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COMISSÃO INSTALADORA DO 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

9ª Reunião Ordinária, 
realizada em 02 de Maio de 2000 

 
 
 

PROPOSTA 
 
 
Proposta de Regimento da Comissão Instaladora do 
Município de Odivelas, mantendo-se a Terça-Feira 
como dia das Reuniões. 
 
“Á imagem da generalidade dos órgãos executivos 
autárquicos, importa que a Comissão Instaladora do 
Município de Odivelas disponha de um Regimento 
Interno que regule, nos termos legalmente permitidos, a 
convocação e o funcionamento das reuniões da 
Comissão Instaladora;(...)” 
 
 
 

REGIMENTO DA COMISSÃO INSTALADORA 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS  

 
 

Artigo 1º 
 

Reuniões 
 
 

1. As reuniões ordinárias terão periodicidade quinzenal, 
realizando-se nos dias previamente fixados, passando 
para o primeiro dia útil imediato quando coincidam com 
feriado. 
 
2. As reuniões ordinárias terão início às 15.30 horas e 
final às 18.00 horas, podendo a Comissão Instaladora 
deliberar o seu  prolongamento pelo período que 
entender. 
 
3. As reuniões realizar-se-ão no local indicado na 
Ordem do Dia. 
 
4. A última reunião de cada mês é pública. 
 
5. A Comissão Instaladora pode deliberar a realização 
de outras reuniões públicas. 
 

6. A deliberação referida no número anterior será 
publicada em edital afixado nos lugares de estilo 
durante os cinco dias anteriores à reunião. 

 
 

Artigo 2º 
 

Direcção dos trabalhos 
 
 

Das decisões sobre a direcção dos trabalhos cabe 
recurso para o plenário, a apreciar imediatamente após a 
sua interposição. 

 
 

Artigo 3º 
 

Ordem do Dia 
 
 

1. Para efeitos de inclusão na Ordem do Dia, devem os 
Vogais indicar ao Presidente da Comissão Instaladora, 
com a antecedência de cinco dias úteis sobre a data da 
reunião, quais os assuntos sobre que pretendem que a 
Comissão Instaladora delibere, assim como devem 
enviar, com a mesma antecedência, os documentos de 
suporte da discussão. 
 
2. A Ordem do Dia deverá ser enviada a todos os 
Vogais com a antecedência mínima de 48 horas sobre a 
data da reunião. 
 
3. Os documentos que habilitem os Vogais a participar 
na discussão das matérias constantes da Ordem do Dia 
estarão disponíveis no Gabinete de Apoio à Comissão 
Instaladora e às Juntas de Freguesia, com a 
antecedência mínima de 48 horas sobre a data da 
reunião. 
 
4.  No início de cada reunião, o Presidente da Comissão 
Instaladora porá à votação a Ordem do Dia, que poderá 
ser alterada caso dois terços dos membros da Comissão 
Instaladora reconhecerem a urgência de deliberação 
imediata sobre outros assuntos. 

 
 

Artigo 4º 
 

Quorum 
 
 

1. Se, uma hora após o previsto para o início da reunião, 
não estiver presente a maioria do número legal dos 
membros da Comissão Instaladora, considera-se que 
não há quorum, devendo desde logo proceder-se ao 
registo das presenças, à marcação das faltas e à 
elaboração da acta. 
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2. Verificando-se a situação prevista no número 
anterior, a nova reunião realizar-se-á em data e hora a 
designar pelo Presidente da Comissão Instaladora, 
devendo ser convocada com, pelo menos, cinco dias de 
antecedência, por meio de edital e carta com aviso de 
recepção ou através de protocolo. 

 
 

Artigo 5º 
 

Período da Ordem do Dia 
 
 

1. O período da Ordem do Dia inclui um período de 
apreciação e votação das propostas nela constantes e das 
que forem apresentadas nos termos dos n.ºs 2 e 3 do 
presente artigo. 
 
2. Antes do início do período da Ordem do Dia, o 
Presidente da Comissão Instaladora dará conhecimento  
das propostas de deliberações urgentes que tenham sido 
apresentadas por escrito, para inclusão. 
 
3. Até à votação de cada Proposta, podem ser 
apresentadas, sobre o mesmo assunto, propostas escritas 
e devidamente fundamentadas de facto e de direito, que 
serão simultaneamente discutidas e votadas. 
 
4. Havendo alguma Proposta de deliberação urgente, 
pode o Presidente, por sua iniciativa ou a solicitação de 
qualquer Vogal, suspender os trabalhos 
temporariamente. 
 
5. Reiniciada a reunião, proceder-se-á, de imediato, à 
votação da Proposta. 

 
 

Artigo 6º 
 

Período de informações 
 
 

Em cada reunião haverá um período de “Informações”, 
que será o último ponto da Ordem do Dia, sem prejuízo 
do disposto no artigo seguinte. 

 
 

Artigo 7º 
 

Período de intervenção do público 
 
 

1. O período de intervenção do público iniciar-se-á 
quando estiver esgotada a Ordem do Dia e terá a 
duração máxima de 30 minutos. 
 

2. Os munícipes interessados em intervir no Período de 
intervenção do público, para solicitar esclarecimentos, 
deverão inscrever-se antes até ao início da reunião, 
indicando nome, morada e assunto a tratar. 
 
3. O tempo referido no nº 1 do presente artigo será 
distribuído pelos munícipes inscritos, não podendo, cada 
um, exceder 5 minutos na sua intervenção. 
 
4. Após cada intervenção ou no final do período de 
intervenção do público, o Presidente da Comissão 
Instaladora responderá aos esclarecimentos solicitados 
ou indicará o Vogal ou o Dirigente Municipal a quem 
caiba responder. 

 
 

Artigo 8º 
 

Exercício do direito de defesa 
 
 

1. Sempre que um membro da Comissão Instaladora 
considere que foram proferidas expressões ofensivas da 
sua honra ou consideração, pode usar da palavra em sua 
defesa. 
 
2. O autor das expressões consideradas ofensivas pode 
dar explicações, querendo. 

 
 

Artigo 9º 
 

Protestos 
 
 

1. A cada Vogal, sobre a mesma matéria da Ordem do 
Dia, só é permitido um protesto. 
 
2. A apresentação do protesto não pode ser superior a 2 
minutos. 
 
3. Não é permitido apresentar protestos sobre pedidos 
de esclarecimentos e sobre as respectivas respostas. 
 
4. Não são admitidos contra-protestos. 

 
 

Artigo 10º 
 

Votação 
 
 

A votação dos assuntos constantes da Ordem do Dia é 
feita por voto nominal. 
 
2. Sempre que se realizem eleições ou estejam em causa 
juízos de valor sobre comportamentos ou qualidades de 
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qualquer pessoa, as deliberações são tomadas por 
escrutínio secreto. 
 
3. Em caso de empate na votação, o Presidente tem voto 
de qualidade, excepto se a votação se tiver efectuado 
por escrutínio secreto. 
 
4. Havendo empate na votação por escrutínio secreto, 
procede-se imediatamente a nova votação e, caso o 
empate se mantenha, adia-se a deliberação para a 
reunião seguinte; se na primeira votação dessa reunião 
se mantiver o empate, proceder-se-á a votação nominal. 
 
5. Quando necessária, a fundamentação das deliberações 
tomadas por escrutínio secreto é feita pelo Presidente 
após a votação, tendo em conta a discussão que a tiver 
precedido. 

 
 

Artigo 11º 
 

Declaração de voto 
 
 

1. Finda a votação de qualquer matéria incluída na 
Ordem do Dia e anunciado o seu resultado, poderá 
qualquer membro da Comissão Instaladora apresentar 
por escrito ou ditar para a acta a sua declaração de voto 
e as razões que o justifiquem. 
 
2.Quando se trate de pareceres a dar a outras entidades, 
as deliberações serão sempre acompanhadas das 
declarações de voto apresentadas. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 

GESTÃO FINANCEIRA 
E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

 
 

Relatório de Actividades e 
Conta de Gerência de 1999 

 
Relatório de Actividades 1999 e Conta de Gerência de 
1999. 
 
(Ver Preâmbulo do Relatório de Actividades 1999 e o 
Preâmbulo da Conta de Gerência de 1999, incluídos 
em anexo no final deste Boletim) 
 
(Aprovados por maioria) 
 
A presente deliberação carece de parecer favorável da 
maioria dos Senhores Presidentes das Juntas de 

Freguesia e dos Senhores Presidentes das Assembleias 
das Freguesias do Município, nos termos do nº2 do 
artigo 4º da Lei 48/99, de 16 de Junho. 
 
 
6ª Alteração ao Plano de Actividades e Orçamento 
 
6ª Alteração ao Plano de Actividades e Orçamento do 
Município de Odivelas para o Ano 2000. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ACTA 
 
 
Projecto de Acta da 8ª Reunião Ordinária da Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas realizada em 18 
de Abril de 2000. 
 
(Aprovada por maioria) 
 
 
 

ACTIVIDADE SOCIOCULTURAL 
 
 

PROPOSTA 
 
 
Novas denominações de Escolas Básicas do 1º Ciclo 

 
 
“Tendo em conta que existem algumas Escolas do 1º 
ciclo do Ensino Básico da área do Município cuja 
denominação oficial não corresponde à sua localização 
geográfica em termos de Freguesia, propõe-se que ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 387/90, de 10 de Dezembro e 
Decreto-Lei n.º 314/97, de 15 de Novembro, artigo 2º e 
3º, se solicite a sua alteração ao Ministério da Educação, 
de acordo com as propostas apresentadas pelas 
Direcções Escolares e, que tiveram o parecer positivo 
das respectivas Juntas de Freguesia. 
 
Denominação 

actual das 
Escolas 

Freguesia 
de 

localização 

Nome 
proposto 

 
Observações 

    
Escola do 1º 
ciclo Básico Nº 
8 de Odivelas 

Famões Escola 
Básica do 1º 
Ciclo Nº 3 de 
Famões-
Odivelas 

Denominação 
numérica 
sequencial 
em termos de 
Escolas deste 
grau de 
ensino 
existente na 
Freguesia 
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Denominação 

actual das 
Escolas 

Freguesia 
de 

localização 

Nome 
proposto 

 
Observações 

    
 
Escola do 1º 
Ciclo do Ensino 
Básico nº 3 de 
Famões 

 
 
Pontinha 

 
Escola 
Básica do 1º 
Ciclo do 
Vale Grande 
– Pontinha – 
Odivelas 

Denominação 
do Bairro 
onde a Escola 
se localiza, 
por ser a 
única 
existente no 
mesmo 

    
 
Escola do 1º 
Ciclo do Ensino 
Básico N.º 3 de 
Póvoa de Santo 
Adrião 

 
Olival 
Basto 

 
Escola 
Básica do 1º 
Ciclo de 
Olival Basto 
– 
Odivelas 

Denominação 
da Freguesia 
onde a Escola 
se localiza, 
por ser a 
única deste 
grau de 
ensino 
existente na 
mesma 

    
 
Escola do 1º 
Ciclo do Ensino 
Básico N.º 2 de 
Montemor 

 
Ramada 

 
Escola 
Básica do 1º 
Ciclo Nº 5 da 
Ramada – 
Odivelas 

Denominação 
numérica 
sequencial 
em termos 
das Escolas 
deste grau de 
ensino 
existentes na 
Freguesia” 

 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 

Atribuição de subsídio à Sociedade Musical 
Odivelense 

 
 
“(...) Propõe-se a atribuição de um subsídio de 
4.700.000$00 (quatro milhões e setecentos mil 
escudos), à Sociedade Musical Odivelense para as obras 
de beneficiação da sua sede social sita na Rua Maria 
Gomes Silva Santos, correspondente a 60% de 
comparticipação. 
Propõe-se ainda que a disponibilização da 
comparticipação financeira seja concedida por etapas, 
sendo os prazos de pagamento determinados pelo 
caderno de encargos a ser apresentado ao Município.”  
Nos termos propostos através da informação n.º 
461/DSC/DCPC/00, de 17.04.2000. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 

Atribuição de subsídio à Interjovem de Lisboa 
 
 
Atribuição de subsídio à Interjovem de Lisboa, entidade 
organizadora da “Corrida da Tolerância – Correr com o 
racismo”, no valor de 150.000$00 (cento e cinquenta 
mil escudos), nos termos propostos através da 
informação n.º 461/DSC/DD/00, de 12.04.2000. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 

Atribuição de subsídios – 2ª fase 
Programa de Apoio ao Associativismo 

Cultural de Odivelas - PACO 
 
“(...) Propõe-se a atribuição, numa 2ª fase, de subsídios 
no valor global de 5.443.313$00 (cinco milhões, 
quatrocentos e quarenta e três mil, trezentos e treze 
escudos),” de acordo com o proposto na informação n.º 
518/DSC/DCPC/00, de 18.04.2000. 
 
 
Programa A – Actividade regular 
 
 

Associações Verba 
Grupo Desportivo e Recreativo do 
Pomarinho 

 
50.000$00 

Sociedade Musical e Desportiva de 
Caneças 

 
50.000$00 

Associação Recreativa e Cultural 
Indo-Portuguesa 

 
50.000$00 

 
 
Programa B1 – Aquisição de Bens (fardas, trajes, 
instrumentos) 
 
 

Associações Verba 
Grupo Desportivo e Recreativo do 
Pomarinho 

 
250.000$00 

 
 
Programa B2 – Aquisição de Bens (equipamento luz 
e som) 
 
 

Associações Verba 
Grupo Desportivo e Recreativo do 
Pomarinho 

 
650.000$00 

Sociedade Musical e Desportiva de 
Caneças 

 
1.348.313$00 
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Programa B3 – Aquisição de Bens (material 
informático, TV, Fax) 
 

Associações Verba 
Grupo Desportivo e Recreativo do 
Pomarinho 

 
100.000$00 

 
 
 
Programa D1 – Formação (formação pontual) 
 
 

Associações Verba 
Grupo Desportivo e Recreativo do 
Pomarinho 

 
50.000$00 

 
 
 
Programa D2 – Formação (formação anual) 
 
 

Associações Verba 
Grupo Desportivo e Recreativo do 
Pomarinho 

 
150.000$00 

 
 
 
Programa D3 – Formação (enquadramento 
pedagógico) 
 
 

Associações Verba 
Grupo Desportivo e Recreativo do 
Pomarinho 

 
240.000$00 

Sociedade Musical e Desportiva de 
Caneças 

 
400.000$00 

  
 
 
 
Programa E – Dinamização 
 
 

Associações Verba 
Grupo Desportivo e Recreativo do 
Pomarinho 

 
100.000$00 

 
 
 
Programa G – Grandes iniciativas 
 
 

Associações Verba 
Grupo Desportivo e Recreativo do 
Pomarinho 

 
510.000$00 

 

Programa H3 – Infra-estruturas (apoio para 
recuperação/beneficiação) 
 

Associações Verba 
Grupo Desportivo e Recreativo do 
Pomarinho 

 
495.000$00 

Sociedade Musical e Desportiva de 
Caneças 

 
1.000.000$00 

 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 

Apoio à Iniciativa “Missão do Projecto Europeu – 
Jovens Repórteres para o Ambiente”, Associação 

Bandeira Azul da Europa 
 
Proposta de apoio para a iniciativa “Missão do Projecto 
Europeu – Jovens Repórteres para o Ambiente” 
dedicada ao tema Desenvolvimento Sustentável. 
Cedência de um autocarro para transportar o grupo nas 
várias visitas de estudo e oferta de um almoço no dia de 
encerramento do encontro, nos termos propostos através 
da informação n.º 319/DSC/DEJ/SAEP/00 de 
18.04.2000. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 

Marchas Populares 
Apoio às Juntas de Freguesia 

 
Proposta para atribuir a cada uma das Juntas de 
Freguesia do Município de Odivelas, um subsídio no 
valor de 1.500.000$00 (um milhão e quinhentos mil 
escudos), para apoio à Iniciativa “Marchas Populares de 
Odivelas”, nos termos propostos através da informação 
n.º 561/DSC/DCPC/00, de 28.04.2000. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 

ACÇÃO SOCIAL 
 
 

Passeio Anual de Verão 
 
Proposta para aprovar o Programa Passeio de Verão 
para os Reformados, Pensionistas e Idosos do Município 
de Odivelas, autorizando uma despesa global máxima 
de 21.400.000$00 (vinte e um milhões e quatrocentos 
mil escudos), nos termos propostos através da 
informação n.º 55/PVI/GARSI, de 24.02.2000. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Protocolo a celebrar com o Ginásio 

Corpore Club no âmbito da 
Lei 74/99 de 16 de Março 

 
 
Protocolo de Cooperação a celebrar com o Ginásio 
Corpore Club, no âmbito da Lei 74/99 de 16 de Março, 
com a finalidade de proporcionar aos idosos do 
Município a possibilidade de praticar aulas de ginástica 
de manutenção (geronto), de forma a aumentar o seu 
bem estar, nos termos propostos através da informação 
n.º 4/GARSI/HM/00, de 02.05.2000. 
 
 

PROTOCOLO 
 
Entre: 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva de 
direito público n.º 504 293 125, representado pelo 
Presidente da sua Comissão Instaladora, Senhor Dr. 
Manuel Porfírio Varges, com sede na Avenida D. Dinis, 
n.º 96, em Odivelas 
 
e 
 
CORPORE CLUB, pessoa colectiva registada na 
Conservatória do Registo Comercial de Loures sob o n.º 
de matrícula 09740, com sede na Av. Prof. Dr. Augusto 
Abreu Lopes, 2675-301 Odivelas. 
 
É celebrado um protocolo de cooperação que se regerá 
pelas seguintes cláusulas: 
 

1.º 
 
No âmbito do apoio a actividade de interesse municipal, 
e de acordo com a competência definida pelo Art.º 64, 
n.º 4, alínea b) da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, a 
Comissão Instaladora pretende proporcionar aos seus 
idosos aulas de geronto (manutenção para a terceira 
idade), contribuindo assim para minimizar as 
dificuldades sentidas por este estrato etário. 
 

2.º 
 
Para tanto, e face à inexistência de instalações e 
equipamentos adequados, o Município de Odivelas, de 
acordo com o CORPORE CLUB, propõem-se assegurar 
esta prestação de serviço aos seus idosos, sem qualquer 
encargo monetário quer para estes, quer para o erário 
público. 
 

3.º 
 
O CORPORE CLUB aceita, nesta conformidade, de 
acordo com o art.º 1, n.º 1, alínea a) do anexo à Lei n.º 

74/99 de 16 de Março, fornecer este serviço a 20 idosos, 
duas vezes por semana (terças-feiras e sextas-feiras), 
das 11 às 12 horas. 
 

4.º 
 
Cabe ao Município de Odivelas, através dos serviços do 
Gabinete de Assuntos Religiosos, Sociais e 
Institucionais (GARSI), indicar as pessoas que vão 
beneficiar das referidas aulas de geronto, entregando ao 
CORPORE CLUB as respectivas fichas médicas e 
declaração do seguro. 
 

5.º 
 
De acordo com o preçário em vigor, e tendo em conta o 
objectivo social que lhe está subjacente, às aulas é 
atribuído o valor de 2.500$00 mensais por pessoa, para 
os efeitos do acesso, por parte do CORPORE CLUB, 
aos incentivos fiscais de que beneficia por esta acção no 
âmbito do mecenato social, nos termos do disposto no 
Decreto-Lei n.º 74/99 de 16 de Março. 
 

6.º 
 
O Município de Odivelas, através do GARSI, 
compromete-se a entregar ao CORPORE CLUB uma 
declaração respeitante ao número de utentes que 
beneficiaram dos serviços do CORPORE CLUB, que 
terá por base uma lista de presenças assinada 
mensalmente pelos beneficiários. 
 

7º 
 
Qualquer uma das partes pode denunciar o presente 
acordo, com a antecedência mínima de 30 dias. 
 
Odivelas,      de                         de 2000 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

RATIFICAÇÃO 
 
 
Processo n.º 13/99/DAM 
 
Proposta do Senhor Presidente datada de 27 de Abril de 
2000, para ratificar nos termos do nº 3 do artigo 137º do 
Código de Procedimento Administrativo os actos aí 
descritos relativos, a autorização dada a Junta de 
Freguesia de Odivelas para dar início aos trabalhos de 
ajardinamento da zona sobranceira da Rua Jorge de 
Sena, na Freguesia de Odivelas, bem como ratificar o 
Protocolo Adicional celebrado com a Junta de Freguesia 
de Odivelas, através do qual foi delegada naquela Junta 
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a competência para a realização dos trabalhos acima 
descritos. 
 
(Ratificada por unanimidade) 
 
 
 

RATIFICAÇÃO 
 
Processo n.º . 16/99 
Obras em vários locais da Freguesia de Odivelas 
 
 
Proposta do Senhor Presidente, datada de 27 de Abril de 
2000, para ratificar nos termos do nº 3 do artigo 137º do 
Código de Procedimento Administrativo, os actos na 
mesma referidos, relativos a autorizações de 
transferência para a Junta de Freguesia de Odivelas dos 
meios financeiros necessários ao exercício de 
competências na mesma delegadas pela Comissão 
Instaladora. 
 
(Ratificada por unanimidade) 
 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 
 

ACTIVIDADE FINANCEIRA 
 
Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel 
Varges ao abrigo da Delegação de competências. 
 
 
Data de despacho: 14.04.2000 
Autorização para processamento de subsídios para às 
Associações de Bombeiros do Município de Odivelas, 
referentes ao mês de Abril, num valor de 4.200.000$00, 
nos termos da informação n.º 36/DAF/DF/SR/2000. 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 
 
 
Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel 
Varges ao abrigo da Delegação de competências. 
 

