Técnico Superior, Dr. Carlos Miguel 
Januário da Costa, a assinatura da correspondência e do 
expediente necessário à instrução dos processos no 
âmbito da Divisão de Desenvolvimento Desportivo. 
 
Odivelas,06 de dezembro de 2018 

 
O Chefe da Divisão de Desenvolvimento Desportivo 

 
Por Subdelegação de Competências do Senhor Vereador Paulo César 
Teixeira, Através do Despacho n.º 05/VPCT/2018 de 01/10/2018 

 
(Carlos Alexandre Bargado Lérias) 

 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIX - N.º 24 – 11 de dezembro de 2018 

22 
 

 

EDITAIS 
 

 
 

EDITAL N.º 109/PRES/2018 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 14/89 
Bairro Casal do Rato 

União das Freguesias de Pontinha e Famões 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º n.º 3 do 
Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação 
atual e no artigo 15.º-A do Regulamento Municipal da 
Edificação e Urbanização na sua redação atual, torna 
público que para efeitos da alteração ao alvará de 
loteamento n.º 14/89 do Bairro Casal do Rato para os 
lotes 9, 175, 176 e 177 consideram-se notificados os 
proprietários de lotes, edifícios ou frações autónomas 
localizados na área do alvará de loteamento para se 
pronunciarem, por escrito, sobre a alteração pretendida, 
no prazo de 10 dias úteis, podendo, dentro do mesmo 
prazo, consultar o processo.  
 
O processo de loteamento n.º 31158/OM encontrar-se-á 
disponível para consulta pelos interessados no 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 
durante o prazo de afixação. O prazo de afixação é de 10 
dias úteis. 
 
Odivelas, 16 de novembro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 

EDITAL N.º 111/PRES/2018 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 1/2000 
Bairro Granjas Novas 

União das Freguesias de Ramada e Caneças 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º n.º 3 do 
Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação 
atual e no artigo 15.º-A do Regulamento Municipal da 
Edificação e Urbanização na sua redação atual, torna 
público que para efeitos da alteração ao alvará de 
loteamento n.º 1/2000 do Bairro Granjas Novas para os 
lotes 126 e 233 consideram-se notificados os proprietários 
de lotes, edifícios ou frações autónomas localizados na 
área do alvará de loteamento para se pronunciarem, por 
escrito, sobre a alteração pretendida, no prazo de 10 dias 

úteis, podendo, dentro do mesmo prazo, consultar o 
processo.  
 
O processo de loteamento n.º 14102/LO/GI encontrar-
se-á disponível para consulta pelos interessados no 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 
durante o prazo de afixação. O prazo de afixação é de 10 
dias úteis. 
 
Odivelas, 21 de novembro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 

EDITAL N.º 112/PRES/2018 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 4/2011 
Bairro dos Quatro 

União das Freguesias de Pontinha e Famões 
 

Hugo Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 27.º n.º 3 do 
Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação 
atual e no artigo 15.º-A do Regulamento Municipal da 
Edificação e Urbanização na sua redação atual, torna 
público que para efeitos da alteração ao alvará de 
loteamento n.º 4/2011 do Bairro dos Quatro para o lote 
497 consideram-se notificados os proprietários de lotes, 
edifícios ou frações autónomas localizados na área do 
alvará de loteamento para se pronunciarem, por escrito, 
sobre a alteração pretendida, no prazo de 10 dias úteis, 
podendo, dentro do mesmo prazo, consultar o processo.  
 
O processo de loteamento n.º 2731/LO/GI encontrar-se-
á disponível para consulta pelos interessados no 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico 
durante o prazo de afixação. O prazo de afixação é de 10 
dias úteis. 
 
Odivelas, 22 de novembro de 2018 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Hugo Martins) 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

17.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 23 de novembro de 2018 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

MOÇÃO 
 

CONTRA O ENCERRAMENTO DA FARMÁCIA 
DO HOSPITAL BEATRIZ ÂNGELO 

 
A farmácia do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, que, 
entre outras, serve as populações de Odivelas e de Loures, 
abriu ao público em Abril de 2014, no âmbito de 
legislação que estabelecia as regras para o funcionamento 
de farmácias em hospitais do Serviço Nacional de Saúde. 
 
Entretanto, por virtude de contratos mal dimensionados 
em termos do binómio rendas anuais/rentabilidade, 
fecharam já todas as outras farmácias do mesmo tipo, por 
falta de viabilidade financeira. 
 
A farmácia do HBA consegue manter-se porque tem um 
contrato comedido que lhe permite manter uma actividade 
sustentável. 
 
O espaço atende uma média diária de 500 utentes, dos 
quais 120 durante a noite, está aberta 24h, 365 dias por 
ano, e dá trabalho a 13 profissionais. 
 
Dada a situação geográfica do hospital, longe de 
aglomerados urbanos, é crucial o serviço imediato que 
presta em todos os tipos de necessidades, nomeadamente 
no caso de utentes que não dispõem de meio de 
transporte próprio. 
 
Além disso, trabalha em complementaridade com o 
hospital e os seus médicos, resolvendo, no imediato, 
qualquer dúvida, falha ou alternativa de medicamentos. 
 
O governo aprovou em 8 de Novembro o Decreto-Lei nº 
75/2016 ditando o fim das farmácias nos hospitais do 
SNS. 
 

O que levaria ao fim do contrato com esta farmácia no 
seu termo, ou seja, em Abril de 2019. 
 
No entanto, ainda em 14/08/2018, o Ministério da Saúde, 
no âmbito do anterior ministro, questionado pelo PAN, 
dizia que o fecho desta farmácia "representaria uma 
efectiva perda de qualidade do serviço prestado pelo 
HBA e criaria inúmeros constrangimentos e 
inconveniências a milhares de doentes" e que a 
farmácia era "financeiramente sustentável". 
 
Mas, já na vigência da actual ministra, manifesta agora, em 
resposta ao mesmo partido, a intenção de fechar a 
farmácia na referida data, "face ao novo enquadramento 
legal". 
 
Está a referir-se, evidentemente, ao DL de 2016. 
 
De referir que a farmácia, em cinco anos, entregou 800 
mil euros, metade ao hospital, metade à ARSLVT. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 23 de 
Novembro de 2018 delibera: 
 
Exigir a manutenção da farmácia do Hospital Beatriz 
Ângelo para além de Abril de 2019, secundando a 
Iniciativa Legislativa de Cidadãos (ILC), promovida 
por mais de 20 mil utentes do hospital, que já deu 
entrada na Assembleia da República e que propõe a 
abertura e manutenção de farmácias privadas nas 
instalações dos hospitais do SNS. 
 
A enviar aos partidos com representação na AR, 
Ministério da Saúde, Assembleia Municipal de Loures, 
HBA e farmácia do HBA. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PPD/PSD – 
Aprovada por maioria com os votos a favor das bancadas 
do PS, do CDS/PP, do PPD/PSD, do PAN, da CDU e 
com a abstenção da bancada do BE.) 
 
Odivelas, 26 de novembro de 2018 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 

MOÇÃO 
 

REDE DE CUIDADORES DE ODIVELAS 
 

Considerando que: 
 
Os cuidadores informais são pessoas que cuidam de outra, 
numa situação de doença crónica, deficiência ou 
dependência, parcial ou total, de forma transitória ou 
definitiva, ou noutra condição de fragilidade e necessidade 
de cuidado. O termo informal advém destes cuidadores ao 
contrário dos cuidadores formais, como os profissionais 
de saúde, não serem remunerados pelo seu trabalho e, na 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XIX - N.º 24 – 11 de dezembro de 2018 

26 
 

sua grande maioria, terem um percurso profissional que 
não lhes atribui competências específicas no domínio do 
cuidar; 
 
Cuidar de uma pessoa com algum nível de dependência 
exige lidar com uma diversidade de esforços, tensões e 
tarefas que podem superar as reais possibilidades do 
cuidador, podendo conduzi-lo à exaustão e ter um 
impacto a nível físico, psicológico, social e económico 
quer na vida do cuidador, como da pessoa foco dos seus 
cuidados; 
 
Sabendo que cuidar de outra pessoa cria situações de 
tensão e stress que comprometem a qualidade de vida do 
cuidador, é necessário encontrar formas de apoiar, mitigar 
o impacto e compensar a vida destas pessoas; 
 
Portugal é um dos países da União Europeia com maior 
envelhecimento demográfico e Odivelas enfrenta sérios 
desafios neste âmbito; 
 
Uma intervenção multidisciplinar, no pleno respeito pela 
pessoa idosa ou dependente, composta por elementos 
formais e informais, que leve a um funcionamento 
articulado dos diversos agentes intervenientes no terreno, 
poderá fazer a diferença para muitas destas pessoas que 
vivem sozinhas em casa, sem possibilidade de sair, seja 
por motivos de saúde, seja porque as condições de 
acessibilidade não o permitem; 
 
A acção em rede concertada, que agregue todos os 
cuidadores, é uma resposta fundamental dando sequência 
ao que Lisboa aprovou e se dispõe a criar. 
 
