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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 
 

22ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
  

rreeaalliizzaaddaa  eemm  3300  ddee  AAbbrriill  ddee  22000022  
 
 
 

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
PARA 2002 

 
Apresentação de Orçamento e Grandes Opções do Plano 
para o ano de 2002, de acordo com o deliberado na 4ª 
reunião extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas 
realizada em 23 de Abril de 2002 (Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões n.º 10/2002, páginas 14 e 15). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
NAS JUNTAS DAS FREGUESIAS 

 
Apresentação do Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas das Freguesias deliberado na 
4ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas realizada em 23 de Abril de 2002 (publicado na 

íntegra em anexo). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO 
 

Pedido de autorização à Assembleia Municipal para 
contracção de empréstimos a curto prazo no valor de € 
1.646.033,06 (um milhão, seiscentos e quarenta e seis 
mil, trinta e três euros e seis cêntimos), de acordo com o 
deliberado na 4ª reunião extraordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas realizada em 23 de Abril de 2002 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 10/2002, 

página 15). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

CONTA DE GERÊNCIA PARCELAR 2002 
 

Apresentação da Conta de Gerência Parcelar 
correspondente ao período de 1 a 4 de Janeiro de 2002, 
de acordo com o deliberado na 5ª Reunião Extraordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas realizada em 23 de 
Abril de 2002 (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

n.º 10/2002, páginas 16). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

MOÇÃO 
 

“Sonho de visionários e poetas - Victor Hugo evoca os 
“Estados Unidos da Europa” -, o projecto de unir 
económica e politicamente o Continente só se tornará 
uma realidade institucional após o fim da segunda Guerra 
Mundial. 
 
Na esteira dos apelos feitos por Churchill à reconciliação 
franco - alemã e à unidade do Continente, e, na 
sequência do plano de auxílio à Europa proposto pelo 
General Marshall, num discurso proferido a 9 de Maio de 
1950 Robert Schuman, o então ministro francês dos 
Negócios Estrangeiros, apresentou pela 1ª vez as ideias 
fundadoras do que é hoje a União Europeia. 
 
Robert Schuman, Jean Monnet e Konrad Adenauer 
haveriam de ficar conhecidos como os “Pais Fundadores” 
desse projecto, ainda hoje em construção, a que 
chamamos União Europeia. O dia 9 de Maio é o dia da 
U.E.. 
 
De então para cá o caminho tem sido, ora sinuoso, ora 
difícil, ora preocupante. Mas um projecto que inicialmente 
se inicia com a adesão de 6 países, que hoje conta com 
15 e a preparar o alargamento de forma a que, num 
horizonte não muito longínquo, todas as nações 
Europeias possam partilhar de um ideal e de uma 
economia comum é, seguramente, um trabalho para 
várias gerações. 
 
É, portanto, um projecto de crescimento e, por isso 
mesmo, os obstáculos que se lhe apresentam são 
também cada vez maiores. Ainda agora as recentes 
eleições em França nos mostram como ainda há muitas 
pedras a tirar do caminho. 
 
Todavia se nuvens negras se anunciam no horizonte, a 
entrada na moeda única, em Janeiro de 2002 não pode 
deixar de nos dar ânimo e esperança neste projecto 
ambicioso, cuja construção já apaixonou duas gerações e 
uma terceira, que já se anuncia. 
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O dia 9 de Maio é todos os anos uma oportunidade para 
celebrar o que já foi alcançado e para reflectir sobre os 
objectivos da União Europeia: paz, Liberdade, 
Prosperidade e Cooperação na prossecução de metas 
comuns. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em sessão 
ordinária, associa-se a todos os concidadãos que, uma 
vez mais celebrarão, em comunhão de esforços, o 9 de 
Maio de 1950, como data fundadora de uma realidade 
que outrora homens generosos ousaram sonhar. 
 
Odivelas, 30 de Abril de 2002.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 
 

99ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
  

rreeaalliizzaaddaa  eemm  22  ddee  MMaaiioo  ddee  22000022  
 
 
 
 

ACTA 
 

 

 

ACTA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

Acta da 8ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Odivelas, realizada em 17 de Abril de 2002. 

 

(Aprovada por unanimidade) 

 

 
 
 

PROPOSTA 
 

 
 

FIXAÇÃO DO NÚMERO DE VEREADORES 
A TEMPO INTEIRO 

 
“Considerando que: 
 
De acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 
58° da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete ao Presidente 
da Câmara Municipal decidir sobre a existência de 
vereadores em regime de tempo inteiro e meio tempo e 
fixar o seu número, até ao limite de três, nos municípios 
com 100 000 ou mais eleitores, como é o caso do de 
Odivelas; 
 
Nos termos do estabelecido no n.º 2 da mesma 
disposição legal, compete à Câmara Municipal, sob 
proposta do respectivo Presidente, fixar o número de 
vereadores em regime de tempo inteiro e de meio tempo 
que exceda os limites previstos na norma acima referida; 
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Proponho que a Câmara Municipal de Odivelas delibere 
fixar em 9 (nove) o número dos seus vereadores em regime 
de tempo inteiro. 
 
 
Odivelas, 22 de Abril de 2002. 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges” 
 

(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE 
NA ASSEMBLEIA DE ESCOLA 

 
De acordo com o D.L. 115 A/98 de 04 de Maio sobre o 
“Regime de autonomia, Administração e Gestão dos 
Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e do Ensino 
Básico e Secundário”, art.º 8º ponto 2, a Autarquia local 
deve estar representada na Assembleia de Escola, uma 
vez que este órgão é o representante da comunidade 
educativa. 
 
