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DESPACHOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL MANUEL PORFÍRIO VARGES 
 

 
 
 
 

DESPACHO PRES 28/02 
 

 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

NA DIRECTORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, 

SENHORA DRA. MARIA MARGARIDA SANTOS DE FREITAS 
 
 

Nos termos do disposto no art. 70.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, art. 4.º e art. 14.º do DL n.º 514/99, de 24 de Novembro, que procede à adaptação à 
Administração Local da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho e art. 35.º a 40.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo DL n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo DL n.º 6/96, de 31 de Janeiro, delego, pelo presente despacho, na 
Directora do Departamento Municipal de Recursos Humanos, Senhora Dra. Maria Margarida Santos de Freitas, as 
competências que seguidamente se discriminam, as quais serão exercidas no âmbito do respectivo Departamento: 
 
1. Assinar correspondência e documentos de mero expediente, com excepção dos dirigidos a entidades ou organismos 

públicos; 
 
2. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com a locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de € 

2.500 (dois mil e quinhentos euros), bem como as competências atribuídas à entidade pública contratante pelo 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, quanto aos procedimentos adjudicatórios que se contenham naquele limite, 
sempre com respeito pela disciplina de execução orçamental estabelecida na alínea d), alínea e) e alínea f) do Ponto 
2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99 de 14 de Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000 de 2 de Dezembro, e o 
cumprimento estrito do estabelecido no Artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho; 

 
3. Justificar e injustificar faltas, com excepção das referidas no art. 71.º, do Estatuto Disciplinar; 
 
4. Autorizar o gozo e a acumulação de férias e aprovar o respectivo plano anual, com excepção das referentes ao 

pessoal dirigente; 
 
5. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
 
6. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, nocturno, em dias de descanso semanal, complementar e feriados, 

dentro dos limites legalmente estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 
 
7. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando as informações neles constantes e a sua 

conformidade com os limites estabelecidos na lei; 
 
8. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
9. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas de documentos, excepto quando contenham matéria 

confidencial ou reservada, bem como a restituição de documentos aos interessados; 
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Mais delego na Senhora Directora do Departamento dos Recursos Humanos as competências que a seguir se enunciam, 
para serem exercidas em relação a todas as unidades orgânicas do Município: 
 
10. Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por motivo de doença, bem como o exercício de funções que dê 

lugar à reversão de vencimento de exercício e o respectivo processamento; 
 
11. Solicitar a verificação domiciliária da doença nos termos do art. 33.º, do DL n.º 100/99, de 31 de Março, bem como 

mandar submeter os funcionários a Juntas Médicas; 
 
12. Praticar todos os actos respeitantes ao regime de segurança social dos trabalhadores municipais, incluindo os 

referentes a acidentes em serviço;  
 
13. Coordenar as actividades nas áreas da higiene e segurança no trabalho e saúde ocupacional; 
 
14. Definir o conjunto de seguros dos trabalhadores ao serviço do Município, em articulação com o serviço responsável 

pela respectiva adjudicação; 
 
15. Autorizar o processamento do trabalho extraordinário, nocturno, em dias de descanso semanal, complementar e 

feriados, bem como das ajudas de custo; 
 
16. Autorizar os termos de abertura e encerramento em livros sujeitos a esta formalidade; 
 
17. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental necessários ao exercício da minha competência decisória 

quanto à gestão e direcção dos recursos humanos afectos aos serviços municipais, designadamente: 
 
a) Elaboração de propostas sobre políticas de pessoal; 
b) Instrução dos procedimentos relativos à administração do pessoal, designadamente, concursos de admissão e de 

acesso, provimentos, contratações, aposentações e exonerações; 
c) Elaboração dos programas de provas de conhecimentos gerais e específicos, nos termos do n.º 3, do art. 21.º, do DL 

n.º 204/98, de 11 de Julho, conjugado com o n.º 2, do art. 4.º, do DL n.º 238/99, de 25 de Junho; 
d) Instrução de procedimentos administrativos de recrutamento e selecção tendentes à constituição da relação jurídica de 

emprego público, a qualquer título; 
e) Acompanhamento do processo de classificação de serviço, nomeadamente através da definição, em conjunto com as 

outras unidades orgânicas, de propostas de critérios uniformes de classificação de serviço. 
 
As competências agora delegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, e bem 
assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo delegado. 
 
Poderá, ainda, o delegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer processo ou 
assunto, devendo, neste caso, o delegado abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que por qualquer forma 
sejam susceptíveis de alterar a situação existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências delegadas deverá o delegado prestar ao delegante todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
 
As competências agora delegadas poderão, por sua vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se justifique e com 
autorização prévia do signatário. 
 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002. 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
(a) Manuel Varges 
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DESPACHO PRES 29/02 

 

 
 

DESPACHO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

NO DIRECTOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E DE APROVISIONAMENTO, 

SENHOR DR. JOÃO MANUEL SANTOS PESSOA FERNANDES 
 
 

Por força do estabelecido no artigo 70º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e genericamente nos artigos 35º e 36º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
442/91, de 15 de Novembro, e ainda no n.º 3 do artigo 29º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho, e demais legislação 
habilitante, delego, pelo presente despacho, no Director do Departamento Financeiro e de Aprovisionamento, Senhor 
Dr. João Manuel Santos Pessoa Fernandes, as competências que seguidamente se discriminam para serem exercidas no 
âmbito do respectivo Departamento, com excepção da Divisão de Planeamento: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
 
2. Autorizar o gozo e acumulação de férias e aprovar o respectivo plano anual, com excepção das referentes ao pessoal 

dirigente sob a sua responsabilidade; 
 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do Serviço, com excepção das referidas no artigo 71º do Estatuto Disciplinar dos 

Funcionários e Agentes da Administração Pública Central Regional e Local; 
 
5. Autorizar a realização de trabalho extraordinário com respeito pelos limites impostos pelo n.º 1 do artigo 27º do 

Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, bem como autorizar a prestação de trabalho nocturno, em dias de descanso 
semanal, complementar e feriados, sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 

 
6. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando as informações neles constantes e a sua 

conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
7. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
8. Propor ao Departamento de Recursos Humanos a autorização do abono de vencimento de exercício perdido por 

motivo de doença, bem como o exercício de funções que dê lugar à reversão de vencimento de exercício; 
 
9. Solicitar ao Departamento de Recursos Humanos a verificação domiciliária de doença nos termos do art. 33º do 

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, bem como mandar submeter funcionários a juntas médicas; 
 
10. Autorizar termos de abertura e de encerramento de livros sujeitos a esta formalidade; 
 
11. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas a processos ou a 

documentos constantes de processos arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, com 
respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei, bem como a restituição de documentos aos interessados; 

 
12. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental necessários ao exercício da minha competência decisória; 
 
13. A competência para, no âmbito da Divisão de Aprovisionamento, autorizar a realização de despesas orçamentadas 

com a locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de € 25 000 ( vinte e cinco mil euros), bem como as 
competências atribuídas à entidade pública contratante pelo Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, quanto aos 
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procedimentos adjudicatórios que se contenham naquele limite, sempre com respeito pela disciplina de execução 
orçamental estabelecida na alínea d), alínea e) e alínea f) do Ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais), aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99 de 14 de 
Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000 de 2 de Dezembro, e o cumprimento estrito do estabelecido no Artigo 16.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. 

 
As competências agora delegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, bem 
assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo delegado. 
 
Poderá ainda o delegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer processo ou assunto, 
devendo, neste caso, o delegado abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que por qualquer forma sejam 
susceptíveis de alterar a situação existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências delegadas, deverá o delegado prestar ao delegante todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
 
As competências agora delegadas poderão, por sua vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se justifique e com 
autorização prévia do signatário. 
 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002. 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges 
 
 
 
 

DESPACHO PRES 30/02 
 

 
 

DESPACHO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

NO CHEFE DA DIVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL, 

SENHOR ARQUITECTO LUÍS FILIPE SANTOS GRAVE 
 
 

Por força do estabelecido no artigo 70º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e genericamente nos artigos 35º e 36º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
442/91, de 15 de Novembro, e ainda no n.º 3 do artigo 29º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho, e demais legislação 
habilitante, delego, pelo presente despacho, no Chefe da Divisão do Plano Director Municipal, Senhor Arquitecto Luís 
Filipe Santos Grave, as competências que seguidamente se discriminam para serem exercidas no âmbito da respectiva 
Divisão: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
 
2. Autorizar o gozo e acumulação de férias e aprovar o respectivo plano anual, com excepção das referentes ao pessoal 

dirigente; 
 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do Serviço, com excepção das referidas no artigo 71º do Estatuto Disciplinar dos 

Funcionários e Agentes da Administração Pública Central Regional e Local; 
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5. Autorizar a realização de trabalho extraordinário com respeito pelos limites impostos pelo n.º 1 do artigo 27º do 

Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, bem como autorizar a prestação de trabalho nocturno, em dias de descanso 
semanal, complementar e feriados, sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 

 
6. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando as informações neles constantes e a sua 

conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
7. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
8. Propor ao Departamento de Recursos Humanos a autorização do abono de vencimento de exercício perdido por 

motivo de doença, bem como o exercício de funções que dê lugar à reversão de vencimento de exercício; 
 
9. Solicitar ao Departamento dos Recursos Humanos a verificação domiciliária de doença nos termos do art. 33º do 

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, bem como mandar submeter funcionários a juntas médicas; 
 
10. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas a processos ou a 

documentos constantes de processos arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, com 
respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei, bem como a restituição de documentos aos interessados; 

 
11. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental necessários ao exercício da minha competência decisória; 
 
12. A competência para, no âmbito da Divisão do Plano Director Municipal, autorizar a realização de despesas 

orçamentadas com a locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de € 1 250 ( mil duzentos e cinquenta euros), 
bem como as competências atribuídas à entidade pública contratante pelo Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 
quanto aos procedimentos adjudicatórios que se contenham naquele limite, sempre com respeito pela disciplina de 
execução orçamental estabelecida na alínea d), alínea e) e alínea f) do Ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99 
de 14 de Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000 de 2 de Dezembro, e o cumprimento estrito do estabelecido no 
Artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. 

 
 
As competências agora delegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, bem 
assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo delegado. 
 
Poderá ainda o delegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer processo ou assunto, 
devendo, neste caso, o delegado abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que por qualquer forma sejam 
susceptíveis de alterar a situação existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências delegadas, deverá o delegado prestar ao delegante todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002. 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
(a) Manuel Varges 
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DESPACHO PRES 31/02 
 

 
 

DESPACHO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

NO DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA, 

SENHOR ENGENHEIRO LUÍS FILIPE BANITO GAMEIRO 
 
 

Por força do estabelecido no artigo 70º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, no n.º 3 do artigo 29º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho, nos artigos 5º n.º 2 e 4, 8º n.º 2, 11º n.º 9, 19º n.º 12 e 
75º todos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 
4 de Junho, e genericamente nos artigos 35º e 36º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro e demais legislação habilitante, delego, pelo presente despacho, no Senhor Director do 
Departamento de Gestão Urbanística, Senhor Engenheiro Luís Filipe Banito Gameiro, as competências que 
seguidamente se discriminam para serem exercidas no âmbito do respectivo Departamento: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
 
2. Autorizar o gozo e acumulação de férias e aprovar o respectivo plano anual, com excepção das referentes ao pessoal 

dirigente; 
 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do Serviço, com excepção das referidas no artigo 71º do Estatuto Disciplinar dos 

Funcionários e Agentes da Administração Pública Central Regional e Local; 
 
5. Autorizar a realização de trabalho extraordinário com respeito pelos limites impostos pelo n.º 1 do artigo 27º do 

Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, bem como autorizar a prestação de trabalho nocturno, em dias de descanso 
semanal, complementar e feriados, sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 

 
6. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando as informações neles constantes e a sua 

conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
7. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
8. Propor ao Departamento de Recursos Humanos a autorização do abono de vencimento de exercício perdido por 

motivo de doença, bem como o exercício de funções que dê lugar à reversão de vencimento de exercício; 
 
9. Solicitar ao Departamento de Recursos Humanos a verificação domiciliária de doença nos termos do art. 33º do 

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, bem como mandar submeter funcionários a juntas médicas; 
 
10. Autorizar termos de abertura e de encerramento de livros sujeitos a esta formalidade, designadamente livros de obra; 
 
11. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas a processos ou a 

documentos constantes de processos arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, com 
respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei; 

 
12. Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos a processos; 
 
13. Autorizar o registo de inscrição de técnicos; 
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14. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental necessários ao exercício da minha competência decisória; 
 