Nesse sentido, o Grupo Municipal do CDS-PP propõe à 
Assembleia Municipal de Lisboa que delibere: 
 
1. Que nos termos da legislação que venha a ser adequada, 
a Câmara Municipal de Odivelas continuará a apoiar a 
criação de uma Rede de Cuidadores do Concelho, com o 
objetivo de combater o isolamento e apoiar as pessoas 
idosas, pessoas com deficiência ou dependentes de 
terceiros por outras razões; 
 
2. Que esta rede de cuidadores inclua e enquadre os 
cuidadores formais e informais que, de modo informal e 
isolado, já prestam este serviço a muitos familiares, amigos 
e vizinhos e que seja um estímulo a que muitas outras 
pessoas assumam este papel; 
 
3. Que esta rede de cuidadores trabalhe a capacitação e 
literacia dos seus membros para que a sua acção seja mais 
gratificante, legítima e eficaz; 
 
4. Que a CMO reforce o seu papel dinamizador na 
articulação entre todos os organismos, públicos e 
privados, que já atuam no apoio a estas pessoas, criando 
uma verdadeira rede com o objetivo de identificar as 

necessidades, a oferta já existente e a forma de a reforçar e 
alargar estas respostas; 
 
5. Que a CMO estimule os serviços municipais, Juntas de 
Freguesia e instituições sociais, a realizarem em conjunto 
um levantamento detalhado da situação de pessoas com 
dependência, seja pela idade, seja por deficiência, do 
município de Odivelas. 
 
(Documento apresentado pela bancada do CDS/PP – Aprovado 
por maioria com os votos a favor das bancadas do PS, do 
PPD/PSD, do CDS/PP, do PAN, e com a abstenção das 
bancadas da CDU e do BE.) 
 
Odivelas, 26 de novembro de 2018 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 

MOÇÃO 
 

CONDENAÇÃO DA CULTURA DE ÓDIO NAS ESCOLAS 
 

Considerando que: 
 
a) Nos últimos dias foram colados mais de 1000 cartazes 
em cerca de 300 escolas de várias cidades do país, por 
parte de uma organização de extrema-direita, com uma 
mensagem associada ao ódio e fobia em relação à 
diversidade e aos direitos das pessoas LGBTI; 
 
b) O Conselho da Europa (CE) reconhece que lésbicas, 
gays, bissexuais e transexuais (LGBT) ainda estão sujeitos 
à homofobia, transfobia e outras formas de intolerância e 
discriminação, incluindo marginalização, exclusão social e 
violência em razão da sua orientação sexual ou identidade 
de género, e que ações específicas são necessárias para 
assegurar a plena garantia dos seus direitos humanos; 
 
c) O CE reconhece a necessidade de medidas de proteção 
contra a discriminação por parte das estruturas estatais e 
não estatais; 
 
d) O CE insta os Estados Membros a tomar medida 
apropriadas para combater todas as formas de expressão 
que possam incitar, promover ou disseminar mensagens 
de ódio ou outras formas de discriminação contra pessoas 
LGBT, e recomenda que o discurso de ódio deva ser 
proibido e reprovado sempre que aconteça. 
Representantes públicos devem promover a tolerância e o 
respeito pelos direitos humanos das pessoas LGBT; 
 
e) As crianças e os jovens devem ver salvaguardado o 
direito à educação num contexto seguro e livre de 
violência, bullying, exclusão social e outras formas de 
tratamento discriminatório e degradante relacionado com 
a sua orientação sexual ou identidade de género; 
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f) Também a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não 
Discriminação (ENIND) – Portugal + Igual, aprovada a 
10 de Janeiro de 2018, inclui Orientações que 
recomendam o combate à discriminação em razão da 
orientação sexual, identidade de género e características 
sexuais nas políticas da administração pública central e 
local, e a promoção dos direitos das pessoas LGBTI; 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
sessão plenária no dia 23 de novembro de 2018, delibera: 
 
1. Condenar veementemente esses atos associados a 
discurso de ódio; 
 
2. Exortar à retirada imediata dos cartazes que ainda se 
encontrem nas escolas ou que possam vir a ser colocados; 
 
3. Apelar à participação à Procuradoria-Geral da 
República da organização que colocou os cartazes com 
mensagens de ódio; 
 
De acordo com as recomendações do Conselho da 
Europa, instar o Estado a desenhar e implementar 
medidas nas escolas que promovam a Igualdade e a 
segurança, assim como formação para a diversidade e 
contra a discriminação. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por 
maioria com os votos a favor das bancadas do PS, do BE, 
da CDU e do PAN, com os votos contra da bancada do 
CDS/PP e com a abstenção da bancada do PPD/PSD.) 
 
Odivelas, 26 de novembro de 2018 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

MOÇÃO 
 

SOLIDARIEDADE COM O AUTARCA ITALIANO 
DOMENICO LUCANO 

 
Considerando que: 
 
a) Entre Janeiro e Outubro deste ano já ocorreram 1.987 
mortes no mar Mediterrâneo, de acordo com os números 
da Organização Internacional para as Migrações (OIM), 
agência especial da ONU com sede em Genebra. Só no 
mês de Junho foram 721 as pessoas que morreram no 
mar. Eram mulheres homens e crianças que tentavam 
chegar à Europa fugindo à guerra, à opressão e à miséria 
que viviam nos seus países; 
 
b) Para além da política errada da União Europeia de 
pagar ao governo da Turquia a instalação de enormes 
campos de retenção e de financiar, treinar e equipar a 
Guarda Costeira líbia para perseguir embarcações com 
migrantes, as medidas que estão a ser concretizadas por 
diversos governos europeus dirigidos pela extrema-direita, 

como acontece na Áustria, Hungria, Itália, Polónia entre 
outros, estão a provocar um crescente número de mortos 
no Mediterrâneo. Culpabilização dos imigrantes pelo 
desemprego e pelas crescentes desigualdades sociais, 
impedimento à entrada de refugiados, uma retórica 
xenófoba e de incitamento à violência, são algumas das 
práticas inadmissíveis cada vez mais utilizadas; 
 
c) De especial gravidade é a atuação do governo italiano, 
com a proibição de acesso aos portos do país dos navios 
das ONG's. que resgatam imigrantes em risco de vida no 
Mediterrâneo. Ao deixar pessoas à deriva no mar durante 
dias, sem meios de abrigo, sem comida e sem água, o 
governo de Itália não só viola normas do direito marítimo 
internacional, mas também provoca uma tragédia 
humanitária. Procurar trabalho e uma vida melhor não é 
crime; 
 
d) Com o decreto do ministro Salvini de 24 de Setembro 
último a situação ficou pior, com a alteração das leis sobre 
o asilo e a criminalização da solidariedade com os 
imigrantes. Uma das vítimas desta política autoritária e 
xenófoba do governo italiano foi o presidente da Câmara 
de Riace, um autarca corajoso da pequena cidade da 
Calábria, conhecida pelas boas práticas de integração de 
refugiados, foi colocado em prisão domiciliária por 
“favorecer migrantes” oriundos de 25 países. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
sessão plenária no dia 23 de Novembro de 2018, delibera: 
 
1. Exprimir a sua solidariedade ao autarca Domenico 
Lucano, presidente da Câmara de Riace (Piazza Municipio, 
89040 Riace, Itália); 
 
Manifestar repúdio pelas políticas xenófobas e de 
perseguição aos refugiados e imigrantes, desenvolvidas 
por governos dirigidos pela extrema-direita. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por 
maioria com os votos a favor das bancadas do PS, da 
CDU, do BE e do PAN, com os Votos contra da bancada 
do CDS/PS e com a abstenção da bancada do 
PPD/PSD.) 
 
Odivelas, 26 de novembro de 2018 
 
(Aprovado por maioria) 
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MOÇÃO 
 

PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E UNIVERSAL NOS CTT 
 

Considerando que: 
 
a) Os CTT são uma empresa inteiramente privatizada 
desde 2013. 
 
b) Os CTT prestam um Serviço Público essencial, pelo 
que o Contrato de Concessão do Serviço Postal Universal 
se encontra adstrito às bases gerais para prestação do 
serviço previstas nos Decreto-Lei 160/2013, de 19 de 
Novembro, na sua redação atual; 
 
c) A venda de património, nomeadamente o antigo 
edifício-sede dos CTT, os edifícios do Conde Redondo, 
Restauradores e Praça D. Luís, em Lisboa, constituem 
uma pilhagem aos CTT, contrariando as obrigações 
estabelecidas no Contrato de Concessão, na Base V, n.º 2, 
do referido contrato, que excetua a possibilidade de 
alienação dos bens que pertençam ao domínio público ou 
privado do Estado; 
 
d) A entrega diária de correio acabou em todas as 
localidades. Sendo que o serviço prestado nas grandes 
cidades é dia sim, dia não. Em zonas menos densamente 
povoadas apenas uma ou duas vezes por semana, para 
desespero de muitos e muitas pensionistas. 
 
e) A redução flagrante da qualidade do serviço postal, quer 
no atendimento (Estações de correio quer na distribuição 
domiciliária de correio (propositadamente não utilizamos 
a palavra diária relativamente à distribuição domiciliária 
porque, de diária, a mesma só vai tendo mesmo os 
pressupostos na Lei que não é cumprida); 
 
f) Duplicaram as reclamações do público relativamente ao 
serviço prestado pelos CTT em apenas dois anos (2015-
2017); 
 
g) Encontram-se previstos mais encerramentos de balcões 
dos CTT até ao fim deste ano, dando-se primazia apenas 
ao Banco dos CTT. Neste contexto, o despedimento de 
mais trabalhadores e trabalhadoras é altamente previsível e 
passando o serviço a ser efetuado por lojas de comércio a 
retalho, papelarias, mercearias, entre outros. O que não 
garante a qualidade e eficiência e principalmente a 
confidencialidade do serviço a que os CTT estão 
obrigados. 
 