 
Concessão de Alvará de Licença de Construção 
 
 
Processo nº 32.158/OCP/OC 
Requerente: Socoponti - Sociedade de Construções da 
Pontinha, Ldª 
Local: Casal da Carochia, Lote 19, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho 22.02.1999 
 
Processo nº 32.157/OCP/OC 
Requerente: António Marques Fernandes & Filhos, Ldª 
Local: Casal da Carochia, Lote 18 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho 15.03.1999 
 
Processo nº 35.620/OCP/OC 
Requerente: Cândido Monteiro Tomás 
Local: Rua Heróis do Mar, Lote 400, 
Casal do Bispo,  
Decisão: Deferido 
Data de despacho 13.01.2000 
 
Processo nº 34.999/OCP/OC 
Requerente: Nuno Félix Barreira 
Local: Quinta do Bretão, Eetrada Nacional  250, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho 14.01.2000 
 
Processo nº 28.824 
Requerente: António Teixeira Simões 
Local: Rua Padre João Pinto, 11 – r/ch Esq.º, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho 29.03.2000 
 
Processo nº 36.109/OCP/OC 
Requerente: Vitor Manuel de Jesus Coelho 
Local: Casal da Silveira, Lote 510, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho 07.04.2000 
 
Processo nº 36.351/OCP/OC 
Requerente: Prudência da Silva Martins Rodrigues 
Local: Rua da Fé, Lote 81, 
Bairro Novo do Trigache,  
Decisão: Deferido 
Data de despacho 07.04.2000 
 
Processo nº 36.463/OCP/OC 
Requerente: Manuel António Mesquita da Cruz 
Local: Rua João António de Carvalho, Lote 6, 
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Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho 07.04.2000 
 
 
Processo nº 31.303/OCP/OC 
Requerente: Seoane e Vidal, Ldª 
Local: Urbanização da Quinta Nova, Lote 14, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho 17.04.2000 
 
 
Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
 
 
Processo nº 38.208/OCP 
Requerente: José Antunes das Neves Bartolo 
Local: Rua Diogo de Silves, nºs 17, 17-A, 17-B e 17-C 
– r/ch B, 
Casal do Chapim,  
Decisão: Deferido 
Data de despacho 04.01.2000 
 
Processo nº 26.244/OCP/OC 
Requerente: Luís Ferreira – Construções Civis e Obras 
Públicas, Ldª 
Local: Rua de Santo Estevão, Lote 423, 
Casal da Silveira, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho 03.03.2000 
 
Processo nº 28.575/OCP/OC 
Requerente: Lurdes Natividade Augusto 
Local: Casal da Silveira, Lote 547, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho 03.03.2000 
 
Processo nº 28.784/OCP/OC 
Requerente: Adelino da Graça Sousa e Joaquim 
Esperanço 
Local: Urbanização da Ribeirada, Lote 52, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho 03.03.2000 
 
Processo nº 32.075/OCP/OC  
Requerente: João José Matroca Bajanca 
Local: Rua da Associação, Lote 29, 
Casal do Bispo, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho 03.03.2000 
 
Processo nº 38.474/OCP 

Requerente: Ursula Olga Medeiros Vasconcelos 
Local: Rua Adelina Abranches, Lote 2, cave Esq.ª, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho 09.03.2000 
 
Processo nº 12.201/OCP/OC 
requerente: Henrique Natividade Tomé 
Local: Rua Damião de Góis, Lote 158, 
Casal do Bispo, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho 21.03.2000 
 
Processo nº 22.374/OCP/OC 
Requerente: Ana Maria Mateus Mendes Torres 
Local: Casal da Silveira, Lote 935, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho 21.03.2000 
 
Processo nº 3.238/OCP/OC 
Requerente: Banco Espírito Santo e Comercial de 
Lisboa, S.A. 
Local: Bairro do Falcão, Lote 301-A e 301-B, 
Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data de despacho 27.03.2000 
 
Processo nº 17.620/OCP/OC 
Requerente: Altino Macário Tamborino e Outro 
Local: Rua dos Bons Amigos, Lote 345 
Casal do Bispo 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho 27.03.2000 
 
 
Processo nº 23.460/OCP/OC 
Requerente: António Maria Pedro 
Local: Rua do Bonfim, Lote 254, 
Casal do Bispo, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho 27.03.2000 
 
 
Processo nº 30.038/OCP 
Requerente: Maria Alzira Pereira de Castro 
Local: Rua Amélia Rey Colaço, 3, 
Arroja 
Decisão: Deferido 
Data de despacho 06.04.2000 
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ACTIVIDADE SOCIOCULTURAL 
 
 
Decisões tomadas pelo Vogal Sr. Carlos Alberto Gomes 
Lourenço ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Data de despacho: 2000.04.18 
Teor do despacho: Ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da importância de 
1.170.000$00 c/IVA incluído, relativo a participação no 
TAP – Rali de Portugal - campeonato nacional de Ralis, 
da equipa “Calisto Corse Equipe”. 
 
 
Data do despacho: 2000.04.18 
Teor do despacho: Ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da importância de 
1.151.280$00, c/IVA incluído referente a instalação de 
ar condicionado na sala desportiva da escola E.B. 1º 
Ciclo n.º 5 da Póvoa de Santo Adrião. 
 
 
 

TURISMO 
 
 
Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Informação nº 65/DT/AIG 
Data de despacho: 2000.04.18 
Assunto:1º Concurso Gastronómico do Concelho de 
Odivelas 
Refeições do Júri- Restaurante “Palermice” 
Cabimentação de Verba e Pagamento de Factura, no 
valor de 18.350$00 
 
Informação nº 66/DT/AIG 
Data de despacho: 2000.04.18 
Assunto:1º Concurso Gastronómico do Concelho de 
Odivelas 
Refeições do Júri- Restaurante “Não Sei” 
Cabimentação de Verba e Pagamento de Factura, no 
valor de 8.660$00 
 
Informação nº 67/DT/AIG 
Data de despacho: 2000.04.18 
Assunto:1º Concurso Gastronómico do Concelho de 
Odivelas 
Refeições do Júri- Restaurante “Cabaça D’Ouro” 
Cabimentação de Verba e Pagamento de Factura, no 
valor de 17.200$00 
 

Informação nº 24/DT/SC 
Data de despacho: 2000.04.13 
Assunto:1º Concurso Gastronómico do Concelho de 
Odivelas 
Refeições do Júri- Restaurante “Floresta” 
Cabimentação de Verba e Pagamento de Factura, no 
valor de 40.930$00 
 
Informação nº 26/DT/SC 
Data de despacho: 2000.04.20 
Assunto:1º Concurso Gastronómico do Concelho de 
Odivelas 
Publicidade efectuada na Rádio Nova Antena, 
Pagamento de Factura, no valor de 42.588$00 
 
Informação nº 27/DT/SC 
Data de despacho: 2000.04.20 
Assunto:1º Concurso Gastronómico do Concelho de 
Odivelas 
Publicidade publicada no Jornal Expresso, Pagamento 
de Factura, no valor de 269.100$00 
 
Informação nº 28/DT/SC 
Data de despacho: 2000.04.26 
Assunto:1º Concurso Gastronómico do Concelho de 
Odivelas 
Publicidade publicada nos Jornais Tribuna de Loures e 
Nova Odivelas, Pagamento de Factura, no valor de 
585.000$00 
 
Informação nº 17/DT/MP 
Data de despacho: 2000.04.17 
Assunto: Provas de Cor/Pagamento de Factura, no valor 
de 103.194$00 
 
Informação nº 20/DT/MP 
Data de despacho: 2000.04.19 
Assunto: Aquisição de Cartões, cabimentação do valor 
de 54.756$00  
 
Informação nº 21/DT/MP 
Data de despacho: 2000.04.26 
Assunto: Colecção de Postais 
Ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento, do valor de 1.062.945$00, 
 
Informação nº 18/DT/VM 
Data de despacho: 2000.04.18 
Assunto: Pagamento de Factura/Brindes para oferta 
Ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento, do valor de 360.360$00 
 
Informação nº 19/DT/VM 
Data de despacho: 2000.04.18 
Assunto: Pagamento de Factura/Brindes para oferta 
Ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento, do valor de 631.800$00 
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Informação nº 20/DT/VM 
Data de despacho: 2000.04.26 
Assunto: Pagamento da Venda a Dinheiro/Molduras 
para sete painéis 
Ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento, do valor de 198.034$00 
 
Informação nº 21/DT/VM 
Data de despacho: 2000.04.18 
Assunto: Aquisição de 18 quadros com 6 azulejos 
Ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação, do valor de 168.480$00 
 
Informação nº 22/DT/VM 
Data de despacho: 2000.04.18 
Assunto: Pagamento de Factura/Brindes para oferta 
Ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento, do valor de 184.860$00 
 
 

APOIO AO INVESTIMENTO 
E AO EMPREGO 

 
 
Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Informação nº 044/DAIE/CM 
Data de despacho:  2000.03.30 
Assunto: 1º Concurso de Montras do Município de 
Odivelas. Divulgação no Jornal “Tribuna de Loures”. 
Cabimentação prévia de Verba no valor de 223.762$50 
 
Informação nº 089/DAIE/SC 
Data de despacho: 2000.04.17 
Assunto: 1º Concurso de Montras do Município de 
Odivelas. Cabimentação prévia de verba para molduras 
dos certificados de participação, no valor de 275.989$00 
 
Informação nº 092/DAIE/SC 
Data de despacho: 2000.04.17 
Assunto: Pagamento de factura referente a realização 
de trabalhos gráficos, no âmbito do 1º Concurso de 
Montras do Município de Odivelas, no valor de 
355.095$00 
 
Informação nº 095/DAIE/SC 
Data de despacho: 2000.04.27 
Assunto: Pagamento de factura, referente a publicidade 
no âmbito do 1º Concurso de Montras do Município de 
Odivelas, no valor de 279.864$00 
 
Informação nº 096/DAIE/SC 
Data de despacho: 2000.04.19 

Assunto: Pagamento de factura à empresa Relevo 
Branco, Artes Gráficas, Lda.,no valor de 410.670$00 
 
Informação nº 100/DAIE/SC 
Data de despacho: 2000.04.27 
Assunto: Pagamento de factura ao Jornal Nova 
Odivelas, no valor de 223.763$00 
 
 
 

APROVISIONAMENTO 
 
 
Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 

Aquisição de bens e serviços 
 
2000.04.10 
 
Nota de encomenda n.º 1741 
Aquisição de Postais pelo valor de 40.599$00 
 
Nota de encomenda n.º 1792 
Aquisição de Material Diverso pelo valor de 27.297$00 
 
 
2000.04.13 
 
Nota de encomenda n.º 1455 
Aquisição de microchips pelo valor de 1.404.000$00 
 
Nota de encomenda n.º 1714 
Aquisição de leitor pocket pelo valor de 58.500$00 
 
Nota de encomenda n.º 1810 
Aquisição de armário para ficheiro pelo valor de 
75.465$00 
 
Nota de encomenda n.º 1834 
Aquisição de armário para cacifo pelo valor de 
48.438$00 
 
Nota de encomenda n.º 1850 
Aquisição de ventoinha pelo valor de 18.954$00 
 
Nota de encomenda n.º 1901 
Aquisição de aparelho de Micro Ondas e de Frigorífico 
pelo valor de 76.497$00 
 
Nota de encomenda n.º 1891 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
137.311$00 
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2000.04.14 
 
Nota de encomenda n.º 1828 
Aquisição de Retroprojectores pelo valor de 182.520$00 
 
Nota de encomenda n.º 1886 
Aquisição de Máquina de destruir papel pelo valor de 
59.232$00 
 
Nota de encomenda n.º 1892 
Aquisição de Scanner HP pelo valor de 52.381$00 
 
Nota de encomenda n.º 1908 
Aquisição de Vídeo/TV pelo valor de 251.580$00 
 
Informação n.º 197/AC 
Aquisição de piquete Casal do Chapim pelo valor de 
28.965$00 
 
Nota de encomenda n.º 1579 
Aquisição de impressos pelo valor de 12.870$00 
 
Nota de encomenda n.º 1881 
Aquisição de material diverso pelo valor de 20.094$00 
 
Nota de encomenda n.º 1909 
Aquisição de capas para processos pelo valor de 
62.010$00 
 
Nota de encomenda n.º 1910 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
5.850$00 
 
Nota de encomenda n.º 1911 
Aquisição de papel higiénico pelo valor de 4.100$00 
 
Nota de encomenda n.º 1912 
Aquisição de Kit Café pelo valor de 43.711$00 
 
Nota de encomenda n.º 1913 
Aquisição de folhas de cartolina pelo valor de 
15.503$00 
 
Nota de encomenda n.º 1914 
Aquisição de livros de recibos pelo valor de 46.215$00 
 
Nota de encomenda n.º 1919 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
36.036$00 
 
Nota de encomenda n.º 1921 
Aquisição de esferográficas pelo valor de 36.036$00 
 
Nota de encomenda n.º 1923 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
16.088$00 
 

Nota de encomenda n.º 1924 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
72.306$00 
 
Nota de encomenda n.º 1925 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
20.541$00 
 
Nota de encomenda n.º 1926 
Aquisição de Toner pelo valor de 18.603$00 
 
Nota de encomenda n.º 1927 
Aquisição de Kit Café pelo valor de 43.711$00 
 
Nota de encomenda n.º 1931 
Aquisição de blocos de notas de encomenda pelo valor 
de 109.980$00 
 
Nota de encomenda n.º 1932 
Aquisição de rolos de fita cola pelo valor de 84.240$00 
 
Nota de encomenda n.º 1933 
Aquisição de cesto de arquivo pelo valor de 1.872$00 
 
Nota de encomenda n.º 1934 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
1.927$00 
 
Nota de encomenda n.º 1935 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
18.653$00 
 
Nota de encomenda n.º 1936 
Aquisição de fichas triplas pelo valor de 5.733$00 
 
Nota de encomenda n.º 1937 
Aquisição de pentes para encadernar pelo valor de 
29.894$00 
 
Nota de encomenda n.º 1938 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
6.634$00 
 
Nota de encomenda n.º 1939 
Aquisição de Kit limpeza pelo valor de 2.046$00 
 
Nota de encomenda n.º 1940 
Aquisição de toner para fax pelo valor de 36.855$00 
 
Nota de encomenda n.º 1941 
Aquisição de pastas pelo valor de 13.338$00 
 
Nota de encomenda n.º 1942 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
26.906$00 
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Nota de encomenda n.º 1943 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
7.863$00 
 
Nota de encomenda n.º 1945 
Aquisição de material diverso pelo valor de 7.173$00 
 
Nota de encomenda n.º 1946 
Aquisição de rolos de papel pelo valor de 8.055$00 
 
Nota de encomenda n.º 1948 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
32.909$00 
 
Nota de encomenda n.º 1952 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
4.399$00 
 
Nota de encomenda n.º 1953 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
6.954$00 
 
Nota de encomenda n.º 1956 
Aquisição de resmas de cartolina pelo valor de 
34.983$00 
 
Nota de encomenda n.º 1957 
Aquisição de arquivadores pelo valor de 7.020$00 
 
Nota de encomenda n.º 1959 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
39.675$00 
 
Nota de encomenda n.º 1960 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
11.753$00 
 
Nota de encomenda n.º 1966 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
4.606$00 
 
Nota de encomenda n.º 1973 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
8.189$00 
 
Nota de encomenda n.º 1974 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
8.424$00 
 
Nota de encomenda n.º 1975 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
7.481$00 
 
2000.04.17 
 
Nota de encomenda n.º 1898 
Aquisição de mobiliário pelo valor de 250.556$00 

 
Nota de encomenda n.º 1899 
Aquisição de cadeiras pelo valor de 195.390$00 
 
 
2000.04.18 
 
Nota de encomenda n.º 1895 
Aquisição de jogos diversos pelo valor de 244.483$00 
 
Nota de encomenda n.º 1896 
Aquisição de moldura pelo valor de 70.200$00 
 
Nota de encomenda n.º 1900 
Aquisição de caixas de madeira pelo valor de 61.425$00 
 
 
2000.04.19 
 
Nota de encomenda n.º 1878 
Aquisição de mastros pelo valor de 1.053.000$00 
 
Nota de encomenda n.º 1880 
Aquisição de baquetas pelo valor de 12.000$00 
 
Nota de encomenda n.º 1965 
Aquisição de material diverso pelo valor de 147.309$00 
 
Nota de encomenda n.º 1971 
Aquisição de material diverso pelo valor de 495.320$00 
 
Nota de encomenda n.º 1972 
Aquisição de material diverso pelo valor de 86.709$00 
 
Nota de encomenda n.º 1991 
Aquisição de montagem de mastros pelo valor de 
152.100$00 
 
Nota de encomenda n.º 1702 
Aquisição de jogo de chaves pelo valor de 27.678$00 
 
Nota de encomenda n.º 1826 
Aquisição de material diverso pelo valor de 37.318$00 
 
 
2000.04.26 
 
Nota de encomenda n.º 1717 
Aquisição de actual. legislação pelo valor de 
105.000$00 
 
Informação n.º 21/00/AA 
Aquisição de mobiliário escolar pelo valor de 
2.430.418$00 
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DESPACHOS DE DELEGAÇÃO 
E SUBDELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS  
 
 

Delegação de Competências no 
Presidente da Comissão Instaladora 

do Município de Odivelas 
 

1. A Lei nº 84/98, de 14 de Dezembro, aprovada 
pela Assembleia da República, criou o Município de 
Odivelas, abrangendo a área das Freguesias de Caneças, 
Famões, Odivelas, Olival Basto, Pontinha, Póvoa de 
Santo Adrião e Ramada, a destacar do Concelho de 
Loures do Distrito de Lisboa. 
Determinou este diploma que a Comissão Instaladora 
“ será composta por cinco membros designados pelo 
Governo”, como se verifica no nº 2. do Art. 3º, que viu 
a sua nomeação publicada através da Resolução do 
Conselho de Ministros nº 14-A/99 (2ª Série) de 8 de 
Janeiro de 1999. 
Refere, ainda, a Lei da Criação do Município de 
Odivelas, no nº 4 do Art. 4º que “compete ainda à 
Comissão Instaladora promover as acções necessárias 
à instalação dos órgãos do novo Município e assegurar 
a gestão corrente da autarquia”. 
 
2. Com a publicação da Lei 48/99, de 16 de junho, 
pretende-se estabelecer novo regime de instalação dos 
novos Municípios. 
Estabelece este diploma aspectos importantes que 
permitem concluir que as Comissões Instaladoras têm 
todas as competências que a lei atribui aos municípios, 
órgãos e seus titulares, refere: 
 
no n.º 3 do art. 2º “a legislação condicionante da 
actividade e da responsabilidade dos municípios, dos 
seus órgãos e respectivos titulares, bem como o regime 
da tutela administrativa são igualmente aplicáveis nos 
municípios em regime de instalação, com as 
especificidades e as adaptações necessárias”. 
 
na alínea a) do n.º 1 do art. 4º “exercer as competências 
que, por lei, cabem à Câmara Municipal”. 
 
no n.º 4 do art. 4º “A comissão Instaladora pode delegar 
no seu Presidente a prática dos actos da sua 
competência, nos casos e nos termos em que a Câmara 
Municipal o pode fazer no presidente respectivo”. 
 
no n.º 2 e 3 do art. 5º “O Presidente da Comissão 
Instaladora detém também as competências do 
Presidente da Câmara Municipal” e “O Presidente da 
Comissão Instaladora pode delegar ou subdelegar nos 
respectivos membros a prática de actos da sua 
competência própria ou delegada”. 
 

no n.º 3 do art. 8º “Os membros da Comissão 
Instaladora são equiparados aos membros das Câmaras 
Municipais para todos os efeitos legais, incluindo 
direitos e deveres, responsabilidades, impedimentos e 
incompatibilidades”. 
 
3. Conclui-se, assim, que está a CI  mandatada para 
gerir o território, em termos autárquicos, da área do 
novo Município de Odivelas, cessando para o efeito a 
capacidade de intervenção do Município de origem 
nesse mesmo território, salvo se para o efeito essa 
função venha a ser contratualizada entre a Câmara 
Municipal de Loures e a Comissão Instaladora do 
Município de Odivelas. 
 
4. Esta situação é reforçada com o nº 4º do Art. 10º 
da Lei 142/85, de 18 de Novembro (Lei Quadro da 
Criação dos Municípios), quando refere que “todos os 
serviços já existentes na área do novo Município, 
passam de imediato, após a entrada em vigor da Lei da 
criação, a ser dirigidos pela Comissão Instaladora, 
sem prejuízo da manutenção do apoio em meios 
materiais e financeiros dos Municípios de origem, 
indispensáveis à continuidade do seu funcionamento e 
até que sejam formalmente recebidos por aquela 
Comissão”, ou seja, desde que contratualizados entre os 
dois Municípios como é referido em 2.. 
 
5. Deste modo, e no sentido de assegurar a 
necessária eficácia na gestão do Município de Odivelas, 
proponho que a Comissão Instaladora delibere delegar 
no seu Presidente o exercício de competências que, 
seguidamente, se enunciam, considerando que parte das 
mesmas venham a ser subdelegadas nos restantes 
elementos da Comissão Instaladora. 
 
6. Ao abrigo do Art. 65º da Lei  n.º 169/99, de 18 
de Setembro e por força do estabelecido na alínea a) do 
nº1 do artº 4º da Lei nº 48/99, são delegadas no 
Presidente as seguintes competências da Comissão 
Instaladora, no âmbito da organização e funcionamento 
dos seus serviços e no da gestão corrente: 
 
6.1. Executar e velar pelo cumprimento das 
deliberações referidas nas alíneas b) a  l) do n.º 1 do art.º 
4º da Lei 48/99, de 16 de Junho; 
6.2. Proceder à marcação e justificação das faltas 
dos seus membros; 
6.3. Decidir sobre a locação e aquisição de bens 
móveis e serviços, nos termos do art.º 29º n.º 2 do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, até ao valor de 
150.000.000$00; 
6.4. Alienar os bens móveis que se tornem 
dispensáveis, nos termos da Lei; 
6.5. Adquirir e alienar ou onerar bens imóveis de 
valor até 1000 vezes o índice 100 das carreiras do 
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regime geral do sistema remuneratório da função 
pública (ou seja 56.959.000$00); 
6.6. Alienar em hasta pública, independentemente 
de autorização da Comissão Instaladora, bens imóveis 
de valor superior a 1000 vezes o índice 100 das carreiras 
do regime geral do sistema remuneratório da função 
pública (ou seja 56.959.000$00); 
6.7. Apoiar ou comparticipar no apoio à acção 
social escolar e às actividades complementares no 
âmbito de projectos educativos, nos termos da Lei; 
6.8. Organizar e gerir os transportes escolares; 
6.9. Resolver, no prazo de 30 dias, sobre os 
recursos hierárquicos impróprios que lhe sejam 
apresentados de todas as deliberações do conselho de 
administração dos serviços municipalizados; 
6.10. Aprovar os projectos, programas de concurso, 
caderno de encargos e a adjudicação relativamente a 
obras e aquisição de bens e serviços; 
6.11. Dar cumprimento, no que lhe diz respeito, ao 
Estatuto do Direito de Oposição; 
6.12. Decidir sobre a administração de águas 
públicas sob sua jurisdição; 
6.13. Promover a publicação de documentos, anais 
ou boletins que interessem à história do município; 
6.14. Decidir sobre o estacionamento de veículos 
nas ruas e demais lugares públicos; 
6.15. Estabelecer a denominação das ruas e praças 
das povoações e estabelecer as regras de numeração dos 
edifícios; 
6.16. Proceder à captura, alojamento e abate de 
canídeos e gatídeos, nos termos da legislação aplicável; 
6.17. Decidir sobre a deambulação e extinção de 
animais nocivos; 
6.18. Declarar prescritos a favor do município, nos 
termos e prazos fixados na lei geral e após publicação 
de avisos, os jazigos, mausoléus ou outras obras, assim 
como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios 
propriedade municipal, quando não sejam conhecidos os 
seus proprietários ou relativamente aos quais se mostre 
que, após notificação judicial, se mantém desinteresse 
na sua conservação e manutenção, de forma inequívoca 
e duradoura; 
6.19. Remeter ao Tribunal de Contas, nos termos da 
lei, as contas do Município; 
 
7. No âmbito do planeamento e do 
desenvolvimento: 
7.1. Executar as opções do plano e do orçamento 
aprovados; 
7.2. Elaborar e aprovar o relatório de actividades e 
os documentos de prestação de contas a submeter à 
apreciação da Comissão Instaladora, nos termos da Lei 
nº 48/99; 
7.3. Criar, construir e gerir instalações, 
equipamentos, serviços, redes de circulação, de 
transportes, de energia, de distribuição de bens e 

recursos físicos integrados no património municipal ou 
colocados, por lei, sob a administração municipal; 
7.4. Participar em órgãos de gestão de entidades da 
administração central, nos casos, nos termos e para os 
efeitos estabelecidos por lei; 
7.5. Colaborar no apoio a programas e projectos de 
interesse municipal, em parceria com outras entidades 
da administração central; 
7.6. Designar os representantes do município nos 
conselhos locais, nos termos da lei; 
7.7. Promover e apoiar o desenvolvimento de 
actividades artesanais, de manifestações etnográficas e a 
realização de eventos relacionados com a actividade 
económica de interesse municipal; 
7.8. Assegurar, em parceria ou não com outras 
entidades públicas ou privadas, nos termos da lei, o 
levantamento, classificação, administração, 
manutenção, recuperação e divulgação do património 
natural, cultural, paisagístico e urbanístico do 
município, incluindo a construção de monumentos de 
interesse municipal; 
 
8. No âmbito  consultivo a competência de 
participar em órgãos consultivos de entidades da 
administração central, nos casos estabelecidos por lei. 
 