15. Conceder licenças de ocupação da via pública por motivo de obras;  
 
16. Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do cumprimento de formalidades burocráticas ou similares 

pelos interessados; 
 
17. Promover a publicação das decisões ou deliberações previstas no artigo 91º da Lei 169/99, de 18 de Setembro; 
 
18. A competência para autorizar a realização de despesas orçamentadas com a locação e aquisição de bens e serviços 

até ao limite de € 2 500 (dois mil e quinhentos euros), bem como as competências atribuídas à entidade pública 
contratante pelo Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, quanto aos procedimentos adjudicatórios que se contenham 
naquele limite, sempre com respeito pela disciplina de execução orçamental estabelecida na alínea d), alínea e) e 
alínea f) do Ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado pela Lei n.º 54-
A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99 de 14 de Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000 de 2 de 
Dezembro, e o cumprimento estrito do estabelecido no Artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho; 

 
19. Autorizar as obras de urbanização e os trabalhos de remodelação de terrenos em área abrangida por operação de 

loteamento e que não respeitem à criação ou remodelação de infra-estruturas sujeitas a legislação específica que exija 
a intervenção de entidades exteriores ao município no procedimento de aprovação dos respectivos projectos das 
especialidades; 

 
20. Autorizar a utilização de edifícios ou suas fracções, bem como as alterações à mesma, salvo nos situados em área não 

abrangida por operação de loteamento ou plano municipal de ordenamento do território, quando a utilização não tenha 
sido precedida de obras sujeitas a autorização ou licença administrativa; 

 
21. Dirigir a instrução dos procedimentos de controlo prévio das operações urbanísticas; 
 
22. Decidir as questões de ordem formal e processual que possam obstar ao conhecimento de qualquer pedido 

apresentado no âmbito do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 177/2001, de 4 de Junho; 

 
23. Proferir despacho de rejeição liminar do pedido, no prazo de oito dias a contar da respectiva apresentação, sempre que 

o requerimento não contenha a identificação do requerente, do pedido ou da localização da operação urbanística a 
realizar, bem como no caso de faltar documento instrutório exigível que seja indispensável ao conhecimento da 
pretensão; 

 
24. Proferir despacho de rejeição liminar, no prazo de quinze dias a contar da apresentação da do requerimento inicial, 

quando da análise dos elementos instrutórios resultar que o pedido é manifestamente contrário às normas legais e 
regulamentares aplicáveis; 

 
25. Notificar o requerente, no mesmo prazo de quinze dias, para corrigir ou completar o pedido, ficando suspensos os 

ulteriores termos do procedimento, caso sejam supríveis ou sanáveis as deficiências ou omissões verificadas e estas 
não possam ser oficiosamente supridas pelo responsável pela instrução do procedimento; 

 
26. Suspender o procedimento, salvo no que respeita às consultas a que refere o artigo 19º Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, se a decisão final 
depender da decisão de uma questão que seja da competência de outro órgão administrativo ou dos tribunais, até que 
o órgão ou tribunal competente se pronunciem, desse facto notificando o requerente; 

 
27. Promover as consultas às entidades que, nos termos da lei, devam emitir parecer, autorização ou aprovação 

relativamente às operações urbanísticas sujeitas a licenciamento; 
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28. Emitir alvarás exigidos por lei, na sequência da decisão ou deliberação que confiram esse direito; 
 
29. Proceder aos registos prediais de ónus de embargo e ordem de demolição, nos termos da lei aplicável. 
 
 
As competências agora delegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, bem 
assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo delegado. 
 
Poderá ainda o delegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer processo ou assunto, 
devendo, neste caso, o delegado abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que por qualquer forma sejam 
susceptíveis de alterar a situação existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências delegadas, deverá o delegado prestar ao delegante todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
 
As competências agora delegadas poderão, por sua vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se justifique e com 
autorização prévia do signatário. 
 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002. 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges 
 
 
 
 
 

DESPACHO PRES 32/02 
 

 
 

DESPACHO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

NO DIRECTOR DO DEPARTAMENTO JURÍDICO E ADMINISTRAÇÃO GERAL, 

SENHOR DR. HERNÂNI SILVINO VILELA BOAVENTURA 
 
 

Por força do estabelecido no artigo 70º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e genericamente nos artigos 35º e 36º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
442/91, de 15 de Novembro, e ainda no n.º 3 do artigo 29º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho, e demais legislação 
habilitante, delego, pelo presente despacho, no Senhor Director do Departamento Jurídico e Administração Geral, Dr. 
Hernâni Silvino Vilela Boaventura, as competências que seguidamente se discriminam para serem exercidas no âmbito 
da Secção de Apoio aos Órgão Municipais: 

 
Parte I 

 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
 
2. Autorizar o gozo e acumulação de férias e aprovar o respectivo plano anual, com excepção das referentes ao pessoal 

dirigente; 
 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
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4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do Serviço, com excepção das referidas no artigo 71º do Estatuto Disciplinar dos 
Funcionários e Agentes da Administração Pública Central Regional e Local; 

 
5. Autorizar a realização de trabalho extraordinário com respeito pelos limites impostos pelo n.º 1 do artigo 27º do 

Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, bem como autorizar a prestação de trabalho nocturno, em dias de descanso 
semanal, complementar e feriados, sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 

 
6. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando as informações neles constantes e a sua 

conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
7. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
8. Propor ao Departamento de Recursos Humanos a autorização do abono de vencimento de exercício perdido por 

motivo de doença, bem como o exercício de funções que dê lugar à reversão de vencimento de exercício; 
 
9. Solicitar ao Departamento de Recursos Humanos a verificação domiciliária de doença nos termos do art. 33º do 

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, bem como mandar submeter funcionários a juntas médicas; 
 
10. Autorizar termos de abertura e de encerramento de livros sujeitos a esta formalidade; 
 
11. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas a processos ou a 

documentos constantes de processos arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, com 
respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei, bem como a restituição de documentos aos interessados; 

 
12. Promover a publicação das deliberações previstas no artigo 91º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 
 
13. Promover o cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição e a publicação do respectivo relatório de avaliação;  
 
14. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental necessários ao exercício da minha competência decisória, bem 

como promover a instrução dos procedimentos administrativos necessários ao exercício pela Presidente da Assembleia 
Municipal da competência para a autorização da realização de despesas orçamentadas, nos termos e para os efeitos 
do n.º 2 do artigo 54º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

 
15. A competência para, no âmbito da Secção de Apoio aos Órgão Municipais, autorizar a realização de despesas 

orçamentadas com a locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de € 1 250 (mil duzentos e cinquenta euros), 
bem como as competências atribuídas à entidade pública contratante pelo Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 
quanto aos procedimentos adjudicatórios que se contenham naquele limite, sempre com respeito pela disciplina de 
execução orçamental estabelecida nas alíneas d), e) e f) do Ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais), aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99 de 14 de Setembro 
e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000 de 2 de Dezembro, e o cumprimento estrito do estabelecido no Artigo 16.º do Decreto-
Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. 

 
Parte II 

 
No exercício das suas competências de direcção e supervisão da Secção de Apoio aos Órgãos Municipais, cabe ainda ao 
dirigente: 
 
1. Promover a elaboração da ordem do dia das reuniões dos órgãos do Município, com base nos assuntos que para o 

efeito lhe forem indicados pelos respectivos presidentes; 
 
2. Assegurar a entrega da ordem do dia das sessões e das reuniões dos órgãos do Município dentro dos prazos 

legalmente prescritos, enviando, em simultâneo, a respectiva documentação; 
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3. Assegurar o apoio administrativo às reuniões da Câmara Municipal, bem como tudo o que respeite à elaboração das 
actas e respectivas minutas; 

 
4. Assegurar o conveniente apoio ao funcionamento da Assembleia Municipal, mormente no que respeita ao respectivo 

expediente e elaboração de actas e respectivas minutas; 
 
5. Enviar à mesa da Assembleia Municipal as respostas aos pedidos de informação por esta requeridos; 
 
6. Assegurar a conveniente disposição física do mobiliário para cada sessão ou reunião dos Órgão Municipais. 
 
As competências delegadas pelo presente despacho poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo delegado. 
 
Poderá ainda o delegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer processo ou assunto, 
devendo, neste caso, o delegado abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que por qualquer forma sejam 
susceptíveis de alterar a situação existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências delegadas, deverá o delegado prestar ao delegante todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002. 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges 
 
 
 
 
 

DESPACHO PRES 33/02 
 

 
 

DESPACHO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

NA CHEFE DA DIVISÃO DE PROJECTOS ESPECIAIS DE MOBILIDADE URBANA, 

SENHORA ENGENHEIRA MARIA TERESA FONSECA REIS 
 
 

Por força do estabelecido no artigo 70º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e genericamente nos artigos 35º e 36º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
442/91, de 15 de Novembro, e ainda no n.º 3 do artigo 29º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho, e demais legislação 
habilitante, delego, pelo presente despacho, na Chefe da Divisão de Projectos Especiais de Mobilidade Urbana, 
Senhora Engenheira Maria Teresa Fonseca Reis, as competências que seguidamente se discriminam para serem 
exercidas no âmbito da respectiva Divisão: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
 
2. Autorizar o gozo e acumulação de férias e aprovar o respectivo plano anual, com excepção das referentes ao pessoal 

dirigente; 
 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
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4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do Serviço, com excepção das referidas no artigo 71º do Estatuto Disciplinar dos 
Funcionários e Agentes da Administração Pública Central Regional e Local; 

 
5. Autorizar a realização de trabalho extraordinário com respeito pelos limites impostos pelo n.º 1 do artigo 27º do 

Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, bem como autorizar a prestação de trabalho nocturno, em dias de descanso 
semanal, complementar e feriados, sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 

 
6. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando as informações neles constantes e a sua 

conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
7. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
8. Propor ao Departamento de Recursos Humanos a autorização do abono de vencimento de exercício perdido por 

motivo de doença, bem como o exercício de funções que dê lugar à reversão de vencimento de exercício; 
 
9. Solicitar ao Departamento dos Recursos Humanos a verificação domiciliária de doença nos termos do art. 33º do 

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, bem como mandar submeter funcionários a juntas médicas; 
 
10. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas a processos ou a 

documentos constantes de processos arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, com 
respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei, bem como a restituição de documentos aos interessados; 

 
11. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental necessários ao exercício da minha competência decisória; 
 
12. A competência para, no âmbito da Divisão de Projectos Especiais de Mobilidade Urbana, autorizar a realização de 

despesas orçamentadas com a locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de € 1 250 (mil duzentos e 
cinquenta euros), bem como as competências atribuídas à entidade pública contratante pelo Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de Junho, quanto aos procedimentos adjudicatórios que se contenham naquele limite, sempre com respeito pela 
disciplina de execução orçamental estabelecida na alínea d), alínea e) e alínea f) do Ponto 2.3.4 do POCAL (Plano 
Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 
162/99 de 14 de Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000 de 2 de Dezembro, e o cumprimento estrito do estabelecido 
no Artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. 

 
As competências agora delegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, bem 
assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo delegado. 
 
Poderá ainda o delegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer processo ou assunto, 
devendo, neste caso, o delegado abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que por qualquer forma sejam 
susceptíveis de alterar a situação existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências delegadas, deverá o delegado prestar ao delegante todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
 
 
Odivelas, 18 de Fevereiro de 2002. 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
(a) Manuel Varges 
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DESPACHO N.º 34/PRES/02 

 

 
 

No exercício das minhas competências próprias, em conformidade com a alínea b) do n.º 2, do artigo 68º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugado com o disposto no art.º 
67 do Regulamento Orgânico do Município de Odivelas, designo o licenciado em Direito Sr. Dr. Hernâni Silvino Vilela 
Boaventura, Notário Privativo do Município de Odivelas, o qual passará, a partir da presente data, a lavrar os actos 
notariais expressamente previstos pelo Código do Notariado. 
 
 
Odivelas,18 de Fevereiro de 2002 

 
O Presidente 

(a) Manuel Varges 
 
 
 
 

DESPACHO PRES 35/02 
 

 
 

Visando a constituição do meu Gabinete de Apoio Pessoal, nomeio, nos termos da alínea a) do n.º1 do artigo 73° e do 
número 3 do artigo 74° ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, com 
efeitos a partir da presente data, a Sra. Dra. Graça Maria Nobre Gualdino Dias Teixeira para o cargo de Chefe de Gabinete. 
 
Odivelas, 18 de Fevereiro de 2002. 

