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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 
 

44ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
  

rreeaalliizzaaddaa  eemm  2200  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22000022  
 
 
 
 

ACTA 
 

 
 

ACTA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Acta da 3ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 06 de Fevereiro de 2002. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA 
 

 
 

DESIGNAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO 
DE ODIVELAS PARA A ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL 

DA AMASCULTURA 
 
 

“Considerando que: 

 

Nos termos do art.º 8º da Lei n.º 172/99, de 21 Setembro 

conjugado com o art.º 8º dos Estatutos da 

AMASCULTURA, é necessário que cada Câmara 

Municipal associada designe os seus representantes 

para a Assembleia Intermunicipal; 

 

Nos termos do art.º 13º dos referidos Estatutos, a 

Assembleia Intermunicipal é constituída pelos 

presidentes ou seus substitutos e por dois vereadores de 

cada uma das câmaras dos municípios associados, 

designados pelo respectivo executivo; 

 

Proponho que a Câmara Municipal designe o Senhor 

Vereador Carlos Lourenço e a Senhora Vereadora Dr.ª 

Natália Santos, para comigo integrarem a Assembleia 

Intermunipal da AMASCUL TURA, em representação do 

Município de Odivelas. 

 

Odivelas, 13 de Fevereiro de 2002 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

MARCHAS POPULARES DE ODIVELAS 
 

Normas para a Organização das Marchas Populares de 

Odivelas para o ano 2002, com proposta para atribuir a 

cada uma das Juntas de Freguesia participantes um 

subsídio no valor € 8.230,17 (oito mil, duzentos e trinta 

euros e dezassete cêntimos), no total de € 57.611,19 

(cinquenta e sete mil, seiscentos e onze euros e 

dezanove cêntimos), de acordo com o proposto na 

informação n.º 151/DSC/DCPC, de 2002.02.05. 

 

 

“Normas para a Organização das Marchas 
Populares de Odivelas Junho 2002 

 

 

Artigo 1º - Âmbito de aplicação 

 

O presente documento estipula as Normas para a 

organização/formação e apresentação das Marchas 

Populares de Odivelas, alusivas aos Santos Populares, a 

ter lugar no mês de Junho de cada ano, organizado pela 

Divisão de Cultura e Património Cultural da Câmara 

Municipal de Odivelas. 
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Artigo 2º - Organização 

 

a) A coordenação do desfile e da exibição das Marchas 

Populares de Odivelas é da competência da Divisão 

de Cultura e Património Cultural do Departamento 

Sociocultural da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

b) A organização de cada Marcha Popular deve ser 

coordenada, exclusivamente, por cada uma das 

Juntas de Freguesia do Concelho de Odivelas. No 

entanto, a Junta de Freguesia poderá delegar a 

organização da Marcha, a Associações Culturais ou 

Desportivas da respectiva Freguesia. 

 

c) Cada Freguesia é representada neste evento por 

uma só Marcha Popular. 

 

d) As Juntas de Freguesia, nomeadas nos termos da 

alínea b) estão vinculadas à apresentação de cada 

Marcha Popular e ao integral cumprimento das 

presentes normas. 

 

e) À Câmara Municipal de Odivelas caberá apoiar 

técnica e financeiramente as Juntas de Freguesia 

que se proponham integrar este evento. 

 

f) A Câmara Municipal atribuirá uma verba de € 8.230, 

17 (oito mil duzentos e trinta euros e dezassete 

cêntimos) a cada Junta de Freguesia que será 

responsável pela sua gestão. 

 

g) O apoio financeiro a ser concedido destina-se ao 

pagamento de: 

 

. Instrumentistas, ensaiador; 

. Construção dos arcos; 

. Trajes; 

. Outros. 

 

 

Artigo 3º - Composição da Marcha 

 

a) Cada Marcha Popular é constituída no mínimo por 

doze pares e no máximo por vinte pares de 

marchantes, dois aguadeiros e um cavalinho. 

 

b) O número de Arcos em cada marcha poderá ser no 

mínimo de seis e no máximo de dez, conforme o 

número de pares adoptado. 

 

c) Podem ser incorporados em cada marcha popular, 

para além dos elementos anunciados na alínea 

anterior, um par de crianças de idade igual ou inferior 

a oito anos, como mascotes, um(a) porta estandarte, 

um ou dois padrinhos, um ou dois ensaiadores e um 

par de marchantes suplente. 