9. No âmbito do apoio a actividades de interesse 
municipal: 
9.1. Participar na prestação de serviços a estratos 
sociais desfavorecidos ou dependentes, em parceria com 
as entidades competentes da administração central, e 
prestar apoio aos referidos estratos sociais, pelos meios 
adequados e nas condições constantes de regulamento 
municipal; 
9.2. Assegurar o apoio adequado ao exercício de 
competências por parte do Estado, nos termos definidos 
por lei. 
 
10. Em matéria de licenciamento e fiscalização: 
10.1 Conceder licenças nos casos e nos termos 
estabelecidos por lei, designadamente para construção, 
reedificação, utilização, conservação ou demolição de 
edifícios, assim como para estabelecimentos insalubres, 
incómodos, perigosos ou tóxicos; 
10.2. Realizar vistorias e executar, de forma exclusiva 
ou participada, a actividade fiscalizadora atribuída por 
lei, nos termos por esta definidos; 
10.3. Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou 
parcial ou a beneficiação de construções que ameacem 
ruína ou constituam perigo para a saúde ou segurança 
das pessoas; 
10.4. Emitir licenças, matrículas, livretes e 
transferências de propriedade e respectivos 
averbamentos e proceder a exames, registos e fixação de 
contigentes relativamente a veículos, nos casos 
legalmente previstos. 
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11. Administrar o domínio público municipal, nos 
termos da lei; 
12. Exercer as demais competências legalmente 
conferidas às Câmaras Municipais, tendo em vista o 
prosseguimento normal das atribuições do município. 
 
13. Ao abrigo do art.º 29º da Lei 42/98, de 6 de 
Agosto, com possibilidade de subdelegação, a 
competência prevista naquele preceito de instrução de 
processos de contra-ordenação e aplicação de coimas e 
sanções acessórias; 
14. Ao abrigo do DL 122/79, de 8 de Maio, com 
possibilidade de subdelegação, a competência prevista 
no art. 18º daquele diploma, de emitir e renovar cartões 
para o exercício da venda ambulante. 
 
15. Ao abrigo do nº 3 do art. 11º do DL nº 190/94, de 
18 de Julho, com possibilidade de subdelegação, a 
competência prevista naquele diploma, de matrícula e 
emissão de livretes de ciclomotores. 
 
16. Ao abrigo do nº 3 do art. 5º do Decreto 
Regulamentar nº 65/94, de 18 de Novembro, com 
possibilidade de subdelegação, a competência prevista 
naquele diploma, de emissão de licenças de condução. 
 
17. Ao abrigo do nº 4 do art. 21º do DL 315/95, de 
28 de Novembro, a competência prevista no art. 22º do 
mesmo diploma, de emissão de licenças acidentais de 
recinto. 
 
18. Ao abrigo do disposto no art. 29º do DL nº 
197/99, de 8 de Junho, todas as competências atribuídas 
por aquele diploma à entidade pública contratante, com 
excepção da autorização de contracção de despesas 
superiores a  150.000.000$00 (cento e cinquenta 
milhões de escudos), sem prejuízo do exercício, mesmo 
quanto a estas despesas, das competências previstas nos 
arts. 18º, 60º, 64º, 69º, 87º, 98º, 108º, 109º, 118º, 180º e 
seguintes daquele diploma; 
 
18.1. A competência delegada poderá ser exercida 
sem limite de valor relativamente a despesas 
provenientes da celebração de contratos de 
fornecimento de água, electricidade, gás e serviços de 
comunicações e telecomunicações, arrendamento, e 
contratos de seguro; 
 
18.2. A competência delegada para autorização de 
contracção de despesas abrange ainda as despesas 
provenientes de alterações, variantes, revisões de preços 
e contratos adicionais às empreitadas e às aquisições de 
serviços ou bens, independentemente da titularidade da 
competência para a adjudicação inicial, desde que não 
ultrapasse  50.000.000 contos e trinta por cento da 
adjudicação inicial. 
 

19. As remissões do Despacho de Delegação de 
Competências de 18 de Junho de 1999 para os 
articulados do Decreto-Lei 55/95, de 29 de Março,  
devem considerar-se feitas, quanto aos processos  
iniciados a partir de 09/08/99, para os articulados 
correspondentes do Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho. 
 
20. As competências previstas no DL nº 204/98, de 
11 de Julho, de autorizar a abertura de concursos, de 
elaboração e publicação da lista de candidatos e de 
homologar a classificação final dos candidatos no 
concurso. 
 
21. Ao abrigo do art. 8º do DL  nº 409/91, de 17 de 
Outubro, as competências previstas no nº 4 do art. 31º e 
no nº 1 do art. 32º do DL nº 427/89, de 7 de Dezembro, 
de acumulação de funções. 
 
22. Ao abrigo do nº2 do art. 2º do DL nº 409/91, de 
17 de Outubro, a competência prevista no nº1 daquele 
preceito de gerir a dotação global necessária à 
celebração de contratos de trabalho a termo certo. 
 
23. Ao abrigo do nº 2 do art. 5º do DL  nº 413/91, de 
19 de Outubro, a competência prevista naquele artigo de 
regularização de actos de provimento de agentes e 
funcionários. 
 
A Delegação de competências agora feita bem como as 
eventuais subdelegações dela decorrentes poderão ser 
revogadas, total ou parcialmente, desde que as 
circunstâncias o justifiquem e os superiores interesses 
Municipais o aconselhem. 
 
Nas mesmas circunstâncias e pelos mesmos motivos 
poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo 
delegado, bem como poderá ser decidida a avocação de 
processo ou assunto. 
 
Em tais casos e enquanto o processo ou assunto não for 
devolvido ao delegado, abster-se-á este de quaisquer 
acções ou iniciativas que por qualquer forma sejam 
susceptíveis de alterar a situação existente. 
 
Do exercício das competências delegadas deverá o 
delegado prestar ao delegante informação, nos termos 
do n.º 3 do art.º 69º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro.  

 
Odivelas, 30 de Dezembro de 1999 

 
Presidente da Comissão Instaladora 

 
 

Manuel Varges 
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DESPACHO 

 
Delegação de competências 

 
 

Com a publicação da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
estabeleceu-se um novo quadro de competências dos 
órgãos dos municípios e das freguesias. Tendo sido 
conferidas às Comissões Instaladoras com a publicação 
da Lei n.º 48/99, de 16 de Junho, todas as competências 
que a lei atribui aos municípios, órgãos e seus titulares, 
nomeadamente, a delegação no seu Presidente por parte 
da Comissão Instaladora, de 30 de Dezembro de 1999 a 
prática dos actos da sua competência, nos casos e nos 
termos em que a Câmara Municipal o pode fazer no 
Presidente respectivo (n.º 4 do art.º 4º), assim como 
delegar ou subdelegar nos respectivos membros a 
prática de actos da sua competência própria ou delegada 
(n.º 2 e 3 do art.º 5º). 
 
Assim, no uso das competências previstas no n.º 2  do 
artigo 69º do Decreto-Lei 169/99, de 18 de Setembro, e 
demais legislação habilitante, e atento o previsto no art.º 
35º do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei 442/91, de 15 de Novembro 
e considerando que a delegação de competências é o 
instrumento jurídico por excelência de desconcentração 
administrativa de forma a assegurar a eficácia e a 
eficiência da gestão do Município, delego e subdelego 
pelo presente Despacho no Senhor Vogal da Comissão 
Instaladora Carlos Alberto Gomes Lourenço as 
minhas competências próprias e as que me estão 
delegadas que a seguir se enunciam, que serão exercidas 
no âmbito dos seguintes Departamentos, Divisões e 
Gabinetes. 
 
A delegação de competências compreende a gestão do 
serviço e o despacho dos assuntos do Departamento de 
Transportes e Oficinas e do Departamento Socio-
Cultural, no quadro dos Planos de Actividades e 
Orçamentos aprovados, das deliberações da Comissão 
Instaladora, das normas e regulamentos aplicáveis à 
actividade municipal e das orientações emanadas pelo 
órgão delegante, sendo delegado o exercício das 
seguintes competências: 
 

I - Delegação e subdelegação de competências 
relativas aos Departamentos supra enunciados: 

 
a) Ao abrigo do disposto no artº 27º e artº 29º do 
Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho, a competência para 
decidir a contracção e o pagamento de despesas para 
aquisição de bens e serviços até 10.000.000$00 (dez 
milhões de escudos), incluindo, relativamente aos 
processos de adjudicação que se contenham naquele 

limite, as competências previstas nos artigos 18º, 29º, 
60º, 62º/5, 64º/1, 87º, 90º, 98º, 136º, 186º e 188º e 
considerando que: 
 
A competência para escolha de procedimento de 
consulta prévia, para negociação com anúncio ou 
concurso limitado sem apresentação de candidaturas 
para adjudicações de valor igual ou inferior a 
10.000.000$00 (dez milhões de escudos), deverá ser 
exercida com base em parecer adequado dos serviços; 
 
A competência de designação do Júri em concurso 
público, concurso limitado por prévia qualificação e 
concurso limitado sem apresentação de candidatura e da 
comissão nos procedimentos por negociação com 
publicação prévia de anúncio, por negociação sem 
publicação prévia e por consulta prévia e da comissão 
de abertura e comissão de análise de empreitadas; 
 
Poderá ser subdelegada a competência para decidir a 
contracção de despesas para aquisição de bens e 
serviços, até 1.000.000$00 (um milhão de escudos), 
bem como as competências atribuídas à entidade 
pública contratante no Decreto-Lei 197/99, de 8 de 
Junho, quanto aos processos de adjudicação que se 
contenham naquele limite; 
 
As remissões do Despacho de Delegação de 
Competências de 29 de Junho de 1999 para os 
articulados do Decreto-Lei nº55/95, de 29 de Março, 
devem considerar-se feitas quanto aos processos 
iniciados a partir de 09/08/99, para os articulados 
correspondentes do Decreto-Lei nº197/99, de 8 de 
Junho. 
 
§ Único – O pagamento das despesas, quando deferido 
relativamente à contracção, será autorizado pelo Senhor 
Vogal responsável pelo serviço. 
 
A delegação das competências previstas nos artigos 18º, 
29º, 60º, 62º/5, 64º/1, 67º, 69º/1, 87º, 90º, 98º, 106º, 
108º, 118º, 120º, 136º, 153º, 186º, 188º do Decreto-Lei 
197/99, de 8 de Junho, quanto a todos os processos de 
adjudicação, até 10.000.000$00 (dez milhões de 
escudos), com possibilidade de subdelegação das 
competências previstas nos artigos 62º/5, 64º/1, 67º/3, 
90º, 98º, 108º e 136º; 
 
Em todos os processos de adjudicação que impliquem a 
aprovação de lista de entidades a consultar, deverá ser 
garantido pelo respectivo serviço, que para o 
fornecimento de bens ou serviços similares, em cada 
novo processo de adjudicação será consultada, pelo 
menos, uma entidade que não tenha sido consultada em 
nenhum dos três últimos processos, ou devidamente 
fundamentada a preterição do princípio enunciado, 
devendo, sempre que tal seja possível, ser consultada 
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pelo menos uma empresa localizada na área geográfica 
do Município; 
 
A delegação de competência para autorização de 
contracção de despesas abrange, ainda, as despesas 
provenientes de alterações, variantes, revisões de preços 
e contratos adicionais às aquisições de serviços ou bens, 
independentemente da titularidade da competência para 
a adjudicação inicial, desde que não ultrapasse 5 000 
contos ou 30% da adjudicação inicial. 
 
b) As competências, no âmbito específico dos 
Recursos Humanos, de: 
 
Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos, dos trabalhadores da Unidade Orgânica, 
e ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade no âmbito do Quadro 
Normativo do Registo de Assiduidade; 
 
Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço; 
 
Autorizar deslocações em serviço no País, exceptuadas 
aquelas que hajam de ser feitas para representação 
oficial do município, e a realização de trabalho 
extraordinário e prestado em dias de descanso semanal e 
descanso semanal complementar, dentro dos limites 
legalmente estabelecidos e sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, bem como os respectivos 
pagamentos; 
 
Instaurar processos disciplinares,  considerando que a 
nomeação do instrutor do processo deverá recair, 
sempre que possível em licenciado em direito que seja 
funcionário do Município; 
 
Autorizar o abono de vencimento de exercício perdido, 
nos termos do art.º 27º do Decreto-Lei nº 497/88, de 30 
de Dezembro; 
 
Autorizar ou emitir despacho/parecer sobre a 
mobilidade interna nas Unidades Orgânicas da sua 
dependência. 
 
c) A possibilidade de subdelegação de competências 
quanto à gestão de Recursos Humanos, restringe-se a: 
 
Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos, dos trabalhadores da Unidade Orgânica, 
e ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade no âmbito do Quadro 
Normativo do Registo de Assiduidade; 
 

Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das referidas no art.º 71º do Estatuto 
Disciplinar; 
 
Autorizar deslocações em serviço no País, e a realização 
de trabalho extraordinário e prestado em dias de 
descanso semanal e descanso semanal complementar, 
dentro dos limites legalmente estabelecidos e sempre 
que assim o exija o funcionamento do serviço; 
 
Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
Propor a instauração de procedimentos disciplinares. 
 
d) A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do art.º 
68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, de executar as 
deliberações da Comissão Instaladora e coordenar a 
respectiva actividade; 
 
e) A competência previstas nas alíneas f) e g) do n.º 1 
do art.º 68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, de 
autorizar a realização e o pagamento de despesas 
orçamentadas ou realizadas, de harmonia com as 
deliberações da Comissão Instaladora, ou de que tenha a 
competência para autorizar a contracção da despesa; 
 
f) A competência prevista na alínea l) do n.º 1 do art.º 
68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com 
possibilidade de subdelegação, de assinar ou visar a 
correspondência da Comissão Instaladora com destino a 
quaisquer entidades, excepto: 
 
A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
primeiro Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça, do 
Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia da República 
e Presidente da Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, Presidentes de Câmaras Municipais ou 
titulares de Cargos Públicos de estatuto equivalente ou 
superior; 
 
A que constituir, por si, informação proposta ou decisão 
vinculativa para o Município ou constitutiva de direitos 
de terceiros ou que verse, de forma inovadora, matérias 
sobre as quais o Município se deva pronunciar; 
 
g) A competência prevista na alínea f) do n.º 2 do art.º 
68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, de outorgar, 
isto é assinar, contratos necessários à execução de obras 
assim como ao funcionamento de serviços, incluindo os 
de adjudicação de bens e serviços e de empreitadas até 
de 10.000.000$00 (dez milhões de escudos), quando 
reduzidos a escrito; 
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h) A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do art.º 
68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, de modificar 
ou revogar os actos praticados por funcionários 
Municipais; 
 
i) A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do art.º 
68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, de promover 
todas as acções necessárias à administração corrente do 
Património Municipal e à sua conservação. 
 
II -  Delegação de competências relativa ao 
Departamento de Transportes e Oficinas 
 
São atribuições do conjunto das Divisões do 
Departamento de Transportes e Oficinas: 
 
a) Divisão de Transportes e Oficinas (artº 41º do 
ROMO) 
 
Assegurar a gestão técnica e operacional do parque de 
viaturas e máquinas do Município que lhe estejam 
directamente afectas; 
 
Manter o controlo técnico do equipamento de 
transportes e outro equipamento mecânico afecto, em 
termos operacionais e patrimoniais, a outras unidades 
orgânicas; 
 
Assegurar as actividades de manutenção do parque de 
viaturas e máquinas do Município; 
 
Prestar apoio oficinal, nas áreas técnicas para que esteja 
dotada, aos outros serviços municipais. 
 
d) Divisão de Manutenção de Instalações Municipais 
(artº 42º do ROMO) 
 
Elaborar anualmente, com a participação dos diversos 
serviços gestores de infra-estruturas e equipamentos 
sociais, um Plano de Manutenção devidamente 
quantificado em termos de mão-de-obra, materiais e 
outros factores, e programado a tempo; 
 
Manter, a par de um esforço crescente de planeamento e 
programação, uma adequada capacidade para responder 
de forma flexível às necessidades operativas de urgência 
ou imprevistas; 
 
Apoiar, de um modo geral, todos os serviços 
municipais, desde que esteja tecnicamente dotada; 
 
Assegurar, por administração directa, quando solicitado, 
a conservação e manutenção das instalações e 
equipamentos municipais ou sob responsabilidade 
municipal, designadamente: 
 

equipamentos e mobiliário urbano, quando não 
cometida tal responsabilidade a concessionários 
externos; 
 
instalações municipais de serviço e outras instalações 
públicas sob responsabilidade municipal; 
 
equipamentos de cultura, desporto e recreio municipais 
ou relativamente aos quais o Município assumiu 
compromissos de manutenção; 
 
parque habitacional municipal; 
 
equipamentos municipais de abastecimento público. 
 
III  Delegação de competências relativa ao 
Departamento Sócio-Cultural 
 
São atribuições do conjunto das Divisões do 
Departamento Sócio-Cultural: 
 
a) Divisão de Cultura e Património Cultural (artº 54º 
do ROMO) 
 
Colaborar e dar apoio próximo, às organizações 
associativas populares e a outras estruturas formais ou 
informais da comunidade municipal, com vista à 
concretização de projectos e programas culturais de 
âmbito local, ao desenvolvimento da infra-estrutura 
cultural descentralizada, municipal e local, e à melhoria 
dos métodos de gestão dos recursos locais; 
 
Contribuir para a preservação e divulgação de práticas e 
expressões da cultura popular e recreativa; 
 
Promover e incentivar a difusão e criação da cultura nas 
suas variadas manifestações de acordo com programas 
específicos e integrados com o esforço de promoção 
turística, nomeadamente o prosseguido pelos serviços 
de turismo municipal; 
 
Assegurar uma gestão moderna, responsável e flexível 
dos equipamentos culturais municipais. 
 
b) Divisão de Desporto (artº 55º do ROMO) 
 
Colaborar com as estruturas associativas locais, de 
carácter formal ou informal, as escolas, as freguesias e 
demais entidades com fins desportivos, com vista à 
concretização de projectos e programas desportivos, 
seja na vertente de rendimento ou de recreação; 
 
Participar na elaboração do Plano Municipal de 
Desenvolvimento das infra-estruturas desportivas; 
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Colaborar com o DOM na elaboração dos projectos 
relativos a instalações desportivas municipais e no 
acompanhamento das respectivas obras; 
 
Elaborar e actualizar, em colaboração com outros 
serviços municipais e entidades da administração 
pública, a Carta Desportiva Municipal, incluindo a 
Carta de Instalações Desportivas Artificiais e Naturais e 
a Carta da Procura e Oferta Desportiva; 
 
Assegurar uma gestão moderna, responsável e flexível 
dos equipamentos desportivos municipais; 
 
Apoiar as colectividades na sua actividade de 
construção de instalações e equipamentos. 
 
c) Divisão de Educação e Juventude (artº 56º do 
ROMO) 
 
Assegurar a realização da política e dos objectivos 
municipais definidos para a área da Juventude, 
promovendo e apoiando projectos que visem uma maior 
diversidade e qualidade de actividades/serviços na área 
da Juventude, em desejável articulação com outros 
serviços municipais e/ou instituições que actuem na 
área; 
 
Implementar e apoiar projectos que contribuam, de 
forma inequívoca, para a prevenção de comportamentos 
de risco e de factores de exclusão dos jovens, 
promovendo um desenvolvimento pessoal equilibrado e 
uma adequada integração na vida económica, social e 
cultural; 
 
Promover e dinamizar o Associativismo Juvenil, formal 
e/ou informal, criando as condições para a sua 
implementação e desenvolvimento; 
 
Assegurar directamente serviços e instrumentos de 
informação e apoio aos jovens, facilitando o seu 
conhecimento de oportunidades e mecanismos 
específicos de apoio existentes em diversos âmbitos; 
 
Promover o levantamento das necessidades de 
equipamentos na área educativa e colaborar com o 
Departamento de Planeamento Estratégico no processo 
de planeamento das estruturas educativas do Município; 
 
Executar as tarefas e acções abrangidas pelas 
competências do Município em matéria educativa, 
nomeadamente, quanto à gestão dos transportes 
escolares, Acção Social Escolar e gestão das verbas de 
expediente, manutenção e limpeza dos estabelecimentos 
do 1º ciclo do ensino básico; 
 
Assegurar a gestão dos equipamentos educativos dos 
estabelecimentos do 1º ciclo do ensino básico, 

designadamente, quanto a dotação de mobiliário e 
material didáctico e a manutenção dos edifícios e 
logradouros; 
 
Assegurar a realização dos objectivos e programas 
municipais que venham a articular-se com outras 
entidades ou organismos com competências expressas 
na área da educação; 
 
Garantir a representação do Município em comissões, 
delegações e/ou outros grupos constituídos para apreciar 
matérias da sua área de competências; 
 
Colaborar com a comunidade educativa em projectos e 
iniciativas que potenciem a função social da escola; 
 
Criar as condições para um alargamento das áreas de 
competência municipal relativamente ao sistema 
público de educação; 
 
Participar, através da promoção de projectos educativos 
especiais, em programas integrados de desenvolvimento 
local. 
 
IV - Disposições Gerais e Programáticas 
 
É ainda delegada/cometida ao Sr. Vogal, com 
possibilidade de subdelegação, a competência genérica 
de gestão e instrução dos procedimentos e processos 
administrativos a cargo dos respectivos serviços e a 
nomeação de instrutores de processos, devendo tomar 
todas as medidas que visem acelerar a respectiva 
conclusão e a execução das decisões, neles se incluindo, 
entre outras, as notificações, mandados e pedidos de 
parecer a entidades ou organismos externos e a 
publicação em edital dos actos administrativos, quando 
obrigatório. 
 