h) Há uma necessidade evidente da empresa voltar ao 
domínio público, para que seja possível travar a ineficácia 
e a degradação do serviço prestado a que esta 
administração está disposta a destruir. 
 
i) Foi criado, no início do ano, um grupo de trabalho para 
estudo desta matéria que ainda não apresentou quaisquer 
conclusões; 
 

j) O Estado pode rescindir a concessão “em casos de 
violação grave, contínua e não sanada ou não sanável das 
obrigações da concessionária”. “Esta rescisão é da 
competência do membro do Governo responsável pela 
área das comunicações e produz efeitos mediante 
notificação à concessionária, independentemente de 
qualquer formalidade.” 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
sessão plenária no dia 23 de novembro de 2018, delibera: 
 
1. Expressar a sua indignação pela contínua degradação do 
serviço de correios prestado e pela destruição da empresa 
CTT, desde a data da sua privatização em 2013; 
 
2. Manifestar a sua indignação pelo contínuo 
incumprimento do contrato de concessão e das normas 
que regulam o serviço de entrega postal universal; 
Exortar o Governo a adotar medidas de proteção do 
serviço postal universal, como a reversão da privatização 
dos CTT e consequente regresso do mesmo à esfera 
pública, por se afigurar como essencial para proteção dos 
direitos e interesses das e dos cidadãos. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovada por 
maioria com os votos a favor das bancadas da CDU, do 
BE e do PAN, com a abstenção das bancadas do 
CDS/PP e do PS, e com os votos contra da bancada do 
PPD/PSD.) 
 
Odivelas, 26 de novembro de 2018 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

 
 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

43 ANOS DO 25 DE NOVEMBRO DE 1975 
 

Comemora-se no próximo domingo, a o 43.º aniversário 
do 25 novembro, o movimento que conteve a ala de 
radical do Movimento das Forças Armadas, apoiada pela 
extrema-esquerda, e determinou a natureza pluralista e 
democrática do regime político e constitucional português, 
na senda da consolidação do processo democrático 
iniciado pelo 25 de Abril. O “25 de Novembro”, acto 
singular e irrepetível da nossa história, marca 
indelevelmente o fim da transição revolucionária. 
 
O povo português soube, não sucumbindo às manobras 
táticas e estratégicas de uma franja radical da sociedade 
portuguesa, que podiam ter resvalado numa guerra civil, 
rejeitar uma visão autocrática e internacionalista de 
Portugal. O povo português conseguiu, com firmeza, 
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romper com a ditadura de 40 anos e aceitar um caminho 
diferente, que nos salvou de uma nova ditadura de sinal 
contrário. 
 
Essa viragem foi decisiva para que Portugal aceitasse 
pluralmente uma continuidade exemplar na política de 
integração europeia e ocidental. Com efeito, este 
entendimento vigorou, nos últimos quarenta e três anos, e 
foi partilhado pela esmagadora maioria do povo 
português. 
 
Neste contexto, importa salientar o contributo dos 
partidos democráticos e a resistência indómita de muitas 
figuras de relevo, que permitiram que Portugal fosse hoje 
um país democrático, prestigiado, aberto e tolerante, 
integrado na União Europeia, em pleno desenvolvimento. 
 
É sob o signo dessa unidade feita pela história que 
celebramos, uma vez mais, o dia que garantiu o caminho 
pacífico e democrático do nosso povo. Alguns poderão 
achar que esta evocação é supérflua, outros pugnarão por 
assinalar este momento como um dia de liberdade e 
democracia. 
 
Assim, o Grupo Municipal do CDS-PP propõe à 
Assembleia Municipal de Odivelas, reunida a 23 de 
novembro de 2018, que: 
 
Aprove um voto de saudação dedicado a todos aqueles 
que, em 25 de Novembro de 1975, colocaram novamente 
Portugal na senda da Democracia, da Paz e da Liberdade 
iniciada a 25 de Abril de 1974. Dar solene testemunho da 
nossa gratidão a todos os que souberam, com notável 
aprumo militar e grande coragem moral, cumprir o seu 
dever, bem como prestar comovida homenagem àqueles 
que tombaram em defesa da liberdade. 
 
(Documento apresentado pela bancada do CDS/PP – Aprovado 
por maioria com os votos a favor das bancadas do PS, do 
PPD/PSD, do CDS/PP, com os votos contra das 
bancadas da CDU e do BE e com a abstenção da bancada 
do PAN.) 
 
Odivelas, 26 de novembro de 2018 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECOMENDAÇÕES 
 

 
 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 
 

ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE RESÍDUOS E DA 
HIGIENE E LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

 
O Regulamento de Resíduos e da Higiene e Limpeza de 
Espaços Públicos é um documento aprovado na Câmara 
Municipal de Odivelas e publicado no Boletim Municipal 
das deliberações e decisões no ano de 2010, encontrando-
se à data obsoleto no que diz respeito à realidade animal 
no Concelho. 
 
Cada vez mais os munícipes adquirem consciência e 
sensibilidade em relação à questão animal, procedendo à 
sua alimentação na via pública, quer sejam animais 
errantes quer sejam animais perdidos. 
 
Cabe assim ao Município acompanhar esta realidade e não 
proceder a processos de contra ordenação, aquando da 
“alimentação de animais nas vias e outros espaços 
públicos”, conforme contempla o referido regulamento 
no seu artigo 48.º n.º2 b). 
 
Assim indica-nos este regulamento que numa situação em 
que encontramos um animal que esteja perdido do 
detentor e não o conseguimos recolher de imediato, não 
podemos alimentar esse animal por mais grave que seja a 
situação de fome e sede. 
 
Ora, verificando a evolução da legislação nestas matérias, 
nomeadamente na portaria n.º 146/2017 que regulamenta 
o programa CED no seu artigo 9.º n.º1 refere: 
 
“Como forma de gestão da população de gatos errantes e 
nos casos em que tal se justifique, podem as câmaras 
municipais, sob parecer do médico veterinário municipal, 
autorizar a manutenção, em locais especialmente 
designados para o efeito, de colónias de gatos, no âmbito 
de programas de captura, esterilização e devolução (CED) 
ao local de origem.” 
 
Entenda-se manutenção por alimentação de acordo com 
informação disponibilizada pela própria DGAV. 
 
Existindo já à data a possibilidade de certos animais serem 
alimentados de acordo com a lei geral e sob autorização da 
Câmara Municipal, não nos parece adequado que este 
regulamento venha restringir alguns desses animais. 
Atribuindo a possibilidade de alimentar animais que 
estejam no programa CED, mas aqueles que ainda não 
estão ou não se encontram ao abrigo deste programa não 
tenham essa mesma oportunidade. 
 
O PAN propõe que a Assembleia Municipal de Odivelas 
delibere: 
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- A alteração do artigo 48.º n.º 2 do Regulamento 
nomeadamente na sua alínea b), onde atualmente consta: 
 
“b) Lançar alimentos ou detritos para alimentação de 
animais nas vias e outros espaços públicos, susceptíveis de 
atrair quaisquer animais que vivam no meio urbano (cães, 
ratos, pombos e gatos);” 
 
- Sugerindo-se como contra ordenação: Alimentar animais 
na via pública caso não sejam observados cuidados de 
limpeza e saúde pública. 
 
- Definindo-se como cuidados de limpeza e saúde pública 
a colocação de objectos que possam deter água ou 
comida, sendo os mesmos retirados após os animais 
serem alimentados. 
 
- Ficando o artigo 48.º n.º2 alínea b) da seguinte forma: 
 
“b) Alimentar animais na via pública caso não sejam 
observados cuidados de limpeza e saúde pública. 
(Definindo como cuidados de limpeza e saúde pública a 
colocação de objectos que possam deter água ou comida, 
sendo os mesmos retirados após os animais serem 
alimentados).” 
 
É necessário mudar a própria mentalidade dos nossos e 
nossas autarcas, de forma a que consigamos acompanhar a 
evolução natural da consciência dos nossos munícipes e 
estendermos a compaixão humana para outros seres 
vivos, que de nós dependem. Só desse modo se consegue 
fazer uma política local mais próxima das pessoas e das 
suas preocupações. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PAN – Aprovada por 
maioria com os votos a favor das bancadas do PS, do 
PPD/PSD, do BE, do PAN e do CDS/PP e com a 
abstenção da bancada da CDU.) 
 
Odivelas, 26 de novembro de 2018 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

“CRIAÇÃO DE UM REGISTO DE INTERESSES DE ELEITOS LOCAIS 
NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS E NA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS” 
 

Pela bancada do BE, foi apresentada uma recomendação 
com o título “Criação de um Registo de Interesses de 
Eleitos Locais na Assembleia Municipal de Odivelas e na 
Câmara Municipal de Odivelas”, (documento n.º 7)”, que 
será transcrito em ata da sessão. Colocada à votação a 
recomendação foi Rejeitada com os votos a favor das 
bancadas do PAN, da CDU, e do BE, com os votos 
contra das bancadas do PS, do CDS/PP e do PPD/PSD e 
com as abstenções dos membros Lúcia Lemos e Armindo 
Fernandes em nome individual. 
 