 

d) É permitida a incorporação de animais nas Marchas 

Populares. 

 

e) A posição de cada marcha no desfile e exibição será 

estipulada pela ordem alfabética do nome da 

Freguesia. 

 

f) No entanto, a Marcha Popular que use na sua 

apresentação, da permissão estatuída na alínea d), 

fica obrigada a desfilar em último lugar. 

 

 

Artigo 4º - Composição do cavalinho 

 

a) O Cavalinho deverá ser constituído pelo máximo de 

oito músicos com os instrumentos apropriados para 

o efeito. Exemplo: um clarinete, um saxofone alto, 

um trompete, um trombone, um contra baixo, um 

bombardino, um caixa e um bombo. 

 

b) Qualquer dos instrumentos indicados na alínea 

anterior poderá ser substituído por Pratos. 

 

 

Artigo 5º - Funções dos elementos das Marchas 

 

a) Compete aos marchantes a execução das 

marcações. 

 

b) O cavalinho e os mascotes, para além das suas 

funções específicas, também podem entrar nas 

marcações. 
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c) Os aguadeiros têm como funções: 

 

. Colocar e retirar os adereços necessários à execução 

das marcações. 

. Recolher todos os objectos ou peças do guarda-roupa e 

desprender os arcos. 

 

d) Nenhum marchante poderá sair do local de exibição 

e do desfile enquanto estes durarem, (salvo caso de 

força maior). 
 
 

Artigo 6º - Temas das Marchas 
 

Compete às Juntas de Freguesia a escolha de um tema 

para a Marcha Popular da sua Freguesia o qual deverá 

traduzir as tradições e/ou vivências particulares dessa 

mesma localidade. 
 
 

Artigo 7º - Marcações, música e letras 
 

a) Cada Marcha Popular deve incluir duas marcações: 

acompanhadas por música e letra, alusivas à 

respectiva Freguesia, e a terceira, “A Grande Marcha 

de Odivelas 2002”: servirá para as entradas e saídas 

dos recintos de exibição. 

 

b) A Câmara Municipal de Odivelas através da Divisão 

de Cultura e Património Cultural facultará às 

entidades organizadoras a “Grande Marcha de 

Odivelas 2002”, com letra e música desdobrada 

pelos instrumentos utilizados pelo cavalinho. 
 
 

Artigo 8º - Figurinos 
 

O figurino a utilizar por cada Marcha deverá ser original e 

estar de acordo com o tema escolhido, sendo a sua 

concepção e execução da responsabilidade de cada 

Junta de Freguesia. 

 

 

Artigo 9º - Arcos 

 

a) A concepção e execução dos arcos é da 

responsabilidade de cada Junta de Freguesia. 

 

b) A decoração dos arcos deve incluir, pelo menos, um 

dos seguintes elementos tradicionais: festão, balão, 

cravo, manjerico ou coração. 

 

c) A deslocação dos arcos, no desfile e exibições, terá 

de ser feita manualmente. 

 

d) O primeiro arco deverá conter o brasão da 

respectiva Freguesia. 

 

e) O logotipo da Câmara Municipal de Odivelas deverá 

estar representado no último arco. 

 

 

Artigo 10º - Iluminação 

 

Cada Marcha deverá utilizar balões com iluminação. 

 

 

Artigo 11º - Publicidade 

 

É proibida a utilização de qualquer tipo ou forma de 

publicidade ou referência comercial, explícita ou implícita. 

 

 

Artigo 12º - Local e data de apresentação 

 

a) Cada Marcha deverá apresentar-se para o desfile 

2:00H (duas) antes do seu início. 

 

b) A elaboração e decoração do percurso para o 

desfile, a sinalização dos pontos luz e a preparação 

do local para a exibição final é da responsabilidade 

da Divisão de Cultura e Património Cultural da 

Câmara Municipal de Odivelas. 

 

c) O mapa do percurso e localização dos pontos luz, 

referido na alínea anterior, será entregue a cada 

Junta de Freguesia participante até ao dia 28 de 

Fevereiro de 2002. 

 

d) A data do desfile e apresentação será 

oportunamente divulgada. 
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Artigo 13º - Desfile e Exibição 

 

a) Durante o desfile haverá dois pontos luz para uma 

exibição, em cada, que não poderá exceder os 5 

minutos. 

 

b) A exibição integral será apresentada no final do 

desfile. 

