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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 
 

11ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDEE  22000022  
  

44  ddee  JJaanneeiirroo  ddee  22000022  
 
 

ELEIÇÃO DO PRESIDENTE, DO PRIMEIRO E SEGUNDO 
SECRETÁRIOS DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
Aprovado por maioria proceder a eleição da constituição da 
mesa da Assembleia Municipal por lista. 
 
Após a sua eleição por escrutínio secreto, ficou a mesa 
constituída pelos seguintes elementos: 
 
Presidente: Dr.ª Susana de Fátima Carvalho Amador (do 

Partido Socialista); 
 
Primeiro Secretário: José Manuel Mendes Tudela (da 

Coligação Democrática Unitária – 
PCP/PEV); 

 
Segundo Secretário: Alcina dos Prazeres Lourenço Gomes 

Trindade do Partido Socialista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 
 

11ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA,,  
  

rreeaalliizzaaddaa  eemm  99  ddee  JJaanneeiirroo  ddee  22000022  
 
 
 
 

PROPOSTAS 
 

 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA 
MUNICIPAL NO PRESIDENTE DA CÂMARA 

 
“PROPOSTA 

 
1. Considerando que a eficácia da gestão diária das 

atribuições municipais aconselha a que a Câmara 
Municipal delegue no seu Presidente um conjunto de 
competências, com a possibilidade de este vir a 
subdelegá-las nos Senhores Vereadores; 

 
2. Considerando que o n.º 1 do artigo 65º da Lei 169/99, de 

18 de Setembro, permite a delegação de competências 
da Câmara Municipal no seu Presidente; 

 
 
Tenho a honra de propor: 

 
 
I 
 

Ao abrigo do Art. 65º da Lei  n.º 169/99, de 18 de Setembro, a 
delegação no Presidente, com possibilidade de 
subdelegação, das seguintes competências da Câmara 
Municipal: 
 
1. No âmbito da organização e funcionamento dos seus 

serviços e no da gestão corrente; 
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1.1. Executar e velar pelo cumprimento das 
deliberações referidas na alínea b) do n.º 1 do 
art.º 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro; 

1.2. Proceder à marcação e justificação das faltas dos 
seus membros; 

1.3. 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 748.196,85 Euros; 

1.4. Alienar os bens móveis que se tornem 
dispensáveis, nos termos da Lei;  

1.5. Adquirir e alienar ou onerar bens imóveis de valor 
até 1000 vezes o índice 100 das carreiras do 
regime geral do sistema remuneratório da função 
pública ; 

1.6. Apoiar ou comparticipar no apoio à acção social 
escolar e às actividades complementares no 
âmbito de projectos educativos, nos termos da 
Lei; 

1.7. Organizar e gerir os transportes escolares; 
1.8. 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; 

1.9. Aprovar os projectos, programas de concurso, 
caderno de encargos e a adjudicação 
relativamente a obras e aquisição de bens e 
serviços que se contenham nos limites da 
competência delegada para a contracção de 
despesas; 

1.10. Dar cumprimento, no que lhe diz respeito, ao 
Estatuto do Direito de Oposição; 

1.11. Decidir sobre a administração de águas públicas 
sob sua jurisdição; 

1.12. Promover a publicação de documentos, anais ou 
boletins que interessem à história do Município; 

1.13. Decidir sobre o estacionamento de veículos nas 
ruas e demais lugares públicos; 

1.14. Estabelecer a denominação das ruas e praças 
das povoações e estabelecer as regras de 
numeração dos edifícios; 

1.15. Proceder à captura, alojamento e abate de 
canídeos e gatídeos, nos termos da legislação 
aplicável; 

1.16. Decidir sobre a deambulação e extinção de 
animais nocivos; 

1.17. 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; 

1.18. Remeter ao Tribunal de Contas, nos termos da 
lei, as contas do Município; 

 
2. No âmbito do planeamento e do desenvolvimento: 
 

2.1. Executar as opções do plano e do orçamento 
aprovados; 

2.2. Elaborar e aprovar o relatório de actividades e os 
documentos de prestação de contas a submeter 
à apreciação do órgão deliberativo;  

2.3. 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; 

2.4. Participar em órgãos de gestão de entidades da 
administração central, nos casos, nos termos e 
para os efeitos estabelecidos por lei; 

2.5. Colaborar no apoio a programas e projectos de 
interesse municipal, em parceria com outras 
entidades da administração central; 

2.6. Designar os representantes do município nos 
conselhos locais, nos termos da lei; 
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2.7. Promover e apoiar o desenvolvimento de 
actividades artesanais, de manifestações 
etnográficas e a realização de eventos 
relacionados com a actividade económica de 
interesse municipal; 

2.8. 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; 

 
3. No âmbito consultivo a competência de participar em 

órgãos consultivos de entidades da administração 
central, nos casos estabelecidos por lei. 