A delegação de competências agora determinada é no 
pressuposto e no objectivo do seu efectivo exercício, 
bem como na perspectiva de, em função das 
especificidades dos vários serviços Municipais, 
poderem vir a ocorrer actos de subdelegação de 
competências nos casos em que o presente despacho 
prevê. 
 
A Delegação de competências agora feita bem como as 
eventuais subdelegações dela decorrentes poderão ser 
revogadas, total ou parcialmente, desde que as 
circunstâncias o justifiquem e os superiores interesses 
Municipais os aconselhem. 
 
Nas mesmas circunstâncias e pelos mesmos motivos 
poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo 
delegado ou subdelegados, bem como poderá ser 
decidida a avocação de processo ou assunto. 
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Em tais casos e enquanto o processo ou assunto não for 
devolvido ao delegado ou ao subdelegado, abster-se-á 
de quaisquer acções ou iniciativas que por forma sejam 
susceptíveis de alterar a situação existente. 
 
Do exercício das competências delegadas deverá o 
delegado prestar ao delegante informação, nos termos 
do n.º 3 do art.º 69º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro.  
 

Odivelas, 3 de Janeiro de 2000 
 

O Presidente da Comissão Instaladora 
 

Manuel Varges 
 
 
 

DESPACHO 
 

Delegação de competências 
 

Com a publicação da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
estabeleceu-se um novo quadro de competências dos 
órgãos dos municípios e das freguesias. Tendo sido 
conferidas às Comissões Instaladoras, com a publicação 
da Lei n.º 48/99, de 16 de Junho, todas as competências 
que a lei atribui aos municípios, órgãos e seus titulares, 
nomeadamente, a delegação no seu Presidente por parte 
da Comissão Instaladora, de 30 de Dezembro de 1999 a 
prática dos actos da sua competência, nos casos e nos 
termos em, que a Câmara Municipal o pode fazer no 
presidente respectivo (n.º 4 do art.º 4), assim como 
delegar ou subdelegar nos respectivos membros a 
prática de actos da sua competência própria ou delegada 
(n.º2 e 3 do art.º 5º) . 
 
Assim, no uso das competências previstas no n.º 2 do 
art.º 69 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e no 
artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e 
demais legislação habilitante, e atento o previsto no 
artigo 35º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei 442/91, de 15 de Novembro 
e considerando que a delegação de competências é o 
instrumento jurídico por excelência de desconcentração 
administrativa de forma a assegurar a eficácia e a 
eficiência da gestão do Município, delego e subdelego 
pelo presente Despacho no Senhor Vogal da Comissão 
Instaladora Fernando Sousa Ferreira as minhas 
competências próprias e as que me estão delegadas que 
a seguir se enunciam, as quais serão exercidas no 
âmbito dos seguintes Departamentos, Divisões e 
Gabinetes. 
 
A delegação de competências compreende a gestão do 
serviço e o despacho dos assuntos do Departamento 
Jurídico e do Património Municipal, do Departamento  

de Actividades Económicas, do Gabinete Municipal de 
Protecção Civil e do Gabinete de Tráfego, Circulação e 
Estacionamento, no quadro dos Planos de Actividades e 
Orçamentos aprovados, das deliberações da Comissão 
Instaladora, das normas e regulamentos aplicáveis à 
actividade municipal e das orientações emanadas pelo 
órgão delegante, sendo delegado o exercício das 
seguintes competências: 
 

I - Delegação e subdelegação de competências 
relativas aos Departamentos supra enunciados: 

 
a) Ao abrigo do disposto no artº 27º e artº 29º do 
Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho, a competência para 
decidir a contracção e o pagamento de despesas para 
aquisição de bens e serviços até 10.000.000$00 (dez 
milhões de escudos), incluindo, relativamente aos 
processos de adjudicação que se contenham naquele 
limite, as competências previstas nos artigos 18º, 29º, 
60º, 62º/5, 64º/1, 87º, 90º, 98º, 136º, 186º e 188º e 
considerando que: 
 
A competência para escolha de procedimento de 
consulta prévia, para negociação com anúncio ou 
concurso limitado sem apresentação de candidaturas 
para adjudicações de valor igual ou inferior a 
10.000.000$00 (dez milhões de escudos), deverá ser 
exercida com base em parecer adequado dos serviços; 
 
A competência de designação do Júri em concurso 
público, concurso limitado por prévia qualificação e 
concurso limitado sem apresentação de candidatura e da 
comissão nos procedimentos por negociação com 
publicação prévia de anúncio, por negociação sem 
publicação prévia e por consulta prévia e da comissão 
de abertura e comissão de análise de empreitadas; 
 
Poderá ser subdelegada a competência para decidir a 
contracção de despesas para aquisição de bens e 
serviços, até 1.000.000$00 (um milhão de escudos), 
bem como as competências atribuídas à entidade 
pública contratante no Decreto-Lei 197/99, de 8 de 
Junho, quanto aos processos de adjudicação que se 
contenham naquele limite; 
 
As remissões do Despacho de Delegação de 
Competências de 29 de Junho de 1999 para os 
articulados do Decreto-Lei nº55/95, de 29 de Março, 
devem considerar-se feitas quanto aos processos 
iniciados a partir de 09/08/99, para os articulados 
correspondentes do Decreto-Lei nº197/99, de 8 de 
Junho. 
 
§ Único – O pagamento das despesas, quando deferido 
relativamente à contracção, será autorizado pelo Senhor 
Vogal responsável pelo serviço.  
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A delegação das competências previstas nos artigos 18º, 
29º, 60º, 62º/5, 64º/1, 67º, 69º/1, 87º, 90º, 98º, 106º, 
108º, 118º, 120º, 136º, 153º, 186º, 188º do Decreto-Lei 
197/99, de 8 de Junho, quanto a todos os processos de 
adjudicação, até 10.000.000$00 (dez milhões de 
escudos), com possibilidade de subdelegação das 
competências previstas nos artigos 62º/5, 64º/1, 67º/3, 
90º, 98º, 108º e 136º; 
 
Em todos os processos de adjudicação que impliquem a 
aprovação de lista de entidades a consultar, deverá ser 
garantido pelo respectivo serviço, que para o 
fornecimento de bens ou serviços similares, em cada 
novo processo de adjudicação será consultada, pelo 
menos, uma entidade que não tenha sido consultada em 
nenhum dos três últimos processos, ou devidamente 
fundamentada a preterição do princípio enunciado, 
devendo, sempre que tal seja possível, ser consultada 
pelo menos uma empresa localizada na área geográfica 
do Município; 
 
A delegação de competência para autorização de 
contracção de despesas abrange, ainda, as despesas 
provenientes de alterações, variantes, revisões de preços 
e contratos adicionais às aquisições de serviços ou bens, 
independentemente da titularidade da competência para 
a adjudicação inicial, desde que não ultrapasse 5 000 
contos ou 30% da adjudicação inicial. 
 
b) As competências, no âmbito específico dos Recursos 
Humanos, de: 
 
Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos, dos trabalhadores da Unidade Orgânica, 
e ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade no âmbito do Quadro 
Normativo do Registo de Assiduidade; 
 
Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço; 
 
Autorizar deslocações em serviço no País, exceptuadas 
aquelas que hajam de ser feitas para representação 
oficial do município, e a realização de trabalho 
extraordinário e prestado em dias de descanso semanal e 
descanso semanal complementar, dentro dos limites 
legalmente estabelecidos e sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, bem como os respectivos 
pagamentos; 
 
Instaurar processos disciplinares, considerando que a 
nomeação do instrutor do processo deverá recair, 
sempre que possível em licenciado em direito que seja 
funcionário do Município; 
 

Autorizar o abono de vencimento de exercício perdido, 
nos termos do art.º 27º do Decreto-Lei nº 497/88, de 30 
de Dezembro; 
 
Autorizar ou emitir despacho/parecer sobre a 
mobilidade interna nas Unidades Orgânicas da sua 
dependência. 
 
c) A possibilidade de subdelegação de competências 
quanto à gestão de Recursos Humanos, restringe-se a: 
 
Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos, dos trabalhadores da Unidade Orgânica, 
e ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade no âmbito do Quadro 
Normativo do Registo de Assiduidade; 
 
Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das referidas no art.º 71º do Estatuto 
Disciplinar; 
 
Autorizar deslocações em serviço no País, e a realização 
de trabalho extraordinário e prestado em dias de 
descanso semanal e descanso semanal complementar, 
dentro dos limites legalmente estabelecidos e sempre 
que assim o exija o funcionamento do serviço; 
 
Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
Propor a instauração de procedimentos disciplinares. 
 
d) A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do art.º 
68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, de executar as 
deliberações da Comissão Instaladora e coordenar a 
respectiva actividade; 
 
e) A competência previstas nas alíneas f) e g) do n.º 1 
do art.º 68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, de 
autorizar a realização e o pagamento de despesas 
orçamentadas ou realizadas, de harmonia com as 
deliberações da Comissão Instaladora, ou de que tenha a 
competência para autorizar a contracção da despesa; 
 
f) A competência prevista na alínea l) do n.º 1 do art.º 
68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com 
possibilidade de subdelegação, de assinar ou visar a 
correspondência da Comissão Instaladora com destino a 
quaisquer entidades, excepto: 
 
A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
primeiro Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça, do 
Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal 
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Constitucional, Presidente da Assembleia da República 
e Presidente da Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, Presidentes de Câmaras Municipais ou 
titulares de Cargos Públicos de estatuto equivalente ou 
superior; 
 
A que constituir, por si, informação proposta ou decisão 
vinculativa para o Município ou constitutiva de direitos 
de terceiros ou que verse, de forma inovadora, matérias 
sobre as quais o Município se deva pronunciar; 
 
g) A competência prevista na alínea f) do n.º 2 do art.º 
68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, de outorgar, 
isto é assinar, contratos necessários à execução de obras 
assim como ao funcionamento de serviços, incluindo os 
de adjudicação de bens e serviços e de empreitadas até 
10.000.000$00 (dez milhões de escudos), quando 
reduzidos a escrito; 
 
h) A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do art.º 
68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, de modificar 
ou revogar os actos praticados por funcionários 
Municipais; 
 
i) A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do art.º 
68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, de promover 
todas as acções necessárias à administração corrente do 
Património Municipal e à sua conservação. 
 
II Delegação de competências relativa ao  
Departamento Jurídico e Património Municipal 
 
a) As competências previstas na alínea c) do nº 1 do 
artigo 68º e na alínea i) do n.º 2 do artigo 68º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, respectivamente, de 
elaborar e manter actualizado o cadastro dos bens 
móveis e imóveis do Município, e de proceder aos 
registos que sejam da competência do Município;  
 
b) A competência prevista na alínea a) do nº5 do art.º 
64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, de conceder, 
condicionalmente quando for caso disso, alvarás de 
licença para estabelecimentos insalubres, incómodos, 
perigosos ou tóxicos, nos termos da lei; 
 
c) A competência prevista no artigo 1º da Lei 2/87, de 
8 de Janeiro, de emissão de parecer em processo de 
autorização e licenças de jogos de perícia, máquinas de 
diversão e outras diversões públicas; 
 
d) A competência prevista no artigo 4º do Decreto-Lei 
nº252/86, de 25 de Agosto, de emissão e renovação de 
cartões de feirantes com possibilidade de subdelegação; 
 
e) Ao abrigo do nº5 do artigo 29º da Lei 42/98, de 6 
de Agosto e do nº2 alínea p) do artigo 68º do Decreto-
Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, a competência para 

determinar a instrução de processos de contra-ordenação 
e aplicação de coimas e sanções acessórias não sendo 
subdelegáveis as competências de aplicação de coimas e 
sanções acessórias; 
 
f) Ao abrigo do Decreto-Lei nº 122/79, de 8 de Maio, 
a competência prevista no artigo 18º daquele diploma, 
de emitir e renovar cartões para o exercício da venda 
ambulante, com possibilidade de subdelegação; 
 
g) Ao abrigo do nº3 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 
190/94, de 18 de Julho, a competência prevista naquele 
diploma, de matricula e emissão de livretes de 
motociclos e ciclomotores, com possibilidade de 
subdelegação, 
 
h) Ao abrigo do nº3 do artigo 5º do Decreto 
Regulamentar 65/94, de 18 de Novembro, a 
competência prevista naquele diploma, de emissão de 
licenças de condução, com possibilidade de subdelegar; 
 
i) Ao abrigo do nº4 do artigo 21º do Decreto-Lei nº 
315/95, de 28 de Novembro, a competência prevista no 
artigo 22º do mesmo diploma, de emissão de licenças 
acidentais de recinto, com possibilidade de 
subdelegação; 
 
j) A competência prevista na alínea i), do nº2 do 
artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, de 
proceder aos registos que sejam da competência do 
Município; 
 
k) A competência prevista na alínea o) do n.º 2 do 
artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, de 
conceder licenças policiais ou fiscais, de harmonia com 
o disposto nas leis, regulamentos e posturas; 
 
l) A competências previstas no Decreto-Lei nº 
168/97, de 4 de Julho. 
 
m) No âmbito da Divisão de Aprovisionamento, sem 
prejuízo do acima disposto, a sub-delegação de 
competências no Chefe de Divisão de 
Aprovisionamento para a contratação de despesas para 
aquisição de bens e serviços até ao montante de 
500.000$00 (quinhentos mil escudos), previstos no 
Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho, poderá ser feita 
de forma plena, isto é, sem dependência da existência de 
requisito de urgência, tendo em conta o estabelecido no 
nº4 do artº 81º. 
 
São ainda atribuições do conjunto das Divisões do 
Departamento Jurídico e do Património Municipal: 
 
a) Divisão de Aprovisionamento (artigo 32º do 
ROMO): 
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Assegurar as actividades de aprovisionamento 
municipal em bens e serviços necessários à execução 
eficiente e oportuna das actividades planeadas, 
respeitando os melhores critérios de gestão económica, 
financeira e de qualidade; 
 
Elaborar, em colaboração com os diversos serviços, o 
Plano Anual de Aprovisionamento, em consonância 
com as actividades comprometidas no Plano de 
Actividades, ou aí comprometidas para anos futuros; 
 
Proceder, mediante autorização da Comissão 
Instaladora, ao lançamento de todos os concursos para 
fornecimento de bens e serviços, salvo quando 
expressamente cometidos a outras unidades orgânicas 
ou especificamente previstos em Plano de Actividades; 
 
Proceder à constituição e gestão racional de “stocks”, 
em consonância com critérios definidos em articulação 
com os diversos serviços utilizadores; 
 
Proceder ao armazenamento e gestão material dos bens 
e ao seu fornecimento mediante requisição própria. 
 
b) Divisão de Património (artigo 33º do ROMO) 
 
Organizar e manter actualizado o cadastro e inventário 
dos bens imóveis do Município e promover todos os 
registos relativos aos mesmos; 
 
Assegurar os procedimentos administrativos relativos à 
gestão do património imóvel, apoiando as negociações a 
efectuar, e assegurar os procedimentos necessários à 
aquisição, oneração e alienação de bens imóveis; 
 
Assegurar as acções e procedimentos relativos a 
processos de expropriação, bem como instruir e 
acompanhar os processos de declaração de utilidade 
pública; 
 
Assegurar os procedimentos administrativos e a 
permanente actualização dos registos dos bens imóveis 
bem como os procedimentos relativos à cedência, 
excluindo os fogos municipais de habitação; 
 
Colaborar na preparação de Contratos e protocolos de 
transferência de património para a gestão de empresas 
municipais e controlar o respectivo cumprimento; 
 
Controlar o cumprimento, pelas partes envolvidas, de 
todos os Contratos, Acordos e Protocolos com 
incidência patrimonial celebrados pelo Município; 
 
Manter o chaveiro central das instalações municipais, 
promover e controlar os respectivos contratos de 
fornecimento de água, energia e comunicações 

telefónicas, e colaborar no estabelecimento de sistemas 
de guarda, segurança e seguros; 
 
No âmbito do património móvel: 
 
Manter actualizado o inventário valorizado do 
património móvel existente e a sua afectação aos 
diversos serviços; 
 
Estabelecer e fiscalizar o sistema de responsabilização 
sectorial pelos bens patrimoniais afectos a cada serviço; 
 
Estabelecer os critérios de amortização de património 
afecto aos serviços, da perspectiva de imputação de 
custos a cada unidade orgânica; 
 
Assegurar a conservação e manutenção dos bens 
patrimoniais móveis do Município, salvo os que, pela 
sua especificidade (equipamento informático, 
electrónico e mecânico), se encontram sob a 
responsabilidade de outros serviços; 
 
Manter registos que permitam a avaliação das condições 
económicas e de segurança de utilização de 
equipamentos e propor as medidas adequadas no sentido 
da economia, da segurança dos operadores e do 
aumento da produtividade; 
 
Proceder às operações de abate e alienação de bens 
patrimoniais, quando deteriorados ou inúteis; 
 
Assegurar os procedimentos administrativos relativos à 
gestão da carteira de seguros à excepção dos seguros de 
pessoal. 
 
c) Divisão de Gestão de Projectos 
Comparticipados (artigo 34º do ROMO) 
 
Assegurar um conhecimento detalhado e actualizado de 
todos os programas e mecanismos de financiamento 
público (da União Europeia, centrais e Regionais) 
susceptíveis de serem accionados com vista ao 
financiamento de projectos de interesse municipal; 
 
Com base nos Planos de Actividades e intenções de 
investimento municipal, promover, com o concurso dos 
serviços sectoriais gestores, os processos de candidatura 
externa de projectos e a respectiva negociação 
financeira; 
Assegurar, em articulação com os serviços responsáveis 
pela execução dos projectos e a Divisão Financeira, o 
controlo de execução e a gestão financeira dos projectos 
com candidaturas aprovadas, bem como os respectivos 
procedimentos administrativos e de prestação de contas. 
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d) Divisão Jurídica (artigo 35º do ROMO) 
 
Licenciar os vendedores ambulantes e feirantes; 
 
Instruir os processos e licenciar alvarás sanitários e 
estabelecimentos comerciais, que por lei estejam 
cometidos ao Município, quanto a horários, condições 
higio-sanitárias e de segurança; 
 
Assegurar o funcionamento de um serviço de 
metrologia municipal ou acompanhar a função quando 
cometida a outra entidade; 
 
Assegurar os licenciamentos no âmbito das 
competências do Delegado de Espectáculos; 
 
Assegurar os procedimentos administrativos e 
preparação dos contratos de concessão de exploração de 
equipamentos urbanos municipais; 
 
Proceder ao registo de ciclo-motores e motociclos até 50 
Cm3, assim como a emissão de alvarás de Taxi e outras 
atribuições que, nesta área, venham a ser atribuídas aos 
Municípios; 
 
Instruir os processos de contra-ordenações, nos termos 
da lei, bem como assegurar o seu acompanhamento em 
Juízo em caso de recurso; 
 
Exercer as competências legalmente atribuídas ao 
Notário Privativo do Município, ainda, preparar a 
celebração de contratos (excepto de pessoal) em que o 
Município seja outorgante; 
 
Instruir os processos e licenciar a actividade de armeiro. 
 
III Delegação de competências relativa ao 
Departamento de Actividades Económicas 
 
São atribuições do conjunto das Divisões do 
Departamento de Actividades Económicas: 
 
a) Divisão de Actividades Económicas (artigo 
61º do ROMO) 
 
Programar e promover por iniciativa municipal, ou com 
a colaboração de entidades vocacionadas para o efeito, 
iniciativas de apoio às actividades económicas, 
nomeadamente, de Feiras e Exposições; 
 
Assegurar apoios e patrocínios para iniciativas 
municipais; 
 
Assegurar o funcionamento de um Serviço Autárquico 
de Informação ao Consumidor. 
 
 

b) Divisão de Turismo (artigo 62º do ROMO) 
 
Assegurar a realização das actividades de iniciativa 
municipal, ou a que o Município se obrigue num quadro 
de cooperação institucional, visando a promoção do 
turismo como actividade económica predominante; 
 
Estudar e promover medidas de estímulo aos operadores 
turísticos, hoteleiros e outros que se distingam pelo 
espírito de serviço, de iniciativa e de inovação em prol 
do turismo e uma prática de qualidade que prestigie o 
Município; 
 
Promover iniciativas de divulgação do património 
cultural construído e paisagem de interesse patrimonial 
na perspectiva turística; 
 
Editar publicações de divulgação e promoção turística 
do Município; 
 
Promover, em geral, actividades de interesse turístico. 
 
c) Divisão de Apoio ao Investimento e ao 
Emprego (artigo 63º do ROMO) 
 
Promover o diálogo e coordenação permanente entre o 
Município e os representantes dos diversos sectores de 
actividade económica, com vista a potencializar as 
acções comuns para o desenvolvimento geral do 
Município; 
 
Operacionalizar, em parceria com organizações 
empresariais do Município e outras, representativas dos 
diversos sectores de actividade económica, um serviço 
de divulgação de oportunidades de negócio e dos 
mecanismos comunitários, centrais e regionais 
instituídos no âmbito do financiamento e do apoio 
técnico à implantação de novas unidades empresariais e 
à modernização e vitalização das existentes; 
 
Promover condições de implantação adequada por todo 
o território municipal, de uma rede de estabelecimentos 
comerciais, de serviços urbanos e outros, que sirvam, 
com comodidade e qualidade as populações residentes; 
 
Emitir previamente parecer obrigatório e vinculativo 
sobre projectos de construção ou instalação de 
actividades económicas, de acordo com a estratégia de 
desenvolvimento integrado do município; 
 
Colaborar com o Departamento de Gestão Urbanística e 
com outras entidades públicas e privadas no sentido da 
implantação e adequada operacionalização e incentivo 
às unidades industriais no Município concorrentes com 
a estratégia global de desenvolvimento do Município; 
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Apoiar as iniciativas municipais e particulares tendentes 
à implantação no Município de empresas e actividades 
de serviços; 
 
Coordenar a intervenção do Município no Centro de 
Actividades Económicas; 
 
Promover iniciativas em parceria com entidades 
públicas e privadas no âmbito da Formação Profissional. 
 
d) Divisão de Estudos e Planeamento (artigo 64º 
do ROMO) 
 
Coordenar a elaboração de estudos económico- sociais, 
de modo a dotar o Município de instrumentos de 
trabalho conducentes a uma estratégia de planeamento 
objectivamente definida; 
 
Coordenar a integração dos estudos económico - sociais 
com os estudos de outras áreas, a fim de permitir uma 
visão integrada da realidade do Município; 
 
Promover o planeamento integrado dos Planos de 
Desenvolvimento Industrial, Comercial,  Agrícola, do 
Turismo e dos Serviços; 
 
IV Delegação de competências relativa ao Gabinete 
Municipal de Protecção Civil 
 
São atribuições do Gabinete Municipal de Protecção 
Civil (artigo 19º do ROMO): 
 
Assegurar a articulação e colaboração com o Serviço  
Nacional de Protecção Civil; 
 
Secretariar as reuniões da Comissão Municipal de 
Protecção Civil e dar adequado encaminhamento às 
correspondentes decisões; 
 
Promover a elaboração do Plano de Actividades de 
Protecção Civil e dos Planos de Emergência e 
Intervenção cobrindo as situações de maior risco 
potencial na área do Município; 
 
Coordenar o sistema operacional de intervenção de 
Protecção Civil, assegurando a comunicação com os 
Órgãos Municipais e outras entidades públicas; 
 
Acompanhar e promover as acções concernentes aos 
serviços de bombeiros, nomeadamente no 
acompanhamento e apoio, financeiro ou outro, às 
corporações de bombeiros voluntários; 
 
Promover a adequada informação e sensibilização dos 
cidadãos relativamente às questões da Protecção Civil e 
a sua mobilização para colaborarem com as respectivas 
acções; 

 
Promover a realização, pelas entidades tecnicamente 
competentes, de vistorias a unidades económicas, 
instituições sociais, etc., no que respeita a condições de 
segurança ou de outras condições propiciadoras de 
catástrofes; 
 
Assegurar o alojamento e assistência imediata e 
transitória das populações vítimas de graves situações 
de carácter anómalo e excepcional.  
 