Proposto que a Câmara Municipal de Odivelas, delegue 
nas Juntas das Freguesias a designação de seu 
representante na Assembleia de Escola, conforme 
previsto no artigo 12º ponto 3 do D.L. 115 A/98 de 04 de 
Maio. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CRIAÇÃO ARTÍSTICA, LITERÁRIA E CIENTÍFICA 
MARIA DO CARMO PEREIRA SIRGADO 

 
Atribuição de um subsídio no valor de € 1.000 (mil euros), 
a Maria do Carmo Pereira Sirgado, como forma de apoio 
para a publicação da obra “Meu Corpo Ribeiro Manso” no 
âmbito do Regulamento Municipal de Apoio à Criação 
Artística, Literária e Científica, enquadrada na categoria B, 
sendo atribuída a verba apenas mediante o compromisso 
expresso da respectiva editora, nos termos da informação 
n.º 56/DSC/DCPC/SEPC de 15.04.2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

CRIAÇÃO ARTÍSTICA, LITERÁRIA E CIENTÍFICA 
ASSOCIAÇÃO DAS ANTIGAS ALUNAS 

DO INSTITUTO DE ODIVELAS 
 

Atribuição de um subsídio no valor de € 1.500 (mil e 
quinhentos euros), à Associação das Antigas Alunas do 
Instituto de Odivelas, como forma de apoio à publicação 
da revista “Laços”, no âmbito do Regulamento Municipal 
de Apoio à Criação Artística, Literária e Científica, 
enquadrada na categoria B, nos termos da informação n.º 
054/DSC/DCPC/SEPC de 08.04.2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

4ª FESTA DA DIVERSIDADE 
ORGANIZADA PELA REDE ANTI-RACISTA 

 
Apoiar a iniciativa Festa da Diversidade a realizar no dia 
15 e 16 de Junho de 2002, promovida pela rede Anti-
Racista, mediante a aquisição de 250 bilhetes, no valor 
total de € 1.250 (mil duzentos e cinquenta euros), com o 
objectivo de serem distribuídos pelas associações de 
imigrantes e associações juvenis sediadas no Concelho 
de Odivelas, nos termos da informação n.º 12/DAS/MR/02, 
26.03.2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

UNIÃO DESPORTIVA DE OLIVAL BASTO 
 

Atribuição de um subsídio à União Desportiva de Olival 
Basto, no valor de € 4.000 (quatro mil euros), no âmbito 
do Programa de Apoio ao Rendimento Desportivo de 
Odivelas (PARDO), programa C, pela participação nos 
Campeonatos Nacionais de Cadetes e Juniores de 
Basquetebol Feminino, nos termos da informação n.º 
304/DSC/DD/02 de 09.04.2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PRESIDÊNCIA 
 

 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 85/PRES/O2 
 

Visando a constituição do Gabinete de Apoio Pessoal da 
Sra. Vereadora da Câmara Municipal de Odivelas, Dra. 
Maria Natália Pereira dos Santos, nos termos da 
legislação em vigor sobre a matéria, nomeadamente, dos 
artigos 73º, n.º 2, alínea a), e 74º, n.ºs 3 e 6, ambos da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, nomeio, a partir da data 
do presente despacho, a Sra. D. Maria Manuela Veladas 
Narquel, para o cargo de Secretária, desse Gabinete. 
 
Odivelas, 15 de Abril de 2002. 

 
O Presidente da Câmara Municipal, 

(a) Manuel Varges 
 
 
 

DESPACHO 87-A/O2 
 

Tendo a Câmara Municipal de Odivelas deliberado na sua 
9ª Reunião Ordinária, realizada na presente data, fixar em 
nove o número de vereadores em regime de tempo 
inteiro, designo, em aditamento ao meu Despacho 07/02, 
de 12 de Janeiro do corrente ano, e ao abrigo do disposto 
no n.º 4 do artigo 58º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, para o exercício destas funções os seguintes 
membros da Câmara Municipal de Odivelas: 
 
• António Agostinho Rosa Antunes; 
 
• Carlos Manuel Maio Bodião; 
 
• José Esteves Ferreira. 
 
Odivelas, 2 de Maio de 2002. 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges 
 
 

 
 
 
 
 
 

DESPACHO PRES 88/02 
 

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

NO VEREADOR CARLOS MANUEL MAIO BODIÃO 
 
 

Por força do estabelecido no n.º 2 do artigo 69º 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 artigo 27º do Decreto-Lei 197/99, 
de 8 de Junho, e considerando que a delegação de 
competências é o instrumento jurídico por excelência de 
desconcentração administrativa de forma a assegurar a 
eficácia da gestão do Município, delego e subdelego, pelo 
presente despacho, no Senhor Vereador Carlos Manuel 
Maio Bodião, as minhas competências próprias e as que 
me estão delegadas, que a seguir se enunciam, para 
serem exercidas no âmbito do Gabinete de Apoio às 
Actividades Económicas: 
 
1 - A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do art. 68º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, de execução 
das deliberações da Câmara Municipal e de 
coordenação da actividade dos serviços sob sua 
superintendência; 

 
2 - A competência prevista na alínea g) do n.º 1 do 

referido artigo 68º, para autorizar a realização das 
despesas orçamentadas com a locação e aquisição 
de bens e serviços até ao limite de € 50 000 
(cinquenta mil euros), com a possibilidade de 
subdelegação nos dirigentes municipais até ao limite 
de € 2 500 (dois mil e quinhentos euros), sempre com 
respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabelecida nas 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 no cumprimento 
estrito do estabelecido no Artigo 16.º do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 8 de Junho; 

 
3 - A competência prevista na alínea h) do n.º 1 do 

referido artigo 68º, de autorizar o pagamento de 
despesas realizadas, nas condições legais e até ao 
limite da competência delegada; 

 
4 - A competência prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 

68º do mesmo diploma para decisão de todos os 
assuntos relacionados com a gestão e direcção dos 
recursos humanos afectos às unidades orgânicas sob 
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a sua responsabilidade, com excepção dos actos 
relativos à constituição, modificação extinção da 
respectiva relação jurídica de emprego, 
designadamente: 

 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 

decisões relativas a férias, com respeito pela 
necessidade da consecução da prestação dos 
respectivos serviços públicos, que estão afectos 
à sua responsabilidade; 

 
b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas 

e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos, dos trabalhadores da 
unidade orgânica; 

 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, 

mapas e relatórios de assiduidade dos 
trabalhadores da unidade orgânica; 

 
d) Justificar e não justificar as faltas  verificadas 

no âmbito do serviço; 
 

e) Autorizar deslocações em serviço no País, 
exceptuando aquelas que hajam de ser feitas 
para representação oficial do Município, e a 
realização de trabalho extraordinário e prestado 
em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites 
legalmente estabelecidos e sempre que assim o 
exija o funcionamento do serviço, bem como 
autorizar os respectivos pagamentos; 

 
f) Instaurar processos disciplinares, considerando 

que a nomeação do instrutor do processo deverá 
recair, sempre que possível, em licenciado em 
Direito que seja funcionário do Município; 

 
g) Autorizar o abono de vencimento de exercício 

perdido por motivo de doença; 
 

h) Emitir parecer sobre requerimentos de 
mobilidade interna. 