 
4. No âmbito do apoio a actividades de interesse municipal: 
 

4.1. 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; 

4.2. Assegurar o apoio adequado ao exercício de 
competências por parte do Estado, nos termos 
definidos por lei 

 
5. Em matéria de licenciamento e fiscalização: 
 

5.1. 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; 

5.2. Realizar vistorias e executar, de forma exclusiva 
ou participada, a actividade fiscalizadora 
atribuída por lei, nos termos por esta definidos; 

5.3. 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; 

5.4. 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. 

5.5. A competência prevista no artigo 12º do Decreto-
Lei 2/98, de 3 de Janeiro, na redacção que lhe foi 
conferida pelo Decreto-Lei 265 – A/2001, de 28 
de Setembro, de matrícula e emissão de licenças 
de condução de ciclomotores, motociclos de 
cilindrada não superior a 50 cm3 e de veículos 
agrícolas, bem como o seu cancelamento; 

5.6. A competência prevista no nº 2 do artigo 22º do 
Decreto-Lei 315/95, de 28 de Novembro de 
emissão de licenças acidentais de recinto; 

 
6. Administrar o domínio público municipal, nos termos da 

lei; 
 
7. Exercer as demais competências legalmente conferidas 

às Câmaras Municipais, tendo em vista o 
prosseguimento normal das atribuições do Município. 

 
8. Ao abrigo do Decreto-Lei 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. 

 
9. As competências previstas no nº 2 do artigo 1º, no nº 2 

do artigo 2º, no nº 1 do artigo 3º, no nº 2 do artigo 5º, no 
nº 2 do artigo 6º e no artigo 7º da Lei 97/88, de 17 de 
Agosto; 

 
 

II 
 

10. Ao abrigo do disposto nos artigos 27º e 29º do Decreto-
Lei 197/99, de 8 de Junho, a delegação no Presidente, 
com possibilidade de subdelegação, de todas as 
competências atribuídas por aquele diploma à entidade 
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pública contratante, com excepção da autorização de 
contracção de despesas superiores a  748.196,85 Euros, 
sem prejuízo do exercício, mesmo quanto a estas 
despesas, das competências previstas nos arts. 18º, nº 
2, 60º, 64º, 69º, nº 2, 90º, 98º, nº 2, 108º, 182º, 183º, 
186º e 188º, nº 2 daquele diploma; 

 
11. 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  
250.000 Euros e vinte e cinco por cento da adjudicação 
inicial. 

 
12. Ao abrigo do disposto nos artigos 27º e 29º, nº 2 do 

Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho, aplicáveis às 
empreitadas de obras públicas ex vi  artigo 4º do mesmo 
diploma legal, todas as competências atribuídas ao dono 
da obra pelo Decreto-Lei 59/99, de 2 de Março, com 
excepção da autorização da contracção de despesas 
superiores a 748.196,85 euros, sem prejuízo do 
exercício, mesmo quanto a estas despesas, das 
competências previstas no artigo 60º, nº 1 do Decreto-Lei 
197/99, de 8 de Junho ex vi  artigo 4º do mesmo diploma 
legal e nos artigos 60º, números 2 e 3, 99º, n.º 1, 116º, 
112º, n.º 2, 85º, n.º 2 e 99º do Decreto-Lei 59/99, de 3 de 
Março; 

 
13. As competências previstas no Decreto-Lei 223/2001, de 

9 de Agosto, para contratação de empreitadas, 
fornecimentos e prestação de serviços nos sectores da 
água, da energia, dos transportes das telecomunicações; 

 
 

III 
 

14. Ao abrigo do art. 8º do Decreto-Lei 409/91, de 17 de 
Outubro, as competências previstas no nº 4 do art. 31º e 
no nº 1 do art. 32º do Decreto-Lei nº 427/89, de 7 de 
Dezembro, de acumulação de funções. 

 
15. Ao abrigo do nº 2 do art. 2º do Decreto-Lei  409/91, de 

17 de Outubro, a competência prevista no nº 1 daquele 
preceito de gerir a dotação global necessária à 
celebração de contratos de trabalho a termo certo. 