V Delegação de competências relativa ao Gabinete 
de Tráfego, Circulação e Estacionamento 
 
São atribuições do Gabinete de Tráfego, Circulação e 
Estacionamento (artigo 23º do ROMO): 
 
Elaborar estudos de tráfego e planos de circulação, 
trânsito e parqueamento em apoio às actividades de 
planeamento e licenciamento urbanístico e com vista à 
permanente adequação e melhoria das condições de 
funcionalidade do meio face à dinâmica social e 
económica; 
 
Promover a participação em estudos, projectos e 
negociações com entidades públicas e privadas 
relativamente ao desenvolvimento e exploração de uma 
adequada rede de infra-estruturas de parqueamento 
automóvel, com prioridade para os núcleos urbanos 
sujeitos a maior congestionamento; 
 
Apoiar outros serviços municipais, designadamente na 
sinalização temporária de obras e zonas de actividades 
levadas a efeito pelo Município com incidência 
temporária no sistema de circulação e trânsito, no 
estudo de circuitos de transportes públicos, 
nomeadamente redes, percursos e horários, no 
parqueamento automóvel para apoio a edifícios públicos 
e empreendimentos privados de utilização colectiva e 
nas acessibilidades urbanas; 
 
Participar, com a Polícia Municipal, na elaboração do 
Plano Anual de Segurança Rodoviária; 
 
Promover e acompanhar em estreito contacto e 
articulação com os operadores públicos e privados, um 
adequado sistema de transportes, bem como definir as 
zonas de transporte de automóveis de aluguer ligeiros de 
passageiros. 
 
VI Disposições Gerais e Programáticas 
 
É ainda delegada/cometida ao Sr. Vogal, com 
possibilidade de subdelegação, a competência genérica 
de gestão e instrução dos procedimentos e processos 
administrativos a cargo dos respectivos serviços e a 
nomeação de instrutores de processos, devendo tomar 
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todas as medidas que visem acelerar a respectiva 
conclusão e a execução das decisões, neles se incluindo, 
entre outras, as notificações, mandados e pedidos de 
parecer a entidades ou organismos externos e a 
publicação em edital dos actos administrativos, quando 
obrigatório. 
 
A delegação de competências agora determinada é no 
pressuposto e no objectivo do seu efectivo exercício, 
bem como na perspectiva de, em função das 
especificidade dos vários serviços Municipais, poderem 
vir a ocorrer actos de subdelegação de competências nos 
casos em que o presente despacho o prevê. 
 
A delegação de competências agora feita, bem como as 
eventuais subdelegações dela decorrentes, poderão ser 
revogadas, total ou parcialmente, desde que as 
circunstâncias o justifiquem e os superiores interesses 
Municipais o aconselhem. 
 
Nas mesmas circunstâncias e pelos mesmos motivos, 
poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo 
delegado ou pelos subdelegados, bem como poderá ser 
decidida a avocação de qualquer processo ou assunto.  
 
Em tais casos e enquanto o processo ou assunto não for 
devolvido ao delegado ou ao subdelegado, abster-se-á 
este de quaisquer acções ou iniciativas que por qualquer 
forma sejam susceptíveis de alterar a situação existente. 
Do exercício das competências delegadas deverá o 
delegado prestar ao delegante informação, nos termos 
do nº3 do artigo 69º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro. 

 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2000 

O Presidente da Comissão Instaladora 
 
 

Manuel Varges 
 

 
 
 

DESPACHO 
 
 

Delegação de competências 
 
 
Com a publicação da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
estabeleceu-se um novo quadro de competências dos 
órgãos dos municípios e das freguesias. Tendo sido 
conferidas às Comissões Instaladoras com a publicação 
da Lei n.º 48/99, de 16 de Junho, todas as competências 
que a lei atribui aos municípios, órgãos e seus titulares, 
nomeadamente, a delegação no seu Presidente por parte 
da Comissão Instaladora, de 30 de Dezembro de 1999 a 

prática dos actos da sua competência, nos casos e nos 
termos em que a Câmara Municipal o pode fazer no 
Presidente respectivo (n.º 4 do art.º 4º), assim como 
delegar ou subdelegar nos respectivos membros a 
prática de actos da sua competência própria ou delegada 
(n.º 2 e 3 do art.º 5º). 
 
Assim, no uso das competências previstas no n.º 2 do 
artigo 69º do Decreto-Lei 169/99, de 18 de Setembro, e 
demais legislação habilitante, e atento o previsto no art.º 
35º do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei 442/91, de 15 de Novembro 
e considerando que a delegação de competências é o 
instrumento jurídico por excelência de desconcentração 
administrativa de forma a assegurar a eficácia e a 
eficiência da gestão do Município, delego e subdelego 
pelo presente Despacho no Senhor Vogal da Comissão 
Instaladora Francisco Joaquim Lourenço Pereira as 
minhas competências próprias e as que me estão 
delegadas que a seguir se enunciam, que serão exercidas 
no âmbito dos seguintes Departamentos, Divisões e 
Gabinetes. 
 
A delegação de competências compreende a gestão do 
serviço e o despacho dos assuntos do Departamento de 
Obras Municipais e do Departamento do Ambiente, no 
quadro dos Planos de Actividades e Orçamentos 
aprovados, das deliberações da Comissão Instaladora, 
das normas e regulamentos aplicáveis à actividade 
municipal e das orientações emanadas pelo órgão 
delegante, sendo delegado o exercício das seguintes 
competências: 
 

I - Delegação e subdelegação de competências 
relativas aos Departamentos supra enunciados: 

 
a) Ao abrigo do disposto no artº 27º e artº 29º do 
Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho, a competência para 
decidir a contracção e o pagamento de despesas para 
aquisição de bens e serviços até 10.000.000$00 (dez 
milhões de escudos), incluindo, relativamente aos 
processos de adjudicação que se contenham naquele 
limite, as competências previstas nos artigos 18º, 29º, 
60º, 62º/5, 64º/1, 87º, 90º, 98º, 136º, 186º e 188º e 
considerando que: 
 
A competência para escolha de procedimento de 
consulta prévia, para negociação com anúncio ou 
concurso limitado sem apresentação de candidaturas 
para adjudicações de valor igual ou inferior a 
10.000.000$00 (dez milhões de escudos), deverá ser 
exercida com base em parecer adequado dos serviços; 
 
A competência de designação do Júri em concurso 
público, concurso limitado por prévia qualificação e 
concurso limitado sem apresentação de candidatura e da 
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comissão nos procedimentos por negociação com 
publicação prévia de anúncio, por negociação sem 
publicação prévia e por consulta prévia e da comissão 
de abertura e comissão de análise de empreitadas; 
 
Poderá ser subdelegada a competência para decidir a 
contracção de despesas para aquisição de bens e 
serviços, até 1.000.000$00 (um milhão de escudos), 
bem como as competências atribuídas à entidade 
pública contratante no Decreto-Lei 197/99, de 8 de 
Junho, quanto aos processos de adjudicação que se 
contenham naquele limite; 
 
As remissões do Despacho de Delegação de 
Competências de 29 de Junho de 1999 para os 
articulados do Decreto-Lei nº55/95, de 29 de Março, 
devem considerar-se feitas quanto aos processos 
iniciados a partir de 09/08/99, para os articulados 
correspondentes do Decreto-Lei nº197/99, de 8 de 
Junho. 
 
§ Único – O pagamento das despesas, quando deferido 
relativamente à contracção, será autorizado pelo Senhor 
Vogal responsável pelo serviço.  
 
A delegação das competências previstas nos artigos 18º, 
29º, 60º, 62º/5, 64º/1, 67º, 69º/1, 87º, 90º, 98º, 106º, 
108º, 118º, 120º, 136º, 153º, 186º, 188º do Decreto-Lei 
197/99, de 8 de Junho, quanto a todos os processos de 
adjudicação, até 10.000.000$00 (dez milhões de 
escudos), com possibilidade de subdelegação das 
competências previstas nos artigos 62º/5, 64º/1, 67º/3, 
90º, 98º, 108º e 136º; 
 
Em todos os processos de adjudicação que impliquem a 
aprovação de lista de entidades a consultar, deverá ser 
garantido pelo respectivo serviço, que para o 
fornecimento de bens ou serviços similares, em cada 
novo processo de adjudicação será consultada, pelo 
menos, uma entidade que não tenha sido consultada em 
nenhum dos três últimos processos, ou devidamente 
fundamentada a preterição do princípio enunciado, 
devendo, sempre que tal seja possível, ser consultada 
pelo menos uma empresa localizada na área geográfica 
do Município; 
 
A delegação de competência para autorização de 
contracção de despesas abrange, ainda, as despesas 
provenientes de alterações, variantes, revisões de preços 
e contratos adicionais às aquisições de serviços ou bens, 
independentemente da titularidade da competência para 
a adjudicação inicial, desde que não ultrapasse 5 000 
contos ou 30% da adjudicação inicial. 
 
 
 

b) As competências, no âmbito específico dos Recursos 
Humanos, de: 
 
Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos, dos trabalhadores da Unidade Orgânica, 
e ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade no âmbito do Quadro 
Normativo do Registo de Assiduidade; 
 
Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço; 
 
Autorizar deslocações em serviço no País, exceptuadas 
aquelas que hajam de ser feitas para representação 
oficial do município, e a realização de trabalho 
extraordinário e prestado em dias de descanso semanal e 
descanso semanal complementar, dentro dos limites 
legalmente estabelecidos e sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, bem como os respectivos 
pagamentos; 
 
Instaurar processos disciplinares,  considerando que a 
nomeação do instrutor do processo deverá recair, 
sempre que possível em licenciado em direito que seja 
funcionário do Município; 
 
Autorizar o abono de vencimento de exercício perdido, 
nos termos do art.º 27º do Decreto-Lei nº 497/88, de 30 
de Dezembro; 
 
Autorizar ou emitir despacho/parecer sobre a 
mobilidade interna nas Unidades Orgânicas da sua 
dependência. 
 
c) A possibilidade de subdelegação de competências 
quanto à gestão de Recursos Humanos, restringe-se a: 
 
Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos, dos trabalhadores da Unidade Orgânica, 
e ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade no âmbito do Quadro 
Normativo do Registo de Assiduidade; 
 
Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das referidas no art.º 71º do Estatuto 
Disciplinar; 
 
Autorizar deslocações em serviço no País, e a realização 
de trabalho extraordinário e prestado em dias de 
descanso semanal e descanso semanal complementar, 
dentro dos limites legalmente estabelecidos e sempre 
que assim o exija o funcionamento do serviço; 
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Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
Propor a instauração de procedimentos disciplinares. 
 
d) A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do art.º 
68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, de executar as 
deliberações da Comissão Instaladora e coordenar a 
respectiva actividade; 
 
e) A competência previstas nas alíneas f) e g) do n.º 1 
do art.º 68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, de 
autorizar a realização e o pagamento de despesas 
orçamentadas ou realizadas, de harmonia com as 
deliberações da Comissão Instaladora, ou de que tenha a 
competência para autorizar a contracção da despesa; 
 
f) A competência prevista na alínea l) do n.º 1 do art.º 
68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com 
possibilidade de subdelegação, de assinar ou visar a 
correspondência da Comissão Instaladora com destino a 
quaisquer entidades, excepto: 
 
A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
primeiro Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça, do 
Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia da República 
e Presidente da Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, Presidentes de Câmaras Municipais ou 
titulares de Cargos Públicos de estatuto equivalente ou 
superior; 
 
A que constituir, por si, informação proposta ou decisão 
vinculativa para o Município ou constitutiva de direitos 
de terceiros ou que verse, de forma inovadora, matérias 
sobre as quais o Município se deva pronunciar; 
 
g) A competência prevista na alínea f) do n.º 2 do art.º 
68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, de outorgar, 
isto é assinar, contratos necessários à execução de obras 
assim como ao funcionamento de serviços, incluindo os 
de adjudicação de bens e serviços e de empreitadas até 
de 10.000.000$00 (dez milhões de escudos), quando 
reduzidos a escrito; 
 
h) A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do art.º 
68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, de modificar 
ou revogar os actos praticados por funcionários 
Municipais; 
 
i) A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do art.º 
68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, de promover 
todas as acções necessárias à administração corrente do 
Património Municipal e à sua conservação. 
 

II - Delegação de competências relativa ao 
Departamento de Obras Municipais 
 
São ainda atribuições do conjunto das Divisões do 
Departamento de Obras Municipais: 
 
a) Divisão de Estudos e Projectos (artº 50º do ROMO) 
 
Assegurar a elaboração dos estudos e projectos relativos 
a infra-estruturas, arranjos exteriores, vias e espaços 
urbanos e equipamentos colectivos a construir, 
reconstruir, remodelar ou conservar, da 
responsabilidade municipal; 
 
Elaborar os cadernos de encargos e programas de 
concurso de projectos e de obras municipais de infra-
estruturas, arranjos exteriores e equipamentos colectivos 
e espaços urbanos; 
 
Assegurar o planeamento e a articulação permanente 
com os operadores de sistemas de energia, 
telecomunicações e saneamento, a coordenação das 
utilizações do sub-solo urbano e licenciar as obras que 
os mesmos pretendam efectuar; 
 
Colaborar no acompanhamento técnico de obras 
municipais em curso; 
 
Prestar apoio técnico a todos os serviços municipais que 
o requeiram nas áreas de desenho, medições e 
orçamentos e em domínios técnicos especializados do 
seu âmbito. 
 
b) Divisão de Equipamentos Colectivos (artº 51º do 
ROMO) 
 
Planear e executar as obras contempladas nos Planos de 
Actividades aprovados, de acordo com os objectivos 
definidos superiormente; 
 
Coordenar as necessidades de medidas de gestão 
patrimonial para a execução de obras municipais e 
enviá-las à Divisão do Património Municipal, face às 
necessidades de expropriação de terrenos; 
 
Organizar os processos de abertura de concursos de 
projectos e obras municipais de infra-estruturas, 
arranjos exteriores e equipamentos sociais colectivos e 
proceder, mediante prévia autorização da Comissão 
Instaladora, ao lançamento dos respectivos concursos, 
com excepção dos aprovados em Plano de Actividades; 
 
Promover e controlar os actos administrativos 
necessários ao desenvolvimento das empreitadas, após a 
sua adjudicação bem como a correspondente tramitação 
administrativa; 
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Controlar, em coordenação com a Divisão do Plano e 
Orçamento, a execução financeira dos Planos de 
Actividades e a execução orçamental das obras e 
concursos sob a sua responsabilidade; 
 
Fiscalizar o cumprimento, pelos adjudicatários das 
obras municipais, dos correspondentes projectos, prazos 
e normas técnicas de execução e executar os 
procedimentos técnicos e administrativos que 
correspondem à fiscalização de empreitadas de obras 
públicas; 
 
c) Divisão de Vias e Espaços Urbanos (artº 52º do 
ROMO) 
 
Programar a execução das obras contempladas nos 
Planos de Actividades aprovados, calendarizando as 
diferentes fases de execução das mesmas; 
 
Coordenar as necessidades de medidas de gestão 
patrimonial para a execução de obras municipais e 
enviá-las à Divisão do Património Municipal, face às 
necessidades de expropriação de terrenos; 
 
Organizar os processos de abertura dos concursos de 
projectos e obras de infra-estruturas, arranjos de espaços 
exteriores, vias e espaços urbanos, após prévia 
autorização superior para o lançamento dos concursos; 
 
Promover e controlar os actos administrativos 
necessários ao desenvolvimento das empreitadas, após a 
sua adjudicação (garantias, contratos, consignação, 
propostas de trabalhos a mais e a menos, revisões de 
preços, recepções provisórias e definitivas), bem como a 
correspondente tramitação administrativa; 
 
Controlar, em coordenação com a Divisão do Plano e 
Orçamento, a execução financeira dos Planos de 
Actividades e a execução orçamental das obras e 
concursos sob a sua responsabilidade; 
 
Fiscalizar o cumprimento, pelos adjudicatários das 
obras municipais, dos correspondentes projectos, prazos 
e normas técnicas de execução e executar os 
procedimentos técnicos e administrativos que 
correspondem à fiscalização de empreitadas de obras 
públicas; 
 
Fiscalizar a execução de obras, em espaços ou domínio 
públicos, pelos operadores de infra-estruturas, assim 
como acompanhar e fiscalizar obras de infra-estruturas 
promovidas no Município por entidades centrais; 
 
Assegurar, directamente ou através de terceiros, os 
trabalhos relativos à manutenção de infra-estruturas de 
iluminação pública e sinalização vertical e semafórica. 
 

III Delegação de competências relativa ao 
Departamento do Ambiente 
 
São atribuições do conjunto das Divisões do 
Departamento do Ambiente: 
 
a) Divisão Veterinária Municipal (artº 58º do ROMO) 
 
Articular a sua actividade com as funções e actividades 
do Médico Veterinário e exercer as suas competências 
nas áreas de Higiene Pública Veterinária, Sanidade 
Animal, Inspecção, Controlo e Fiscalização Higio-
sanitária, Profilaxia e Vigilância Epidemológica; 
 
Proceder ao controlo sanitário de animais, no âmbito da 
actividade dos serviços de veterinária; 
 
Assegurar a recolha de animais sem controlo sanitário e 
assegurar o seu destino; 
 
Colaborar com entidades públicas e privadas em 
programas e iniciativas de saúde animal; 
 
Proceder ao estudo e implementação do Centro 
Veterinário Municipal. 
 
b) Divisão de Qualificação Ambiental (artº 59º do 
ROMO) 
 
Fazer o acompanhamento das acções delegadas pelo 
Município nas Juntas de Freguesia e outras entidades de 
todas as áreas de âmbito ambiental, nomeadamente, da 
varrição, espaços verdes, parques urbanos, sanitários, 
balneários, recolha de resíduos sólidos, saneamento 
básico, etc.; 
 
Colaborar com o DGU, com vista ao estabelecimento de 
critérios técnicos a que deverão obedecer os projectos 
de loteamento particulares no que respeita à criação e 
condições de manutenção de espaços verdes nas 
respectivas áreas de incidência e, sempre que solicitada, 
na apreciação desses projectos e na fiscalização das 
correspondentes obras de execução; 
 
Promover a participação e co-responsabilização dos 
moradores e dos munícipes em geral na conservação dos 
espaços verdes urbanos e na protecção da natureza; 
 
Elaborar e propor normas, critérios e regulamentos 
tendentes à promoção do ambiente do Município, nas 
suas vertentes de controlo da poluição sonora e 
atmosférica; 
 
Assegurar a recolha de viaturas abandonadas através de 
meios próprios ou contratados e proceder à tramitação 
administrativa e destino final das viaturas; 
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Acompanhar o processo de licenciamento e instalação 
das actividades de sucata; 
 
Estabelecer os objectivos, critérios e instrumentos 
técnicos enquadradores das actividades do Gabinete de 
Fiscalização e Polícia Municipal e prestar-lhe 
assistência técnica, nos vários domínios da política 
ambiental, sempre que solicitada; 
 
Elaborar um plano de acções de educação ambiental e 
promover a sua execução; 
 
Participar na elaboração e apreciação de estudos de 
impacto ambiental. 
 
IV - Disposições Gerais e Programáticas 
 
É ainda delegada/cometida ao Sr Vogal, com 
possibilidade de subdelegação, a competência genérica 
de gestão e instrução dos procedimentos e processos 
administrativos a cargo dos respectivos serviços e a 
nomeação de instrutores de processos, devendo tomar 
todas as medidas que visem acelerar a respectiva 
conclusão e a execução das decisões, neles se incluindo, 
entre outras, as notificações, mandados e pedidos de 
parecer a entidades ou organismos externos e a 
publicação em edital dos actos administrativos, quando 
obrigatório; 
 
A delegação de competências agora determinada é no 
pressuposto e no objectivo do seu efectivo exercício, 
bem como na perspectiva de, em função das 
especificidades dos vários serviços Municipais, 
poderem vir a ocorrer actos de subdelegação de 
competências nos casos em que o presente despacho os 
prevê. 
 
A Delegação de competências agora feita bem como as 
eventuais subdelegações dela decorrentes poderão ser 
revogadas, total ou parcialmente, desde que as 
circunstâncias o justifiquem e os superiores interesses 
Municipais o aconselhem. 
 
Nas mesmas circunstâncias e pelos mesmos motivos 
poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo 
delegado ou subdelegados, bem como poderá ser 
decidida a avocação de processo ou assunto. 
 
Em tais casos e enquanto o processo ou assunto não for 
devolvido ao delegado ou ao subdelegado, abster-se-á 
de quaisquer acções ou iniciativas que por forma sejam 
susceptíveis de alterar a situação existente. 
 
Do exercício das competências delegadas deverá o 
delegado prestar ao delegante informação, nos termos 
do n.º 3 do art.º 69º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro.  

 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2000 

O Presidente da Comissão Instaladora 
 

Manuel Varges 
 
 
 
 

 
DESPACHO 

 
Aditamento à Delegação de Competências 

 
 
Em aditamento ao Despacho de 3 de Janeiro de 2000 
sobre as minhas competências delegadas e subdelegadas 
no Senhor Vogal da Comissão Instaladora Francisco 
Joaquim Lourenço Pereira, altero as referências ao valor 
de 10.000.000$00 (dez milhões de escudos), nele 
mencionado, para 20.000.000$00 (vinte milhões de 
escudos). 
 

 
Odivelas, 17 de Abril de 2000 

O Presidente da Comissão Instaladora 
 

(Manuel Varges) 
 
 
 

DESPACHO 
 
 

Delegação de competências 
 
Com a publicação da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
estabeleceu-se um novo quadro de competências dos 
órgãos dos municípios e das freguesias. Tendo sido 
conferidas às Comissões Instaladoras com a publicação 
da Lei n.º 48/99, de 16 de Junho, todas as competências 
que a lei atribui aos municípios, órgãos e seus titulares, 
nomeadamente, a delegação no seu Presidente por parte 
da Comissão Instaladora, de 30 de Dezembro de 1999 a 
prática dos actos da sua competência, nos casos e nos 
termos em que a Câmara Municipal o pode fazer no 
Presidente respectivo (n.º 4 do art.º 4º), assim como 
delegar ou subdelegar nos respectivos membros a 
prática de actos da sua competência própria ou delegada 
(n.º 2 e 3 do art.º 5º). 
 