(Rejeitada) 

“PELA CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL NA 
PONTE DA BICA” 

 
Pela bancada do BE, foi apresentada uma Recomendação 
com o título “Pela Construção de um Parque Infantil na 
Ponte da Bica”, (documento n.º 9)”, que será transcrito 
em ata da sessão. Colocada à votação a recomendação foi 
Rejeitada, com os votos a favor das bancadas do BE, do 
PPD/PSD, do CDS/PP, da CDU e do PAN e com os 
votos contra da bancada do PS. 
 
(Rejeitada) 

 
 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

9º ANIVERSÁRIO – CONFRARIA DA MARMELADA DE 
ODIVELAS - 23 DE NOVEMBRO DE 2009 

 
Celebra-se hoje o 9.º aniversário da CONFRARIA DA 
MARMELADA DE ODIVELAS, fundada a 23 DE 
NOVEMBRO DE 2009. 
 
A organização dedica-se à divulgação de produtos 
regionais, em particular a marmelada branca de Odivelas, à 
cultura e à valorização do património, constituindo um 
veículo importante para a afirmação da identidade do 
território. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas na sessão de hoje, 
reconhece e congratula-se pelo trabalho da Confraria da 
Marmelada de Odivelas neste seu aniversário. 
 
(Documento apresentado pela bancada do CDS/PP – Aprovado 
por maioria com os votos a favor das bancadas do PS, da 
CDU, do CDS/PP, do PPD/PSD e do BE e com a 
abstenção da bancada do PAN.) 
 
Odivelas, 26 de novembro de 2018 
 
(Aprovado por maioria) 
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VOTO DE HOMENAGEM 
 

 
 

VOTO DE HOMENAGEM 
 

A TODOS OS SOLDADOS PORTUGUESES QUE MORRERAM 
EM COMBATE DURANTE A GRANDE GUERRA 1914-1918 

 
Fez no passado dia 11 Novembro 2018, cem anos do 
Armistício, em que se assinou o acordo de paz entre os 
Aliados e a Alemanha, colocando-se oficialmente um 
ponto final na Primeira Guerra Mundial 
 
Este dia 11 de Novembro tornou-se desde então um dia 
de lembrança em homenagem aos soldados e 
sobreviventes da Grande Guerra. Em muitas partes do 
mundo fazem-se dois minutos de silêncio às 11 horas da 
manhã locais. O primeiro minuto é para homenagear as 
vítimas da Guerra (cerca de 20 milhões de pessoas entre 
mortos e inválidos) e o segundo para homenagear os 
sobreviventes deste conflito mundial. 
 
Portugal participou da Primeira Guerra auxiliando os 
batalhões britânicos estacionados na Bélgica e também em 
África, enviando tropas para combater em Angola e 
Moçambique. 
 
O PSD queria enaltecer a iniciativa que foi promovida 
pela Liga dos Combatentes e levada a cabo pelo Sr. 
Presidente da República por esta grande homenagem a 
todos os soldados portugueses que pereceram na Grande 
Guerra de 1914-1918.  
 
Estes homens, na sua grande maioria muito jovens 
acabariam por mudar o rumo da história. Uma grande 
parte destes heróis morreram em combate, mas a sua 
coragem jamais poderá ser esquecida. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas reunida a 23 
Novembro de 2018 gostaria de prestar a sua homenagem 
a todos estes homens que morreram e lutaram pela 
liberdade.  
 
A enviar ao Exmo. Sr. Presidente da República, ao Sr. 
Presidente da Assembleia da República e a todos os 
partidos políticos com assento parlamentar.  
 
(Documento apresentado pela bancada do PPD/PSD – 
Aprovado por maioria com os votos a favor das bancadas 
do PS, do PPD/PSD, da CDU, do BE e do CDS/PP e 
com a abstenção da bancada do PAN.) 
 
Odivelas, 26 de novembro de 2018 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS 
 

 
 

FIXAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
NO IRS EM 2019 A LIQUIDAR EM 2020 

 
Presente para deliberação a Proposta de participação do 
Município de Odivelas no IRS em 2019, a liquidar em 
2020, fixada nos 5%, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2018/11962 de 2018.10.25, 
aprovada na 21.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 31 de outubro de 2018, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 22 de 2018, página 9), 
remetida pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas à Assembleia Municipal. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 
 

 
 

FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 
RESPEITANTES AO ANO DE 2018 A LIQUIDAR EM 2019 

 
Presente para deliberação a Proposta de fixação do 
Imposto Municipal sobre Imóveis, respeitantes ao ano de 
2018 a liquidar em 2019, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2018/11966 de 2018.10.25, 
aprovada na 21.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 31 de outubro de 2018, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 22 de 2018, página 9), 
remetida pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas à Assembleia Municipal, nos seguintes termos: 
 
1. A fixação de uma taxa de Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI) de 0,37% para os prédios urbanos, 
conforme alínea c), do n.º 1 e nos termos do n.º 5 do art.º 
112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 
(CIMI), com todas as alterações legislativas introduzidas;  
 
2. Nos termos e para os efeitos do n.º 8, do art.º 112.º do 
diploma citado no número anterior, a majoração de 30% 
da taxa de IMI aplicável a prédios ou parte de prédios 
urbanos degradados;  
 
3. A elevação para o triplo da taxa de IMI aplicável para os 
prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de 
um ano e/ou para os prédios em ruínas, nos termos do 
n.º. 3, do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal 
sobre Imóveis;  
 
4. A redução da taxa de IMI, no caso de imóvel destinado 
a habitação própria e permanente, coincidente com o 
domicílio fiscal do proprietário, em função do número de 
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dependentes que, nos termos do artigo 13.º do código do 
IRS, compõem o agregado familiar do proprietário, em: 
 
a) 40€ para dois dependentes a cargo; 
 
b) 70€ para três ou mais dependentes a cargo. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PONTOS PENDENTES 
 

 
 

RETIRADA DE PONTOS DA PRESENTE SESSÃO 
 

Dado o adiantado da hora, pelo Sr. Presidente da 
Assembleia Municipal de Odivelas, foi colocou à votação 
a retirada do ponto 1 “Proposta de Lançamento da 
Derrama referente ao ano de 2018, a aplicar em 2019” e 
do ponto 4 “Proposta de Taxa Municipal de Direitos de 
Passagem (TMDP) – 2019” e reagendamento para uma 
próxima Sessão da Assembleia Municipal. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

5.ª SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Realizada em 29 de novembro de 2018 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

MOÇÃO 
 

SAUDAÇÃO AO 25 DE NOVEMBRO – DIA INTERNACIONAL PELA 
ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES 

 
Considerando que: 
 
a) A violência contra as mulheres é uma ferida que rasga a 

sociedade portuguesa e todas as sociedades sob formas 
diversas, nomeadamente o assédio, as violações e os 
assassinatos, e que essas feridas são mais profundas 
quando se fala nas mulheres negras, mulheres ciganas, 
mulheres migrantes, mulheres pobres, mulheres trans, 
mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, e outras 
mulheres mais excluídas ou discriminadas pela 
sociedade; 

 
b) De acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna 

– Ano 2017, 80% das vítimas do crime de violência 
doméstica são mulheres e 84% dos denunciados são 
homens. Quanto à relação de parentesco ou intimidade 
com as vítimas 53,3% dos casos correspondem a 
cônjuges ou companheiros, 17,2% ex-cônjuges ou ex-
companheiros, 15,1% a vítima era filho, filha, ou 
enteado ou enteada, em 5,2% a vítima era 
pai/mãe/padrasto/madrasta e em 9,3% dos casos 
correspondia a outras situações (1); 

 
c) De acordo com o relatório preliminar do Observatório 

de Mulheres Assassinadas da UMAR, durante o ano de 
2018 (até 20 de novembro) 24 mulheres foram 
assassinadas em Portugal em contextos de intimidade 
ou relações familiares próximas, e outras 16 viram a sua 
vida ser atentada, e que em 2017 se registaram 20 
femicídios e 23 tentativas de assassinato de mulheres. 
Relativamente a 2018, as relações de intimidade, 
presentes e passadas, representam 67% do total dos 
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autores dos femicídios noticiados (63% maridos, 
companheiros ou namorados, 4% ex-maridos, ex-
companheiros ou ex-namorados) e 33% eram 
ascendentes diretos. Em pelo menos 50% dos casos já 
havia um historial de violência doméstica nessa relação 
de intimidade ou familiar privilegiada. Relativamente ao 
local do crime, 92% destes assassinatos de mulheres 
foram perpetrados em casa e 8% na via pública. Ao 
nível das tentativas de assassinato, 69% dos autores do 
crime tinham uma relação de intimidade presente com 
a vítima e 19% eram ex-maridos, ex-companheiros ou 
ex-namorados, 12% são ascendentes diretos (2); 

 
d) Em 2018, Angélica, Céu, Margarida, Marília, Vera, Silvina, 

Nélia, M.ª, Albertina, M.ª de Lurdes, Ana, Arminda, 
Margarida C., M.ª da Luz, Etelvina, Olga, Christine, 
Jaqueline, Alice V. Amélia, Aúrea Alice e todas as outras 
não identificadas nem não nomeadas nas notícias 
foram assasinadas. 

 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida 
em sessão plenária no dia 29 de novembro de 2018, 
saúda as iniciativas do dia 25 de Novembro, 
nomeadamente a Marcha pelo Fim da Violência 
Contra as Mulheres realizada em Lisboa, e o trabalho 
diário das associações, organizações não-
governamentais e serviços sociais do Estado que 
prestam apoio às mulheres vítimas de violência. 
 