 
5 - A possibilidade de subdelegação de competências 

quanto à gestão de recursos humanos restringe-se 
a: 

 
a) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas 

e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 

 
b) Controlar a assiduidade, visando informações, 

mapas e relatórios de assiduidade; 
 

c) Justificar e injustificar faltas no âmbito do 
serviço, com excepção das referidas no artigo 
71º do Estatuto Disciplinar; 

 
d) Autorizar deslocações em serviço no País, 

exceptuando aquelas que hajam de ser feitas 
para representação oficial do Município, e a 
realização de trabalho extraordinário e prestado 
em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites 
legalmente estabelecidos e sempre que assim o 
exija o funcionamento do serviço; 

 
e) Visar Boletins de horas extraordinárias e de 

ajudas de custo, confirmando a informação 
neles constante e a sua conformidade com os 
limites legalmente estabelecidos; 

 
f) Propor a instauração de processos 

disciplinares. 
 
6 - A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 

68º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, de modificar ou 
revogar os actos praticados por funcionários 
municipais; 

 
7 - A competência prevista na alínea m) do n.º 1 do artigo 

68º do mesmo diploma, de assinar ou visar a 
correspondência da Câmara Municipal com destino a 
quaisquer entidades excepto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidente do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, Presidentes das Câmaras 
Municipais ou titulares de cargos públicos de 
estatuto equivalente ou superior; 

 
b) A que constituir, por si, informação, proposta ou 

decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que verse, 
de forma inovadora, matérias sobre as quais o 
Município se deva pronunciar. 

 
8 - A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 

68º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, de promover 
todas as acções necessárias à administração corrente 
do Património Municipal e à sua conservação; 

 
9 - A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do Artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, que me foi 
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delegada pela Câmara Municipal, para executar as 
opções do plano e o orçamento aprovado, a exercer 
nas áreas funcionais sob a sua responsabilidade; 

 
10 - A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do Artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, que me foi 
delegada pela Câmara Municipal, para colaborar no 
apoio a programas e projectos de interesse municipal 
em parceria com outras entidades da administração 
central, a exercer nas áreas funcionais sob sua 
responsabilidade, sob prévia consulta e coordenação 
do Presidente da Câmara Municipal; 

 
11 – A competência prevista na al. l) do nº 2 do artº 64º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, que me foi 
delegada pela câmara municipal, para promover e 
apoiar a realização de eventos relacionados com a 
actividade económica de interesse municipal, desde 
que contemplados nas Grandes Opções do Plano e 
Orçamento aprovados. 

 
Do exercício das competências delegadas e subdelegadas 
deverá o delegado prestar ao delegante informação 
escrita, nos termos do n.º 3 do artigo 69º da Lei 169/99, 
de 18 de Setembro, com a periodicidade de 10 dias, sem 
prejuízo do cumprimento do estabelecido no n.º 3 do 
Artigo 65.º do mesmo diploma. 
 
Pelo presente Despacho, fica revogado o meu Despacho 
n.º 11/02, pelo qual deleguei competências no Senhor 
Vereador Sérgio Constantino Gaspar Lopes Paiva, 
unicamente na parte respeitante às competências a 
serem exercidas no âmbito do apoio às actividades 
económicas, com vista à prossecução das atribuições do 
Gabinete de Apoio às Actividades Económicas. 
 
Odivelas, 2 de Maio de 2002. 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO PRES 89/02 
 

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

NO VEREADOR JOSÉ ESTEVES FERREIRA 
 
 

Por força do estabelecido no n.º 2 do artigo 69º 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 artigo 27º do Decreto-Lei 197/99, 
de 8 de Junho, e considerando que a delegação de 
competências é o instrumento jurídico por excelência de 
desconcentração administrativa de forma a assegurar a 
eficácia da gestão do Município, delego e subdelego, pelo 
presente despacho, no Senhor Vereador José Esteves 
Ferreira, as minhas competências próprias e as que me 
estão delegadas, que a seguir se enunciam, para serem 
exercidas no âmbito do Departamento Jurídico e de 
Administração Geral, com exclusão da Divisão de 
Fiscalização e Polícia Municipal, da Secção de Apoio aos 
Órgãos Municipais e da prossecução das atribuições da 
Divisão Jurídica referidas no n.º 2 do artigo 43º do 
Regulamento Orgânico do Município de Odivelas: 
 
1 -  A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do art. 

68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, de 
execução das deliberações da Câmara Municipal e 
de coordenação da actividade dos serviços sob sua 
superintendência; 

 
2 -  A competência prevista na alínea g) do n.º 1 do 

referido artigo 68º, para autorizar a realização das 
despesas orçamentadas com a locação e aquisição 
de bens e serviços até ao limite de € 50 000 
(cinquenta mil euros), com a possibilidade de 
subdelegação nos dirigentes municipais até ao limite 
de € 2 500 ( dois mil e quinhentos euros), sempre 
com respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabelecida nas 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 no cumprimento 
estrito do estabelecido no Artigo 16.º do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 8 de Junho; 

 
3 -  A competência prevista na alínea h) do n.º 1 do 

referido artigo 68º, de autorizar o pagamento de 
despesas realizadas, nas condições legais e até ao 
limite da competência delegada; 
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4 -  A competência prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 
68º do mesmo diploma para decisão de todos os 
assuntos relacionados com a gestão e direcção dos 
recursos humanos afectos às unidades orgânicas sob 
a sua responsabilidade, com excepção dos actos 
relativos à constituição, modificação extinção da 
respectiva relação jurídica de emprego, 
designadamente: 

 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 

decisões relativas a férias, com respeito pela 
necessidade da consecução da prestação dos 
respectivos serviços públicos, que estão afectos 
à sua responsabilidade; 

b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas 
e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos, dos trabalhadores da 
unidade orgânica; 

c) Controlar a assiduidade, visando informações, 
mapas e relatórios de assiduidade dos 
trabalhadores da unidade orgânica; 

d) Justificar e não justificar as faltas  verificadas no 
âmbito do serviço; 

e) Autorizar deslocações em serviço no País, 
exceptuando aquelas que hajam de ser feitas 
para representação oficial do Município, e a 
realização de trabalho extraordinário e prestado 
em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites 
legalmente estabelecidos e sempre que assim o 
exija o funcionamento do serviço, bem como 
autorizar os respectivos pagamentos; 

f) Instaurar processos disciplinares, considerando 
que a nomeação do instrutor do processo deverá 
recair, sempre que possível, em licenciado em 
Direito que seja funcionário do Município; 

g) Autorizar o abono de vencimento de exercício 
perdido por motivo de doença; 

h) Emitir parecer sobre requerimentos de 
mobilidade interna. 