 
O Presidente da Câmara Municipal, 

(a) Manuel Varges 
 
 
 
 

DESPACHO PRES 36/02 
 

 
 

DESPACHO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
NA CHEFE DO SEU GABINETE DE APOIO PESSOAL, 

SENHORA DRA. GRAÇA MARIA NOBRE GUALDINO DIAS TEIXEIRA 
 

Por força do estabelecido no n.º 4 do artigo 73º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, e genericamente nos artigo 35º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
442/91, de 15 de Setembro, bem como no Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, aplicável nos termos do n.º 6 do artigo 
74º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delego, pelo presente 
despacho, na Chefe do Gabinete da Presidência, Senhora Dra. Graça Maria Nobre Gualdino Dias Teixeira, as 
competências para a coordenação e direcção do Gabinete, bem assim como as competências para a coordenação 
da Divisão de Planeamento, que em seguida se discriminam: 
 
 
I. NO ÂMBITO DA CHEFIA DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
 
1. Coordenar e dirigir o Gabinete da Presidência e estabelecer a ligação com todas as unidades orgânicas do Município, 

bem assim como com quaisquer entidades oficiais ou particulares, de acordo com as minhas instruções; 
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2. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com a locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de € 
2500 (dois mil e quinhentos euros), bem como as competências atribuídas à entidade pública contratante pelo Decreto-
Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, quanto aos procedimentos adjudicatórios que se contenham naquele limite, bem como 
autorizar o respectivo pagamento; 

 
3. Assinar a correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
 
 
II. NO ÂMBITO DA COORDENAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEAMENTO 
 
Com o objectivo da consecução das atribuições da Divisão de Planeamento, estabelecidas no Artigo 34.º do ROMO, delego, 
ainda, as seguintes competências: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
 
2. Autorizar o gozo e acumulação de férias e aprovar o respectivo plano anual; 
 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do Serviço, com excepção das referidas no artigo 71º do Estatuto Disciplinar dos 

Funcionários e Agentes da Administração Pública Central Regional e Local; 
 
5. Autorizar a realização de trabalho extraordinário com respeito pelos limites impostos pelo n.º 1 do artigo 27º do 

Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, bem como autorizar a prestação de trabalho nocturno, em dias de descanso 
semanal, complementar e feriados, sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 

 
6. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando as informações neles constantes e a sua 

conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
7. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
8. Propor ao Departamento de Recursos Humanos a autorização do abono de vencimento de exercício perdido por 

motivo de doença, bem como o exercício de funções que dê lugar à reversão de vencimento de exercício; 
 
9. Solicitar ao Departamento de Recursos Humanos a verificação domiciliária de doença nos termos do art. 33º do 

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, bem como mandar submeter funcionários a juntas médicas; 
 
10. Autorizar termos de abertura e de encerramento de livros sujeitos a esta formalidade; 
 
11. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas a processos ou a 

documentos constantes de processos arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, com 
respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei, bem como a restituição de documentos aos interessados; 

 
12. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental necessários ao exercício da minha competência decisória; 
 
13. Autorizar, no âmbito da Divisão de Planeamento, a realização de despesas orçamentadas com a locação e aquisição 

de bens e serviços até ao limite de € 2500 (dois mil e quinhentos euros), bem como as competências atribuídas à 
entidade pública contratante pelo Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, quanto aos procedimentos adjudicatórios que 
se contenham naquele limite sempre com respeito pela disciplina de execução orçamental estabelecida na alínea d), 
alínea e) e alínea f) do Ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado pela 
Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99 de 14 de Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000 de 
2 de Dezembro, e o cumprimento estrito do estabelecido no Artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e 
ainda a competência para autorizar o respectivo pagamento; 
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14. Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir os procedimentos administrativos, com o objectivo de preparar o 
exercício da minha competência decisória; 

 
15. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental necessários ao exercício da minha competência decisória; 
 
 
III. NO ÂMBITO DA AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS 
 
Mais delego na Senhora Chefe de Gabinete, as competências para autorizar o pagamento das despesas realizadas nas 
condições legais, até ao valor de € 25 000 (vinte e cinco mil euros) e para autorizar o pagamento de despesas em 
cumprimento de contratos de adesão previamente autorizados com correcto cabimento legal no orçamento em vigor. 
 
As competências agora delegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, bem 
assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo delegado. 
 
Poderá ainda o delegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer processo ou assunto, 
devendo, neste caso, o delegado abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que por qualquer forma sejam 
susceptíveis de alterar a situação existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências delegadas, deverá o delegado prestar ao delegante todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
 
Odivelas, 18 de Fevereiro de 2002. 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
(a) Manuel Varges 

 
 
 
 

DESPACHO PRES 37/02 
 

 
 

DESPACHO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
NA ADJUNTA DO SEU GABINETE DE APOIO PESSOAL, 

SENHORA DRA. MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA ALMEIDA 
 

Por força do estabelecido no n.º 4 do artigo 73º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, e genericamente nos artigo 35º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
442/91, de 15 de Setembro, bem como no Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, aplicável nos termos do n.º 6 do artigo 
74º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delego, pelo presente 
despacho, na Adjunta do meu Gabinete de Apoio Pessoal, Senhora Dra. Maria de Fátima de Sousa Almeida as 
competências que a seguir se descriminam: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
 
2. Recepcionar e encaminhar correspondência para os vários departamentos e gabinetes do Município; 
 
3. Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir os procedimentos administrativos, com o objectivo de preparar o 

exercício da minha competência decisória; 
 
4. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental necessários ao exercício da minha competência decisória; 
 
5. Assinar convites, notificações de audiências prévias e decisões de adjudicação no âmbito de procedimentos de 

empreitada, locação e aquisição de bens e serviços, nos termos legais; 
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6. Solicitar ao Departamento Financeiro e de Aprovisionamento a classificação, cativação, cabimentação e compromisso 

de todas as despesas a autorizar nos termos do POCAL; 
 
7. Promover a publicação das minhas decisões destinadas a terem eficácia externa, nos termos do artigo 91.º da Lei n.º 

169/99, de 8 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 
 
8. Mandar afixar os éditos de inquéritos administrativos no âmbito das empreitadas de obras públicas. 
 
 
As competências agora delegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, bem 
assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo delegado. 
 
Poderá ainda o delegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer processo ou assunto, 
devendo, neste caso, o delegado abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que por qualquer forma sejam 
susceptíveis de alterar a situação existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências delegadas, deverá o delegado prestar ao delegante todas as informações solicitadas. 
 
Odivelas, 18 de Fevereiro de 2002. 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 38/2002 
 

 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos Municipais, e em cumprimento das atribuições legais cometidas à Câmara 
Municipal, foi aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro corrente, o Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas (ROMO); 
 
Considerando que desde a cessação do regime de instalação, ocorrida em 4 de Janeiro último, as funções dirigentes vêm 
sendo asseguradas em regime de gestão corrente; 
 
Considerando, também, que, com a aprovação do ROMO, estão criadas as condições que permitem proceder a novas 
nomeações; 
 
Considerando, finalmente, que é urgente a necessidade de assegurar em definitivo o funcionamento normal dos Serviços; 
 
NOMEIO, ao abrigo do disposto no art.º 4º, n.os 1, al.s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado, 
designadamente, com os artigos 1º e 6º, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, diploma que procede a 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 49/99, em regime de comissão de serviço, por um ano, com efeitos a partir da 
data do presente despacho, Rita Luísa da Silva Niza Meira Jesus, Engenheira do Ambiente de 1ª classe, do quadro de 
pessoal da Câmara Municipal de Loures, no cargo de Chefe da Divisão de Qualificação Ambiental. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges 
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DESPACHO N.º 39/2002 

 

 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos Municipais, e em cumprimento das atribuições legais cometidas à Câmara 
Municipal, foi aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro corrente, o Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas (ROMO); 
 
Considerando que desde a cessação do regime de instalação, ocorrida em 4 de Janeiro último, as funções dirigentes vêm 
sendo asseguradas em regime de gestão corrente; 
 
Considerando, também, que, com a aprovação do ROMO, estão criadas as condições que permitem proceder a novas 
nomeações; 
 
Considerando, finalmente, que é urgente a necessidade de assegurar em definitivo o funcionamento normal dos Serviços; 
 
NOMEIO, ao abrigo do disposto no art.º 4º, n.os 1, al.s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado, 
designadamente, com os artigos 1º e 6º, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, diploma que procede a 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 49/99, em regime de comissão de serviço, por um ano, com efeitos a partir da 
data do presente despacho, Maria João Costa Batista Nabais, Técnica Superior Veterinária de 2ª classe, do quadro de 
pessoal da Câmara Municipal de Amadora, no cargo de Chefe da Divisão de Veterinária Municipal. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges 

 
 
 
 

DESPACHO N.º 40/2002 
 

 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos Municipais, e em cumprimento das atribuições legais cometidas à Câmara 
Municipal, foi aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro corrente, o Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas (ROMO); 
 
Considerando que desde a cessação do regime de instalação, ocorrida em 4 de Janeiro último, as funções dirigentes vêm 
sendo asseguradas em regime de gestão corrente; 
 
Considerando, também, que, com a aprovação do ROMO, estão criadas as condições que permitem proceder a novas 
nomeações; 
 
Considerando, finalmente, que é urgente a necessidade de assegurar em definitivo o funcionamento normal dos Serviços; 
 
NOMEIO, ao abrigo do disposto no art.º 4º, n.os 1, al.s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado, 
designadamente, com os artigos 1º e 6º, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, diploma que procede a 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 49/99, em regime de comissão de serviço, por um ano, com efeitos a partir da 
data do presente despacho, Isabel Maria Costa Valentim Ferreira Espada, Técnica Superior de Antropologia de 1ª classe, 
do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Loures, no cargo de Chefe da Divisão de Assuntos Sociais. 
 
Odivelas, 18 de Fevereiro de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges 
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DESPACHO N.º 41/2002 

 

 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos Municipais, e em cumprimento das atribuições legais cometidas à Câmara 
Municipal, foi aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro corrente, o Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas (ROMO); 
 
Considerando que desde a cessação do regime de instalação, ocorrida em 4 de Janeiro último, as funções dirigentes vêm 
sendo asseguradas em regime de gestão corrente; 
 
Considerando, também, que, com a aprovação do ROMO, estão criadas as condições que permitem proceder a novas 
nomeações; 
 
Considerando, finalmente, que é urgente a necessidade de assegurar em definitivo o funcionamento normal dos Serviços; 
 
NOMEIO, ao abrigo do disposto no art.º 4º, n.os 1, al.s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado, 
designadamente, com os artigos 1º e 6º, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, diploma que procede a 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 49/99, em regime de comissão de serviço, por um ano, com efeitos a partir da 
data do presente despacho, João Manuel dos Santos Pessoa Fernandes, Técnico Superior de Economia Assessor, do 
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Loures, no cargo de Director do Departamento Financeiro e de 
Aprovisionamento. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges 

 
 
 
 

DESPACHO N.º 42/2002 
 

 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos Municipais, e em cumprimento das atribuições legais cometidas à Câmara 
Municipal, foi aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro corrente, o Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas (ROMO);  
 
Considerando que desde a cessação do regime de instalação, ocorrida em 4 de Janeiro último, as funções dirigentes vêm 
sendo asseguradas em regime de gestão corrente; 
 
Considerando, também, que, com a aprovação do ROMO, estão criadas as condições que permitem proceder a novas 
nomeações; 
 
Considerando, finalmente, que é urgente a necessidade de assegurar em definitivo o funcionamento normal dos Serviços; 
 
NOMEIO, ao abrigo do disposto no art.º 4º, n.os 1, al.s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado, 
designadamente, com os artigos 1º e 6º, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, diploma que procede a 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 49/99, em regime de comissão de serviço, por um ano, com efeitos a partir da 
data do presente despacho, Ana Cristina Becquart Mota Monteiro, Técnica Superior de Gestão de 1ª classe, do quadro 
de pessoal da Câmara Municipal de Loures, no cargo de Chefe da Divisão Financeira. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges 
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DESPACHO N.º 43/2002 

 

 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos Municipais, e em cumprimento das atribuições legais cometidas à Câmara 
Municipal, foi aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro corrente, o Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas (ROMO); 
 
Considerando que desde a cessação do regime de instalação, ocorrida em 4 de Janeiro último, as funções dirigentes vêm 
sendo asseguradas em regime de gestão corrente; 
 
Considerando, também, que, com a aprovação do ROMO, estão criadas as condições que permitem proceder a novas 
nomeações; 
 
Considerando, finalmente, que é urgente a necessidade de assegurar em definitivo o funcionamento normal dos Serviços; 
 
NOMEIO, ao abrigo do disposto no art.º 4º, n.os 1, al.s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado, 
designadamente, com os artigos 1º e 6º, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, diploma que procede a 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 49/99, em regime de comissão de serviço, por um ano, com efeitos a partir da 
data do presente despacho, Maria Manuela Dias dos Santos Henriques, Arquitecta de 1ª classe, do quadro de pessoal da 
Câmara Municipal de Lisboa, no cargo de Chefe da Divisão de Projectos Comparticipados. 
 