 
16. Ao abrigo do nº 2 do art. 5º do Decreto-Lei 413/91, de 19 

de Outubro, a competência prevista naquele artigo de 
regularização de actos de provimento de agentes e 
funcionários. 

 
 

IV 
 

17. Ao abrigo do n.º 1 do Artigo 5.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e 
republicado com as respectivas alterações pelo Decreto-
Lei 177/2001, de 4 de Junho, a delegação no Presidente, 
com possibilidade de subdelegação,  das competências 
respeitantes às seguintes operações urbanísticas:  

 
17.1. As obras de construção, de ampliação ou de 

alteração em área não abrangida por operação 
de loteamento ou plano de pormenor que 
contenha as menções referidas na alínea a) do 
n.º 2 do artigo 4º, sem prejuízo do disposto na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º, nos termos da 
alínea c) do nº 2 do artigo 4º todos do RJUE; 

17.2. As obras de reconstrução, ampliação, alteração 
ou demolição de edifícios classificados ou em 
vias de classificação e as obras de construção, 
reconstrução, ampliação, alteração ou demolição 
de edifícios situados em zonas de protecção de 
imóvel classificado ou em vias de classificação 
ou em áreas sujeitas a servidão administrativa ou 
restrição de utilidade pública, nos termos da 
alínea d) do nº 2 do artigo 4º do RJUE; 

17.3. A alteração da utilização de edifícios ou suas 
fracções em área não abrangida por operação de 
loteamento ou plano municipal de ordenamento 
do território, quando a mesma não tenha sido 
precedida da realização de obras sujeitas a 
licença ou autorização administrativas, nos 
termos da alínea e) do nº 2 do artigo 4º do RJUE. 

 
18. Ao abrigo do nº 3 do artigo 5º do RJUE, de 16 de 

Dezembro, a competência para aprovar a informação 
prévia regulada no mesmo diploma, nos artigos 14º e 
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seguintes, excepto as correspondentes às alíneas a) e b) 
do n.º 2 do art. 4º do mesmo diploma. 

 
19. A competência para emitir certidões para efeitos de 

registo predial, nos termos do nº 9 do artigo 6º do RJUE; 
 
20. A competência para emitir parecer prévio não vinculativo 

sobre a execução das operações urbanísticas  previstas 
no n.º 1 do artigo 7.º, nos termos do nº 2 do artigo 7º do 
RJUE; 

 
21. A competência para declarar a caducidade da licença ou 

autorização de obras de urbanização, estabelecida no n.º 
5 do artigo 71.º do RJUE; 

 
22. A competência para conceder a licença especial para a 

conclusão de obra inacabada, prevista no n.º 3 do artigo 
88.º do RJUE; 

 
23. A competência para nomeação de técnicos para efeitos 

de vistoria prévia, prevista no n.º 1 do artigo 90.º do 
RJUE; 

 
24. A competência para autorizar o pagamento fraccionado 

de taxas cujo montante global não exceda o valor de 
300.000 euros, ao abrigo do n.º 2 do artigo 117.º do 
RJUE. 

 
 
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 n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
 
 
Odivelas, 7 de Janeiro de 2002 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges” 
 

(Aprovado por unanimidade, com a ausência dos Senhores 
Vereadores António Antunes, Carlos Bodião, Fernando 
Ferreira e José Esteves) 

 
 
 
 

FIXAÇÃO DO NÚMERO DE VEREADORES 
A TEMPO INTEIRO 

 
Proposta apresentada pelo Senhor Presidente, datada de 7 
de Janeiro de 2002, para nos termos do n.º 2 do artigo 58º da 
Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, fixar em 6 (seis) o número 
de Vereadores em regime de tempo inteiro. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PERIODICIDADE DAS REUNIÕES DA CÂMARA 
 
 

Proposto a realização quinzenal das reuniões da Câmara 
Municipal, bem como a calendarização das reuniões para o 
ano de 2002, nos termos da proposta do Senhor Presidente, 
que se transcreve: 

 
 

“Nos termos do artº 61º e ss da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, relativamente à matéria de reuniões camarárias, 
proponho que: 
 
A próxima reunião (pública) tenha lugar dia 23 de Janeiro 
próximo, pelas 15, 30h na Biblioteca D. Dinis; 
 