 

c) A exibição referida na alínea anterior deverá ter 

entre 7 a 10 minutos de duração. 

 

d) No local da exibição final, assim como nos pontos 

luz, todas as Marchas devem respeitar as normas de 

entrada e saída que serão estabelecidas pela 

Divisão de Cultura e Património Cultural e fornecidas 

atempadamente. 

 

 

Artigo 14º - Cláusula de salvaguarda 

 

a) Cada Marcha só poderá apresentar-se publicamente 

após a exibição nas Marchas Populares de Odivelas. 

 

b) Exceptua-se da alínea anterior a tradicional volta à 

Freguesia e ensaio geral. 

 

 

Artigo 15º 

 

Circunstâncias omissas neste documento serão 

resolvidas, caso a caso, pela Câmara Municipal de 

Odivelas, Departamento Sociocultural, Divisão de Cultura 

e Património Cultural. 

 

 
Artigo 16º - Informação logística 

 
Câmara Municipal de Odivelas 
Divisão da Cultura e Património Cultural 
Rua José Gomes Monteiro, 3D loja B  
2675-395 Odivelas 
Telefone – 21 9346100 
Fax – 21 9346198 
e-mail: cultura@mun-odivelas.pt (...)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DA PONTINHA 
 

Concessão à Igreja Assembleia de Deus da Pontinha do 

apoio em transporte através da disponibilização de um 

autocarro municipal de 51 lugares, para os dias 23 e 24 

de Fevereiro de 2002, para uma deslocação ao Alentejo, 

nos termos propostos na informação n.º 01/DAS/HM/02, 

de 2002.02.14. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

UNIDADE COMUNITÁRIA DE CUIDADOS 
PSIQUIÁTRICOS DE ODIVELAS 

 

Concessão à Unidade Comunitária de Cuidados 

Psiquiátricos de Odivelas, do Hospital Júlio de Matos, o 

apoio em transporte através da cedência de transporte 

para a deslocação de sete utentes e um técnico, para 

participação destes em actividades de atelier que terão 

lugar no CAO´s todas as quartas-feiras entre o dia 17 de 

Fevereiro até ao dia 05 de Junho de 2002, nos termos 

propostos na informação n.º 16/GS/CS/02, de 

2002.02.05. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

“PROTAML - Plano Regional de Ordenamento da Área 
Metropolitana de Lisboa 

 
Tendo em consideração que: 
 

 O PROTAML, enquanto plano estratégico, nos termos 

da Lei 48/98 e do DL 380/99, pode e deve assumir-se 

como um instrumento fundamental para um adequado 

ordenamento do território, nas suas diferentes 

vertentes, articulando as componentes territoriais e 

ambientais com estratégias de desenvolvimento social 

e económico, indispensável a um modelo de 

desenvolvimento coerente, integrado e sustentado de 

toda a área Metropolitana de Lisboa; 
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 Aguardado há mais de uma década, a inexistência de 

planeamento a esta escala e a impossibilidade da 

necessária articulação com os diferentes PDM, tem 

seguramente contribuído negativamente para muitas 

das debilidades sentidas nesta área geográfica quer 

ao nível da estruturação e gestão territoriais 

integradas quer no que respeita aos seus inegáveis 

reflexos ao nível dos aspectos sociais e económicas 

predominantes; 

 

 A sua importância estratégica fundamental e a 

necessidade de ser assegurada a definição e 

execução de uma política de planeamento 

correctamente adequada aos reais problemas e 

necessidades justifica por si só o envolvimento e a 

mais ampla e abrangente participação e discussão 

pública; 

 

 A coincidência do inquérito público com o período pré 

e pós eleitoral para as eleições autárquicas e o quase 

desconhecimento público da existência do referido 

inquérito, traduziram-se numa participação nula ou 

quase nula dos cidadãos e inviabilizaram uma maior e 

necessária participação dos agentes técnicos e 

políticos à escala municipal e cerceou por completo a 

possibilidade de apreciação e emissão de contributos 

por parte dos novos orgãos autárquicos a quem, por 

força dos resultados eleitorais, caberá assegurar a 

concretização das políticas locais e a sua 

compatibilização com o PROTAML; 

 

 A necessidade de alargamento do período de 

discussão pública pelas razões expressas foi 

atempadamente colocada ao Governo, quer 

individualmente por muitos dos municípios que 

integram a AML, quer por estruturas representativas 

da sociedade civil, com particular destaque para a 

Ordem dos Arquitectos; 