Enviar este documento à UMAR, à APAV e à 
comunicação social. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado, por 
Maioria, com os votos a favor das bancadas do PS, do 
PPD/PSD, da CDU e do BE, e com os votos contra da 
bancada do CDS/PP.) 
 
Odivelas, 03 de dezembro de 2018 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 

MOÇÃO 
 

“DE SOLIDARIZAÇÃO” 
 

Pela bancada do PPD/PSD, foi apresentada uma moção 
com o título “De Solidarização”, (documento n.º 4), que 
será transcrito em ata da sessão. Colocada à votação foi a 
moção rejeitado por maioria com os votos a favor das 
bancadas do BE, da CDU, do PPD/PSD e do CDS/PP e 
com os votos contra da bancada do PS. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 
 
 

“MOÇÃO CDS/PP” 
 

Pela bancada do CDS/PP, foi apresentada uma moção 
(documento n.º 5), que será transcrita em ata da sessão. 
Colocada à votação foi a moção rejeitada por maioria, 
com os votos a favor da bancada do CDS/PP, com os 
votos contra das bancadas do PS e do PPD/PSD e com a 
abstenção das bancadas do BE e da CDU. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÕES 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

PELA REABILITAÇÃO DE ESCADAS NA 
RUA MAJOR CALDAS XAVIER 

 
Considerando que: 
 
a) As escadas que ligam a Rua Major Caldas Xavier à Rua 

José Gomes Monteiro, em Odivelas, estão em muito 
mau estado, como demonstra a fotografia abaixo; 

 

 
 

 
 
b) Esta situação dificulta a utilização confortável e segura 

desta ligação numa área diariamente muito percorrida. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida 
em sessão plenária no dia 29 de novembro de 2018, 
recomenda ao executivo municipal: 
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1. A beneficiação deste acesso, promovendo maior 
segurança e conforto para quem ali circula; 

 
2. A colocação de piso anti derrapante nos degraus; 
 
3. A elaboração de uma avaliação a espaços deste género 

no concelho, por forma a delinear um calendário de 
intervenções de reabilitação e recuperação, em função 
das necessidades identificadas. 

 
Enviar este documento à Junta de Freguesia de Odivelas, 
à Assembleia de Freguesia de Odivelas e à comunicação 
social. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado, por 
Maioria com os votos a favor das bancadas do PS, da 
CDU, e do BE, com os votos contra da bancada do 
CDS/PP e com a abstenção da bancada do PPD/PSD.) 
 
Odivelas, 03 de dezembro de 2018 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

“RETIRADA DAS MÁQUINAS DE DISPENSA DE 
ALIMENTOS DAS ESCOLAS DE ODIVELAS” 

 
Pela bancada do BE, foi apresentada uma recomendação 
com o título “Retirada das máquinas de dispensa de 
alimentos das escolas de Odivelas”, (documento n.º 3), 
que será transcrito em ata da sessão. Colocada à votação 
foi a recomendação rejeitada por maioria, com os votos a 
favor da bancada do BE, com os votos contra das 
bancadas do PS, do PPD/PSD e do CDS/PP e com a 
abstenção da bancada da CDU. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 
 

ORÇAMENTO E GOP 2019 
 

 
 

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO (GOP) 2019 
 

Presente para deliberação à Proposta de Orçamento e 
Grandes Opções do Plano para 2019, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2018/11971, de 
2018.10.25 e documentos em anexo, aprovada na 21.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 31 de outubro de 2018, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 22 de 2018, página 9), remetida 
pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
à Assembleia Municipal. 
 
 

“O Município de Odivelas tem vindo a investir, desde a 
sua criação, na requalificação do território concelhio como 
forma de proporcionar aos seus munícipes uma acrescida 
qualidade de vida e de potenciar um desenvolvimento 
equilibrado e sustentável ao nível social e igualmente ao 
nível económico e financeiro. 
 
O investimento municipal tem procurado focar-se nas 
pessoas e no território e mesmo no período de fortes 
restrições financeiras e orçamentais nunca o Município 
deixou de conciliar o rigor na gestão dos recursos 
disponíveis com a necessidade de apoiar os nossos 
concidadãos, especialmente os mais desfavorecidos, bem 
como as associações desportivas e culturais, a par da 
construção de novas infraestruturas e da manutenção das 
existentes. 
 
Esta linha de continuidade será mantida no Orçamento 
Municipal de 2019, existindo um esforço significativo em 
diversas áreas da atividade municipal, com especial relevo 
para as funções sociais que dispõem de verbas próximas 
dos 34 milhões de euros, o que representa uma 
percentagem de 55 % face ao valor previsto para as 
Grandes Opções do Plano (GOP´s). 
 
Também nas funções gerais estão previstas verbas de mais 
de 14 milhões de euros e que têm em vista o investimento 
no património municipal e em infraestruturas coletivas, 
representando este valor cerca de 24 % das GOP´s para 
2019. 
 
Ao nível das funções económicas estão orçamentados 
valores na ordem dos 10 milhões de euros, o que 
corresponde a 16% das GOP´s previstas no orçamento 
municipal. 
 
Assim o valor do Orçamento e GOP’s 2019 do Município 
de Odivelas totaliza 95.235.450,00 Euros (noventa e cinco 
milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e 
cinquenta euros), que se traduz num acréscimo de 7,8 %, 
face aos Documentos Previsionais Iniciais de 2018. No 
entanto, em termos evolutivos, se estabelecermos a 
comparação com as Dotações Corrigidas Provisórias de 
2018, face às Iniciais de 2019, verifica-se um acréscimo de 
2,5%. 
 
Do total previsto em Orçamento de Receita e de acordo 
com a sua natureza, verifica-se que 73.228.506,66 Euros 
(setenta e três milhões, duzentos e vinte e oito mil, 
quinhentos e seis euros e sessenta e seis cêntimos) são 
Receitas Correntes e 22.006.943,34 Euros (vinte e dois 
milhões, seis mil novecentos e quarenta e três euros, e 
trinta e quatro cêntimos) são receitas de Capital e Outras 
Receitas. 
 
Por outro lado, do total do Orçamento de Despesa, 
66.039.100,19 Euros (sessenta e seis milhões, trinta e nove 
mil, cem euros e dezanove cêntimos) são Despesas 
Correntes, e os restantes 29.196.349,81 Euros (vinte e 
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nove milhões, cento e noventa e seis mil, trezentos e 
quarenta e nove euros e oitenta e um cêntimos) são 
Despesas de Capital. 
 
Deste modo, o resultado verificado pelo apuramento do 
saldo corrente deduzido das amortizações médias de 
empréstimos de médio e longo prazo (3.003.914,65 
Euros), regista o valor de 4.185.491,82 Euros (quatro 
milhões, cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e 
noventa e um euros, e oitenta e dois cêntimos) 
cumprindo-se assim a regra do equilíbrio orçamental 
prevista no artigo 40º da Lei n.º 73/2013, de 3/set 
(RFALEI). 
 
DO LADO DA DESPESA 
 
Nos agrupamentos de despesa corrente, relevo para as 
Despesas com o Pessoal, com um valor total de 
27.375.600,00 Euros (vinte e sete milhões, trezentos e 
setenta e cinco mil e seiscentos euros), representando 
28,7% do total das dotações orçamentais para 2019. Trata-
se de um montante superior em 4,3%, ao previsto em 
Orçamento de 2018. 
 
Os fatores mais relevantes e que justificam este aumento, 
são: 
 
1) Descongelamento de carreiras em 2018, que vieram 

permitir alterações obrigatórias de posicionamento 
remuneratório dos trabalhadores de forma faseada em 
2018 e 2019; 

 
2) Com a avaliação de 2017/2018, 341 trabalhadores estão 

em condições de mudar de posição remuneratória, 
correspondendo a um valor aproximado de 150.000,00 
Euros (cento e cinquenta mil euros), aplicada de forma 
faseada nos mesmos moldes que em 2018; 

 
3) Atualização da remuneração mínima mensal garantida 

(RMMG) para 600,00 Euros; 
 
4) Previsão de novos recrutamentos e mobilidades, em 

diversas áreas de atividade da CMO, no valor total de 
1.202.515,46 Euros (um milhão, duzentos e dois mil, 
quinhentos e cinco euros e quarenta e seis cêntimos). 

 
Relevo também, para os Encargos Financeiros, isto é, 
juros e amortizações relativos a empréstimos de Médio e 
Longo Prazo contratados, que totalizam 3.492.800,00 
Euros (três milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, e 
oitocentos euros), representando um decréscimo de 3,5%, 
em relação às dotações iniciais de 2018, explicado pela não 
inclusão, nas previsões iniciais de 2019, de novos 
empréstimos e pelo facto de ter terminado o empréstimo 
n.º 9015/003823/191, contraído junto da CGD e os 
empréstimos n.º 2096329-830-002 e 2096329- 830-001, 
contratualizados com o BPI. 
 