Odivelas, 18 de Fevereiro de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges 

 
 
 
 

DESPACHO N.º 44/2002 
 

 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos Municipais, e em cumprimento das atribuições legais cometidas à Câmara 
Municipal, foi aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro corrente, o Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas (ROMO); 
 
Considerando que desde a cessação do regime de instalação, ocorrida em 4 de Janeiro último, as funções dirigentes vêm 
sendo asseguradas em regime de gestão corrente; 
 
Considerando, também, que, com a aprovação do ROMO, estão criadas as condições que permitem proceder a novas 
nomeações; 
 
Considerando, finalmente, que é urgente a necessidade de assegurar em definitivo o funcionamento normal dos Serviços; 
 
NOMEIO, ao abrigo do disposto no art.º 4º, n.os 1, al.s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado, 
designadamente, com os artigos 1º e 6º, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, diploma que procede a 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 49/99, em regime de comissão de serviço, por um ano, com efeitos a partir da 
data do presente despacho, Luís Filipe Banito Gameiro, Professor, do quadro de pessoal da Escola Secundária de 
Sacavém, no cargo de Director do Departamento de Gestão Urbanística. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges 
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DESPACHO N.º 45/2002 

 

 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos Municipais, e em cumprimento das atribuições legais cometidas à Câmara 
Municipal, foi aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro corrente, o Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas (ROMO); 
 
Considerando que desde a cessação do regime de instalação, ocorrida em 4 de Janeiro último, as funções dirigentes vêm 
sendo asseguradas em regime de gestão corrente; 
 
Considerando, também, que, com a aprovação do ROMO, estão criadas as condições que permitem proceder a novas 
nomeações; 
 
Considerando, finalmente, que é urgente a necessidade de assegurar em definitivo o funcionamento normal dos Serviços; 
 
NOMEIO, ao abrigo do disposto no art.º 4º, n.os 1, al.s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado, 
designadamente, com os artigos 1º e 6º, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, diploma que procede a 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 49/99, em regime de comissão de serviço, por um ano, com efeitos a partir da 
data do presente despacho, Florinda Rosa Pisco Lixa, Arquitecta Assessor, do quadro de pessoal da Câmara Municipal 
de Loures, no cargo de Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges 

 
 
 
 

DESPACHO N.º 46/2002 
 

 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos Municipais, e em cumprimento das atribuições legais cometidas à Câmara 
Municipal, foi aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro corrente, o Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas (ROMO); 
 
Considerando que desde a cessação do regime de instalação, ocorrida em 4 de Janeiro último, as funções dirigentes vêm 
sendo asseguradas em regime de gestão corrente; 
 
Considerando, também, que, com a aprovação do ROMO, estão criadas as condições que permitem proceder a novas 
nomeações; 
 
Considerando, finalmente, que é urgente a necessidade de assegurar em definitivo o funcionamento normal dos Serviços; 
 
NOMEIO, ao abrigo do disposto no art.º 4º, n.os 1, al. s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado, 
designadamente, com os artigos 1º e 6º, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, diploma que procede a 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 49/99, em regime de comissão de serviço, por um ano, com efeitos a partir da 
data do presente despacho, Alcides Teixeira Pinto, Arquitecto Principal, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de 
Loures, no cargo de Chefe da Divisão de Fiscalização Urbanística. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges 
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DESPACHO N.º 47/2002 

 

 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos Municipais, e em cumprimento das atribuições legais cometidas à Câmara 
Municipal, foi aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro corrente, o Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas (ROMO); 
 
Considerando que desde a cessação do regime de instalação, ocorrida em 4 de Janeiro último, as funções dirigentes vêm 
sendo asseguradas em regime de gestão corrente; 
 
Considerando, também, que, com a aprovação do ROMO, estão criadas as condições que permitem proceder a novas 
nomeações; 
 
Considerando, finalmente, que é urgente a necessidade de assegurar em definitivo o funcionamento normal dos Serviços; 
 
NOMEIO, ao abrigo do disposto no art.º 4º, n.os 1, al.s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado, 
designadamente, com os artigos 1º e 6º, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, diploma que procede a 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 49/99, em regime de comissão de serviço, por um ano, com efeitos a partir da 
data do presente despacho, Carlos Lopes Cordeiro, Arquitecto Assessor Principal, do quadro de pessoal da Câmara 
Municipal de Loures, no cargo de Chefe da Divisão de Licenciamento de Obras. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges 

 
 
 
 

DESPACHO N.º 48/2002 
 

 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos Municipais, e em cumprimento das atribuições legais cometidas à Câmara 
Municipal, foi aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro corrente, o Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas (ROMO); 
 
Considerando que desde a cessação do regime de instalação, ocorrida em 4 de Janeiro último, as funções dirigentes vêm 
sendo asseguradas em regime de gestão corrente; 
 
Considerando, também, que, com a aprovação do ROMO, estão criadas as condições que permitem proceder a novas 
nomeações; 
 
Considerando, finalmente, que é urgente a necessidade de assegurar em definitivo o funcionamento normal dos Serviços; 
 
NOMEIO, ao abrigo do disposto no art.º 4º, n.os 1, al.s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado, 
designadamente, com os artigos 1º e 6º, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, diploma que procede a 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 49/99, em regime de comissão de serviço, por um ano, com efeitos a partir da 
data do presente despacho, José Pedro Silva Pereira Moura Mesquita, Arquitecto Assessor, do quadro de pessoal da 
Câmara Municipal de Loures, no cargo de Chefe da Divisão de Recuperação e Legalização de AUGI’s. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges 
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DESPACHO N.º 49/2002 
 

 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos Municipais, e em cumprimento das atribuições legais cometidas à Câmara 
Municipal, foi aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro corrente, o Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas (ROMO); 
 
Considerando que desde a cessação do regime de instalação, ocorrida em 4 de Janeiro último, as funções dirigentes vêm 
sendo asseguradas em regime de gestão corrente; 
 
Considerando, também, que, com a aprovação do ROMO, estão criadas as condições que permitem proceder a novas 
nomeações; 
 
Considerando, finalmente, que é urgente a necessidade de assegurar em definitivo o funcionamento normal dos Serviços; 
 
NOMEIO, ao abrigo do disposto no art.º 4º, n.os 1, al.s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado, 
designadamente, com os artigos 1º e 6º, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, diploma que procede a 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 49/99, em regime de comissão de serviço, por um ano, com efeitos a partir da 
data do presente despacho, Hernâni Silvino Vilela Boaventura, Professor, do quadro de pessoal da Escola de Assafora, 
no cargo de Director do Departamento Jurídico e Administração Geral. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges 

 
 
 

DESPACHO N.º 50/2002 
 

 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos Municipais, e em cumprimento das atribuições legais cometidas à Câmara 
Municipal, foi aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro corrente, o Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas (ROMO); 
 
Considerando que desde a cessação do regime de instalação, ocorrida em 4 de Janeiro último, as funções dirigentes vêm 
sendo asseguradas em regime de gestão corrente; 
 
Considerando, também, que, com a aprovação do ROMO, estão criadas as condições que permitem proceder a novas 
nomeações; 
 
Considerando, finalmente, que é urgente a necessidade de assegurar em definitivo o funcionamento normal dos Serviços; 
 
NOMEIO, ao abrigo do disposto no art.º 4º, n.os 1, al.s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado, 
designadamente, com os artigos 1º e 6º, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, diploma que procede a 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 49/99, em regime de comissão de serviço, por um ano, com efeitos a partir da 
data do presente despacho, Elisabete Maria Campos Lucas, Técnica Superior Jurista de 1ª classe, do quadro de pessoal 
da Câmara Municipal de Loures, no cargo de Chefe da Divisão de Fiscalização e Polícia Municipal. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges 
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DESPACHO N.º 51/2002 

 

 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos Municipais, e em cumprimento das atribuições legais cometidas à Câmara 
Municipal, foi aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro corrente, o Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas (ROMO); 
 
Considerando que desde a cessação do regime de instalação, ocorrida em 4 de Janeiro último, as funções dirigentes vêm 
sendo asseguradas em regime de gestão corrente; 
 
Considerando, também, que, com a aprovação do ROMO, estão criadas as condições que permitem proceder a novas 
nomeações; 
 
Considerando, finalmente, que é urgente a necessidade de assegurar em definitivo o funcionamento normal dos Serviços; 
 
NOMEIO, ao abrigo do disposto no art.º 4º, n.os 1, al.s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado, 
designadamente, com os artigos 1º e 6º, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, diploma que procede a 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 49/99, em regime de comissão de serviço, por um ano, com efeitos a partir da 
data do presente despacho, Luís Manuel da Conceição Jorge, Engenheiro Civil Assessor Principal, do quadro de pessoal 
da Câmara Municipal de Loures, no cargo de Director do Departamento de Obras Municipais. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges 

 
 
 
 

DESPACHO N.º 52/2002 
 

 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos Municipais, e em cumprimento das atribuições legais cometidas à Câmara 
Municipal, foi aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro corrente, o Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas (ROMO); 
 
Considerando que desde a cessação do regime de instalação, ocorrida em 4 de Janeiro último, as funções dirigentes vêm 
sendo asseguradas em regime de gestão corrente; 
 
Considerando, também, que, com a aprovação do ROMO, estão criadas as condições que permitem proceder a novas 
nomeações; 
 
Considerando, finalmente, que é urgente a necessidade de assegurar em definitivo o funcionamento normal dos Serviços; 
 
NOMEIO, ao abrigo do disposto no art.º 4º, n.os 1, al.s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado, 
designadamente, com os artigos 1º e 6º, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, diploma que procede a 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 49/99, em regime de comissão de serviço, por um ano, com efeitos a partir da 
data do presente despacho, António Gomes Mendes Lopes, Engenheiro Civil Assessor, do quadro de pessoal da Câmara 
Municipal de Loures, no cargo de Chefe da Divisão de Equipamentos Colectivos. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges 
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DESPACHO N.º 53/2002 

 

 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos Municipais, e em cumprimento das atribuições legais cometidas à Câmara 
Municipal, foi aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro corrente, o Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas (ROMO); 
 
Considerando que desde a cessação do regime de instalação, ocorrida em 4 de Janeiro último, as funções dirigentes vêm 
sendo asseguradas em regime de gestão corrente; 
 
Considerando, também, que, com a aprovação do ROMO, estão criadas as condições que permitem proceder a novas 
nomeações; 
 
Considerando, finalmente, que é urgente a necessidade de assegurar em definitivo o funcionamento normal dos Serviços; 
 
NOMEIO, ao abrigo do disposto no art.º 4º, n.os 1, al.s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado, 
designadamente, com os artigos 1º e 6º, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, diploma que procede a 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 49/99, em regime de comissão de serviço, por um ano, com efeitos a partir da 
data do presente despacho, Orlando Manuel Gomes da Silva, Arquitecto Principal, do quadro de pessoal da Câmara 
Municipal de Loures, no cargo de Chefe da Divisão de Estudos e Projectos. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges 

 
 
 
 

DESPACHO N.º 54/2002 
 

 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos Municipais, e em cumprimento das atribuições legais cometidas à Câmara 
Municipal, foi aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro corrente, o Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas (ROMO); 
 
Considerando que desde a cessação do regime de instalação, ocorrida em 4 de Janeiro último, as funções dirigentes vêm 
sendo asseguradas em regime de gestão corrente;  
 
Considerando, também, que, com a aprovação do ROMO, estão criadas as condições que permitem proceder a novas 
nomeações; 
 
Considerando, finalmente, que é urgente a necessidade de assegurar em definitivo o funcionamento normal dos Serviços; 
 
NOMEIO, ao abrigo do disposto no art.º 4.º, n.os 1, al.s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado, 
designadamente, com os artigos 1º e 6º, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, diploma que procede a 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 49/99, em regime de comissão de serviço, por um ano, com efeitos a partir da 
data do presente despacho, José Manuel Cabral Mateus da Fonseca, Engenheiro Civil de 1ª classe, do quadro de pessoal 
da Câmara Municipal de Loures, no cargo de Chefe da Divisão de Infra-Estruturas e Espaços Urbanos. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges 
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DESPACHO N.º 55/2002 

 

 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos Municipais, e em cumprimento das atribuições legais cometidas à Câmara 
Municipal, foi aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro corrente, o Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas (ROMO); 
 