 
5 -  A possibilidade de subdelegação de competências 

quanto à gestão de recursos humanos restringe-se a: 
 

a) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas 
e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 

b) Controlar a assiduidade, visando informações, 
mapas e relatórios de assiduidade; 

c) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 
com excepção das referidas no artigo 71º do 
Estatuto Disciplinar; 

d) Autorizar deslocações em serviço no País, 
exceptuando aquelas que hajam de ser feitas 
para representação oficial do Município, e a 

realização de trabalho extraordinário e prestado 
em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites 
legalmente estabelecidos e sempre que assim o 
exija o funcionamento do serviço; 

e) Visar Boletins de horas extraordinárias e de 
ajudas de custo, confirmando a informação neles 
constante e a sua conformidade com os limites 
legalmente estabelecidos; 

f) Propor a instauração de processos disciplinares. 
 
6 -  A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 

68º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, de modificar 
ou revogar os actos praticados por funcionários 
municipais; 

 
7 -  A competência prevista na alínea m) do n.º 1 do 

artigo 68º do mesmo diploma, de assinar ou visar a 
correspondência da Câmara Municipal com destino a 
quaisquer entidades, excepto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 

Primeiro Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional, 
Presidente da Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios Portugueses, 
Presidentes das Câmaras Municipais ou titulares de 
cargos públicos de estatuto equivalente ou superior; 
 

b) A que constituir, por si, informação, proposta ou 
decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva pronunciar. 
 
8 -  A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 

68º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, de promover 
todas as acções necessárias à administração 
corrente do Património Municipal e à sua 
conservação; 

 
9 -  A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do Artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, que me foi 
delegada pela Câmara Municipal, para executar as 
opções do plano e o orçamento aprovado, a exercer 
nas áreas funcionais sob a sua responsabilidade; 

 
10 -  A competência prevista na al. i) do n.º 2 do artº 68º 

da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, para proceder 
aos registos prediais do património imobiliário do 
Município, ou outros; 

 
11 -  A competência prevista na al. d) do nº 1 do artº 68º 

da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, para elaborar e 
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manter actualizado o cadastro dos bens móveis e 
imóveis do Município; 

 
12 -  A competência prevista na al. p) do nº  2 do artº 68º 

da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, e no nº 5 do artº 
29º da Lei nº 42/98, de 6 de Agosto, para determinar 
a instrução de processos de contra-ordenação e 
aplicação de coimas e sanções acessórias, não 
sendo subdelegáveis as competências de aplicação 
de coimas e sanções acessórias; 

 
13 -  A competência prevista na al. o) do nº 2 do artº 68º 

da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, para conceder 
licenças policiais ou fiscais, de harmonia com o 
disposto nas leis, regulamentos e posturas; 

 
14 -  A competência prevista na al. d) do nº 5 do artº 64º 

da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, que me foi 
delegada pela câmara municipal, para emitir licenças, 
matrículas, livretes e transferências de propriedade e 
respectivos averbamentos e proceder a exames, 
registos, e fixação de contingentes relativamente a 
veículos, nos casos legalmente previstos; 

 
15 -  A competência prevista no artº 12º do Decreto-Lei nº 

2/98, de 3 de Janeiro, na redacção que lhe foi 
conferida pelo Decreto-Lei nº 265-A/2001, de 28 de 
Setembro, que me foi delegada pela câmara 
municipal, de matrícula e emissão de licenças de 
condução de ciclomotores, motociclos de cilindrada 
não superior a 50 cm3 e de veículos agrícolas, bem 
como o seu cancelamento, com a possibilidade de 
subdelegação; 

 
16 -  A competência prevista no nº 2 do artigo 22º do 

Decreto-Lei nº 315/95, de 28 de Novembro, que me 
foi delegada pela câmara municipal, de emissão de 
licenças acidentais de recinto, com a possibilidade de 
subdelegação; 

 
17 -  A competência prevista no artº 18º do Decreto-Lei 

122/79, de 8 de Maio, que me foi delegada pela 
câmara municipal, para emitir e renovar cartões para 
o exercício de venda ambulante, com possibilidade 
de subdelegação; 

 
18 -  A competência prevista na al. a) do nº 5 do artº 64º 

da Lei 169/99, de 18 de Setembro, que me foi 
delegada pela câmara municipal, para conceder 
licenças nos casos e nos termos estabelecidos na Lei 
para estabelecimentos insalubres, incómodos, 
perigosos ou tóxicos; 

 
19 -  As competências previstas no Decreto-Lei  nº 168/97 

de 4 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei 139/99, de 

24 de Abril, e pelo Decreto-Lei nº 222/2000, de 9 de 
Setembro; 

 
20 -  A competência prevista no artº 1º da Lei nº 2/87, de 8 

de Janeiro, de emissão de parecer em processo de 
autorização e licenças de jogos de perícia, máquinas 
de diversão e outras diversões públicas; 

 
21 -  A competência prevista no artº 4º do Decreto-Lei nº 

252/86, de 25 de Agosto, de emissão e renovação de 
cartões de feirantes, com possibilidade de 
subdelegação. 

 
Do exercício das competências delegadas e subdelegadas 
deverá o delegado prestar ao delegante informação 
escrita, nos termos do n.º 3 do artigo 69º da Lei 169/99, 
de 18 de Setembro, com a periodicidade de 10 dias, sem 
prejuízo do cumprimento do estabelecido no n.º 3 do 
Artigo 65.º do mesmo diploma. 
 
Pelo presente Despacho, fica revogado parcialmente o 
meu Despacho n.º 11/02, pelo qual deleguei 
competências no Senhor Vereador Sérgio Constantino 
Gaspar Lopes Paiva, na parte respeitante às 
competências a serem exercidas com vista à 
prossecução das atribuições do Departamento Jurídico e 
de Administração Geral. 
 