Assim, no uso das competências previstas no n.º 2  do 
artigo 69º do Decreto-Lei 169/99, de 18 de Setembro, e 
demais legislação habilitante, e atento o previsto no art.º 
35º do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei 442/91, de 15 de Novembro 
e considerando que a delegação de competências é o 
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instrumento jurídico por excelência de desconcentração 
administrativa de forma a assegurar a eficácia e a 
eficiência da gestão do Município, delego e subdelego 
pelo presente Despacho na Senhora Vogal da Comissão 
Instaladora Maria Natália Pereira dos Santos as 
minhas competências próprias e as que me estão 
delegadas que a seguir se enunciam, que serão exercidas 
no âmbito dos seguintes Departamentos, Divisões e 
Gabinetes. 
 
A delegação de competências compreende a gestão do 
serviço e o despacho dos assuntos da Divisão Municipal 
de Habitação e Gabinete de Saúde, no quadro dos 
Planos de Actividades e Orçamentos aprovados, das 
deliberações da Comissão Instaladora, das normas e 
regulamentos aplicáveis à actividade municipal e das 
orientações emanadas pelo órgão delegante, sendo 
delegado o exercício das seguintes competências: 
 
I - Delegação e subdelegação de competências 
relativas à Divisão e ao Gabinete supra enunciado: 
 
a) Ao abrigo do disposto no artº 27º e artº 29º do 
Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho, a competência para 
decidir a contracção e o pagamento de despesas para 
aquisição de bens e serviços até 10.000.000$00 (dez 
milhões de escudos), incluindo, relativamente aos 
processos de adjudicação que se contenham naquele 
limite, as competências previstas nos artigos 18º, 29º, 
60º, 62º/5, 64º/1, 87º, 90º, 98º, 136º, 186º e 188º e 
considerando que: 
 
A competência para escolha de procedimento de 
consulta prévia, para negociação com anúncio ou 
concurso limitado sem apresentação de candidaturas 
para adjudicações de valor igual ou inferior a 
10.000.000$00 (dez milhões de escudos), deverá ser 
exercida com base em parecer adequado dos serviços; 
 
A competência de designação do Júri em concurso 
público, concurso limitado por prévia qualificação e 
concurso limitado sem apresentação de candidatura e da 
comissão nos procedimentos por negociação com 
publicação prévia de anúncio, por negociação sem 
publicação prévia e por consulta prévia e da comissão 
de abertura e comissão de análise de empreitadas; 
 
A competência de designação das Comissões de 
Abertura e de Análise de Propostas de Concursos 
Públicos, incluindo os de empreitadas; 
 
Poderá ser subdelegada a competência para decidir a 
contracção de despesas para aquisição de bens e 
serviços, até 1.000.000$00 (um milhão de escudos), 
bem como as competências atribuídas à entidade 
pública contratante no Decreto-Lei 197/99, de 8 de 

Junho, quanto aos processos de adjudicação que se 
contenham naquele limite; 
 
As remissões do Despacho de Delegação de 
Competências de 29 de Junho de 1999 para os 
articulados do Decreto-Lei nº55/95, de 29 de Março, 
devem considerar-se feitas quanto aos processos 
iniciados a partir de 09/08/99, para os articulados 
correspondentes do Decreto-Lei nº197/99, de 8 de 
Junho. 
 
§ Único – O pagamento das despesas, quando deferido 
relativamente à contracção, será autorizado pela 
Senhora Vogal responsável pelo serviço. 
 
A delegação das competências previstas nos artigos 18º, 
29º, 60º, 62º/5, 64º/1, 67º, 69º/1, 87º, 90º, 98º, 106º, 
108º, 118º, 120º, 136º, 153º, 186º, 188º do Decreto-Lei 
197/99, de 8 de Junho, quanto a todos os processos de 
adjudicação, até 10.000.000$00 (dez milhões de 
escudos), com possibilidade de subdelegação das 
competências previstas nos artigos 62º/5, 64º/1, 67º/3, 
90º, 98º, 108º e 136º; 
 
Em todos os processos de adjudicação que impliquem a 
aprovação de lista de entidades a consultar, deverá ser 
garantido pelo respectivo serviço, que para o 
fornecimento de bens ou serviços similares, em cada 
novo processo de adjudicação será consultada, pelo 
menos, uma entidade que não tenha sido consultada em 
nenhum dos três últimos processos, ou devidamente 
fundamentada a preterição do princípio enunciado, 
devendo, sempre que tal seja possível, ser consultada 
pelo menos uma empresa localizada na área geográfica 
do Município; 
 
A delegação de competência para autorização de 
contracção de despesas abrange, ainda, as despesas 
provenientes de alterações, variantes, revisões de preços 
e contratos adicionais às aquisições de serviços ou bens, 
independentemente da titularidade da competência para 
a adjudicação inicial, desde que não ultrapasse 5 000 
contos ou 30% da adjudicação inicial. 
 
b) As competências, no âmbito específico dos Recursos 
Humanos, de: 
 
Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos, dos trabalhadores da Unidade Orgânica, 
e ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade no âmbito do Quadro 
Normativo do Registo de Assiduidade; 
 
Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço; 
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Autorizar deslocações em serviço no País, exceptuadas 
aquelas que hajam de ser feitas para representação 
oficial do município, e a realização de trabalho 
extraordinário e prestado em dias de descanso semanal e 
descanso semanal complementar, dentro dos limites 
legalmente estabelecidos e sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, bem como os respectivos 
pagamentos; 
 
Instaurar processos disciplinares,  considerando que a 
nomeação do instrutor do processo deverá recair, 
sempre que possível em licenciado em direito que seja 
funcionário do Município; 
 
Autorizar o abono de vencimento de exercício perdido, 
nos termos do art.º 27º do Decreto-Lei nº 497/88, de 30 
de Dezembro; 
 
Autorizar ou emitir despacho/parecer sobre a 
mobilidade interna nas Unidades Orgânicas da sua 
dependência. 
 
c) A possibilidade de subdelegação de competências 
quanto à gestão de Recursos Humanos, restringe-se a: 
 
Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos, dos trabalhadores da Unidade Orgânica, 
e ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade no âmbito do Quadro 
Normativo do Registo de Assiduidade; 
 
Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das referidas no art.º 71º do Estatuto 
Disciplinar; 
 
Autorizar deslocações em serviço no País, e a realização 
de trabalho extraordinário e prestado em dias de 
descanso semanal e descanso semanal complementar, 
dentro dos limites legalmente estabelecidos e sempre 
que assim o exija o funcionamento do serviço; 
 
Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
Propor a instauração de procedimentos disciplinares. 
 
d) A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do art.º 
68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, de executar as 
deliberações da Comissão Instaladora e coordenar a 
respectiva actividade; 
 
e) A competência previstas nas alíneas f) e g) do n.º 1 
do art.º 68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, de 
autorizar a realização e o pagamento de despesas 

orçamentadas ou realizadas, de harmonia com as 
deliberações da Comissão Instaladora, ou de que tenha a 
competência para autorizar a contracção da despesa; 
 
f) A competência prevista na alínea l) do n.º 1 do art.º 
68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com 
possibilidade de subdelegação, de assinar ou visar a 
correspondência da Comissão Instaladora com destino a 
quaisquer entidades, excepto: 
 
A que for dirigida ao Presidente da República, ao 
primeiro Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça, do 
Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia da República 
e Presidente da Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, Presidentes de Câmaras Municipais ou 
titulares de Cargos Públicos de estatuto equivalente ou 
superior; 
 
A que constituir, por si, informação proposta ou decisão 
vinculativa para o Município ou constitutiva de direitos 
de terceiros ou que verse, de forma inovadora, matérias 
sobre as quais o Município se deva pronunciar; 
 
g) A competência prevista na alínea f) do n.º 2 do art.º 
68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, de outorgar, 
isto é assinar, contratos necessários à execução de obras 
assim como ao funcionamento de serviços, incluindo os 
de adjudicação de bens e serviços e de empreitadas até 
de 10.000.000$00 (dez milhões de escudos), quando 
reduzidos a escrito; 
 
h) A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do art.º 
68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, de modificar 
ou revogar os actos praticados por funcionários 
Municipais; 
 
i) A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do art.º 
68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, de promover 
todas as acções necessárias à administração corrente do 
Património Municipal e à sua conservação. 
 
II - Delegação de competências relativa à Divisão 
Municipal de Habitação 
 
No âmbito do licenciamento de construção e utilização 
na área de habitação social e habitação de custos 
controlados: 
 
A competência prevista na alínea a) do n.º 5 do art.º 64º 
da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, de conceder 
licenças para construção, reedificação ou conservação 
bem como aprovar os respectivos projectos, nos termos 
da lei, abrangendo apenas as licenças que tenham por 
objecto obra com área de construção igual ou inferior a 
5000 m2; 
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As competências previstas nos artigos 9º, 10º e 12º do 
regulamento Geral de Edificações Urbanas, aprovado 
pelo DL 38 382, de 7 de Agosto de 1951, de determinar 
a realização das obras de reparação e beneficiação, com 
possibilidade de subdelegação; 
 
A competência prevista na alínea v) do n.º 1 do art.º 64º 
da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, de estabelecer a 
numeração dos edifícios; 
 
As competências atribuídas ao dono da obra pelo DL 
59/99, de 2 de Março, para todas as adjudicações de 
valor até esc. 10 000 000$00; 
 
As competências atribuídas ao dono da obra pelo DL 
59/99, de 2 de Março, para todas as adjudicações, 
independentemente do valor, excepto as competências 
de escolha de procedimento prévio, quando diferente do 
directamente aplicável pelo valor da empreitada, a 
competência de aprovar projectos e a competência 
prevista no art.º 201º daquele diploma que é delegada 
apenas para as situações em que a multa a aplicar seja 
igual ou superior a 75% do valor máximo legal ou 
contratualmente previsto com possibilidade de 
subdelegação, excepto no que respeita à designação das 
Comissões de Abertura de Propostas, a decisões em 
sede de recurso hierárquico e à aplicação de multas. 
 
Em todos os processos de adjudicação de empreitadas, 
deverá ser garantido pelo respectivo serviço, em cada 
novo processo de adjudicação será consultada, pelo 
menos, uma entidade que não tenha sido consultada em 
nenhum dos três últimos processos ou fundamentada a 
preterição do princípio enunciado; 
 
A competência prevista na alínea l) do n.º 2 do art.º 68º 
da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, de conceder 
licenças ou autorizações de utilização de prédios 
construídos de novo ou que tenham sofrido grandes 
modificações, das condições de habitabilidade e de 
conformidade com o projecto aprovado, com 
possibilidade de subdelegação; 
 
A competência prevista na alínea m) do n.º 2 do art.º 68º 
da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, de embargar e 
ordenar a demolição de quaisquer obras, construções ou 
edificações efectuadas por particulares ou pessoas 
colectivas, de natureza abarracada cujo uso seja o de 
habitação, sem licença ou inobservância das condições 
dela constantes, dos regulamentos das posturas 
municipais ou de medidas preventivas, de normas 
provisórias, de áreas de construção prioritárias, de áreas 
de desenvolvimento urbano prioritárias e de planos 
municipais de ordenamento do território plenamente 
eficazes; 
 

A competência prevista no n.º 1, do art.º 16 do DL 
445/91, de 20 de Novembro de apreciar e decidir as 
questões de ordem formal e processual que possam 
obstar ao conhecimento do pedido de licenciamento, 
nomeadamente a legitimidade do requerente e a 
regularidade formal do requerimento, com possibilidade 
de subdelegação; 
 
A competência prevista no n.º 2 do art.º 21, do DL 
445/91, de 20 de Novembro, para a emissão do alvará 
de licença de construção, emissão que deve ter lugar no 
prazo de 30 dias a contar da apresentação dos elementos 
referidos no número anterior e desde que se mostrem 
pagas as taxas devidas nos termos da lei, com 
possibilidade de subdelegação; 
 
A competência prevista no n.º 1 do art.º 26, do DL 
445/91, de 20 de Novembro, para concluída a obra, 
emitir, a requerimento do interessado, no prazo de 20 
dias, a licença e o respectivo alvará de utilização dos 
edifícios novos, reconstruídos, reparados, ampliados ou 
alterados ou das suas fracções autónomas cujas obras 
tenham sido licenciadas nos termos do supra citado 
diploma, dela notificando o requerente no prazo de 8 
dias, com possibilidade de subdelegação; 
 
A competência prevista no art.º 11 de DL 448/91, de 29 
de Novembro, de instrução e saneamento do processo 
de licenciamento, com possibilidade de subdelegação; 
A competência de licenciamento das obras que não 
impliquem a apresentação de qualquer projecto, com 
possibilidade de subdelegação; 
 
A competência de outorgar, isto é, assinar, contratos de 
arrendamento de habitações sociais. 
 
 
São ainda atribuições da Divisão de Habitação (art.º 47 
do ROMO) 
 
O estudo, preparação execução e avaliação das decisões 
a tomar pelo município, no âmbito da política municipal 
de habitação, promovendo a elaboração de programas 
de construção de habitação social da definição dos 
papéis e incidência das iniciativas públicas e privadas, 
assim como o apoio ao esforço cooperativo, e de acordo 
com a orientação dos órgãos autárquicos. 
 
São em especial, atribuições da Divisão Municipal de 
Habitação: 
 
Proceder ao levantamento do quadro físico e social do 
património habitacional e manter actualizado o seu 
inventário, com vista à determinação das carências 
habitacionais do município; 
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Efectuar os estudos de caracterização socio-económica 
dos utentes e eventuais destinatários dos fogos 
municipais, e apresentar propostas de intervenção local; 
 
Propor, em função dos tipos de necessidades 
habitacionais, o conjunto das medidas adequadas à sua 
resolução, tendo em conta os recursos disponibilizáveis 
pelo município, administração central, sector 
cooperativo e outros particulares; 
 
Promover, em articulação com os serviços de 
planeamento urbanístico e com a Divisão de Património 
Municipal, a constituição de uma bolsa de terrenos, com 
vista à promoção da construção de empreendimentos 
habitacionais de âmbito social; 
 
Promover uma adequada articulação com as diferentes 
entidades promotoras de habitação social, 
nomeadamente IPSS, Misericórdias, Cooperativas e 
Fundações; 
 
Planear e definir os programas e parâmetros gerais de 
obras municipais de habitação social e equipamentos 
colectivos associados, de acordo com as regras 
estabelecidas pelos regulamentos e planos urbanísticos, 
bem como acompanhar a elaboração e execução dos 
respectivos projectos; 
 
Apoiar em matéria de habitação e de acordo com os 
recursos disponíveis os munícipes carenciados, quer 
promovendo o seu realojamento, quer propondo e 
executando medidas que visem a sua humanização e 
bem estar social; 
 
Acompanhar e apoiar as negociações e instituir 
processos, visando a realização dos instrumentos 
convencionais que permitam o financiamento da 
construção de habitação social ou o apoio financeiro ao 
realojamento, com particular destaque para os CDH, 
PER, PER – Famílias e outros programas existentes ou a 
criar; 
 
Assegurar a gestão social nas áreas abrangidas por 
programas de realojamento e promover a 
implementação de políticas de intervenção nos 
processos de desalojamento; 
 
Assegurar a gestão do parque habitacional do 
município, incluindo a preparação e execução das 
políticas municipais no âmbito da recuperação e 
conservação do parque; 
 
Promover a formação e informação e encaminhamento 
dos munícipes, estabelecendo aos utentes de fogos 
municipais, sobre questões de habitação e de utilização 
de fogos. 
 

III - Delegação de competências relativa ao Gabinete 
de Saúde 
 
São atribuições do Gabinete de Saúde (art.º 20 do 
ROMO): 
 
Compete ao Gabinete de Saúde promover e acompanhar 
todas as situações e acções em matéria de saúde, num 
quadro de articulações e parceria com as diferentes 
entidades com intervenção neste domínio, tendo em 
vista contribuir para a melhoria das condições de Saúde 
da população, através, nomeadamente, de programas de 
educação e promoção de saúde, para os diferentes 
estratos populacionais: 
 
O Gabinete deverá der coordenado por um técnico 
superior com formação adequada. 
 
IV - Disposições Gerais e Programáticas 
 
É ainda delegada/cometida à Srª Vogal, com 
possibilidade de subdelegação, a competência genérica 
de gestão e instrução dos procedimentos e processos 
administrativos a cargo dos respectivos serviços e a 
nomeação de instrutores de processos, devendo tomar 
todas as medidas que visem acelerar a respectiva 
conclusão e a execução das decisões, neles se incluindo, 
entre outras, as notificações, mandados e pedidos de 
parecer a entidades ou organismos externos e a 
publicação em edital dos actos administrativos, quando 
obrigatório; 
 
A delegação de competências agora determinada é no 
pressuposto e no objectivo do seu efectivo exercício, 
bem como na perspectiva de, em função das 
especificidades dos vários serviços Municipais, 
poderem vir a ocorrer actos de subdelegação de 
competências nos casos em que o presente despacho 
prevê. 
 
A Delegação de competências agora feita bem como as 
eventuais subdelegações dela decorrentes poderão ser 
revogadas, total ou parcialmente, desde que as 
circunstâncias o justifiquem e os superiores interesses 
Municipais o aconselhem. 
 
Nas mesmas circunstâncias e pelos mesmos motivos 
poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo 
delegado ou subdelegados, bem como poderá ser 
decidida a avocação de processo ou assunto. 
 
Em tais casos e enquanto o processo ou assunto não for 
devolvido ao delegado ou ao subdelegado, abster-se-á 
de quaisquer acções ou iniciativas que por forma sejam 
susceptíveis de alterar a situação existente. 
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Do exercício das competências delegadas deverá o 
delegado prestar ao delegante informação, nos termos 
do n.º 3 do art.º 69º da Lei 169/99, de 18 de Setembro.  

 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2000 

O Presidente da Comissão Instaladora 
 

Manuel Varges 
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Preâmbulo 

 

Balanço do primeiro ano de Actividade da Comissão Instaladora do Município de Odivelas 

 

1. Introdução 

 

O Município de Odivelas nasce com a publicação da Lei n.º 84/98, de 14 de Dezembro, após votação 

e aprovação por unanimidade, na Assembleia da República em 19 de Novembro de 1998. 

A criação do Município resultou da convicção de que os Princípios da Proximidade e da Subsidariedade são 

determinantes para a correcta gestão de uma autarquia. 

O novo Município de Odivelas, com uma população estimada de cerca de 150.000 habitantes, está 

equiparado ao nível da dimensão populacional dos Municípios de Cascais, Sintra e Oeiras, todos periféricos 

da Capital. 

É constituído por sete Freguesias, totalizando uma área próxima dos 28 Km², com características 

diferenciadas entre si, na maioria urbanas, sendo urbano-rurais Caneças e  Famões.  
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A área e dimensão populacional estimada , no final de 1999, para as sete Freguesias, foi a seguinte: 

 
Freguesia   Área/Km²  N.º estimado de Habitantes 
 
Caneças    5,9   11.650 
Famões   9,55     8.450 
Odivelas   5,35   59.000 
Olival Basto   1,23     7.800 
Pontinha   4,78   28.250 
Póvoa de Santo Adrião   1,5   16.700 
Ramada    3,9   14.450 

 
 

A Comissão Instaladora do Município de Odivelas (CIMO), iniciou a sua actividade no mesmo dia 
em que tomou posse, em 20/01/99. 

 
Definiram-se então, os objectivos prioritários e determinantes da Comissão Instaladora.: 

   

 1ª Promover as acções necessárias à instalação dos órgãos do novo Município; 

 

 2ª Assegurar a gestão corrente da nova autarquia e a jurisdição do território. 

 

Tentava-se, assim, dar corpo ao disposto na Lei Quadro da Criação dos Municípios, que à data 

vigorava, e que determinava, expressamente, como competência da C.I. a “implantação de estruturas e serviços” e a 

promoção de “acções necessárias à instalação dos órgãos do novo município e assegurar a gestão corrente da autarquia”. 

Foi possível, desde logo, na primeira reunião da C.I., aprovar três decisões que foram determinantes 

para a sua actividade. 

A primeira, foi a aprovação de um Regulamento do funcionamento da Comissão Instaladora, que 

teve por base o princípio consagrado na Lei nº 100/89, na altura o diploma que estabelecia o regime das 

actividades a desenvolver pelas autarquias, atribuindo-lhes não só funções de instalação dos órgãos mas 

também de “assegurar a gestão corrente da autarquia”; 

A segunda decisão, foi a aprovação de um documento com doze pontos , intitulado “Acções a 

Promover pela Comissão Instaladora”, em que se elencavam os documentos e iniciativas a levar a cabo para 

instalar e gerir o Município, iniciando e promovendo, desde logo, a gestão do território; 

A terceira passou pela ratificação do “Protocolo de Descentralização de Competências” já existente com as 

Juntas de Freguesia, assumindo,  a partir  dessa  data, a  transferência  das verbas  para  as Juntas de 

Freguesia, de modo a que estas, em nome do Município de Odivelas, interviessem na gestão e manutenção 

dos Mercados, Feiras, Escolas Primárias, Cemitérios, Jardins, Varrição, Balneários, Lavadores, Pavilhões, 

Polidesportivos, passeios, vias, publicidade e ocupação da via pública. Nesse Protocolo, estipulava-se ainda a 
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capacidade de as Juntas de Freguesia poderem realizar obras simples até 7.500 contos cada, no total de 

310.000 contos, nos termos da tramitação legal vigente, tendo em vista uma resposta mais rápida a trabalhos 

de interesse municipal e de natureza simples, dada a inexistência de capacidade real do novo Município e 

como forma de aplicar uma filosofia que tenha em vista uma resposta mais eficaz por parte das Juntas de 

Freguesia aos problemas das populações. 

Nos termos da Lei, houve ainda um conjunto de serviços que continuaram a ser assegurados pelo 

Município de origem, nomeadamente os prestados pelos Serviços Municipalizados de Loures e outros 

processos que se encontravam em fase de execução. 

Este percurso, já de si audacioso, sofreu contratempos, deparou-se com alguns obstáculos só 

possíveis de ultrapassar através de uma vontade férrea e da convicção firme de que a instalação de um 

Município, qualquer que ele seja,  não é nunca  tarefa fácil mas é, concerteza,  gratificante  quando ao fim de 

um ano se olha para trás e nos podemos orgulhar de obra feita apesar do Município não ter recebido 

qualquer apoio extraordinário para as despesas exclusivas e próprias desta fase. 