Considerando que desde a cessação do regime de instalação, ocorrida em 4 de Janeiro último, as funções dirigentes vêm 
sendo asseguradas em regime de gestão corrente; 
 
Considerando, também, que, com a aprovação do ROMO, estão criadas as condições que permitem proceder a novas 
nomeações; 
 
Considerando, finalmente, que é urgente a necessidade de assegurar em definitivo o funcionamento normal dos Serviços; 
 
NOMEIO, ao abrigo do disposto no art.º 4º, n.os 1, al.s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado, 
designadamente, com os artigos 1º e 6º, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, diploma que procede a 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 49/99, em regime de comissão de serviço, por um ano, com efeitos a partir da 
data do presente despacho, Luís Filipe dos Santos Grave, Arquitecto Assessor, do quadro de pessoal da Câmara 
Municipal de Loures, no cargo de Chefe da Divisão do Plano Director Municipal. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges 

 
 
 
 

DESPACHO N.º 56/2002 
 

 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos Municipais, e em cumprimento das atribuições legais cometidas à Câmara 
Municipal, foi aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro corrente, o Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas (ROMO); 
 
Considerando que desde a cessação do regime de instalação, ocorrida em 4 de Janeiro último, as funções dirigentes vêm 
sendo asseguradas em regime de gestão corrente; 
 
Considerando, também, que, com a aprovação do ROMO, estão criadas as condições que permitem proceder a novas 
nomeações; 
 
Considerando, finalmente, que é urgente a necessidade de assegurar em definitivo o funcionamento normal dos Serviços; 
 
NOMEIO, ao abrigo do disposto no art.º 4º, n.os 1, al.s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado, 
designadamente, com os artigos 1º e 6º, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, diploma que procede a 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 49/99, em regime de comissão de serviço, por um ano, com efeitos a partir da 
data do presente despacho, Maria Teresa da Fonseca Reis, Engenheira Civil Principal, do quadro de pessoal da Câmara 
Municipal de Loures, no cargo de Chefe da Divisão de Projectos Especiais e Mobilidade Urbana. 
 
Odivelas, 18 de Fevereiro de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges 
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DESPACHO N.º 57/2002 

 

 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos Municipais, e em cumprimento das atribuições legais cometidas à Câmara 
Municipal, foi aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro corrente, o Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas (ROMO); 
 
Considerando que desde a cessação do regime de instalação, ocorrida em 4 de Janeiro último, as funções dirigentes vêm 
sendo asseguradas em regime de gestão corrente; 
 
Considerando, também, que, com a aprovação do ROMO, estão criadas as condições que permitem proceder a novas 
nomeações; 
 
Considerando, finalmente, que é urgente a necessidade de assegurar em definitivo o funcionamento normal dos Serviços; 
 
NOMEIO, ao abrigo do disposto no art.º 4º, n.os 1, al.s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado, 
designadamente, com os artigos 1º e 6º, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, diploma que procede a 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 49/99, em regime de comissão de serviço, por um ano, com efeitos a partir da 
data do presente despacho, Maria Margarida Santos de Freitas, Técnica Superior de Finanças, Organização e Gestão de 
1ª classe, do quadro de pessoal dos Serviços Municipalizados de Loures, no cargo de Directora do Departamento de 
Recursos Humanos. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges 

 
 
 
 

DESPACHO N.º 58/2002 
 

 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos Municipais, e em cumprimento das atribuições legais cometidas à Câmara 
Municipal, foi aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro corrente, o Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas (ROMO); 
 
Considerando que desde a cessação do regime de instalação, ocorrida em 4 de Janeiro último, as funções dirigentes vêm 
sendo asseguradas em regime de gestão corrente; 
 
Considerando, também, que, com a aprovação do ROMO, estão criadas as condições que permitem proceder a novas 
nomeações; 
 
Considerando, finalmente, que é urgente a necessidade de assegurar em definitivo o funcionamento normal dos Serviços; 
 
NOMEIO, ao abrigo do disposto no art.º 4º, n.os 1, al.s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado, 
designadamente, com os artigos 1º e 6º, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, diploma que procede a 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 49/99, em regime de comissão de serviço, por um ano, com efeitos a partir da 
data do presente despacho, Luís Romeu Aragão, Chefe de Repartição, do quadro de pessoal da Biblioteca Nacional, 
integrando formalmente o mapa de pessoal com a categoria de Técnico Superior de 1ª classe, no cargo de Chefe da 
Divisão de Gestão e Administração de Pessoal. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges 
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DESPACHO N.º 59/2002 

 

 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos Municipais, e em cumprimento das atribuições legais cometidas à Câmara 
Municipal, foi aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro corrente, o Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas (ROMO); 
 
Considerando que desde a cessação do regime de instalação, ocorrida em 4 de Janeiro último, as funções dirigentes vêm 
sendo asseguradas em regime de gestão corrente; 
 
Considerando, também, que, com a aprovação do ROMO, estão criadas as condições que permitem proceder a novas 
nomeações; 
 
Considerando, finalmente, que é urgente a necessidade de assegurar em definitivo o funcionamento normal dos Serviços; 
 
NOMEIO, ao abrigo do disposto no art.º 4º, n.os 1, al.s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado, 
designadamente, com os artigos 1º e 6º, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, diploma que procede a 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 49/99, em regime de comissão de serviço, por um ano, com efeitos a partir da 
data do presente despacho, Fernando Ribeiro Lopes, Médico Clínico Geral, do quadro de pessoal da Sub-Região de 
Saúde de Lisboa, no cargo de Director do Departamento Sócio-Cultural. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges 

 
 
 
 

DESPACHO N.º 60/2002 
 

 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos Municipais, e em cumprimento das atribuições legais cometidas à Câmara 
Municipal, foi aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro corrente, o Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas (ROMO); 
 
Considerando que desde a cessação do regime de instalação, ocorrida em 4 de Janeiro último, as funções dirigentes vêm 
sendo asseguradas em regime de gestão corrente; 
 
Considerando, também, que, com a aprovação do ROMO, estão criadas as condições que permitem proceder a novas 
nomeações; 
 
Considerando, finalmente, que é urgente a necessidade de assegurar em definitivo o funcionamento normal dos Serviços; 
 
NOMEIO, ao abrigo do disposto no art.º 4º, n.os 1, al.s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado, 
designadamente, com os artigos 1º e 6º, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, diploma que procede a 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 49/99, em regime de comissão de serviço, por um ano, com efeitos a partir da 
data do presente despacho, Rita Pinto Freitas Montez Melancia Couceiro, Professora, do quadro de pessoal da Escola 
Secundária de Tavira, no cargo de Chefe da Divisão da Cultura e Património Cultural. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges 
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DESPACHO N.º 62/2002 

 

 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos Municipais, e em cumprimento das atribuições legais cometidas à Câmara 
Municipal, foi aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro corrente, o Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas (ROMO); 
 
Considerando que desde a cessação do regime de instalação, ocorrida em 4 de Janeiro último, as funções dirigentes vêm 
sendo asseguradas em regime de gestão corrente; 
 
Considerando, também, que, com a aprovação do ROMO, estão criadas as condições que permitem proceder a novas 
nomeações; 
 
Considerando, finalmente, que é urgente a necessidade de assegurar em definitivo o funcionamento normal dos Serviços; 
 
NOMEIO, ao abrigo do disposto no art.º 4º, n.os 1, al.s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado, 
designadamente, com os artigos 1º e 6º, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, diploma que procede a 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 49/99, em regime de comissão de serviço, por um ano, com efeitos a partir da 
data do presente despacho, Ana Paula Neto de Figueiredo Silva Pires, Assistente de Psicologia Clínica, do quadro de 
pessoal do Centro de Medicina de Recuperação de Alcoitão, no cargo de Chefe da Divisão de Educação. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges 

 
 
 
 

DESPACHO N.º 63/2002 
 

 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos Municipais, e em cumprimento das atribuições legais cometidas à Câmara 
Municipal, foi aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro corrente, o Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas (ROMO); 
 
Considerando que desde a cessação do regime de instalação, ocorrida em 4 de Janeiro último, as funções dirigentes vêm 
sendo asseguradas em regime de gestão corrente; 
 
Considerando, também, que, com a aprovação do ROMO, estão criadas as condições que permitem proceder a novas 
nomeações; 
 
Considerando, finalmente, que é urgente a necessidade de assegurar em definitivo o funcionamento normal dos Serviços; 
 
NOMEIO, ao abrigo do disposto no art.º 4º, n.os 1, al.s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado, 
designadamente, com os artigos 1º e 6º, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, diploma que procede a 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 49/99, em regime de comissão de serviço, por um ano, com efeitos a partir da 
data do presente despacho, Filipe Manuel Otero Taveira, Engenheiro Mecânico de 1ª classe, do quadro de pessoal da 
Câmara Municipal de Lisboa, no cargo de Director do Departamento de Transportes e Oficinas. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges 
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DESPACHO N.º 64/2002 

 

 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos Municipais, e em cumprimento das atribuições legais cometidas à Câmara 
Municipal, foi aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro corrente, o Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas (ROMO);  
 
Considerando que desde a cessação do regime de instalação, ocorrida em 4 de Janeiro último, as funções dirigentes vêm 
sendo asseguradas em regime de gestão corrente;  
 
Considerando, também, que, com a aprovação do ROMO, estão criadas as condições que permitem proceder a novas 
nomeações; 
 
Considerando, finalmente, que é urgente a necessidade de assegurar em definitivo o funcionamento normal dos Serviços; 
 
NOMEIO, ao abrigo do disposto no art.º 4º, n.os 1, al.s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado, 
designadamente, com os artigos 1º e 6º, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, diploma que procede a 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 49/99, em regime de comissão de serviço, por um ano, com efeitos a partir da 
data do presente despacho, Vitorino Jesus Ferreira Rodrigues, Engenheiro Civil de 2ª classe, do quadro de pessoal da 
Câmara Municipal de Lisboa, no cargo de Chefe da Divisão de Manutenção de Instalações Municipais. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges 

 
 
 
 

DESPACHO N.º 65/2002 
 

 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos Municipais, e em cumprimento das atribuições legais cometidas à Câmara 
Municipal, foi aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro corrente, o Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas (ROMO); 
 
Considerando que desde a cessação do regime de instalação, ocorrida em 4 de Janeiro último, as funções dirigentes vêm 
sendo asseguradas em regime de gestão corrente; 
 
Considerando, também, que, com a aprovação do ROMO, estão criadas as condições que permitem proceder a novas 
nomeações; 
 
Considerando, finalmente, que é urgente a necessidade de assegurar em definitivo o funcionamento normal dos Serviços; 
 
NOMEIO, ao abrigo do disposto no art.º 4º, n.os 1, al.s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado, 
designadamente, com os artigos 1º e 6º, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, diploma que procede a 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 49/99, em regime de comissão de serviço, por um ano, com efeitos a partir da 
data do presente despacho, Carlos Alberto Fernandes, Técnico Superior Jurista de 1ª classe, do quadro de pessoal da 
Câmara Municipal de Loures, no cargo de Chefe da Divisão de Promoção e Reabilitação de Habitação. 
 