Odivelas, 2 de Maio de 2002. 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
(a) Manuel Varges 
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DESPACHO PRES 90/02 

 
DESPACHO DE DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

NO VEREADOR ANTÓNIO AGOSTINHO ROSA ANTUNES 
 
 

Por força do estabelecido no n.º 2 do artigo 69º 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 
artigo 27º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho, e 
considerando que a delegação de competências é o 
instrumento jurídico por excelência de desconcentração 
administrativa de forma a assegurar a eficácia da gestão 
do Município, delego e subdelego, pelo presente 
despacho, no Senhor Vereador António Agostinho Rosa 
Antunes, as minhas competências próprias as que me 
estão delegadas, que a seguir se enunciam, para serem 
exercidas no âmbito do Departamento de Transportes e 
Oficinas: 
 

1 - A competência prevista na alínea h) do n.º 1 do art. 68° da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, de execução das 
deliberações da Câmara Municipal e de coordenação da 
actividade dos serviços sob sua superintendência; 

 
2 - A competência prevista na alínea g) do n.º 1 do referido 

artigo 68º, para autorizar a realização das despesas 
orçamentadas com a locação e aquisição de bens e 
serviços até ao limite de € 50 000 (cinquenta mil euros), 
com a possibilidade de subdelegação nos dirigentes 
municipais até ao limite de € 2 500 euros (dois mil e 
quinhentos euros) sempre com respeito pela disciplina de 
execução orçamental estabelecida nas 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 no cumprimento estrito do 
estabelecido no Artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de Junho; 

 
3 - A competência prevista na alínea h) do n.º 1 do referido 

artigo 68º, de autorizar o pagamento de despesas 
realizadas, nas condições legais e até ao limite da 
competência delegada; 

 
4 - A competência prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 68º, 

do mesmo diploma para decisão de todos os assuntos 
relacionados com a gestão e direcção dos recursos 
humanos afectos às unidades orgânicas sob a sua 

responsabilidade, com excepção dos actos relativos à 
constituição, modificação e extinção da respectiva relação 
jurídica de emprego: 

 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 

relativas a férias, com respeito pela necessidade da 
consecução da prestação dos respectivos serviços 
públicos, que estão afectos à sua responsabilidade; 

 
b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos, dos trabalhadores da unidade orgânica; 

 
c) Controlar a assiduidade, visando informações,. mapas e 

relatórios de assiduidade dos trabalhadores da unidade 
orgânica; 

 
d) Justificar e não justificar as faltas verificadas no âmbito do 

serviço; 
 
e) Autorizar deslocações em serviço no País, exceptuando 

aquelas que hajam de ser feitas para representação 
oficial do Município, e a realização de trabalho 
extraordinário e prestado em dias de descanso semanal e 
de descanso semanal complementar, dentro dos limites 
legalmente estabelecidos e sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, bem como autorizar os 
respectivos pagamentos; 

 
f) Instaurar processos disciplinares, considerando que a 

nomeação do instrutor do processo deverá recair, sempre 
que possível, em licenciado em Direito que seja 
funcionário do Município; 

 
g) Autorizar o abono de vencimento de exercício perdido por 

motivo de doença; 
 
h) Emitir parecer sobre requerimentos de mobilidade interna. 
 
5 - A possibilidade de subdelegação de competências quanto 

à gestão de recursos humanos restringe-se a: 
 
a) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 

 
b) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 

relatórios de assiduidade; 
 
c) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 

excepção das referidas no artigo 71º do Estatuto 
Disciplinar; 

 
d) Autorizar deslocações em serviço no País, exceptuando 

aquelas que hajam de ser feitas para representação 
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oficial do Município, e 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 
funcionamento do serviço; 

 
e) Visar Boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 

custo, confirmando a informação neles constante e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 

 
f) Propor a instauração de processos disciplinares. 
 
6 - A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 68º 

da Lei 169/99, de 18 de Setembro, de modificar ou 
revogar os actos praticados por funcionários municipais; 

 
7 - A competência prevista na alínea m) do n.º 1 do artigo 68º 

do mesmo diploma, de assinar ou visar a 
correspondência da Câmara Municipal com destino a 
quaisquer entidades excepto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao Primeiro 

Ministro, Ministros, Secretários de Estado, Presidente do 
Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal 
Administrativo e do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República e Presidente da Associação 
Nacional dos Municípios Portugueses, Presidentes das 
Câmaras Municipais ou titulares de cargos públicos de 
estatuto equivalente ou superior; 

 
b) A que constituir, por si, informação, proposta ou decisão 

vinculativa para o Município ou constitutiva de direitos de 
terceiros ou que verse, de forma inovadora, matérias 
sobre as quais o Município se deva pronunciar. 

 
8 - As competências atribuídas ao dono da obra pelo Decreto-

Lei n.º 59/99, de 2 de Março, para todos procedimentos 
até ao valor de € 50 000 (cinquenta mil euros) e que 
digam respeito à consecução das atribuições da Divisão 
Manutenção de Instalações Municipais; 

 
9 - A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 68º 

da Lei 169/99, de 18 de Setembro, de promover todas as 
acções necessárias à administração corrente do 
Património Municipal e à sua conservação; 

 
10 - A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do Artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, que me foi 
delegada pela Câmara Municipal, para executar as 
opções do plano e o orçamento aprovado, a exercer na 
área funcional sob a sua responsabilidade; 

 
11 - A competência prevista na alínea j) do n.º 2 do Artigo 68.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, para promover a 

execução de obras por administração directa, nos termos 
da lei, até ao valor de € 50 000 (cinquenta mil euros). 
 
Do exercício das competências delegadas e subdelegada, 
deverá o delegado prestar ao delegante informação 
escrita, nos termos do n.º 3 do artigo 69º da Lei 169/99, 
de 18 de Setembro, com a periodicidade de 10 dias, sem 
prejuízo do cumprimento do estabelecido no n.º 3 do 
Artigo 65.º do mesmo diploma. 
 
Pelo presente despacho, fica revogado parcialmente o 
meu Despacho n.º 09/02, pelo qual deleguei 
competências no Senhor Vereador Carlos Alberto Gomes 
Lourenço, na parte respeitante às competências a serem 
exercidos no âmbito da gestão técnica e operacional do 
material rolante municipal e da conservação e 
manutenção, de instalações e equipamentos municipais, 
com vista à prossecução das atribuições do 
Departamento de Transportes e Oficinas. 
 
O Despacho n.º 09/02, com as alterações introduzidas 
pelo presente despacho, é a seguir republicado, com as 
necessárias correcções materiais. 
 