No mês de Fevereiro, as reuniões tenham lugar nos dia 6 e 
20, pelas 15,30h na Biblioteca D. Dinis; 
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As reuniões seguintes de Câmara tenham periocidade 
quinzenal e se realizem às 4ª feiras, pelas 09,30h, em local a 
designar; 
 
A última reunião de cada mês seja pública; 
 
Fiquem agendados, desde já as seguintes datas para 
realização das reuniões de Março a 31 de Dezembro de 
2002: 
 
 
Março – dia 6 e dia 20 
Abril – dia 3 e dia 17 
Maio – dia 2 e dia 22 
Junho – dia 12 e dia 26 
Julho – dia 10 e dia 24 
Agosto – dia 7 e dia 21 
Setembro – dia 4 e dia 18 
Outubro – dia 2, dia 16 e dia 30 
Novembro – dia 13 e dia 27 
Dezembro – dia 11 e dia 27 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
(a) Manuel Varges” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

LOGOTIPO PARA A CÂMARA MUNICIPAL 
 

Ratificar o Despacho nº 1/02 do Senhor Presidente relativo à 
aprovação do Logotipo para a Câmara Municipal, que se 
transcreve: 

 
 

“DESPACHO Nº 1/02 
 

Atendendo a que: 
 
1. a Câmara Municipal de Odivelas foi, nos termos da Lei, 

instalada no passado dia 4 de Janeiro; 
 

2. o logotipo que identifica a Câmara deve, por razões 
óbvias, constar, desde o primeiro momento, em toda a 
documentação emanada daquele órgão; 

 
3. entre a data da instalação acima referida e a primeira 

reunião de Câmara medeiam 5 dias; 
 
4. estão reunidos os pressupostos previstos no nº 3 do artº 

68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro; 
 
 
I – Aprovo o logotipo da Câmara Municipal de Odivelas que 
consta em anexo ao presente Despacho. 
 
II – Determino que o presente Despacho seja sujeito a 
ratificação, da Câmara Municipal, na sua 1ª reunião, nos 
termos do estabelecido na disposição legal supra referida. 
 
 
Odivelas, 7 de Janeiro de 2002 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges” 
 

(Ratificado por maioria) 
 
 
 
 

CONTAS BANCÁRIAS DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Proposta apresentada pelo Senhor Presidente, datada de 9 
de Janeiro de 2002, relativa à transmissão da titularidade da 
conta bancária do BPI 2096329 001 001 de Câmara Municipal 
de Odivelas – Comissão Instaladora para Município de 
Odivelas e à designação dos membros da Câmara Municipal 
que poderão movimentar as contas bancárias do Município, 
nos termos da proposta do Senhor Presidente: 

 
“PROPOSTA 

 
 

Até que seja aprovado o Quadro de Pessoal da Autarquia e 
designado o Tesoureiro, e dando cumprimento ao ponto 
2.9.10.1.2. do POCAL, alterado e republicado pelo Decreto-
Lei nº 315/2000, de 2 de Dezembro, proponho que: 
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1. se proceda à transmissão da titularidade da conta 
bancária BPI - - 2096329 001 001 de Câmara Municipal 
de Odivelas – Comissão Instaladora para Município de 
Odivelas; 

 
2. a movimentação das seguintes contas bancárias do 

Município de Odivelas,  
 
 
CGD nº 0545051280230 
CPP nº 310.0000.00763386001 
BPSM nº 243 08 0032005 
Montepio nº 066 -10.007972 – 3 
BES nº 0261 1543 0001 
BPI nº 7 – 2096329 001 001 
CGD (Censos) nº 0545 054 135730 
BPSM (jardineiros) nº 24380034229 
BTA nº 51 0000 4136886 1001 
 
 
seja realizada através da assinatura de dois dos seguintes 
elementos: 
 
• Manuel Porfírio Varges, Presidente da Câmara 

Municipal, em todas as movimentações; 
• Carlos Alberto Gomes Lourenço, Vereador; 
• Sérgio Constantino Gaspar Lopes de Paiva, Vereador. 
 
 
3. O Presidente da Câmara, possa, a todo o momento, 

delegar a presente competência em outro Vereador. 
 
 
Odivelas, 9 de Janeiro de 2002 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges” 
 

(Aprovado por maioria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESIDÊNCIA 
 

 
“DESPACHO 

 
 

ASSUNTO: Contracção de Despesas  
 
A introdução do novo sistema contabilístico - POCAL - obriga 
a uma profunda reestruturação do processo de planeamento 
e gestão financeira 
 
O POCAL visa a criação de condições para a integração 
consistente da contabilidade orçamental, patrimonial e de 
custos por forma a assegurar uma contabilidade pública 
moderna, verdadeiro instrumento de apoio à gestão. 
 