Odivelas, 18 de Fevereiro de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges 
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DESPACHO N.º 66/2002 

 

 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos Municipais, e em cumprimento das atribuições legais cometidas à Câmara 
Municipal, foi aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro corrente, o Regulamento Orgânico do 
Município de Odivelas (ROMO); 
 
Considerando que desde a cessação do regime de instalação, ocorrida em 4 de Janeiro último, as funções dirigentes vêm 
sendo asseguradas em regime de gestão corrente; 
 
Considerando, também, que, com a aprovação do ROMO, estão criadas as condições que permitem proceder a novas 
nomeações; 
 
Considerando, finalmente, que é urgente a necessidade de assegurar em definitivo o funcionamento normal dos Serviços; 
 
NOMEIO, ao abrigo do disposto no art.º 4º, n.os 1, al.s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, conjugado, 
designadamente, com os artigos 1º e 6º, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, diploma que procede a 
adaptação à Administração Local da Lei n.º 49/99, em regime de comissão de serviço, por um ano, com efeitos a partir da 
data do presente despacho, Paula Alexandra da Silva Ganchinho Batista, Técnica Superior de Serviço Social de 1ª 
classe, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Loures, no cargo de Coordenadora do Gabinete de Saúde, nível 
equiparado a Chefe de Divisão. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges 
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DESPACHOS DE SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
DO VEREADOR CARLOS ALBERTO GOMES LOURENÇO 

 

 
 
 

DESPACHO 01/VCL/2002 
 

 
 

DESPACHO DE SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO VEREADOR CARLOS ALBERTO GOMES LOURENÇO NA SUA 
ADJUNTA, SENHORA DRA. MARIA DE FÁTIMA DA CRUZ SIMÕES ESTEVÃO 

 
Por força do estabelecido no n.º 4 do artigo 73º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, e genericamente nos artigo 35º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
442/91, de 15 de Setembro, bem como no Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, aplicável nos termos do n.º 6 do artigo 
74º Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, subdelego, pelo presente 
despacho, na minha Adjunta, Dra. Maria de Fátima da Cruz Simões Estevão, as competências que a seguir se 
descriminam, para serem exercidas no âmbito do respectivo Gabinete de Apoio Pessoal, dos respectivos serviços 
administrativos bem como dos motoristas. 
 
a) Assinar correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
 
b) Decidir a contratação de despesa correntes, até ao limite de € 2.500 (dois mil e quinhentos euros); 
 
c) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos e ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
d) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
 
e) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com excepção das referidas no Art.º 71º do Estatuto Disciplinar; 
 
f) Autorizar a realização de trabalho extraordinário e prestado em dias de descanso semanal e de descanso semanal 

complementar, dentro dos limites legalmente estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionário do serviço; 
 
g) Visar boletins de horas extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando a informação neles constante e a sua 

conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
h) Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá, ainda, o subdelegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer processo ou 
assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que por qualquer 
forma sejam susceptíveis de alterar a situação existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o delegado prestar ao delegante todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 
 

O Vereador 
(a) Carlos Lourenço 
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DESPACHO 02/VCL/2002 

 

 
 

DESPACHO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO VEREADOR CARLOS ALBERTO GOMES LOURENÇO 
NO DIRECTOR DO DEPARTAMENTO SOCIOCULTURAL, 

SENHOR DR. FERNANDO RIBEIRO LOPES 
 
 

Por força do estabelecido no artigo 70° da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e genericamente nos artigos 35° e 36° do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
442/91, de 15 de Novembro, e ainda no n.º 3 do artigo 29° do Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho, demais legislação 
habilitante, e ao abrigo do disposto no despacho de delegação de competências do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 12 de Janeiro de 2002, subdelego no Director do Departamento Sociocultural, Senhor Dr. 
Fernando Ribeiro Lopes, as competências que me foram delegadas e subdelegadas, que serão exercidas no âmbito do 
respectivo Departamento, e que seguidamente se discriminam: 
 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
 
2. Autorizar o gozo e acumulação de férias e aprovar o respectivo plano anual, com excepção das referentes ao pessoal 

dirigente sob a sua responsabilidade; 
 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do Serviço, com excepção das referidas no artigo 71° do Estatuto Disciplinar dos 

Funcionários e Agentes da Administração Pública Central Regional e Local; 
 
5. Autorizar a realização de trabalho extraordinário com respeito pelos limites impostos pelo n.º 1 do artigo 27° do 

Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, bem como autorizar a prestação de trabalho nocturno, em dias de descanso 
semanal, complementar e feriados, sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 

 
6. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando as informações neles constantes e a sua 

conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
7. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
8. Autorizar termos de abertura e de encerramento de livros sujeitos a esta formalidade; 
 
9. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas a processos ou a 

documentos constantes de processos arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, com 
respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei, bem como a restituição de documentos aos interessados; 

 
10. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental necessários ao exercício da minha competência decisória; 
 
11. A competência para, no âmbito do Departamento Sociocultural, autorizar a realização de despesas orçamentadas com 

a locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de € 2500 (dois mil e quinhentos euros), bem como as 
competências atribuídas à entidade pública contratante pelo Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, quanto aos 
procedimentos adjudicatórios que se contenham naquele limite, sempre com respeito pela disciplina de execução 
orçamental estabelecida na alínea d), alínea e) e alínea f) do Ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais), aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99 de 14 de 
Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000 de 2 de Dezembro, e o cumprimento estrito do estabelecido no Artigo 16.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. 
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As competências agora subdelegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer processo ou 
assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que por qualquer 
forma sejam susceptíveis de alterar a situação existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o delegado prestar ao delegante todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se justifique e 
com autorização prévia do signatário. 
 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002. 

 
O Vereador 

(a) Carlos Lourenço 
 
 
 
 

DESPACHO 03/VCL/2002 
 

 
 

DESPACHO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO VEREADOR CARLOS ALBERTO GOMES LOURENÇO 
NO DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OFICINAS, 

SENHOR ENGENHEIRO FILIPE MANUEL NUNES OTERO TAVEIRA 
 

Por força do estabelecido no artigo 70º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e genericamente nos artigos 35º e 36º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
442/91, de 15 de Novembro, e ainda no n.º 3 do artigo 29º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho, demais legislação 
habilitante  , e  ao abrigo do disposto no despacho de delegação de competências do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 12 de Janeiro de 2002, subdelego no Director do Departamento de Transportes e Oficinas, 
Senhor Engenheiro Filipe Manuel Nunes Otero Taveira, as competências que me foram delegadas e subdelegadas, que 
serão exercidas no âmbito do respectivo Departamento, e que seguidamente se discriminam: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
 
2. Autorizar o gozo e acumulação de férias e aprovar o respectivo plano anual, com excepção das referentes ao pessoal 

dirigente sob a sua responsabilidade; 
 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do Serviço, com excepção das referidas no artigo 71º do Estatuto Disciplinar dos 

Funcionários e Agentes da Administração Pública Central Regional e Local; 
 
5. Autorizar a realização de trabalho extraordinário com respeito pelos limites impostos pelo n.º 1 do artigo 27º do 

Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, bem como autorizar a prestação de trabalho nocturno, em dias de descanso 
semanal, complementar e feriados, sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 

 
6. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando as informações neles constantes e a sua 

conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
7. Propor a instauração de processos disciplinares; 
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8. Autorizar termos de abertura e de encerramento de livros sujeitos a esta formalidade; 
 
9. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas a processos ou a 

documentos constantes de processos arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, com 
respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei, bem como a restituição de documentos aos interessados; 

 
10. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental necessários ao exercício da minha competência decisória; 
 
11. A competência para, no âmbito do Departamento de Transportes e Oficinas, autorizar a realização de despesas 

orçamentadas com a locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de € 2500 (dois mil e quinhentos euros), bem 
como as competências atribuídas à entidade pública contratante pelo Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, quanto 
aos procedimentos adjudicatórios que se contenham naquele limite, sempre com respeito pela disciplina de execução 
orçamental estabelecida na alínea d), alínea e) e alínea f) do Ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais), aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99 de 14 de 
Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000 de 2 de Dezembro, e o cumprimento estrito do estabelecido no Artigo 16.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. 

 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer processo ou 
assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que por qualquer 
forma sejam susceptíveis de alterar a situação existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o delegado prestar ao delegante todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se justifique e 
com autorização prévia do signatário. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002. 

 
O Vereador 

(a) Carlos Lourenço 
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DESPACHOS DE SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
DO VEREADOR SÉRGIO GASPAR LOPES DE PAIVA 

 

 
 
 

DESPACHO 
 

 
 

De acordo com o despacho de delegação de competências do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
11/02, de 12 de Janeiro de 2002, exarado no uso das competências previstas no artigo 58.º, n.º 4, da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, subdelego no licenciado João Pedro 
Ramos de Ribeirinho Patrocínio, a competência para a instrução dos processos de Contra-Ordenação, instruídos de 
acordo com o Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 
de Setembro e Lei n.º 109/2001, de 24 de Dezembro, 
o presente despacho produz efeitos a partir do dia 28 de Janeiro de 2002. 
 
Odivelas, 25 de Janeiro de 2002 
 
 

Por delegação do Senhor Presidente 
O Vereador 

(a) Sérgio Paiva 
 
 
 
 

DESPACHO 
 

 
 

De acordo com o despacho de delegação de competências do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
11/02, de 12 de Janeiro de 2002, exarado no uso das competências previstas no artigo 58.º, n.º 4, da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, subdelego na licenciada Inês 
Margarida Teixeira Lourenço, a competência para a instrução dos processos de Contra-Ordenação, instruídos de 
acordo com o Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 
de Setembro e Lei n.º 109/2001, de 24 de Dezembro, 
o presente despacho produz efeitos a partir do dia 28 de Janeiro de 2002. 
 
 
Odivelas, 25 de Janeiro de 2002 
 

Por delegação do Senhor Presidente 
O Vereador 

(a) Sérgio Paiva 
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DESPACHO 
 

 
 

De acordo com o despacho de delegação de competências do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
11/02, de 12 de Janeiro de 2002, exarado no uso das competências previstas no artigo 58.º, n.º 4, da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, subdelego na licenciada Anabela da 
Conceição Caracinha Arsénio, a competência para a instrução dos processos de Contra-Ordenação, instruídos de 
acordo com o Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 
de Setembro e Lei n.º 109/2001, de 24 de Dezembro, 
o presente despacho produz efeitos a partir do dia 28 de Janeiro de 2002. 
 
Odivelas, 25 de Janeiro de 2002 
 

Por delegação do Senhor Presidente 
O Vereador 

(a) Sérgio Paiva 
 
 
 
 

DESPACHO 01/VSP/02 
 

 
 

Nos termos do artigo 70º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2001 de 11 
de Janeiro, e de acordo com as normas do Código do Procedimento Administrativo e demais legislação habilitante ao abrigo 
do disposto no Despacho de Delegação de Competências n.º 11/02 do Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, de 12 Janeiro de 2002, pelo presente despacho subdelego no Senhor Director do Departamento Jurídico e de 
Administração Geral, Dr. Hernâni Silvino Vilela Boaventura, Licenciado em Direito, as competências abaixo 
discriminadas que serão exercidas no âmbito do respectivo Departamento. 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e correspondência, com excepção da dirigida às entidades referidas no ponto 

7 – a) do Despacho n.º 11/02; 
 
2. Autorizar o gozo e acumulação de férias dos trabalhadores da unidade orgânica e aprovar o respectivo plano anual, 

com excepção das referentes ao pessoal dirigente; 
 
3. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com excepção dos referidos no art.º 71º do estatuto disciplinar; 
 
5. Autorizar a realização de trabalho extraordinário e do prestado em dias de descanso semanal, complementar, e 

feriados dentro dos limites estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 
 
6. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando as informações neles constantes e a sua 

conformidade com os limites estabelecidos; 
 
7. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
8. Competência para autorizar despesas de aquisição de bens e serviços até ao montante de € 2 500 Euros bem como as 

competências atribuídas à entidade pública contratante até ao montante acima identificado, quanto aos procedimentos 
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adjudicatórios que se contenham naquele limite, e ainda a competência para autorizar o respectivo pagamento nos 
termos do Dec. Lei n.º 197/99 de 8 de Junho; 

 
9. Competências genéricas de gestão para instrução e procedimentos em processos administrativos a cargo dos 

respectivos serviços, devendo para o efeito tomar todas as medidas que visem acelerar a respectiva conclusão e a 
execução das decisões, nelas se incluindo, entre outras, as  notificações, mandados e a publicação em edital dos Actos 
Administrativos, quando obrigatórios; 

 
10. Praticar outros actos e formalidades de carácter instrumental necessários ao exercício da competência decisória do 

subdelegante; 
 
11. As competências previstas nos números 8, 12, 15, 18, 19, 20 e 24 do despacho n.º 11/02. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser  revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer processo ou 
assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que por qualquer 
forma sejam susceptíveis de alterar a situação existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se justifique e 
com autorização prévia do signatário. 
 