 

2. Instalação. Estrutura e Serviços 

 

Relativamente ao conjunto de acções promovidas pela C.I. e referidas como primeiro objectivo, 

destacamos: 

 

 Plano Actividades e Orçamento 

 

Para a intervenção e concretização da actividade da Comissão Instaladora foi determinante a 

atribuição directa ao Município de Odivelas, das verbas correspondentes aos Fundos de Gestão e Coesão 

Municipal, contemplados no Orçamento do Estado, assim como todas as outras contribuições, 

nomeadamente, da Contribuição Autárquica, Derrama e Sisa, que permitiu a aprovação do primeiro Plano de 

Actividades e o Orçamento para 1999, com receitas de 8.253.682 contos e igual montante para despesas, 

correspondendo as de  capital a 4.599.992 contos, ou seja, a 55,7% das Despesas. O Plano de Actividades 

atingiu o montante de 4.147.199 contos tendo tido uma taxa de execução de 29,3%, pelas carências de meios 

técnicos e humanos registadas durante o ano. 
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                 (em cts) 

Orçamento de 1999 

Despesas Correntes Despesas de Capital 

3.608.390 4.645.293 

 

 

Orçamento de Despesa de 1999

44%

56%

Correntes

Capital

 
 

 

 

 

 Regulamentos e outros Normativos 

 

Peça determinante do primeiro objectivo foi a elaboração de Regulamentos e outros Normativos, que 

corresponderam a uma intensa actividade da Comissão Instaladora,  culminando na sua aprovação. 

Os Regulamentos e outros Normativos que a seguir elencamos, correspondem aos que foram 

aprovados: 

 

• Funcionamento da Comissão Instaladora do Município de Odivelas; 

• Orgânico do Município de Odivelas (ROMO), Organigrama e Macro – Estrutura em Gabinetes, Departamentos, 

Divisões e Secções; 

• Constituição de uma comissão eleitoral para assegurar, desde logo, toda a tramitação dos actos eleitorais na área do 

Município de Odivelas (Parlamento Europeu,  Assembleia da República e outros); 

• Horário de Trabalho dos trabalhadores do Município; 

• 1º Prémio de Jornalismo “Município de Odivelas”, que visa premiar trabalhos jornalísticos que promovam o Município 

de Odivelas. 

• Tabelas de Taxas e Licenças para o ano 2000; 

• Tabela de Tarifas a aplicar no ano de 2000; 
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• Aprovada a fixação da Taxa de Contribuição Autárquica para o ano de 2000 sobre os prédios urbanos, passando do 

escalão 1.3 em 1999 para o escalão 1.1., ou seja, uma redução de 20%. 

• Proposta das doze Acções a Promover pela C.I., para início da sua actividade; 

• Mapa de Pessoal que contempla 584 trabalhadores podendo ser preenchido até 80% por funcionários do Município de 

origem (Loures); 

• Utilização de Fundos Permanentes para aquisição de baixo valor e com carácter de urgência, no âmbito dos membros 

da C.I.; 

• Registo e Expedição de documentos  e sua identificação por unidade orgânica; 

• Referente ao licenciamento sanitário, a título precário, dos estabelecimentos inseridos em Bairros de Génese Ilegal; 

• Regulamenta as relações e apoios do município às Associações Desportivas designado de PADO (Programa de Apoio 

ao Associativismo Desportivo de Odivelas); 

• Quadro Normativo para a Sala Polivalente da Biblioteca Municipal D. Dinis, em Odivelas; 

•  Regulamentação  das relações e apoios do Município às Associações Culturais designado de PACO( Programa de 

apoio ao Associativismo Cultural de Odivelas); 

• Sobre Estágios Curriculares a realizar nos diversos Gabinetes  e Departamentos do Município de Odivelas; 

• Aprovação da data do Feriado Municipal, para o dia 19 de Novembro, dia da aprovação pela Assembleia da 

República da criação do Município de Odivelas; 

• Normas Procedimentais para os Loteamentos e Edificações para a Legalização dos Bairros e suas Edificações, 

inseridas em AUGI (Áreas Urbanas de Génese Ilegal); 

• Estatuto Editorial do Boletim Informativo da Comissão Instaladora do Município de Odivelas. 
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 Partilha de Bens , Universalidades e Obrigações entre Loures e Odivelas 

 

No âmbito do processo de instalação do Município, tem cabido papel de relevo ao dossier  de 

Partilhas de Bens, Universalidades e Obrigações entre Loures e o Município de Odivelas, até pelas dificuldades 

encontradas. 

O empenhamento da Comissão Instaladora foi grande, pela importância que este processo revestiu 

para a sua intervenção no território, como o demonstram as seguintes propostas que aprovou: 

  

 Protocolo de colaboração entre Loures e Odivelas, apresentado pelo representante do 

Governo, que Loures nunca veio a subscrever; 

   

 Metodologia para a elaboração do Relatório sobre discriminação de Bens, Universalidades, 

Direitos e Obrigações a transferir do Município de Loures para o Município de Odivelas, em 22/02/99; 

 

 Protocolo a celebrar entre a C.I. e o Município de Loures, para a gestão dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, que a Câmara de Loures nunca veio a aceitar; 

 

 Definição dos critérios da Partilha de Bens Universalidades, Direitos e Obrigações; 

 

 Proposta base do Relatório Final sobre Partilha de Bens, Universalidades, Direitos e 

Obrigações; 

 

 Proposta do Município de Odivelas para o Relatório Final sobre Partilhas de Bens, 

Universalidades, Direitos e Obrigações; 

 

As reuniões entretanto efectuadas com a intervenção do representante da Administração Central, não 

têm conduzido à conclusão de uma plataforma comum em aspectos importantes como sejam os Recursos 

Humanos, os encargos de dívidas e a gestão conjunta dos Serviços Municipalizados.  

 

 

 Integração em Instituições Inter-Municipais e Institucionais 

 

Procurou a Comissão Instaladora assegurar, no mais curto espaço de tempo, a integração do 

Município em diversas instituições, pela importância que reveste essa integração, dado  poder-se obter, por 

essa via, informações, dados e colaborações para a actividade do Município. 

 



 

  Município de Odivelas                          Relatório de Actividades 1999 

 

Preâmbulo Pág. 7  

 

 

 

Formalizou-se assim:  

 

 A integração do Município de Odivelas na Assembleia Distrital de Lisboa; 

 

 A filiação do Município de Odivelas na Associação Nacional dos Municípios Portugueses 

(ANMP); 

 

 A integração do Município de Odivelas na AMAGÁS – Associação de Municípios para o uso 

do Gás Natural; 

 

 A integração do Município de Odivelas no CAELO (Sociedade de Promoção de 

Desenvolvimento dos Municípios de Loures e Odivelas), assegurando 25% do capital (1.500 contos) sendo 

os outros parceiros, o  Município de Loures, a AERLIS (Associação Empresarial da Região de Lisboa), e a 

ACCLO (Associação de Comerciantes dos Concelhos de Loures e Odivelas); 

 

 Aprovação da Geminação do Município de Odivelas com um Município de Timor 

Independente, nos termos do Protocolo a estabelecer com as autoridades locais; 

 

 A adesão do Município de Odivelas à AMASCULTURA (Associação do Município para a 

Promoção Cultural), que integra também os Municípios de V. F. Xira, Sobral Monte Agraço, Loures e 

Amadora; 

 

 A adesão do Município de Odivelas à Associação Internacional das Cidades Educadoras. 

 

Iniciaram-se ou estão ainda a decorrer outros processos para integração do Município, noutras 

instituições, considerando-se previsível  a sua concretização no próximo ano. 

 

 

 Recursos Humanos 

 

A actividade da C.I. no âmbito do D.R.H., foi de importância estratégica para a concretização das 

acções executivas do Município. 

 

Dotar de Recursos Humanos os diferentes Gabinetes e Departamentos, impôs ritmos elevados de 

trabalho na procura de quadros qualificados, conhecedores do território, dos problemas e dos procedimentos, 

com destaque para os trabalhadores do Município de origem, assim como com a selecção e contratação, fora 
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da função pública,  de trabalhadores (técnicos e administrativos), para dotar em tempo útil a estrutura 

municipal de recursos humanos e corresponder às solicitações das chefias. 

 

A importância dos Recursos Humanos impôs que, num curto espaço de tempo, se tenha constituído 

um D.R.H., também ele dotado de meios e quadros que possibilitaram o processamento de vencimentos e 

subsídios a agentes e avençados; inscrição e tramitação dos processos de inscrição na CGA e ADSE; acções 

no âmbito da higiene e segurança social; medicina no trabalho; iniciativas no âmbito de candidaturas a cursos 

relacionados com o “Programa Escolas-Oficinas”  da responsabilidade do IEFP: assim como a resolução de 

muitos problemas individuais que essas situações sempre acarretam.    

 

Merecem papel de destaque a aprovação pela C.I. do Projecto Global de Formação 2000 de 

Administrativos, Técnicos e Chefias, no âmbito de um programa Integrado de Modernização da 

Administração Pública, a realização da Festa de Natal e a elaboração do Manual de Acolhimento concluído 

no início de 2000.   
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2. Gestão Corrente e Jurisdição do Território 

 

Quanto ao conjunto de acções promovidas pela Comissão Instaladora e referido como 2º objectivo 

(assegurar a gestão corrente da nossa autarquia e a jurisdição do Território), destacamos: 

 

 
 Protocolos e Grandes Projectos 

 

Definiu a Comissão Instaladora no ponto 6 do art.º 2 do Regulamento Orgânico do Município de Odivelas 

(ROMO), como forma de intervenção e relação com os munícipes e  instituições o “Princípio da Participação, 

implicando uma política de descentralização de gestão, delegação de competências para outras entidades e o envolvimento dos 

munícipes”. 

Pretende-se, desta forma, uma parceria com as instituições na resolução dos seus problemas e, 

particularmente, na área do investimento (construção de equipamentos e infra-estruturas), de forma a 

antecipar a sua execução face a uma escassez de meios e recursos e ao aumento das necessidades. 

É disto exemplo o art.º 27º do Protocolo de Delegação de Competências, nas Juntas de Freguesia, que 

lhes permite, em tempo útil, executar obras até 7.500 contos cada,  para o qual o Município de Odivelas 

disponibilizou 310.000 contos. O que veio a permitir um vasto leque de realizações descritas 

pormenorizadamente em ponto próprio deste Relatório. 

 

Do conjunto de Protocolos e Grandes Projectos, destacamos: 

 

 Protocolo de colaboração com as três Associações de Bombeiros do Município de Odivelas 

(Odivelas, Pontinha e Caneças ), com atribuição de meios financeiros para o funcionamento das Associações, 

encargos com água, luz, seguros, compra de equipamentos e viaturas, assim como de instalações; 

 

 Protocolo com os Bombeiros da Pontinha para apoio à construção do Quartel da Associação; 

 

 Assinatura de um Protocolo com a DREL (Direcção Regional Edificações Escolares 

Educação de Lisboa), para a construção dos Pavilhões Desportivos para as Escolas Secundárias da Póvoa de 

St. Adrião, da Ramada e de Caneças; 

 

 Aprovação da Proposta do Metropolitano para o traçado da Rede de Metro em Odivelas; 
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 Protocolo com as associações de Bombeiros, criando piquetes permanentes de primeira 

intervenção, com reforço nos meses de Verão, com encargo anual de 10.800 contos; 

 

 Protocolo de delegação de competências nas Juntas de Freguesia, com destaque para o artigo 

27º, que contempla a possibilidade de celebração de Protocolos Adicionais para a execução de obras até 

7.500 contos cada; 

 

 Acordo com a ICOR ( ex- JAE ), para a execução das seguintes obras: 
 

Rotunda no Senhor Roubado; 

Reperfilamento da Av. General Roçadas em Odivelas; 

Arranjos sob os viadutos do Nó e Radial de Odivelas; 

Rotunda da Heróis de Chaimite com a E.N.-8, na Póvoa de Stº Adrião; 

Reperfilamento da Rua de Angola, no Olival Basto; 

Construção do Nó da saída da CREL, na Ramada. 

 

 Aprovação de Contratos-Programa  com a DREL (Direcção Regional de Educação de 

Lisboa), no âmbito do programa de desenvolvimento e expansão da Educação Pré-escolar, para construção, 

equipamento, ampliação e apetrechamento dos estabelecimentos de Educação Pré-escolar e Jardins de 

Infância de Famões, Urmeira, Santo Eloy, Odivelas e  Póvoa de St.º Adrião; 

 

 Aprovação da comparticipação do Município a fundo perdido, de 20% do custo da casa e 

40% do Estado, no âmbito do programa designado por PER- Família, onde se prevê um apoio às famílias 

residentes em barracas, que pretendam adquirir casa; 

 

 Protocolo com o Centro Comunitário e Paroquial de Famões, com a designação “Integrar para 

desenvolver Famões”, com o objectivo de melhorar a qualidade de vida da população desfavorecida, tendo em 

vista a sua autonomia e inserção social; 

 

 Protocolo com o Centro Comunitário e Paroquial da Ramada, tendo por objectivo o apoio 

integrado aos idosos a nível doméstico, na alimentação, higiene pessoal e habitacional e tratamento de roupa, 

envolvendo ainda o Centro Regional de Segurança Social e o Centro de Saúde de Odivelas; 
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 Protocolo com o Município de Loures, que regula a transferência para o Município de 

Odivelas das obras e iniciativas da 3ª Fase do Projecto URBAN; 

 

 Protocolo a celebrar com colectividades que se proponham dinamizar centros de treino e 

desenvolvimento desportivo, com atribuição de uma verba de 750$00 e 1250$00 por atleta/mês; 

 

 Protocolo de Parceria com a Associação Arisco, para o Programa “Prevenir em Colecção”, que 

visa a promoção Social e de Saúde dos jovens, no valor de 530 contos; 

 

 Protocolo de Colaboração entre o Município, a Universidade Técnica de Lisboa e o Gabinete 

de Apoio da Universidade, no domínio do Urbanismo, com promoção de Estudos e Projectos  para os anos 

de 2000 e 2001, pelo valor de 100.000 contos; 

 

 Aprovada a celebração de um Acordo de Colaboração com o IEP e ICERR (ex - JAE), com 

um conjunto de propostas para a Beneficiação da EN-250-2 na extensão de 4,660 Km entre a Calçada de 

Carriche e a Ponte da Bica, Freguesia de Caneças, bem como para a EN-250, no valor de 116.000 contos. 

 

 

  Adjudição e Contratação 

 

No âmbito da intervenção directa do Município, na execução de equipamentos e infra-estruturas 

assim como de instalações municipais, destacamos: 

 

 Diversos trabalhos de adaptação de instalações municipais em diferentes locais do Município, 

para instalação dos Gabinetes e Departamentos Municipais, no total de 361.687 contos; 

 

 Diversas adjudicações de mobiliário, equipamento informático, centrais telefónicas, viaturas, 

fotocopiadoras, alarmes de instalações para os diferentes Gabinetes e Departamentos do Município, no total 

de 307.912 contos; 

 

 Empreitada de acesso ao novo Quartel dos Bombeiros de Odivelas, no valor de 20.370 

contos; 

 

 Empreitada de Arranjo Urbanístico do Largo da Igreja em Caneças, pelo valor de 11.478 

contos; 
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 Adjudicação da Ampliação da Escola Básica do 1º ciclo nº9 na Arroja, pelo valor de 9.997 

contos; 

 

 Adjudicação da Reabilitação do Jardim de Infância Popular da Pontinha, pelo valor de 18.998 

contos; 

 

 Aquisição de viatura de nove lugares para o transporte de crianças deficientes motoras, no 

âmbito do Departamento Sócio Cultural; 

 

 Aquisição de duas carrinhas, de 9 lugares, para o transporte de crianças para as escolas, pelo 

valor de 6.784 contos; 

 

 Empreitada de execução do Parque Central da Póvoa de  St.º Adrião, pelo valor de 75.418 

contos; 

 

 Empreitada de execução das Instalações de Apoio (Balneários, Enfermaria e Depósito de 

Material), do Polidesportivo do Olival do Pancas - Pontinha, pelo valor de 19.865 contos; 

 

 Adjudicação do Projecto para a execução de uma rotunda na EN-250-2, de ligação ao Nó da 

Ramada, da Radial de Odivelas; 

 

 Adjudicação de equipamento de comunicações para o Gabinete Municipal de Protecção Civil, 

no valor de 10.000 contos; 

 

 Empreitada da substituição da cobertura da escola Básica nº 4 de Odivelas, pelo valor de 

13.867 contos; 

 

 Aquisição de um imóvel construído para instalação de diversos serviços do Município, pelo 

valor total de 480.000 contos, situado na Arroja, com o total de construção de 2.034 m², em três pisos; 

 

 Adjudicação do serviço de Vigilância e Protecção para a sede do Município, Av. D. Dinis, 

Biblioteca Municipal D. Dinis, em Odivelas,  Centro Cultural da Malaposta, no Olival Basto, assim como, 

para a Div. Municipal de Habitação, pelo valor de 15.000 contos/ano; 

 

 Arranjo da cobertura de oito casas pré-fabricadas na Arroja, de Habitação Social, no montante 

de 7.232 contos; 
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 Adjudicação do estudo prévio para a localização e tipologia do Edifício dos Paços do 

Concelho, pelo valor de 7.605 contos; 

 

 Empreitada para a construção da Escola Básica integrada EB1-JI n.º 2 da Paiã – Pontinha, pelo 

valor de 235.359 contos; 

 

 Adjudicação do Projecto de ligação do Nó da Radial de Odivelas à EN 250-2, pelo valor de 

6.727 contos; 

 

 Adjudicação da concepção e execução de obras, no âmbito do Programa URBAN, pelo valor 

de 218.838 contos, na Quinta da Memória, em Odivelas. 

 
 

 Subsídios  
 

Tendo por base no n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuiu a Comissão 

Instaladora um amplo apoio, sob a forma de subsídios, a instituições de solidariedade Social (IPSS), Escolas, 

Juntas de Freguesia, Associações de Bombeiros, Colectividades de Cultura e Recreio, Instituições Religiosas e 

Associações de Moradores que a seguir discriminamos: 

 
 
 
 
 
 

ENTIDADE FINALIDADE VALOR TOTAL 
 
 
 
 

Associação 
Humanitária 
Bombeiros 

Voluntários de 
Caneças 

- Constituição de piquetes de prevenção  
- Funcionamento da Associação 
- Pagamento de seguro de viatura  MAS 
- Fanfarras 
- Subsídios 
- Pagamento de seguro de viatura 
- Subsídio anual, reforço Novembro piquete de prevenção e piquete 
prevenção de Novembro, subsídio anual correcção e subsídio 
- Despesas de funcionamento 
- Dificuldades financeiras na construção do novo quartel 
- Aquisição de viatura pronto socorro florestal 

1.665.000$ 
12.790.727$ 

299.700$ 
120.000$ 
300.000$ 
71.634$ 

 
3.400.000$ 
1.000.000$ 
4.000.000$ 
3.510.000$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.157.061$ 
 
 
 
 

Associação 
Humanitária 
Bombeiros 

Voluntários de 
Odivelas 

- Pagamento de seguro de viatura 
- Funcionamento da Associação 
- Fanfarras 
- Constituição de piquetes de prevenção 
- Subsídio 
- Despesas de funcionamento (Água) 
- Despesas de funcionamento (Água, Electricidade) 
- Subsídio anual, reforço Novembro piquete de prevenção e piquete 
prevenção de Novembro 
- Aquisição de viatura combate a incêndio 
- Despesa funcionamento água/electricidade Dez/99 
- Subsídio de comparticipação na compra de uma viatura 

402857$ 
10.120.853$ 

120.000$ 
2.600.000$ 

  1.400.000$ 
3.442$ 

294.208$ 
 

  5.660.000$ 
15.000.000$ 

338.948$ 
206.177$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36.146.485$ 
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ENTIDADE FINALIDADE VALOR TOTAL 
 
 

Associação 
Humanitária 
Bombeiros 

Voluntários da 
Pontinha 

 
 

- Criação de piquete de prevenção 
- Comemoração de aniversário 
- Constituição de piquetes de prevenção 
- Pagamento de seguro de viatura 
- Funcionamento da Associação 
- Fanfarras 
- Aquisição de viaturas 
- Subsídio anual, reforço de Novembro e piquete prevenção de Novembro, 
subs. anual correcção e subs. 
- Despesas de funcionamento 

400.000$ 
220.000$ 

2.200.000$ 
1.153.442$ 
8.461.662$ 

120.000$ 
1.373.750$ 

 
  3.760.000$ 
1.000.000$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.688.854$ 
Agrupamento de 

Escuteiros de Famões 
- Aquisição de mobiliário e fardamentos 
- Obras na sede dos escuteiros 

450.000$ 
      288.990$                        

 
738.990$ 

ARISCO - Projecto “Prevenir em colecção”    530.000$ 530.000$ 
Ass. Distrital de Lisboa - Transferências 2.416.000$ 2.416.000$ 
Ass. Casa de Repouso 
da Enferm. Portuguesa 

- Aquisição de uma viatura NISSAN de  8 lugares 
 

1.500.000$ 1.500.000$ 

Ass. Estudantes da 
Esc. Sec. Odivelas 

- Demonstração de desportos radicais       200.000$ 200.000$ 

Ass. Estudantes do 
Inst. Sup. Ciências 

Educativas 

- Festa de finalistas         90.000$ 90.000$ 

Ass. Moradores  de 
Casal Novo 

- Aquisição de material desportivo 176.000$ 176.000$ 

Ass. Desportiva 
Póvoa de Stº Adrião 

- Prossecução do fomento do desporto juvenil 66.000$ 66.000$ 

Ass. Estud. da Esc. 
Braamcamp Freire 

- Organização de festa de finalistas  
 

120.000$ 120.000$ 

Ass. Moradores Bairro 
Alto das Arroteias 

- Pavimentação das Ruas (1ª Tranche) 
 

4.836.780$  4.836.780$ 

Atlético Clube de 
Odivelas 

-Apoio ao rendimento desportivo 
- Prossecução do fomento desporto juvenil 

750.000$ 
150.000$ 

 
900.000$ 

Centro Cultural e 
Recreativo do B.º 

Girassol 

- Prossecução do fomento do desporto juvenil   98.000$ 98.000$ 

Centro Desp. Popular 
de Odivelas 

- Plano de desenvolvimento de xadrez  
 

60.000$  60.000$ 

Centro Dia Terceira 
Idade Olival Basto 

- Pagamento de verbas  
 

150.000$  150.000$ 

Centro Escolar 
Republicano Tenente 

Valdez 

- Desenvolvimento de futebol  
 

126.000$ 126.000$ 

Centro Karate do 
Shotokan  de Odivelas 

- Programa desporto jovem 
 

700.000$ 700.000$ 

Centro Paroquial da 
Ramada 

- Comparticipação para compra de viatura 1.500.000$ 1.500.000$ 

Clube Académico 
Odivelas 

- Prossecução do fomento do desporto juvenil. 
 