Os agrupamentos da despesa relativos a Transferências, 
Correntes e de Capital, totalizam 12.610.937,40 Euros 

(doze milhões, seiscentos e dez mil, novecentos e trinta e 
sete euros, e quarenta cêntimos), sendo que 7.452.239,69 
Euros (sete milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, 
duzentos e trinta e nove euros, e sessenta e nove 
cêntimos), são de natureza corrente e os restantes 
5.158.697,71 Euros (cinco milhões, cento e cinquenta e 
oito mil, seiscentos e noventa e sete euros, e sessenta e um 
cêntimos), são de natureza de capital. 
 
No total a transferir, realce para as verbas referentes para 
os Acordos de Execução com as Juntas de Freguesia, que 
regista um acréscimo de 6,1%, face a 2018, totalizando 
deste modo 5.372.870,22 Euros (cinco milhões, trezentos 
e setenta e dois mil, oitocentos e setenta euros, e vinte e 
dois cêntimos). 
 
Este esforço financeiro espelhado no orçamento para 
2019, inclui a transferência de novas competências para as 
Juntas de Freguesia, como é o caso da conservação de 
passeios e da manutenção das árvores de arruamento, o 
que representa um valor aproximado de 400 mil euros, 
procurando, por esta via, que as próprias Juntas de 
Freguesia continuem a alargar a sua intervenção no espaço 
público e contribuam para a melhoria do mesmo. 
 
Registe-se ainda o valor inscrito para Aquisição de Bens 
de Capital (Investimento), que atinge os 20.623.790,10 
Euros (vinte milhões, seiscentos e vinte e três mil, 
setecentos e noventa euros, e dez cêntimos). 
 
É de salientar que o orçamento municipal já inclui uma 
verba superior a 1 milhão de euros, a qual deverá ser 
transferida para a Área Metropolitana de Lisboa (AML) 
no âmbito do processo de cofinanciamento de 
transportes. Esta comparticipação será acompanhada 
pelos 18 municípios da AML para a implementação da 
nova estratégia da mobilidade urbana na área de jurisdição 
da AML, na qual se inclui a política de passes sociais que 
se prevê implementar a partir do próximo mês de abril de 
2019. 
 
Ao nível concelhio, para 2019, realça-se a realização 
significativa de projetos e de intervenções/construções, 
que em muito contribuirão para requalificar o nosso 
território, destacando-se os seguintes: 
 
• A nova Unidade de Saúde de Famões 
• A nova Divisão Policial da PSP 
• A nova Escola Básica em Odivelas 
• A requalificação/adaptação do Mosteiro S. Dinis e S. 

Bernardo 
• A requalificação do Largo D. Dinis. 
• A construção do Centro Interpretativo das Águas de 

Caneças 
• O Pavilhão Desportivo da EB Carlos Paredes, na Póvoa 

de Santo Adrião 
• A construção do novo Mercado da Pontinha 
• A reabilitação do Skate – Park em Odivelas 
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Além dos projetos e das intervenções atrás referidas, 
existem outras que, apesar de se terem iniciado em 2018, 
só estarão concluídas em 2019 e cujos efeitos serão 
sentidos na atual proposta orçamental, como é o caso da 
Escola Básica dos Castanheiros, da Criação das Zonas 30, 
da requalificação do troço final da estrada da Arroja, do 
Plano de Mobilidade e Transportes, da intervenção de 
conservação e restauro do túmulo de D. Dinis, entre 
outras. 
 
DO LADO DA RECEITA 
 
Evidência para um acréscimo do valor previsto a arrecadar 
com Impostos Diretos, o que representa 37,7% do total 
da receita municipal prevista, que regista uma variação 
positiva de 17,2% face a 2018. 
 
No que se refere ao capítulo das Transferências, realce 
para as provenientes da proposta do Orçamento Geral do 
Estado – OE 2019 (Fundo de Equilíbrio Financeiro, 
Fundo Social Municipal e Participação no IRS), que 
totalizam 17.104.324,00 Euros (dezassete milhões, cento e 
quatro mil, e trezentos e vinte e quatro euros), o que 
representa um acréscimo de 7,8%, face a 2018. 
 
EM CONCLUSÃO 
 
As principais linhas orientadoras desta proposta de 
Orçamento Municipal estão em consonância com os 
objetivos traçados para 2019, de maior Coesão municipal, 
de uma contínua requalificação do espaço público e na 
construção/manutenção de infraestruturas necessárias à 
população, sem prescindir de um aspeto essencial que se 
traduz no apoio e na proximidade aos nossos munícipes. 
 
Odivelas, 24 de Outubro de 2018 
 
O Presidente da Câmara 
 
Hugo Martins” 
 
(Mensagem do Presidente constante no Orçamento Grandes 
Opções do Plano 2019, página 1 a 4) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PONTOS PENDENTES 
 

 
 

RETIRADA DE PONTOS DA PRESENTE SESSÃO 
 

Dado o adiantado da hora, pelo Sr. Presidente da 
Assembleia Municipal de Odivelas, foi colocado à votação 
a retirada do Ponto 3 - Proposta de Mapa de Pessoal para 
2019, Ponto 4 - Processo 05/DMGAG/2018 – SIMAR – 
Proposta de aprovação do Mapa de Pessoal 2019 e ponto 

5 Processo 07/DMGAG/2018 – SIMAR – Proposta de 
aprovação dos Documentos Previsionais para o ano de 
2019 para uma próxima Sessão da Assembleia Municipal. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

19.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 6 de dezembro de 2018 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

MOÇÃO 
 

SAUDAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

 
Considerando que: 
 
a) No dia 3 de dezembro assinalou-se o Dia Internacional 
das Pessoas com Deficiência. A data é celebrada desde 
1998, ano em que a Organização das Nações Unidas 
aprovou a Convenção dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência;  
 
b) Anualmente, esta comemoração visa chamar a atenção 
para as vidas das pessoas com deficiência. Em 2018 o 
tema deste dia foi “Empoderando pessoas com deficiência 
e garantido e igualdade”; 
 
c) Em Portugal, o dia 3 de dezembro foi assinalado com 
diversos eventos promovidos pelo Instituto Nacional para 
a Reabilitação (INR-IP) em parceria com várias 
instituições, entre as quais também esteve envolvida a 
Câmara Municipal de Odivelas; 
 
d) Foi também esta segunda-feira que representantes 
sindicais de juízes revelaram que mais de 50% dos 
Tribunais portugueses não têm acessibilidades adequadas 
a pessoas com mobilidade condicionada. Sendo que, 
segundo legislação aprovada no início do século, a 
eliminação de barreiras arquitetónicas deveria ter sido uma 
realidade até 2017; 
 
e) Apesar de alguns avanços, a integração e a autonomia 
das pessoas com deficiência está bem longe de 
concretizar-se. Exemplo disso, no passado fim de semana, 
junto à Assembleia da República, foi o protesto do 
tetraplégico Eduardo Jorge; 
 

f) A criação dos centros de apoio à vida independente está 
bastante atrasada, pese embora esteja prevista na lei. Neste 
contexto, a autodeterminação das pessoas com deficiência 
é um direito por concretizar e a institucionalização e a 
exclusão continuam a ser o caminho para as vidas dessas 
cidadãs e desses cidadãos. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
sessão plenária no dia 6 de dezembro de 2018, delibera: 
 
1. Saudar o dia 3 de dezembro, Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência, todas as suas celebrações e 
organizações que nele participaram, bem como as pessoas 
com deficiência e respetivas famílias, cuidadores e 
assistentes pessoais; 
 
2. Apelar a todas as entidades públicas e privadas que 
cumpram a legislação, promovendo a eliminação de todas 
as barreiras físicas e virtuais e garantindo o acesso e 
fruição de todos os espaços também a pessoas com 
deficiência; 
 
3. Exortar o Governo a acelerar o processo de efetiva 
implementação dos centros de apoio à vida independente, 
por forma a permitir que as pessoas com deficiência 
possam decidir sobre o futuro das suas vidas; 
 
4. Defender uma política para as pessoas com deficiência 
que incentive a autonomia pessoal e que, nesse sentido, a 
legislação seja alterada por forma a possibilitar que essas 
pessoas tenham o direito a utilizar os recursos financeiros 
do Estado aplicados na sua institucionalização para 
contratação de assistentes pessoais.  
 