Odivelas,11 de Fevereiro de 2002 

 
O Vereador 

(a) Sérgio Paiva 
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DESPACHOS DE SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
DA VEREADORA MARIA NATÁLIA PEREIRA DOS SANTOS 

 

 
 
 

DESPACHO O1/VNS/2002 
 

 
 

Por força do estabelecido no n.º 4 do artigo 73º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, e genericamente nos artigos 35º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto – Lei 
442/91, de 15 de Setembro, bem como o Decreto – Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, aplicável nos termos do n.º 6 do artigo 
74º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/2002, de 11 de Janeiro, subdelego, pelo presente 
despacho no Adjunto do meu Gabinete de Apoio Pessoal, Senhor José Carvalho dos Santos, as competências que a 
seguir se discriminam, para serem exercidas no âmbito do respectivo Gabinete, e do Departamento Municipal de Habitação, 
com excepção da Divisão de Promoção e Reabilitação de Habitação: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
 
2. Coordenar a elaboração e propor a aprovação do plano anual de férias, bem como propor as respectivas alterações; 
 
3. Autorizar férias nos termos dos respectivos mapas e requerimentos e ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
4. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade, 
 
5. Justificar e injustificar faltas no âmbito do Serviço, com excepção das referidas no artigo 71º do Estatuto Disciplinar dos 

Funcionários e Agentes da Administração Pública Central Regional e Local; 
 
6. Autorizar a realização de trabalho extraordinário com respeito pelos limites impostos pelo n.º 1 do artigo 27º do Decreto 

–Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, bem como autorizar a prestação de trabalho nocturno, em dias de descanso 
semanal, complementar e feriados, sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 

 
7. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando as informações neles constantes e a sua 

conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
8. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
9. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas a processos ou documentos 

constantes de processos arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, com respeito pelas 
salvaguardas estabelecidas por lei, bem como a restituição de documentos aos interessados; 

 
10. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental necessários ao exercício da minha competência decisória; 
 
11. A competência para, no âmbito das unidades orgânicas acima identificadas, autorizar a realização de despesas 

orçamentadas com a locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de € 2 500 (dois mil e quinhentos euros), 
bem como as competências atribuídas à entidade pública contratante pelo Decreto – Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 
quanto aos procedimentos adjudicatórios que se contenham naquele limite sempre com respeito pela disciplina de 
execução orçamental estabelecida na alínea d), alínea e) e alínea f) do Ponto 2, 3, 4 do POCAL (Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado pela Lei n.º 54–A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, 
de 14 de Setembro e pelo Decreto – Lei n.º 315/2000 de 2 de Dezembro, e o cumprimento estrito do estabelecido no 
artigo 16º do Decreto – Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e ainda a competência para autorizar o respectivo pagamento; 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogadas quaisquer actos praticados pelo subdelegado; 
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Poderá ainda o subdelegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer processo ou 
assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que por qualquer 
forma sejam susceptíveis de alterar a situação existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas. 
 
Odivelas, 18 de Fevereiro de 2002 
 

A Vereadora 
(a) Natália Santos 

 
 
 
 

DESPACHO O2/VNS/2002 
 

 
 

Por força do estabelecido no artigo 70º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/2002, de 11 de 
Janeiro, e genericamente nos artigos 35º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto – Lei 442/91, 
de 15 de Novembro, e ainda no n.º3 do artigo 29º do Decreto – Lei 197/99, de 8 de Junho, e demais legislação habilitante, e 
ao abrigo do disposto no despacho de delegação de Competências do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas de 
12 de Janeiro de 2002, subdelego, pelo presente despacho, na Coordenadora do Gabinete de Saúde, Dra Paula 
Alexandra da Silva Ganchinho, as competências que a seguir se discriminam, para serem exercidas no âmbito do 
respectivo Gabinete: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
 
2. Autorizar o gozo e acumulação de férias e aprovar o respectivo plano anual, com excepção das referentes ao pessoal 

dirigente; 
 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do Serviço, com excepção das referidas no artigo 71º do Estatuto Disciplinar dos 

Funcionários e Agentes da Administração Pública Central Regional e Local; 
 
5. Autorizar a realização de trabalho extraordinário com respeito pelos limites impostos pelo n.º 1 do artigo 27º do 

Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, bem como autorizar a prestação de trabalho nocturno, em dias de descanso 
semanal, complementar e feriados, sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 

 
6. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando as informações neles constantes e a sua 

conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
7. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
8. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas a processos ou documentos 

constantes de processos arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, com respeito pelas 
salvaguardas estabelecidas por lei, bem como a restituição de documentos aos interessados; 

 
9. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental necessários ao exercício da minha competência decisória; 
 
10. A competência para, no âmbito do Gabinete de Saúde, autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 

locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de € 1 500 (mil e quinhentos euros), bem como as competências 
atribuídas à entidade pública contratante pelo Decreto - Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, quanto aos procedimentos 
adjudicatórios que se contenham naquele limite sempre com respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabelecida na alínea d), alínea e) e alínea f) do Ponto 2, 3, 4 do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das 
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Autarquias Locais), aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro 
e pelo Decreto - Lei n.º 315/2000 de 2 de Dezembro, e o cumprimento estrito do estabelecido no artigo 16º do Decreto - 
Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. 

 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogadas quaisquer actos praticados pelo subdelegado; 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer processo ou 
assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que por qualquer 
forma sejam susceptíveis de alterar a situação existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas. 
 
Odivelas, 19 de Fevereiro de 2002 
 

A Vereadora 
(a) Natália Santos 

 
 
 
 

DESPACHO O3/VNS/2002 
 

 
 

Por força do estabelecido no artigo 70º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e genericamente nos artigos 35º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto - Lei 442/91, 
de 15 de Novembro,  e demais legislação habilitante, e ao abrigo do disposto no despacho de delegação de Competências 
do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas de 12 de Janeiro de 2002, subdelego, pelo presente despacho, no 
Chefe de Divisão de Promoção e Reabilitação de Habitação, Dr. Carlos Alberto Fernandes, as competências que a 
seguir se discriminam, para serem exercidas no âmbito da respectiva Divisão: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
 
2. Autorizar o gozo e acumulação de férias e aprovar o respectivo plano anual, com excepção das referentes ao pessoal 

dirigente; 
 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do Serviço, com excepção das referidas no artigo 71º do Estatuto Disciplinar dos 

Funcionários e Agentes da Administração Pública Central Regional e Local; 
 
5. Autorizar a realização de trabalho extraordinário com respeito pelos limites impostos pelo n.º 1 do artigo 27º do Decreto 

–Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, bem como autorizar a prestação de trabalho nocturno, em dias de descanso 
semanal, complementar e feriados, sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 

 
6. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando as informações neles constantes e a sua 

conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
7. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
8. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas a processos ou documentos 

constantes de processos arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, com respeito pelas 
salvaguardas estabelecidas por lei, bem como a restituição de documentos aos interessados; 
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9. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental necessários ao exercício da minha competência decisória; 
 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogadas quaisquer actos praticados pelo subdelegado; 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer processo ou 
assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que por qualquer 
forma sejam susceptíveis de alterar a situação existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de informar. 
 
Odivelas, 19 de Fevereiro de 2002 
 

A Vereadora 
(a) Natália Santos 

 
 
 
 

DESPACHO 4/VNS/2002 
 

 
 

Visando uma maior eficácia de gestão do Município e com vista à organização dos serviços decorrente da Macro Estrutura, 
já aprovada, bem como o facto do exercício das funções de coordenadora da Divisão de Gestão Social do Departamento 
Municipal de Habitação requerer alguém com conhecimentos profissionais adequados, condição indispensável a um eficaz 
desempenho e ao abrigo da competência prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 68° da Lei 169/99 de 18 de Setembro que 
me foi delegada no ponto 4 do despacho de Delegação de Competências do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas de 12 de Janeiro de 2002, designo para coordenadora do Departamento Municipal de Habitação a Dra Alice 
Mabília dos Santos Silva, com efeitos a partir de 11 de Fevereiro de 2002. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 
 

A Vereadora 
(a) Natália Santos 

 
 
 
 

DESPACHO 5/VNS/2002 
 

 
 

Visando uma maior eficácia de gestão do Município e com vista à organização dos serviços decorrente da Macro Estrutura, 
já aprovada, bem como o facto do exercício das funções de coordenadora da Divisão de Gestão Social do Departamento 
Municipal de Habitação requerer alguém com conhecimentos profissionais adequados, condição indispensável a um eficaz 
desempenho e ao abrigo da competência prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 68° da Lei 169/99 de 18 de Setembro que 
me foi delegada no ponto 4 do despacho de Delegação de Competências do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas de 12 de Janeiro de 2002, designo para coordenadora da Divisão de Gestão Social a Dra Maria da Conceição 
Miranda Barroqueiro, com efeitos a partir de 11 de Fevereiro de 2002. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002  

 
A Vereadora 

(a) Natália Santos 
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DESPACHOS DE SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
DA VEREADORA MARIA DA GRAÇA ALBUQUERQUE DA COSTA PEIXOTO 

 

 
 
 

DESPACHO 01/VGP/02 
 

 
 

Por força do estabelecido no n.º 4 do artigo 73.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro e genericamente no artigo 35.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º442/91, 
de 15 de Setembro, bem como no Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, aplicável por força do n.º 6 do artigo 74.º da Lei 
n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e ao abrigo do disposto no Despacho de 
delegação e subdelegação de competências n.º12/02 de 12 de Janeiro proferido pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, subdelego, pelo presente despacho, no meu Adjunto de Gabinete, Senhor José Carolino 
Santos, as competências que me foram delegadas e subdelegadas e que serão exercidas no âmbito do respectivo gabinete 
e da Divisão de Apoio à Juventude, que seguidamente se discriminam: 
 
a) Assinar a correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
 
b) Coordenar a elaboração e propor a aprovação do plano anual de férias, bem como propor as respectivas alterações; 
 
c) Autorizar férias, nos termos dos respectivos mapas e requerimentos; 
 
d) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
 
e) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com excepção das referidas no artigo 71.º do Estatuto Disciplinar 

dos Funcionários e Agentes da Administração Pública Central Regional e Local; 
 
f) Autorizar a realização de trabalho extraordinário com respeito pelos limites impostos pelo n.º 1 do artigo 27.º do 

Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, bem como autorizar a prestação de trabalho nocturno, em dias de descanso 
semanal e complementar e feriados, sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 

 
g) Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando as informações neles constantes e a sua 

conformidade com os limites legalmente estabelecidos. 
 
h) Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
i) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias aos interessados, relativas a processos ou documentos constantes 

de processos arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, com respeito pelas 
salvaguardas estabelecidas por lei, bem como a restituição de documentos aos interessados; 

 
j) Praticar actos e formalidades de carácter instrumental necessários ao exercício da minha competência decisória; 
 
k) A competência para, no âmbito das unidades orgânicas acima identificadas, autorizar a realização de despesas 

orçamentadas com a locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de € 1 250 (mil duzentos e cinquenta euros), 
bem como as competências atribuídas à entidade pública contratante pelo Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 
quanto aos procedimentos adjudicatórios que se mantenham naquele limite, sempre com respeito pela disciplina de 
execução orçamental estabelecida na alínea d), alínea e) e alínea f) do Ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, 
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de 14 de Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e o cumprimento estrito do estabelecido no 
artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, com excepção da autorização do respectivo pagamento. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer processo ou 
assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que por qualquer 
forma sejam susceptíveis de alterar a situação existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o delegado prestar ao delegante todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 

 
A Vereadora da Câmara Municipal 

(a) Graça Peixoto 
 
 
 
 

DESPACHO 02/VGP/02 
 

 
 

Por força do estabelecido no artigo 70.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro e genericamente nos artigos 35.º e 36.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º442/91, de 15 de Setembro, e ainda no n.º 3 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e demais legislação 
habilitante, e ao abrigo do disposto no Despacho de delegação e subdelegação de competências n.º12/02 de 12 de Janeiro 
proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, subdelego, pelo presente despacho, na Chefe da 
Divisão de Assuntos Sociais, do Departamento de Assuntos Sociais e Juventude, Senhora Dra. Isabel Maria da 
Costa Valentim Ferreira Espada, as competências que me foram delegadas e subdelegadas que seguidamente se 
discriminam e que serão exercidas no âmbito da respectiva Divisão,: 
 
a) Assinar a correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
 
b) Autorizar o gozo e acumulação de férias e aprovar o respectivo plano anual, com excepção das referentes ao pessoal 

dirigente; 
 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
 
d) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com excepção das referidas no artigo 71.º do Estatuto Disciplinar 

dos Funcionários e Agentes da Administração Pública Central Regional e Local; 
 
e) Autorizar a realização de trabalho extraordinário com respeito pelos limites impostos pelo n.º 1 do artigo 27.º do 

Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, bem como autorizar a prestação de trabalho nocturno, em dias de descanso 
semanal e complementar e feriados, sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 

 
f) Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando as informações neles constantes e a sua 

conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
g) Propor a instauração de processos disciplinares; 
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h) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias aos interessados, relativas a processos ou documentos constantes 

de processos arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, com respeito pelas 
salvaguardas estabelecidas por lei, bem como a restituição de documentos aos interessados; 

 
i) Praticar actos e formalidades de carácter instrumental necessários ao exercício da minha competência decisória; 
 
j) A competência para, no âmbito da Divisão de Assuntos Sociais, autorizar a realização de despesas orçamentadas 

com a locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de € 1 250 (mil duzentos e cinquenta euros), bem como as 
competências atribuídas à entidade pública contratante pelo Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, quanto aos 
procedimentos adjudicatórios que se mantenham naquele limite, sempre com respeito pela disciplina de execução 
orçamental estabelecida na alínea d), alínea e) e alínea f) do Ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais), aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99, de 14 de 
Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e o cumprimento estrito do estabelecido no artigo 16.º 
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, com excepção da autorização do respectivo pagamento. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer processo ou 
assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que por qualquer 
forma sejam susceptíveis de alterar a situação existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o delegado prestar ao delegante todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
 
 
Odivelas, 18 de Fevereiro de 2002 

 
A Vereadora da Câmara Municipal 

(a) Graça Peixoto 
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DESPACHOS DE SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
DO VEREADOR CARLOS MANUEL PEREIRA LÉRIAS 

 

 
 
 

DESPACHO 1/VCPL/02 
 

 
 

Subdelegação de Competências 
 

Nos termos dos artigos 35º e seguintes do Código de Procedimento Administrativo e demais legislação habilitante e ao 
abrigo do disposto no despacho de delegação de competências do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, de 12 
de Janeiro de 2002, subdelego no Sr. Director de Departamento de Obras Municipais, Eng.º Luís Manuel da 
Conceição Jorge, as competências que me foram delegadas e subdelegadas e que serão exercidas no âmbito do 
respectivo Departamento, nos seguintes termos e limites: 
 
1. Decidir a contracção de despesas para aquisição de bens e serviços até ao limite de € 2 500 (dois mil e quinhentos 

euros), 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. 