Da sua aplicação resulta, de entre outras a, necessidade de 
se promover uma significativa contenção ao nível dos 
procedimentos da despesa caminhando-se no sentido do 
reequilibro real dos procedimentos dos municípios. 
 
Neste sentido, importa fixar de imediato algumas regras por 
forma a salvaguardar que o Município de Odivelas possa 
adoptar cabalmente o POCAL, designadamente, no que 
respeita às normas de elaboração dos documentos 
previsionais.  
 
Por outro lado, é igualmente de considerar que, de acordo 
com o art.º 88° da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, os 
documentos previsionais (Grandes Opções do Plano e 
Orçamento) sejam aprovados pelos órgãos Executivo e 
Deliberativo resultantes das recentes eleições autárquicas. 
 
Até esse momento entram em vigor, de forma transitória, o 
Plano de Actividades e o Orçamento existentes a 31 de 
Dezembro de 2001 cuja execução em 2002 será, 
posteriormente, incorporada nos documentos definitivos, a 
aprovar até 30 de Abril. 
 
Por que estamos face a um processo que se reveste de 
grande complexidade ao nível técnico, tecnológico e 
funcional, importa minimizar, de forma responsável e 
consciente, as perturbações que, inevitavelmente, dele 
decorrem. 
 
Tendo, nesta data, sido aprovada a delegação de 
competências da Câmara no Presidente e enquanto não for 
concretizada a minha delegação nos Vereadores 
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DETERMINO: 
 
1. que a partir de hoje apenas sejam cabimentadas as 

despesas urgentes e inadiáveis relativas ao 
funcionamento corrente do município de Odivelas não 
sendo, por isso, autorizado, neste entretanto, o início de 
novas actividades geradoras de novas despesas; 

 
2. a autorização dos pagamentos é, nesta fase, da 

exclusiva competência do Presidente da Câmara ou do 
Director do DAF, mediante mecanismo de delegação e 
sub-delegação a efectuar oportunamente; 

 
3. igual determinação se aplica no que diz respeito ao 

estabelecimento das condições de pagamento; 
 
4. as diversas unidades orgânicas deverão desenvolver 

esforços no sentido de planear atempadamente a 
contracção da despesa para o ano em curso 

 
 
Odivelas, 7 de Janeiro de 2002 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges 
 
 
 

“DESPACHO 
 

Considerando que: 
 
1. Se revela necessário, para a plena eficácia do 

funcionamento do Município de Odivelas, que seja 
designado um substituto legal do Presidente da Câmara 
Municipal; 

 
2. A Lei 169/99, de 18 de Setembro, no seu artº 57º, nº 3, 

criou a figura de Vice-Presidente, a quem, para além de 
outras funções que lhe sejam distribuídas, cabe substituir 
o Presidente nas suas faltas e impedimentos; 

 
3. Nos termos do referido dispositivo, a competência para 

designar o Vice-Presidente, cabe ao Presidente da 
Câmara Municipal; 

 
 
Determino: 
 

1. É designado Vice-Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas o Senhor Vereador Carlos Alberto Gomes 
Lourenço; 

 
2. Vice-Presidente ora designado detém, nas minhas faltas 

e impedimentos, todas as competências que a lei me 
atribui e ainda aquelas que me foram delegadas, ou o 
venham a ser, pela Câmara Municipal. 

 
 
Odivelas, 8 de Janeiro de 2002 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
(a) Manuel Varges” 

 
 
 

“C O N V O C A T Ó R I A 
1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 
 

Manuel Porfírio Varges, na qualidade de Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, convoca, nos termos do artigo 
63º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, os Senhores 
Vereadores para a 1ª Reunião Extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas do ano 2002, a realizar às 15H30 da 
próxima 4ª Feira, dia 16 de Janeiro de 2002, nas instalações 
da Biblioteca Municipal D.Dinis, sitas na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, em Odivelas, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos: 
 
1. Macro-estrutura e Regulamento Orgânico do Município 

de Odivelas; 
2. Quadro de Pessoal; 
3. Regimento da Câmara Municipal. 
 
 
Odivelas, 9 de Janeiro de 2002 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges” 
 
 

 
 
 
 
 
 