Enviar este documento ao Presidente da República, a 
todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da 
República, ao Governo e à comunicação social. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovada por maioria 
com os votos a favor das bancadas do PPD/PSD, PS, PAN, 
CDU e BE e abstenção da bancada do CDS/PP) 
 
Odivelas, 7 de dezembro de 2018 
 
(Aprovado por maioria) 
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RECOMENDAÇÃO 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

QUALIFICAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE JARDINS DE INFÂNCIA E 
ESCOLAS DO 1º CICLO NA VILA DA PONTINHA 

 
Considerando que: 
 
a) No passado dia 27 de novembro, a Comissão de 
Educação, Cultura, Juventude e Desporto visitou a Escola 
do 1º ciclo Dr. Mário Madeira, o Jardim Infantil Gil Eanes 
e a Escola do 1º ciclo Mello Falcão, todas na vila da 
Pontinha;  
 
b) Estas instalações escolares são muito antigas. Enquanto 
a Escola Mello Falcão data da primeira metade da década 
de 70 do século XX, as outras duas infraestruturas têm 
cerca de seis dezenas de anos de atividade; 
 
c) Os três equipamentos apresentam diversos problemas 
estruturais que tornam evidente a necessidade de 
equacionar o futuro das infraestruturas educativas de 
jardim de infância e do 1º ciclo do ensino básico na vila da 
Pontinha; 
 
d) Apesar do esforço e profissionalismo de professores e 
auxiliares, as crianças que estudam em escolas com 
elevado estado de degradação encontram-se numa 
situação de desigualdade e desvantagem em relação às 
restantes; 
 
e) A Escola Dr. Mário Madeira tem problemas estruturais 
há muito identificados. Os pisos exteriores são irregulares, 
existem fendas visíveis em várias zonas do edificado e as 
infiltrações sucedem-se. Na escola não há água quente e 
no refeitório nem sequer máquina de lavar louça existe, 
pelo que as cerca de 60 refeições diárias são servidas com 
recurso a materiais descartáveis de plástico. Ou seja, pese 
embora exista a máquina de lavar disponível, segundo 
informou a direção do agrupamento, por falta de 
adaptação das instalações, as crianças que são educadas 
para terem comportamentos ambientalmente responsáveis 
contribuem para a produção de cerca de 300 pratos, copos 
e talheres de plástico por semana; 
 
f) No Jardim Infância Gil Eanes, as cerca de 45 crianças e 
as e os profissionais que lá trabalham diariamente também 
são confrontadas com infraestruturas com muitos 
problemas. As infiltrações abundam, particularmente 
junto às janelas na sala da CAF. As humidades marcam as 
salas de aula e vão deixando marcas bem evidentes no 
piso. Nesta instalação água quente circula por toda a 
canalização, incluindo pelas descargas das casas de banho, 
sempre que o aquecimento está ligado; 
 
 

g) A incerteza sobre o futuro dos terrenos do antigo 
Governo Civil faz com que nas imediações destes dois 
equipamentos (EB1 Dr. Mário Madeira e JI Gil Eanes) 
estejam espaços e equipamentos que poderiam voltar a a 
ser utilizados nas atividades educativas; 
 
h) A Escola EB1 Mello Falcão apesar de ter visto parte 
significativa da cobertura substituída, ainda existe 
fibrocimento nalgumas partes dessa instalação. As 
infiltrações e humidades atingem praticamente todas as 
salas de aula e gabinetes do recinto em que estudam cerca 
de 190 alunos e alunas. Nos espaços exteriores a área 
coberta é insuficiente, a irregularidade do piso é evidente e 
não existe possibilidade de acesso por viaturas de 
emergência. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
sessão plenária no dia 6 de dezembro de 2018, recomenda 
ao executivo municipal que: 
 
1. Proceda às adaptações necessárias na Escola EB1 Dr. 
Mário Madeira para que possa ser colocada em 
funcionamento a máquina de lavar louça já disponível e 
seja instalado um sistema de aquecimento de água até ao 
final deste ano civil, por forma a que a utilização de 
materiais descartáveis de plástico nas refeições escolares 
diminua drasticamente; 
 
2. No mais curto prazo de tempo possível, o sistema de 
aquecimento de água do Jardim de Infância Gil Eanes 
sofra uma intervenção que permita a utilização de água 
quente apenas nas torneiras em que é necessária e 
possibilite a mistura entre água quente e fria, de modo a 
garantir condições adequadas de trabalho e conforto a 
quem ali estuda e trabalha e assegurar maior eficiência 
energética; 
 
3. Na Escola EB1 Mello Falcão seja colocada uma 
cobertura no percurso entre o telheiro da entrada do 
edifício e o portão do recinto, até ao arranque do segundo 
semestre; 
 
4. O que resta da cobertura em fibrocimento na EB1 
Mello Falcão seja removido no mais curto espaço de 
tempo possível, uma vez que há muito devia ter sido 
retirado; 
 
5. Sem prejuízo das intervenções indicadas nos pontos 
anteriores e de outras que estejam programadas pela 
autarquia, até ao final deste ano letivo seja apresentado 
publicamente um plano devidamente estruturado e 
calendarizado de requalificação da rede pública de jardins 
de infância e escolas básicas do 1º ciclo na vila da 
Pontinha; 
 
Enviar este documento à Junta de Freguesia da UF da 
Pontinha e Famões, à Assembleia de Freguesia da UF da 
Pontinha e Famões, ao Agrupamentos de Escolas 
Brancamp Freire, às associações de pais e encarregados de 
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educação do referido agrupamento e à comunicação 
social. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovada por maioria 
com os votos a favor das bancadas do PPD/PSD, PS, PAN, 
CDU e BE e abstenção da bancada do CDS/PP) 
 
Odivelas, 7 de dezembro de 2018 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

VOTO DE CONDENAÇÃO 
 

 
 

VOTO DE CONDENAÇÃO 
 

VIOLÊNCIA POLICIAL EM FORMAÇÃO  
DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA 

 
Considerando que: 
 
a) Cerca de dez recrutas queixam-se de terem sido 
fortemente agredidos durante os treinos em Portalegre. À 
imprensa, fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) 
confirmou que os formandos foram assistidos no hospital 
com lesões e traumatismos que, em alguns casos, 
obrigaram a cirurgias oculares;  
 
b) Hematomas, dedos e narizes fraturados foram algumas 
das lesões apresentadas pelos formandos, segundo relata a 
comunicação social. Os elementos que ficaram internados, 
viram a formação colocada em risco e, em alguns casos, 
poderão ver-se impedidos de ingressar na GNR; 
 
c) As agressões ocorreram em contexto de formação de 
militares que têm por missão cumprir e fazer cumprir as 
leis num estado de direito democrático, respeitando os 
Direitos Humanos e apenas podendo recorrer ao uso da 
força em situações excecionais e de forma proporcional; 
 
d) O Comando-Geral da GNR já confirmou a abertura de 
um processo de averiguações. O Ministro da 
Administração Interna, por outro lado, solicitou à 
Inspeção Geral da Administração Interna um inquérito; 
 
e) Este tipo de acontecimentos ilustra a cultura de 
violência instalada no interior das forças militares e de 
segurança, como várias organizações nacionais e 
internacionais denunciam há anos; 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
sessão plenária no dia 6 de dezembro de 2018, condena os 
atos de violência policial ocorridos na formação da GNR 
e manifesta total solidariedade às vítimas dessas agressões. 
 
Enviar este documento ao Presidente da República, a 
todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República, ao Governo, às associações de profissionais da 
GNR e à comunicação social. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado por maioria 
com os votos a favor das bancadas da CDU, PPD/PSD, PAN e 
BE, contra da bancada do CDS/PP e com a abstenção da 
bancada do PS) 
 
Odivelas, 7 de dezembro de 2018 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

DERRAMA 
 

 
 

DERRAMA REFERENTE A 2018 A APLICAR EM 2019 
 

Presente para deliberação a Proposta de lançamento, em 
2018, de uma Derrama de 1,5% sobre o lucro tributável 
sujeito e não isento de imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Coletivas (IRC), e isenção da Derrama, em 2018, 
para as empresas que tenham instalado ou instalem a sua 
sede social no Concelho de Odivelas e que tenham criado 
ou criem, e mantenham, no período da isenção, postos de 
trabalho, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2018/11959, de 2018.10.25, aprovada na 21.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 31 de outubro de 2018, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 22 de 2018, página 9), remetida 
pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
à Assembleia Municipal. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM 
 

 
 

TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM PARA 2019 
 

Presente para deliberação a Proposta de aplicação do 
percentual de 0,25% relativo à Taxa Municipal de Direitos 
de Passagem para vigorar no ano de 2019, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2018/11965 de 
2018.10.25, aprovada na 21.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 31 de outubro de 
2018, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 22 de 
2018, página 10), remetida pelo senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas à Assembleia Municipal. 
 
(Aprovado por maioria) 
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CRUZEIRO DE ODIVELAS 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Presente para deliberação, “Cruzeiro Odivelas (proposta 
da bancada do CDS/PP)”, de acordo com o requerimento 
n.º AMO/ENT/2018/348 de 2018.10.12, remetida pela 
bancada do CDS/PP à Assembleia Municipal. 

 
 

“RECOMENDAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO NO CRUZEIRO DE ODIVELAS 
 

O “Cruzeiro” de Odivelas é o monumento mais 
emblemático de todo o concelho e símbolo da cidade de 
Odivelas, sendo património importante de referência 
nacional e internacional. 
 
A sua arquitectura é do início do gótico, executado em 
pedra Lioz, apresenta quatro pares de colunelos a apoiar 
arcos trilobados que por sua vez suportam um andar 
superior constituído por um arco em ogiva, ostenta um 
escudo da I dinastia e é encimado por uma cruz rara não 
tipificada nas classificações habituais, próxima da cruz real 
ou cruz da Lis. Tudo indica que tenha sido construído no 
segundo quartel do séc XIV e está obviamente relacionada 
com o D. Dinis "O Lavrador" 1279 – 1325 que se 
encontra sepultado no Mosteiro a poucos metros. 
 
A construção está classificada como Monumento 
Nacional por Decreto Lei de 16/06/1910. 
 
O monumento encontra-se num lugar privilegiado de 
outrora, todavia ao longo dos anos ficou no meio de outro 
edificado muito menos importante que o ocultam na sua 
função. 
 
O edificado foi alvo de intervenção que se especula em 
1721 pela inscrição gravada, todavia essa intervenção 
mostra sinais evidentes de degradação, tal como outras 
zonas por desgaste ou agressões de vária ordem, ausência 
de limpeza e sendo a mais prejudicial a poluição. 
 