 
2. As competências atribuídas ao dono da obra pelo Decreto – Lei 59/99, de 2 de Março para todos os procedimentos até 

ao valor de € 2 500 (dois mil e quinhentos euros). 
 
3. Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos, dos trabalhadores da Unidade Orgânica e ausências 

ao serviço por pequenos períodos. 
 
4. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade. 
 
5. Justificar faltas, com excepção das referidas no artigo 71º do Estatuto Disciplinar. 
 
6. 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. 

 
7. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando as informações neles constantes e a sua 

conformidade com os limites legalmente estabelecidos. 
 
8. Propor a instauração de processos disciplinares. 
 
9. Assinar correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas. 
 
10. Competência genérica de gestão e instrução dos procedimentos e processos administrativos a cargo dos respectivos 

serviços, devendo tomar todas as medidas que visem acelerar a respectiva conclusão e a execução das decisões, 
nelas 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. 

 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de informar. 
 
As competências ora subdelegadas poderão, por sua vez, ser objecto de subdelegação, sempre que tal se justifique e após 
prévia autorização do ora subdelegante. 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 
 

O Vereador 
(a) Carlos Lérias 
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DESPACHOS DE SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
DO VEREADOR ALEXANDRINO AUGUSTO SALDANHA 

 

 
 
 

DESPACHO 01/VAS/02 
 

 
 

Visando uma maior eficácia da gestão do Município, considerando as competências previstas, por aplicação da Lei n.º 48/99 
de 16 de Junho, na Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nomeadamente 
no n.º 4 do artigo 73º, e, bem assim, considerando o estatuído no Código do Procedimento Administrativo e demais 
legislação habilitante e ao abrigo do disposto no despacho de Delegação de Competências do Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, de 12 de Janeiro de 2002, subdelego no meu adjunto de Gabinete, Sr. Manuel Fernando da 
Silva Monteiro, as competências que me foram delegadas e subdelegadas e que serão exercidas no âmbito do respectivo 
Gabinete de Apoio Pessoal, que seguidamente se discriminam: 
 
a) Assinar correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
 
b) Decidir a contratação de despesas correntes, até ao limite de € 5.000 (cinco mil euros); 
 
c) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos e ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
d) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
 
e) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com excepção das referidas no artigo 71º do Estatuto Disciplinar; 
 
f) Autorizar 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; 
 
g) Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de custo, em conformidade com os limites legalmente 

estabelecidos. 
 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo subdelegado; 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o delegado prestar ao delegante todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
 
Odivelas, 29 de Janeiro de 2002 

 
O Vereador da Câmara Municipal 

(a) Alexandrino Saldanha 
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DESPACHO 02/VAS/O2 

 

 
 

Visando uma maior eficácia de gestão do Município e com vista à organização dos serviços decorrente da Macro Estrutura, 
já aprovada, bem como o facto do exercício das funções de coordenadora do Departamento de Ambiente requerer alguém 
com conhecimentos profissionais adequados, condição indispensável a um eficaz desempenho e ao abrigo da competência 
prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 68º da Lei 169/99 de 18 de Setembro que me foi delegada no ponto 4 do despacho 
de Delegação de Competências do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas de 12 de Janeiro de 2002, designo 
para coordenadora do Departamento de Ambiente a Sra. Engª Isabel Alexandra Marques Baptista, com efeitos a partir 
de 11 de Fevereiro de 2002. 
 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 
 
 

O Vereador da Câmara Municipal 
(a) Alexandrino Saldanha 

 
 
 
 
 

DESPACHO 03/VAS/02 
 

 
 

Visando uma maior eficácia de gestão do Município e com vista à organização dos serviços decorrente da Macro Estrutura, 
já aprovada, bem como o facto do exercício das funções de coordenadora da Divisão de Espaços Verdes do Departamento 
de Ambiente requerer alguém com conhecimentos profissionais adequados, condição indispensável a um eficaz 
desempenho e ao abrigo da competência prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 68° da Lei 169/99 de 18 de Setembro que 
me foi delegada no ponto 4 do despacho de Delegação de Competências do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas de 12 de Janeiro de 2002, designo para coordenadora da Divisão de Espaços Verdes a Sra. Eng.ª Teresa 
Maria Marques Dias Rato de Oliveira, com efeitos a partir de 11 de Fevereiro de 2002. 
 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 
 
 

O Vereador da Câmara Municipal 
(a) Alexandrino Saldanha 
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DESPACHO 04/VAS/02 

 

 
 

Nos termos dos artigos 35º e seguintes do Código de Procedimento Administrativo e demais legislação habilitante e ao 
abrigo do disposto no despacho de Delegação de Competências do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, de 12 
de Janeiro de 2002, subdelego na Sr.ª Chefe de Divisão Veterinária Municipal, Drª Maria João Costa Baptista Nabais, 
as competências que me foram delegadas e subdelegadas e que serão exercidas no âmbito da respectiva Divisão, nos 
seguintes termos e limites: 
 
a) Decidir a contratação de despesas para aquisição de bens e serviços até € 1 500, bem como as competências 

atribuídas à entidade pública no Decreto-Lei 179/99 de 8 de Junho, quanto aos processos de adjudicação que se 
contenham naquele limite; 

 
b) Assinatura da correspondência e de documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 

entidades públicas; 
 
c) Justificar faltas com excepção das referidas no art.º 71 do Estatuto Disciplinar; 
 
d) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos e ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
e) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
 
f) Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando as informações neles constantes e a sua 

conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
g) Autorizar, previamente, o recurso a trabalho extraordinário, até aos limites do n.º 1 do art.º 27 do Decreto-Lei n.º 259/98 

de 18 de Agosto, bem como autorizar a prestação de trabalho em dias de descanso semanal, complementar ou 
feriados; 

 
h) Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
 
i) A competência genérica de gestão e instrução dos procedimentos e processos administrativos a cargo dos respectivos 

serviços, devendo tomar todas as medidas que visem acelerar a respectiva conclusão e a execução das decisões, 
nelas 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. 

 
 
As competências agora delegadas e subdelegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo delegado e subdelegado. 
 
Poderá, ainda, o delegante e subdelegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o delegado ou subdelegado abster-se da prática de quaisquer acções ou 
iniciativas que por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação existente, enquanto o processo ou assunto não 
lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências delegadas ou subdelegadas deverá o delegado prestar ao delegante ou subdelegante todas 
as informações solicitadas, independentemente do dever genérico de informar. 
 
Odivelas, 18 de Fevereiro de 2002 
 

O Vereador da Câmara Municipal 
(a) Alexandrino Saldanha 
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DESPACHO 05/VAS/02 

 

 
 

Nos termos dos artigos 35º e seguintes do Código de Procedimento Administrativo e demais legislação habilitante e ao 
abrigo do disposto no despacho de Delegação de Competências do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, de 12 
de Janeiro de 2002, subdelego na Sr.ª Chefe de Divisão de Qualificação Ambiental, Engª Rita Luisa da Silva Niza 
Meira Jesus, as competências que me foram delegadas e subdelegadas e que serão exercidas no âmbito da respectiva 
Divisão, nos seguintes termos e limites: 
 
a) Decidir a contratação de despesas para aquisição de bens e serviços até € 1 500, bem como as competências 

atribuídas à entidade pública no Decreto-Lei 179/99 de 8 de Junho, quanto aos processos de adjudicação que se 
contenham naquele limite; 

 
b) Assinatura da correspondência e de documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 

entidades públicas; 
 
c) Justificar faltas com excepção das referidas no art.º 71 do Estatuto Disciplinar; 
 
d) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos e ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
e) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
 
f) Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando as informações neles constantes e a sua 

conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
g) Autorizar, previamente, o recurso a trabalho extraordinário, até aos limites do n.º 1 do art.º 27 do Decreto-Lei n.º 259/98 

de 18 de Agosto, bem como autorizar a prestação de trabalho em dias de descanso semanal, complementar ou 
feriados; 

 
h) Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
 
i) A competência genérica de gestão e instrução dos procedimentos e processos administrativos a cargo dos respectivos 

serviços, devendo tomar todas as medidas que visem acelerar a respectiva conclusão e a execução das decisões, 
nelas 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. 

 
 
As competências agora delegadas e subdelegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo delegado e subdelegado. 
 
Poderá, ainda, o delegante e subdelegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o delegado ou subdelegado abster-se da prática de quaisquer acções ou 
iniciativas que por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação existente, enquanto o processo ou assunto não 
lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências delegadas ou subdelegadas deverá o delegado prestar ao delegante ou subdelegante todas 
as informações solicitadas, independentemente do dever genérico de informar. 
 
Odivelas, 18 de Fevereiro de 2002 

 
O Vereador da Câmara Municipal 

(a) Alexandrino Saldanha 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano III - N.º 5  53

 

 
DESPACHO 06/VAS/02 

 

 
 

Por força do estabelecido no n.º 4 do artigo 73º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, e genericamente nos artigos 35º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 
442/91, de 15 de Setembro, bem como no Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, aplicável nos termos do n.º 6 do artigo 
74º Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, subdelego, pelo presente 
despacho no Adjunto do meu Gabinete de Apoio Pessoal, Senhor Manuel Fernando da Silva Monteiro, as 
competências que a seguir se discriminam, para serem exercidas no âmbito do respectivo Gabinete, do Gabinete de 
Turismo e do Departamento de Ambiente, com excepção das Divisões de Qualificação Ambiental e Veterinária Municipal: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
 
2. Coordenar a elaboração e propor a aprovação do plano anual de férias, bem como propor as respectivas alterações; 
 
3. Autorizar férias nos termos dos respectivos mapas e requerimentos e ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 
4. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
 
5. Justificar e injustificar faltas no âmbito do Serviço, com excepção das referidas no artigo 71º do Estatuto Disciplinar dos 

Funcionários e Agentes da Administração Pública Central Regional e Local; 
 
6. Autorizar a realização de trabalho extraordinário com respeito pelos limites impostos pelo n.º 1 do artigo 27º do 

Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, bem como autorizar a prestação de trabalho nocturno, em dias de descanso 
semanal, complementar e feriados, sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 

 
7. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando as informações neles constantes e a sua 

conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
8. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
9. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas a processos ou a 

documentos constantes de processos arquivados, e que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, com 
respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei, bem como a restituição de documentos aos interessados; 

 
10. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental necessários ao exercício da minha competência decisória; 
 
11. A competência para, no âmbito das unidades orgânicas acima identificadas, autorizar a realização de despesas 

orçamentadas com a locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de € 2 500 (dois mil e quinhentos euros ), 
bem como as competências atribuídas à entidade pública contratante pelo Decreto- Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 
quanto aos procedimentos adjudicatórios que se contenham naquele limite sempre com respeito pela disciplina de 
execução orçamental estabelecida na alínea d), alínea e) e alínea f) do Ponto 2, 3, 4 do POCAL (Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado pela Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99 de 
14 de Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000 de 2 de Dezembro, e o cumprimento estrito do estabelecido no Artigo 
16º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e ainda a competência para autorizar o respectivo pagamento; 
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As competências agora subdelegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo subdelegado; 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer processo ou 
assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que por qualquer 
forma sejam susceptíveis de alterar a situação existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas. 
 
 
O presente despacho revoga o anterior despacho 01/VAS/02, de 29.01.02. 
 
 
Odivelas, 18 de Fevereiro de 2002. 
 

O Vereador da Câmara Municipal 
(a) Alexandrino Saldanha 

 
 
 

 
 