 200.000$  200.000$ 

Clube Atlético das 
Patameiras 

- Organização de XVI Prémio de Atletismo 
- Subsídio no âmbito do plano de desenvolvimento 

180.000$ 
35.000$ 

 
 215.000$ 

Clube Atlético  
Cultural da Pontinha 

- Reparação de autocarro 
- Deslocação a torneio Costa Blanca/ Benidorm 
- Subsídio para desenvolvimento de xadrez 
- Desenvolvimento do atletismo  
- Subsídio 
- Apoio ao rendimento desportivo 
- Desenvolvimento do futebol 

680.000$ 
750.000$ 
420.000$ 
50.000$ 
472.325 

900.000$ 
135.000$ 

 
 
 
 
 
 

 3.407.325$ 
Clube Barcelona 92 - Desenvolvimento desportivo 40.000$ 40.000$ 
Clube Desportivo 
Águias da Póvoa 

- Aquisição de material desportivo 
 

208.000$ 208.000$ 
 

Clube Desportivo 
Recreativo “Os 

Silveirenses” 

 
- Aquisição de materiais 

 
165.000$ 

 
165.000$ 

Clube Português de 
Spaniels 

- Relativo a exposição canina 800.000$ 800.000$ 

Clube Recreativo 
Besouros 

- Subsídio extraordinário para a aquisição de viatura 
 

420.000$ 420.000$ 



 

  Município de Odivelas                          Relatório de Actividades 1999 

 

Preâmbulo Pág. 15  

 

 

 

ENTIDADE FINALIDADE VALOR TOTAL 
Comissão  Festas  

Comunidade Stº Antº 
Casal Rato 

- Realização de festas anuais de Stº  António 
 

160.000$ 160.000$ 
 
 

Comissão de 
Reformados P. E I. da 

Póvoa Stº Adrião 

- Pagamento de verbas 200.000$ 200.000$ 

Conf.  Stº Eugénio, 
Soc.  S. Vicente Paulo 

Odivelas 

- Reparação habitação que serve de armazém 
- Compra de géneros alimentícios Cabaz  de Natal 
 

400.000$ 
540.000$ 

 
940.000$ 

Conf. Vicentina  Nª Sª 
Rainha dos Apóstolos 
Soc. S. Vicente Paulo 

Ramada 

- Compra de géneros alimentícios Cabaz de Natal 
 
 

366.000$ 366.000$ 
     

Conf. Vicentina 
Menino Jesus, 

Paróquia Nª Sª do 
Rosário, Famões 

- Compra de géneros alimentícios Cabaz de Natal 
 

864.000$ 864.000$ 

Conservatório de 
Música D. Dinis 

- Subsídio para III Prémio Instrumental do Conservatório 
- Aquisição de piano de cauda 
 

270.000$ 
1.200.000$ 

 
1.470.000$ 

CURPIO-Com. Unit. 
Reform. Pens. Idosos 

Odivelas 

- Auxilio económico 
 
 

500.000$    500.000$ 

Delegação Escolar de 
Caneças 

- Subsídio 150.000$ 150.000$ 

Farpas Associação 
Cultural 

- Projecto “Ele e Ela” 
 

220.000$ 220.000$ 

Federação Reg. Lisboa  
Associações  Pais 

- Subsídio ao abrigo de protocolo 
 

320.000$ 320.000$ 

Fund. Apoio Famílias 
Necessitadas Paróquia  
P. Stº Adrião e Olival 

de Basto 

- Compra de géneros alimentícios Cabaz de Natal 
 
 

642.000$ 642.000$ 

Futebol Clube Altinho - Prossecução do fomento do desporto  juvenil 112.000$ 112.000$ 
Futebol Clube Fonte 

Santa 
- Prossecução do fomento do desporto  juvenil 
 

17.000$ 17.000$ 

Ginásio Clube de 
Odivelas 

- Programa desporto jovem 
- Prossecução do fomento do desporto  juvenil 
- Subsídio 
- Obras cobertura do Pavilhão Municipal  Odivelas 
- Obras Cobertura Pavilhão Municipal de Odivelas (2ª Tranche)  
- Apoio ao rendimento desportivo 
- Subsídio restante de 14.000 contos 

700.000$ 
450.000$ 
420.000$ 

3.474.900$ 
3.474.900$ 
1.400.000$ 
7.050.200$ 

 
 
 
 
 
 

16.970.000$ 
Grupo Coral Pequenos 
Cantores da Pontinha 

- Ajuda Esc. Musica, Grupos Corais e de Mus. Popular 
 

        90.000$  90.000$ 

Grupo Coral 
Instrumental “Ecos do 

Alentejo” 

- Subsídio relativo a desenvolvimento da  música popular 
 

        90.000$ 90.000$ 
 

 
Grupo Desportivo dos 

Bons Dias 
- Prossecução do fomento do desporto   juvenil 
- Subsídio 
- Apoio desportivo “Taça Club. Camp.   Europ. Corfebol” 
- Apoio ao rendimento desportivo 

445.000$ 
254.000$ 

     503.800$ 
  1.900.000$ 

 
 
 

3.102.800$ 
Grupo Desportivo 
Recreativo Águias 

Serra da Luz 

- Prossecução do fomento de desporto juvenil         97.000$ 97.000$ 

Grupo Desportivo  
Recreativo Pomarinho  

- Subsídio 
- Comparticipação na aquisição de uma carrinha 
- Prossecução do fomento do desporto juvenil 

510.000$ 
795.000$ 
124.500$ 

 
 

   1429.500$ 
Grupo Desportivo e  

Recreativo Vale 
Grande 

- Desenvolvimento do atletismo 
- Apoio ao XII Grande Prémio de Atletismo 
 

35.000$ 
150.000$ 

 
185.000$ 

Grupo Recreativo 
Cultural Presa Casal 

Rato 

- Realização do IX Prémio de Atletismo do Olival 150.000$ 150.000$ 
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ENTIDADE FINALIDADE VALOR TOTAL 
Grupo Recreativo do 

Olival Basto 
- Realização do IX prémio de atletismo do Olival 
- Apoio ao rendimento desportivo 
- Subsídio 

        150.000$ 
        900.000$ 
        160.000$ 

 
 

1.210.000$ 
Grupo Sócio 

Caritativo da Paróquia 
de S. Pedro de Caneças 

- Compra de géneros alimentícios Cabaz  de Natal 606.000$ 606.000$ 

Grupo xadrez da 
Ramada 

- Desenvolvimento de xadrez 
 

80.000$ 80.000$ 

Instituto de Apoio à 
Criança 

- Transporte na iniciativa “Idas à Praia” 450.000$ 450.000$ 

Judo Clube de 
Odivelas 

- Programa desporto jovem 631.000$ 631.000$ 

Lusitano Futebol 
Clube 

- Desenvolvimento desportivo 
- Desenvolvimento desportivo (7º Trofeu Jovem) 

       40.000$ 
       30.000$ 

 
70.000$ 

Odivelas Futebol 
Clube 

- Exposição canina 
- Apoio ao rendimento desportivo 
- Desenvolvimento desportivo (prémio participação) 
- Desenvolvimento desportivo (7º Troféu Jovem) 
- Desenvol. Desportivo (15º Troféu Corrida Colectividades) 

100.000$ 
2.000.000$ 

25.000$ 
80.000$ 

100.000$ 

 
 
 
 

2.305.000$ 
Paróquia de Odivelas - Construção de Salão Paroquial da Igreja Patameiras 3.526.604$ 3.526.604$ 
Paróquia de S. Pedro 

de Caneças 
- Festejos em honra de S. Pedro 
- Subsídio 

130.000$ 
190.000$ 

 
320.000$ 

Paróquia Sagrada 
Família, Igreja da 

Pontinha 

- Compra de géneros alimentícios Cabaz de Natal 90.000$ 90.000$ 

Prosális - Projecto de 
Saúde em Lisboa 

- Relativo a apoio a Festa de Natal 100.000$ 100.000$ 

Província Portuguesa 
da Companhia de Jesus 

- Pagamento da renda da Escola de Caneças (Nov./Dez) 38.762$ 38.762$ 

PUR Associação de 
Pescadores da Ramada 

- Prossecução do fomento do desporto juvenil   81.000$ 
 

81.000$ 

Rancho Folclórico “Os 
Saloios de Odivelas” 

- Subsídio 200.000$ 200.000$ 

Sociedade Feminina S. 
Vicente Paulo, 

Conferência Sagrada 
Família, Pontinha 

- Compra de géneros alimentícios Cabaz de Natal 294.000$     294.000$ 
 
 

Sociedade Musical e 
Desportiva de Caneças 

- Deslocação a Paris Dia de Portugal e Comunidades 
- Aquisição de fardamentos 
- Desenvolvimento de xadrez 
- Desenvolvimento musical 
- Apoio ao rendimento desportivo 

450.000$ 
750.000$ 
510.000$ 

1.040.000$ 
450.000$ 

 
 
 
 

3.200.000$ 
Sociedade Musical  

Odivelense 
- Deslocação participação concerto Quarteira/Loulé 
- Concerto Comemoração 25 Anos 25 Abril 
- Obras na sede 
- Subsídio ao abrigo de protocolo   

90.000$ 
70.000 

778.558$ 
1.040.000$ 

 
 
 

1.978.558$ 
Sociedade Recreativa 

Povoense 
- Compra de materiais 483.196$ 483.196$ 

Ténis Clube da Póvoa 
de Santo Adrião 

- Prossecução do fomento do desporto juvenil 
- Programa desporto jovem 

152.000$ 
700.000$ 

 
852.000$ 

Tuna Académica do 
Instituto Superior 

Ciências Educativas 

- Subsídio por ocasião do 3º Aniversário 200.000$ 200.000$ 

União Desportiva do 
Olival Basto 

- Prossecução do fomento do desporto juvenil 
- Danificação de equipamentos  
- Programa desporto jovem 
- Apoio ao rendimento desportivo 

200.000$ 
700.000$ 
400.000$ 
850.000$ 

 
 
 

2.150.000$ 
União Desportiva e 

Recreativa Santa Maria 
- Prossecução do fomento do desporto juvenil 250.000$ 250.000$ 

  
VALOR TOTAL DE SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS 

 

  
148.997.915$ 
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 Iniciativas Municipais 

 

A intervenção da Comissão Instaladora do Município em iniciativas de carácter desportivo e social 

procuraram contemplar toda a actividade que vinha sendo desenvolvida pelo Município de Loures e alargar a 

mesma a novos programas pelos respectivos Departamentos e Gabinetes do Município de Odivelas ou por 

sugestão de entidades que desenvolvem iniciativas nesta área. 

 

Destacamos assim:  

 

 Comemoração do Dia Mundial da Alimentação, na base de iniciativas que procuram 

sensibilizar a população em geral para a adopção de comportamentos saudáveis ao nível das posturas 

alimentares, no total de 4.425 contos; 

 

 Promoção, em colaboração com a “Associação Arisco”, da iniciativa “Aventura na Cidade”, que 

tem por objectivo a prevenção e promoção da Saúde entre os jovens, no valor de 1390 contos; 

 

 Promoção uma feira Mix Revolution, na Feira do Silvado, para os jovens, tendo por objectivo 

dar a conhecer o Município, proporcionar oportunidades aos jovens para exporem os seus trabalhos e 

promoverem o seu crescimento psicossocial e estimular a sua participação cívica, no valor de 10.360 contos; 

 

 Afectação de uma verba de 17.000 contos para a participação em seminários, conferências, 

encontros, simpósios, jornadas, etc., por parte de dirigentes, chefias, técnicos e outros trabalhadores do 

Município; 

 

 Promoção da Gala Europeia de Kickboxing, com a participação do Ginásio Superstar, no 

valor de 5.850 contos; 

   

 Realização do passeio anual para a 3ª idade envolvendo milhares de participantes; 

 

 

 Promoção, em parceria com as escolas, de apoio financeiro e logístico para os seguintes 

programas: 

Adaptação ao meio aquático (natação); 

Textos de expressão Dramática e Escola em Palco; 

Projectos escolares na área da Educação Cívica; 

Projectos de expressão e Educação Fisico/Motora; 

Apoio às colectividades Desportivas e Culturais. 
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 Promoção de um passeio fluvial para a 3ª Idade, pelo valor global de 4.774 contos, para 3.200 

participantes. 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 Recuperação e Legalização dos Bairros de Génese Ilegal 

 

A recuperação e legalização das AUGI’s mereceu, desde a primeira hora, uma atenção especial por 

parte da Comissão Instaladora do Município, com o objectivo de solucionar este grave problema de milhares 

de famílias (40.000 habitantes) que afecta 23% do nosso território. 

 

Para além das acções concretas, que a seguir se discriminam, destacamos terem sido determinantes: 

 

 a criação de uma Unidade Orgânica (Divisão de Recuperação e Legalização das AUGI’s), para 

acompanhar, em exclusividade, estes problemas e acelerar a sua resolução; 

 

 a aprovação de um Regulamento específico para facilitar e suportar a intervenção 

Administrativa, Técnica e Jurídica no processo de licenciamento dos Bairros;  

  

 a dotação do Orçamento de uma verba de 130.000 contos para o processo de construção de 

infra-estruturas e equipamento  dos Bairros; 

 

 adopção de uma postura dinâmica de legalização das construções após a emissão do Alvará de 

Loteamento. 

 

Será de referir que a actividade, nesta área, só teve início a partir de Setembro de 1999, dado que, só 

nessa data o Município de Loures nos fez a entrega dos respectivos processos.                                                                                                                       

 

 

Assim, as deliberações nesta área foram: 

 

 Aprovação, durante os últimos seis meses do ano, da emissão do Alvará de Loteamento para a 

legalização dos seguintes Bairros: 
 

Casalinho da Azenha, Pontinha; 

Bairro das Granjas Novas, Ramada; 

Bairro das Fontainhas, Famões; 
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Bairro das Arroteias, Caneças; 

Bairro Quinta da Condessa,  Pontinha; 

Bairro Sítio da Várzea,  Ramada; 

Bairro São Sebastião, Famões; 
 

 Atribuição de um subsídio à Associação de Moradores e Proprietários do Bairro do Alto das 

Arroteias, no valor de 9.734 contos, para o processo de recuperação do Bairro; 

 

 Atribuição de um subsídio à Junta de Freguesia de Famões para a repavimentação do troço da 

Rua Cesário Verde e Av. da Liberdade, no Bairro do Trigache Norte, no valor de 2.252 contos, no âmbito do 

Processo de Legalização dos Bairros de Génese Ilegal; 

 

 Atribuição de um subsídio à Junta de Freguesia de Odivelas, para pavimentações no Bairro do 

Pomarinho, no valor de 4.930 contos, no âmbito do Processo de Legalização dos Bairros de Génese Ilegal; 

 

 Atribuição de um subsídio de 2.766 contos à Associação de Moradores do Bairro Castelo 

Poente na Ramada, para obras de Urbanização do Bairro, no âmbito do Processo de Legalização do Bairro; 

 

 Atribuição à Junta de Freguesia de Famões um subsídio para Pavimentação da Av. da 

Liberdade, no valor de 2.884 contos, no âmbito da Legalização dos Bairros de Génese Ilegal; 

 

 Atribuição de um subsídio de 960 contos à Comissão de Administração do Bairro Quinta da 

Condessa – Pontinha, para a construção de uma escada de ligação entre as Ruas Eugénio Salvador e Vasco 

Santana; 

 

 Atribuição de um subsídio de 725 contos à Junta de Freguesia de Caneças para a execução da 

obra de pavimentos do Bairro das Sete Quintas (AUGI). 

 

 Atribuição de um subsídio de 1.844 contos à Comissão do Bairro Casal de S. Sebastião, para 

obras de urbanização no âmbito da Legalização dos Bairro de Génese Ilegal. 
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O presente documento constitui a 1ª Conta de Gerência do Município de Odivelas, criado pela 
Lei 84/98 de 14 de Dezembro. 
Reflecte quer a execução financeira do Plano de Actividades aprovado por deliberação da 
Comissão Instaladora do Município realizada em 12 de Fevereiro de 1999, quer a execução 
dos encargos não imputados directamente ao Plano, mas que contribuíram para a sua 
concretização. Importa referir, para uma melhor compreensão do documento, que ele reflecte 
ainda, a fase inicial de instalação do novo Município, comportando as dificuldades que se 
passam a elencar. Assim: 
 
1. Dificuldades criadas pelo Município de origem; 
 
2. Indefinição de quadro legal de competências da Comissão Instaladora, superadas pela 

publicação da Lei 48/99 de 16 de Junho; 
 
3. Inexistência de Instalações; 
 
4. Inexistência de Serviços Municipais; 
 
5. Recursos Humanos diminutos; 
 
6. Inexistência de equipamento, de frota automóvel e, de outros meios de intervenção no 

território que habilitassem no imediato, ao exercício das competências da autarquia. 
 
7. Falta de apoio técnico e financeiro do Governo à instalação do novo Município. 

 
No contexto descrito, o 2º semestre de 1999 marca o início da remoção progressiva destes 
constrangimentos, com a aprovação e execução do Orçamento e Plano de Actividades já 
referida, bem assim com a aprovação do mapa de pessoal e do Regulamento Orgânico do 
Município contemplando este a estrutura, a organização, as funções e competências dos 
Serviços Municipais e, implícita e explicitamente a filosofia de Gestão da Autarquia. 
 
Foi desde sempre propósito e objectivo, apesar do carácter excepcional que um regime de 
instalação comporta, respeitar o enquadramento legal das Autarquias Locais pelo qual se deve 
reger quer a arrecadação de receitas quer a realização de despesas públicas. 
Assim: 
 
1. Determina o Decreto-Lei 341/83 de 21 de Julho, Artº 9º (Equilíbrio do Orçamento) que as 

receitas correntes serão pelo menos iguais às despesas correntes. 
 



 

 
 

Município de Odivelas 

 
 

Conta de Gerência 1999 
 

 

Preâmbulo 
 

No ano de 1999 verificou-se que as receitas correntes totalizaram 4.250.119 contos. As 
despesas correntes totalizaram 1.753.348 contos. 
 
Nesta conformidade, foi respeitado o princípio legal referido. 

2. Determina o Decreto-Lei 1166/84, de 6 de Abril, Artº 10º com as alterações introduzidas 
pela Lei 44/85 de 13 de Setembro (Limites dos Encargos com Pessoal), que: 

 
� As despesas efectuadas com o pessoal do quadro da nova estrutura não poderão 

exceder 60% das receitas correntes do ano económico anterior ao respectivo exercício; 
 
� As despesas com o pessoal pago pela rubrica “Pessoal em qualquer outra situação” 

não podem ultrapassar 25% dos encargos mencionados no número anterior. 
 
Não havendo exercício anterior, porque se trata do 1º ano de mandato da Comissão 
Instaladora, nomeada pela Resolução n.º 14-A/99 (IIª série) de 15 Janeiro de 1999, apenas se 
podem ter como referência os valores das receitas e despesas inscritas no Orçamento Inicial, 
no Orçamento Final e os que decorrem da Execução Orçamental. 
O quadro que se segue contém os valores e percentagens referidos: 

 
DESPESAS COM PESSOAL 

                                                                                                                                                           ( Un: contos) 

 Orçamento Inicial Orçamento Final Execução 

Orçamental 

 

     1º limite 

60% das receitas 

correntes                  

 

 
  1.032.000 
                    = 21,3%             
  4.842.015                   

 

 
    804.900 
                    = 16,0% 
 5.024.515 

 

 
   358.194 
                    = 8,43% 
 4.250.119 

 

      2º limite  

25% das despesas 

com pessoal 

 

     10.000 
                   = 1,0% 
 1.022.000 

 

   95.000 
                 = 13,4% 
  709.900 

 

   54.350 
                 = 17,9% 
 303.844 

    

  

3. Não existe endividamento da Autarquia, uma vez que no ano de 1999 recorreu-se tão-só, ao 

autofinanciamento.  
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1. Análise da Conta de Gerência do Município de Odivelas 
 
 
1.1 – Estrutura da Receita 
 
Não havendo histórico, apenas é objecto de análise a estrutura da receita de 1999. 
 
Da receita arrecadada (5.053.787 contos), as receitas correntes correspondem a 84,1% 
(4.250.119 contos) e as receitas de capital correspondem a 15,9% (803.668 contos). 
 
As rubricas de maior peso relativo e que constituem cerca de 97 % da receita arrecadada são: 
 
� Impostos Directos                                                         56,84% (2.872.808 contos); 

� Transferências Correntes (FGM / FCM / Outras)           24,19% (1.222.748 contos); 

� Transferências de Capital (FGM / FCM)                        15,90% (803.668 contos). 

 

 

1.2. – Estrutura da Despesa 

 
Da despesa realizada ( 3.311.657 contos ), as despesas correntes correspondem a 52,9% 
(1.753.348 contos) e as despesas de capital correspondem a 47,1% (1.558.309 contos). 
 
As rubricas de maior peso relativo e que constituem cerca de 98% da despesa realizada são: 
 
� Transferências Correntes                                              24,46% (810.148 contos); 

� Investimentos                                                               24,17% (800.346 contos); 

� Transferências de Capital                                              22,89% (757.963 contos); 

� Aquisição de Serviços                                                  15,39% (509.806 contos); 

� Pessoal                                                                         10,82% (358.194 contos). 

 

 

É assim reflectida, de forma notória, a natureza das actividades desenvolvidas na fase inicial 

do período de Instalação. 
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1.3 – Análise da Execução Orçamental 
 
 
Tendo por termo de comparação as dotações constantes do Orçamento Final verifica-se que: 
 
� As receitas correntes arrecadadas representam 84,59% (4.250.119 contos) do valor final 

orçamentado (5.024.515 contos), destacando-se pela sua taxa de Execução: 
 

• Imposto de Sisa                                      163,18% (1.142.251 contos);     
 
• Taxas, Multas e Outras Penalidades        124,12% (100.534 contos).   

 
� As receitas de Capital representam 24,89% (803.668 contos) do valor orçamentado 

(3.229.168 contos). Os desvios  em relação às previsões constantes no Orçamento 
resultam, no essencial, de não se terem verificado: 

 
- O recurso a financiamento bancário, tendo-se até à presente data, recorrido tão-só e 

apenas ao autofinanciamento; 
 
- O Recurso a Fundos da Comunidade Europeia e a outros tutelados pela Administração 

Central; 
 
- O não financiamento pela Administração Central, das despesas de instalação do novo 

Município. 
 
� As despesas correntes em relação ao Orçamento final tiveram uma taxa de execução de 

48,59% (1.753.348 contos). 
 

As transferências para as Juntas de Freguesia, ao abrigo do Protocolo de Delegação de 
Competências constam do quadro que se segue. 
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TRANSFERÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA  

AO  

ABRIGO DO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS  

 

 

Freguesia          1998 1999 Variação 
                                                                                         (Un: contos) 
 
Caneças 39.390              73.189     85,81% 

Famões 39.502    60.494                          53,14% 

Odivelas 204.628   289.453                         41,45% 

Olival Basto 30.948  44.156                          42,68% 

Pontinha 82.474  137.237                           66,40% 

Póvoa de Santo Adrião 48.930                      81.103                          65,75% 

Ramada 63.341                     99.803                           57,56% 
 
 
Total                                 509.213    785.435                            54,25% 

 

 

É verificável um acréscimo global de 276.222 contos, correspondente a um acréscimo em 

percentagem de + 54,25% o que se traduziu no reforço efectivo da disponibilização de meios 

financeiros para o exercício pelas Juntas de Freguesia, das Competências Delegadas pelo 

Município de Odivelas. 

 

Os valores referidos não incluem as transferências feitas ao abrigo do artigo 27º do Protocolo 

de Delegação de Competências ( Protocolos adicionais ). O valor destes cifrou-se em 

187.313,207 contos. 

 

 