Odivelas, 2 de Maio de 2002. 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges 
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DESPACHO 09/02 
 

DESPACHO DE DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO 
DE COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
NO VEREADOR CARLOS ALBERTO GOMES LOURENÇO 

 
 

Por força do estabelecido no n.º 2 do artigo 69º 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 artigo 27º do Decreto-Lei 197/99, 
de 8 de Junho, e considerando que a delegação de 
competências é o instrumento jurídico por excelência de 
desconcentração administrativa de forma a assegurar a 
eficácia da gestão do Município, delego e subdelego, pelo 
presente despacho, no Senhor Vereador Carlos Alberto 
Gomes Lourenço,  as competências adiante referidas, para 
serem exercidas no âmbito da colaboração e  incentivos à 
concretização de projectos e programas culturais, 
designadamente em organizações associativas, 
dinamização da prática desportiva a diversos níveis e 
assegurar a gestão dos equipamentos educativos e a 
realização de programas municipais na área da educação 
e com vista à prossecução das seguintes atribuições 
municipais: 
 
A) Promover e incentivar o desenvolvimento dos 

recursos locais no sentido do enriquecimento e 
preservação do património artístico, histórico 
arquitectónico e arqueológico existente no Concelho; 

B) Colaborar e dar apoio próximo às organizações 
associativas e a outras estruturas da comunidade, 
com vista à concretização de projectos e programas 
culturais; 

C) Despertar e desenvolver, junto da comunidade em 
geral, e da escolar, em particular, o gosto pelas 
diversas formas de manifestação artística; 

D) Incentivar a investigação e a elaboração de estudos 
de suporte e enriquecimento da cultura local; 

E) Promover projectos e programas para a criação de 
infra-estruturas/equipamentos culturais; 

F) Assegurar uma gestão dinâmica, responsável e 
flexível dos equipamentos culturais municipais; 

G) Colaborar, apoiar e contribuir para que o Movimento 
Associativo, a Escola, Juntas de Freguesia e demais 
entidades sejam um parceiro estratégico na 
promoção, generalização e desenvolvimento de uma 
prática desportiva de qualidade no município de 
Odivelas; 

H) Implementar e gerir Programas de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas assentes em 

normas claras e em princípios de transparência, rigor 
e imparcialidade; 

I) Participar na elaboração do Plano Municipal de 
Desenvolvimento das Infra-estruturas Desportivas; 

J) Colaborar e acompanhar a elaboração de estudos, 
projectos e construção de infra-estruturas 
desportivas, em articulação com serviços municipais 
e demais entidades com competências nesta área; 

K) Regular e criar as condições necessárias para a 
gestão das infra-estruturas desportivas municipais, 
visando a promoção de uma cultura assente em 
critérios de eficácia e qualidade. 

L) Promover o desenvolvimento de programas, 
projectos e acções que visem a melhoria da 
qualidade de vida e o gosto pela prática, com base 
numa ampla e diversificada oferta desportiva; 

M) Apoiar ou comparticipar pelos meios adequados 
actividades de natureza desportiva com relevante 
interesse municipal; 

N) Conceber Planos e Acções de Formação de caracter 
desportivo dirigida aos diversos intervenientes no 
contexto do desenvolvimento desportivo do concelho; 

O) Promover o diagnóstico da realidade escolar do 
concelho e participação no processo de planeamento 
das estruturas educativas, designadamente através 
da actualização e implementação da Carta Educativa 
articulando a concepção dos equipamentos com as 
políticas sociais e educativas definidas; 

P) Assegurar a gestão da rede escolar no que diz 
respeito aos estabelecimentos de ensino do pré-
escolar e do 1º. Ciclo do ensino básico da rede 
pública,  designadamente quanto à dotação de 
mobiliário , equipamento e material didáctico e 
atribuição de verbas para pagamento de aluguer de 
telefones e fundo de maneio; 

Q) Assegurar a manutenção e a recuperação do parque 
escolar a nível do pré-escolar e do 1º ciclo de ensino 
básico; 

R) Executar as tarefas e acções no âmbito da Acção 
Social Escolar designadamente atribuição de verbas 
para aquisição de livros e material escolar para 
crianças carenciadas, de suplemento alimentar, 
comparticipação nos almoços; equipamento e 
colocação de pessoal em cozinhas e refeitórios e 
acompanhamento do funcionamento dos mesmos; 
elaboração de protocolos para gestão de refeitórios e 
gestão dos transportes escolares; 

S) Colaborar com a comunidade educativa em projectos 
educativos e iniciativas que potenciem a função 
socio-educativa da escola: visitas de estudo, apoio a 
projectos educativos, planificação e apoio a projectos 
curriculares, de complemento curricular e extra-
curriculares; assegurar a construção, manutenção e 
apetrechamento de salas de prolongamento dos 
tempos lectivos no pré-escolar e no 1º ciclo de ensino 
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básico, organização de eventos e actividades de 
âmbito concelhio; 

T) Gestão e colocação de pessoal auxiliar para a 
componente lectiva e socio-educativa no pré-escolar; 

U) Garantir a representação do Município em 
comissões, delegações e outros grupos constituídos 
para apreciar matérias da sua área de competências; 

V) Participar, através de projectos educativos especiais, 
em programas integrados de desenvolvimento local; 

W) Colaborar com diversas entidades na formação de 
pessoal docente e não docente através do Centro de 
Recursos e Animação Pedagógica; 

X) Criar as condições para um alargamento das áreas 
de competência municipal relativamente ao sistema 
público de educação; 

 
Para tanto, delego e subdelego, então, as minhas 
competências próprias e as que me estão delegadas, que 
a seguir se enunciam: 
 
1 - A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do art. 68º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, de execução 
das deliberações da Câmara Municipal e de 
coordenação da actividade dos serviços sob sua 
superintendência; 

 
2 - A competência prevista na alínea g) do n.º 1 do 

referido artigo 68º, para autorizar a realização das 
despesas orçamentadas com a locação e aquisição 
de bens e serviços até ao limite de € 50 000 
(cinquenta mil euros), com a possibilidade de 
subdelegação nos dirigentes municipais até ao limite 
de €  2 500 euros ( dois mil e quinhentos euros), 
sempre com respeito pela disciplina de execução 
orçamental estabelecida nas 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 no cumprimento 
estrito do estabelecido no Artigo 16.º do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 8 de Junho; 

 
3 - A competência prevista na alínea h) do n.º 1 do 

referido artigo 68º, de autorizar o pagamento de 
despesas realizadas, nas condições legais e até ao 
limite da competência delegada; 