A circulação rodoviária que ocorre a menos de um metro 
em condições de esforço das viaturas em que libertam 
maiores gazes poluentes deixam os materiais altamente 
sujeitos a corrosão. 
 
Mais que a limpeza que se impõe, importa urgentemente 
proceder à reparação dos pontos anteriormente 
intervencionados, outros degradados e a atenção imediata 
para um colunelo cuja base está partida, correndo o risco 
de colapsar e adulterar gravemente o monumento pela 
descaracterização do mesmo. 
 

Deste modo a bancada do CDS-PP propõe que seja 
deliberada pela Assembleia Municipal de Odivelas: 
 
a) A intervenção técnica especializada e imediata para a 
salvaguarda do Cruzeiro de Odivelas. 
 
b) O estudo pelos serviços das formas mais adequadas à 
preservação do monumento pós-intervenção para que se 
evidencie a dignidade do mesmo. 
 
(Documento apresentado pela bancada do CDS/PP – Aprovada 
por Unanimidade) 
 
Odivelas, 7 de dezembro de 2018” 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 
 

NOTA RETIFICATIVA 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 1/2018 
 
Foram enviados, pelo serviço emissor, para publicação 
neste Boletim, a Declaração de Retificação n.º 1/2018 e o 
Regimento da Assembleia Municipal de Odivelas (aprovado 
na 16.ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Odivelas, de 
25 de outubro de 2018 e publicado no Boletim Municipal das Deliberações 

e Decisões n.º 21/2018, de 30 de outubro). Documentos esses que 
se publicam em anexo. 
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DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO 1/2018 

Por se terem detetado alguns lapsos de escrita e imprecisões na publicação do Regimento da 

Assembleia Municipal de Odivelas, publicado no Boletim Municipal das Deliberações e 

Decisões nº 21 de 30 de outubro de 2018, procede-se à sua retificação e à publicação na 

íntegra do Regimento da Assembleia Municipal de Odivelas. 

Assim, quantos às retificações: 

Na alínea f) do número 1 do artigo 15º (Direitos dos membros da Assembleia Municipal)  

Onde se lê: “Propor, por escrito, a constituição de comissões ou grupos de trabalho nos termos 

do artigo 71º do regimento” 

deve ler-se: “Propor, por escrito, a constituição de comissões ou grupos de trabalho nos termos 

do artigo 67º do regimento” 

 

 

No número 3 do artigo 24º (Competências do(a) Presidente da Assembleia Municipal)  

Onde se lê: “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.” 

deve ler-se: “Sem prejuízo da autonomia de cada comissão, grupo de trabalho ou delegação 

criados nos termos do artigo 67º 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.” 

 

 

No artigo 36º (Duração das sessões) 

Onde se lê: “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. 

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. 
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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.” 

deve ler-se: “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. 

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. No caso dos debates temáticos e do debate sobre o estado do município, só poderá ser 

realizada uma única reunião.” 

 

 

Na alínea b) do artigo 46º (Uso da palavra pelos membros da Assembleia Municipal)  

Onde se lê: “Tratar de assuntos de interesse municipal ou nacional ou outros considerados de 

relevância política para a Assembleia Municipal pelos seus membros” 

deve ler-se: “Tratar de assuntos de interesse municipal ou nacional.” 

 

 

No artigo 49º (Uso da palavra pelo público) 

 Onde se lê: “A palavra é concedida ao público para intervir nos termos do artigo 79.º deste 

regimento.” 

deve ler-se: “A palavra é concedida ao público para intervir nos termos do artigo 75.º deste 

regimento.” 
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Artigo 71º (Constituição) 

Onde se lê: “Artigo 71º Constituição” 

deve ler-se: “Artigo 67º - Constituição” 

                            

Artigo 72º (Competências) 

Onde se lê: “Artigo 72º Competências” 

 deve ler-se: ”Artigo 68º - Competências” 

 

 

Artigo 73º (Composição) 

Onde se lê: “Artigo 73º - Composição” 

deve ler-se: “Artigo 69º - Composição” 

 

 

Artigo 74º (Funcionamento das comissões, delegações e grupos de trabalho) 

Onde se lê: “Artigo 74º - Funcionamento das comissões, delegações e grupos de trabalho” 

deve ler-se: “Artigo 70º - Funcionamento das comissões, delegações e grupos de trabalho” 

 

 

Artigo 75º (Comissão permanente) 

Onde se lê: “Artigo 75º - Comissão permanente” 

deve ler-se: “Artigo 71º - Comissão permanente” 

 

 

Artigo 76º (Comissões especializadas permanentes) 

Onde se lê: “Artigo 76º - Comissões especializadas permanentes” 

 deve ler-se: “Artigo 72º - Comissões especializadas permanentes” 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIX - N.º 24 – 11 de dezembro de 2018 – Anexo – Declaração de Retificação 1/2018 

4 
 

Artigo 77º (Contactos externos e visitas) 

Onde se lê: “Artigo 77º - Contactos externos e visitas” 

 deve ler-se: “Artigo 73º - Contactos externos e visitas” 

 

 

Artigo 78º (Direito de petição) 

Onde se lê: “Artigo 78º - Direito de petição” 

 deve ler-se: “Artigo 74º - Direito de petição” 

 

 

Artigo 79º (Carácter público das reuniões)                   

Onde se lê: “Artigo 79º - Carácter público das reuniões”  

deve ler-se: “Artigo 75º - Carácter público das reuniões” 

 

 

Artigo 80º (Atas) 

Onde se lê: “Artigo 80º - Atas” 

 deve ler-se: “Artigo 76º- Atas” 

 

 

Artigo 81º (Publicidade das deliberações) 

Onde se lê: “Artigo 81º - Publicidade das deliberações” 

deve ler-se: “Artigo 77º Publicidade das deliberações” 
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Artigo 82º (Entrada em vigor e publicação) 

Onde se lê: “Artigo 82º - Entrada em vigor e publicação” 

 deve ler-se: “Artigo 78º Entrada em vigor e publicação” 

 

 

Artigo 83º (Interpretação e integração de lacunas) 

Onde se lê: “Artigo 83º - Interpretação e integração de lacunas” 

deve ler-se: “Artigo 79º - Interpretação e integração de lacunas” 

 

 

Artigo 84º (Alterações) 

Onde se lê: “Artigo 84º - Alterações” 

deve ler-se: “Artigo 80º - Alterações” 

 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas, 

Miguel Cabrita 
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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. 
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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 67º 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIX - N.º 24 – 11 de dezembro de 2018 – Anexo – Regimento da Assembleia Municipal de Odivelas-Mandato 2017-2021 

29 
 

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 67º 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. 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. 

 

3. Estas sessões convocadas para mais de uma reunião carecem de convocatória efetuada 

nos termos legais aplicáveis, que poderá, no entanto, ser efetuada oralmente e registada em 

ata, quando ocorram num lapso de tempo que não permita tal convocação escrita. 
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SECÇÃO III 

Organização dos trabalhos 

 

Artigo 39º 

Período das reuniões 

 

Em cada sessão há um período designado de antes da ordem do dia, 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; 

 
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; 
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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: 

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 
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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: 

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. 
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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) 

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. 
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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. 

 

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 
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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; 

 

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 

Assembleia Municipal. 
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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 75.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. 
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3. Não é permitido o voto por procuração. 

 

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 67º 

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 68º 

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 69º 

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 70º 

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. 
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4. Cada comissão especializada ou grupo de trabalho tem um(a) coordenador(a) a quem 

compete dirigir as reuniões, orientar os trabalhos e elaborar o relatório a submeter ao plenário 

da Assembleia Municipal com as respetivas conclusões nos prazos por este(a) fixado e 

colaborar na função de representação institucional da Assembleia Municipal no âmbito da 

alínea a) do n.º 1 do artigo 24º quando tal for solicitado pelo(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 71º 

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 
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município; 

 

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 72.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 73.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 74º 

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 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIX - N.º 24 – 11 de dezembro de 2018 – Anexo – Regimento da Assembleia Municipal de Odivelas-Mandato 2017-2021 

57 
 

Municipal. 

 

CAPÍTULO VII 

DA PUBLICIDADE DOS TRABALHOS E DOS ATOS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

Artigo 75º 

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. 
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9. Se a Mesa não estiver de momento habilitada a prestar os esclarecimentos solicitados, 

remeterá o assunto à comissão especializada respetiva para acompanhamento, posterior 

resposta aos(às) requerentes e informação ao plenário. 

 
10. A nenhum(a) cidadão (ã) é permitido, sob qualquer pretexto, intrometer-se nas discussões e 

aplaudir ou reprovar as opiniões emitidas, as votações feitas e as deliberações tomadas, sob 

pena de sujeição à aplicação de coima nos termos legalmente previstos. 

 
11. O carácter público das reuniões estende-se à sua difusão através de meios audiovisuais. 

 

 

Artigo 76º 

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 
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membros da Assembleia Municipal. 

 

7. Para efeitos de aplicação do disposto no n.º 1 deste artigo, a ata deve sempre conter uma 

referência, ainda que sumária, ao conteúdo das intervenções proferidas no âmbito da 

discussão do período da ordem do dia. 

 

 

 

Artigo 77º 

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 78º 

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 79º 

Interpretação e integração de lacunas 

 

Compete à Mesa, com recurso para o plenário, interpretar o presente regimento e integrar as 

lacunas. 

 

 

Artigo 80º 

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. 