 

 Em reunião da Junta Metropolitana de Lisboa, foi 

aprovada unanimemente por todos os municípios que 

a integram uma proposta de prorrogação do prazo de 

Inquérito público por mais 60 dias em relação ao 

prazo inicial que terminava em 31 de Dezembro, que 

não mereceu resposta positiva por parte do Governo; 

 

 Esta atitude de intransigência impossibilitou também 

ao Município de Odivelas o exercício do seu direito 

legítimo e justificado de emissão da sua opinião e 

contributos; 

 

A Câmara Municipal de Odivelas, na sua 4ª Reunião 
Ordinária de 20 de Fevereiro de 2002, delibera: 
 

1. Expressar a sua profunda crítica perante a 

insensibilidade e inflexibilidade do Governo 

relativamente à justificada solicitação dos municípios 

para prorrogação do prazo de discussão; 

 

2. Propor a introdução de um novo período de discussão 

pública, que tendo em atenção o carácter de gestão 

do actual Governo e o tempo necessário à tomada de 

posse dum novo Governo, crie um espaço temporal 

útil para essa discussão. 

 

Odivelas, 20 de Fevereiro de 2002” 
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DESPACHOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

MANUEL PORFÍRIO VARGES 
 

 

 

DESPACHO N.º 61/2002 
 

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 artº 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, Júlio Henrique Soares Quintino, Técnico Superior de Educação Física de 1ª classe, do quadro 

de pessoal da Câmara Municipal de Portimão, no cargo de Chefe da Divisão de Desporto. 

 

Odivelas, 1 de Março de 2002 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

(a) Manuel Varges 

 

 

 

DESPACHO PRES 69/02 
 

 

ADITAMENTO AO DESPACHO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
NO DIRECTOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E DE APROVISIONAMENTO, 

SENHOR DR. JOÃO MANUEL DOS 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, em aditamento ao meu Despacho PRES 29/02, delego, pelo presente, no Director do Departamento Financeiro 
e de Aprovisionamento, Senhor Dr. João Manuel dos Santos Pessoa Fernandes, as competências que seguidamente se 
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discriminam para serem exercidas no âmbito da Divisão Financeira e da Divisão de Projectos Comparticipados do 

respectivo Departamento: 

 

 

1. A competência para autorizar a realização de despesas orçamentadas com a locação e aquisição de bens e serviços 

até ao limite de € 5000 (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 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. 

 

2. A competência para, no âmbito da Divisão Financeira, autorizar o pagamento das despesas cuja contracção tenha 

autorizado, nos termos do n.º 1 do presente Despacho. 

 

 

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, 28 de Fevereiro de 2002 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges 
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DESPACHO DE SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
DO SR. VEREADOR CARLOS PEREIRA LÉRIAS 

 

 
 

DESPACHO 02/VCPL/02 
 
 

Visando uma maior eficácia de gestão do Gabinete da minha vereação, considerando as competências previstas na Lei 
169/99, de 18 de Setembro, revista pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, rectificada pela declaração de rectificação n.º 
4/2002, de 6 de Fevereiro, atenta a competência prevista no n.º 4 do artigo 73º da Lei das Autarquias Locais, e 
considerando o estatuído no Código de Procedimento Administrativo e demais legislação habilitante, ao abrigo do disposto 
no Despacho de Delegação de Competências do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, de 12 de Janeiro 2002, 
subdelego na minha Adjunta, Dr.ª Cláudia Susana Albuquerque da Costa Peixoto Beiró, as competências que me foram 
delegadas e subdelegadas, que serão exercidas no âmbito do respectivo Gabinete e que seguidamente se discriminam: 
 
a) Assinar Correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
 

b) Decidir a contracção de despesas para a aquisição de bens e serviços até ao limite de € 1 250 (mil duzentos e 
cinquenta euros); 

 
c) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos e ausências ao serviços 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 complementar, dentro dos 

limites legalmente estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 
 
g) Visar os boletins de horas extraordinárias e ajudas de custo, em conformidade com os limites legalmente 

estabelecidos; 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser revogadas e avocadas a todo o tempo, tal como poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o subdelegante prestar ao subdelegado todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de informar. 
 
 
Odivelas, 11 de Fevereiro de 2002 

 
O Vereador 

(a) Carlos Lérias 
 

 
 
 
 
 
 