 
4 - A competência prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 

68º do mesmo diploma para decisão de todos os 
assuntos relacionados com a gestão e direcção dos 
recursos humanos afectos às unidades orgânicas sob 
a sua responsabilidade, com excepção dos actos 
relativos à constituição, modificação e extinção da 
respectiva relação jurídica de emprego: 

 
a. Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 

decisões relativas a férias, com respeito pela 
necessidade da consecução da prestação dos 
respectivos serviços públicos, que estão afectos 
à sua responsabilidade; 

b. Autorizar férias, mediante os respectivos mapas 
e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos, dos trabalhadores da 
unidade orgânica; 

c. Controlar a assiduidade, visando informações, 
mapas e relatórios de assiduidade dos 
trabalhadores da unidade orgânica; 

d. Justificar e não justificar as faltas  verificadas no 
âmbito do serviço; 

e. Autorizar deslocações em serviço no País, 
exceptuando aquelas que hajam de ser feitas 
para representação oficial do Município, e a 
realização de trabalho extraordinário e prestado 
em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites 
legalmente estabelecidos e sempre que assim o 
exija o funcionamento do serviço, bem como 
autorizar os respectivos pagamentos; 

f. Instaurar processos disciplinares, considerando 
que a nomeação do instrutor do processo deverá 
recair, sempre que possível, em licenciado em 
Direito que seja funcionário do Município; 

g. Autorizar o abono de vencimento de exercício 
perdido por motivo de doença; 

h. Emitir parecer sobre requerimentos de 
mobilidade interna. 

 
5 - A possibilidade de subdelegação de competências 

quanto à gestão de recursos humanos restringe-se a: 
 

a) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas 
e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 

b) Controlar a assiduidade, visando informações, 
mapas e relatórios de assiduidade; 

c) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 
com excepção das referidas no artigo 71º do 
Estatuto Disciplinar; 

d) Autorizar deslocações em serviço no País, 
exceptuando aquelas que hajam de ser feitas 
para representação oficial do Município, e a 
realização de trabalho extraordinário e prestado 
em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites 
legalmente estabelecidos e sempre que assim o 
exija o funcionamento do serviço; 

e) Visar Boletins de horas extraordinárias e de 
ajudas de custo, confirmando a informação neles 
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constante e a sua conformidade com os limites 
legalmente estabelecidos; 

f) Propor a instauração de processos disciplinares. 
 
6 - A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 

68º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, de modificar ou 
revogar os actos praticados por funcionários 
municipais; 

 
7 - A competência prevista na alínea m) do n.º 1 do artigo 

68º do mesmo diploma, de assinar ou visar a 
correspondência da Câmara Municipal com destino a 
quaisquer entidades excepto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 

Primeiro Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do 
Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia da 
República e Presidente da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses, Presidentes das Câmaras 
Municipais ou titulares de cargos públicos de estatuto 
equivalente ou superior; 

 
b) A que constituir, por si, informação, proposta ou 

decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva 
pronunciar. 

 
8 - A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 

68º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, de promover 
todas as acções necessárias à administração corrente 
do Património Municipal e à sua conservação; 

 
9 - A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do Artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, que me foi 
delegada pela Câmara Municipal, para executar as 
opções do plano e o orçamento aprovado, a exercer 
nas áreas funcionais sob a sua responsabilidade; 

 
10 - A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do Artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, que me foi 
delegada pela Câmara Municipal, para colaborar no 
apoio a programas e projectos de interesse municipal 
em parceria com outras entidades da administração 
central, a exercer nas áreas funcionais sob sua 
responsabilidade, sob prévia consulta e coordenação 
do Presidente da Câmara Municipal; 

 
11 – A competência prevista na alínea l) do n.º 1 do Artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, que me foi 
delegada pela câmara municipal, para apoiar ou 
comparticipar no apoio à acção social escolar e às 

actividades complementares no âmbito de projectos 
educativos, nos termos da lei; 

 
12 - A competência prevista na alínea m) do n.º 1 do 

Artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, que 
me foi delegada pela câmara municipal, para 
organizar e gerir os transportes escolares; 

 
13 - A competência prevista na alínea m) do n.º 2 do 

Artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, que 
me foi delegada pela câmara municipal, para 
assegurar, em parceria ou não com outras entidades 
públicas ou privadas, nos termos da lei , o 
levantamento, classificação, administração, 
manutenção, recuperação e divulgação do património 
cultural e urbanístico o município, a exercer nas áreas 
funcionais sob a sua responsabilidade 

 
Do exercício das competências delegadas e subdelegadas 
deverá o delegado prestar ao delegante informação 
escrita, nos termos do n.º 3 do artigo 69º da Lei 169/99, 
de 18 de Setembro, com a periodicidade de 10 dias, sem 
prejuízo do cumprimento do estabelecido no n.º 3 do 
Artigo 65.º do mesmo diploma. 
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DESPACHO PRES 91/02 
 

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS NO 

VEREADOR SÉRGIO CONSTANTINO GASPAR LOPES DE PAIVA 
 
Por força do estabelecido no n.º 2 do artigo 69º 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 no artigo 27º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de 
Junho, e, ainda, no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho - Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação (RJUE) - ,e considerando 
que a delegação de competências é o instrumento jurídico 
por excelência de desconcentração administrativa de 
forma a assegurar a eficácia da gestão do Município, 
procedo à delegação e subdelegação, pelo presente 
despacho, no Senhor Vereador Sérgio Constantino Gaspar 
Lopes de Paiva, das minhas competências próprias e as 
que me estão delegadas, que a seguir se enunciam, para 
serem exercidas no âmbito do Departamento de Gestão 
Urbanística. 
O presente despacho integra, ainda, a parte não revogada 
do meu Despacho n.º 11/02, respeitante à delegação e 
subdelegação de competências no âmbito do processo de 
informatização municipal e da gestão dos sistemas 
municipais de comunicação, com vista à prossecução das 
atribuições do Gabinete de Informática e Sistemas de 
Comunicação. 
 
Assim, delego e subdelego: 
 
1. A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do art. 

68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, de 
execução das deliberações da Câmara Municipal e 
de coordenação da actividade dos serviços sob sua 
superintendência; 

 
2. A competência prevista na alínea g) do n.º 1 do 

referido artigo 68º, para autorizar a realização das 
despesas orçamentadas com a locação e aquisição 
de bens e serviços até ao limite de € 50 000 
(cinquenta mil euros), com a possibilidade de 
subdelegação nos dirigentes municipais até ao limite 
de € 2 500 ( dois mil e quinhentos euros), sempre 
com respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabelecida nas 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 no cumprimento 

estrito do estabelecido no Artigo 16.º do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 8 de Junho; 

 
3. A competência prevista na alínea h) do n.º 1 do 

referido artigo 68º, de autorizar o pagamento de 
despesas realizadas, nas condições legais e até ao 
limite da competência delegada; 

 
4. A competência prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 

68º do mesmo diploma para decisão de todos os 
assuntos relacionados com a gestão e direcção dos 
recursos humanos afectos às unidades orgânicas sob 
a sua responsabilidade, com excepção dos actos 
relativos à constituição, modificação extinção da 
respectiva relação jurídica de emprego, 
designadamente: 

 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 

decisões relativas a férias, com respeito pela 
necessidade da consecução da prestação dos 
respectivos serviços públicos, que estão afectos 
à sua responsabilidade; 

 
b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas 

e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos, dos trabalhadores da 
unidade orgânica; 

 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, 

mapas e relatórios de assiduidade dos 
trabalhadores da unidade orgânica; 

 
d) Justificar e não justificar as faltas  verificadas no 

âmbito do serviço; 
 

e) Autorizar deslocações em serviço no País, 
exceptuando aquelas que hajam de ser feitas 
para representação oficial do Município, e a 
realização de trabalho extraordinário e prestado 
em dias de descanso semanal e de descanso 
semanal complementar, dentro dos limites 
legalmente estabelecidos e sempre que assim o 
exija o funcionamento do serviço, bem como 
autorizar os respectivos pagamentos; 

 
f) Instaurar processos disciplinares, considerando 

que a nomeação do instrutor do processo deverá 
recair, sempre que possível, em licenciado em 
Direito que seja funcionário do Município; 

 
g) Autorizar o abono de vencimento de exercício 

perdido por motivo de doença; 
 

h) Emitir parecer sobre requerimentos de 
mobilidade interna. 
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5. A possibilidade de subdelegação de competências 

quanto à gestão de recursos humanos restringe-se a: 
 
a) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 

 
b) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade; 
 
c) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 

com excepção das referidas no artigo 71º do Estatuto 
Disciplinar; 

 
d) Autorizar deslocações em serviço no País, 

exceptuando aquelas que hajam de ser feitas para 
representação oficial do Município, e a realização de 
trabalho extraordinário e prestado em dias de 
descanso semanal e de descanso semanal 
complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço; 

e) Visar Boletins de horas extraordinárias e de ajudas 
de custo, confirmando a informação neles constante 
e a sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 

 
f) Propor a instauração de processos disciplinares. 
 
6. A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 

68º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, de modificar 
ou revogar os actos praticados por funcionários 
municipais; 

 
7. A competência, prevista na alínea m) do n.º 1 do 

artigo 68º do mesmo diploma, de assinar ou visar a 
correspondência da Câmara Municipal com destino a 
quaisquer entidades excepto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 

Primeiro Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidente do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e do 
Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, Presidentes das Câmaras 
Municipais ou titulares de cargos públicos de 
estatuto equivalente ou superior; 

 
b) A que constituir, por si, informação, proposta ou 

decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que verse, 

de forma inovadora, matérias sobre as quais o 
Município se deva pronunciar. 

 
8. A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 

68º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, de promover 
todas as acções necessárias à administração 
corrente do Património Municipal e à sua 
conservação; 

 
9. A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do Artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, que me foi 
delegada pela Câmara Municipal, para executar as 
opções do plano e o orçamento aprovado, a exercer 
nas áreas funcionais sob a sua responsabilidade; 

 
10. A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do Artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, que me foi 
delegada pela Câmara Municipal, para colaborar no 
apoio a programa e projectos de interesse municipal 
em parceria com outras entidades da administração 
central, a exercer nas áreas funcionais sob sua 
responsabilidade, sob prévia consulta e coordenação 
do Presidente da Câmara Municipal; 

 
11. Nos termos do n.º 1 do artigo 5º do RJUE, a 

competência, que me foi delegada pela Câmara 
Municipal, para licenciar as obras de construção, de 
ampliação ou de alteração em área não abrangida 
por operação de loteamento ou plano de pormenor 
que contenha as menções referidas na alínea a) do 
n.º 2 do artigo 4º, sem prejuízo do disposto na alínea 
b) do n.º 1 do artigo 6º, todos do RJUE, cuja área 
total de construção não exceda 4.000 m2 (artigo 4º 
/2, alínea c) do RJUE); 

 
12. Nos termos do n.º 1 do artigo 5º do RJUE, a 

competência, que me foi delegada pela Câmara 
Municipal, para licenciar as obras de reconstrução, 
ampliação, alteração ou demolição de edifícios 
classificados ou em vias de classificação e as obras 
de construção, reconstrução, ampliação, alteração ou 
demolição de edifícios situados em zonas de 
protecção imóvel classificado ou em vias de 
classificação ou em áreas sujeitas a servidão 
administrativa ou restrição de utilidade pública, cuja 
área total de construção não exceda 4.000 m2 (artigo 
4º/2, alínea d) do RJUE); 

 
13. Nos termos do n.º 1 do artigo 5º do RJUE, a 

competência, que me foi delegada pela Câmara 
Municipal, para licenciar a alteração da utilização de 
edifícios ou suas fracções em área não abrangida por 
operação de loteamento ou plano municipal de 
ordenamento do território, quando a mesma não 
tenha sido precedida da realização de obras sujeitas 
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a licença ou autorização administrativas (artigo 4º/2, 
alínea e) do RJUE); 

 
14. Nos termos do n.º 2 do artigo 5º do RJUE, a 

competência para autorizar as obras de construção, 
ampliação ou alteração em área abrangida por 
operação de loteamento ou plano de pormenor que 
contenha as menções referidas na alínea a) do n.º 2 
do artigo 4º, sem prejuízo do disposto na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 6º, todos do RJUE, cuja área total de 
construção não exceda 4.000 m2 (artigo 4º /3, alínea 
c) do RJUE); 

 
15. Nos termos do n.º 2 do artigo 5º do RJUE, a 

competência para autorizar as obras reconstrução, 
em edifícios até 4.000 m2 de área coberta (artigo 4º 
/3, alínea d) do RJUE); 

 
16. Nos termos do n.º 2 do artigo 5º do RJUE, a 

competência para autorizar as obras de demolição de 
edificações existentes que não se encontrem 
previstas em licença ou autorização de obras de 
reconstrução (artigo 4º /3, alínea e) do RJUE); 

 
17. Nos termos do n.º 2 do artigo 5º do RJUE, a 

competência para autorizar a utilização de edifícios 
ou suas fracções, bem como as alterações à mesma 
e, ainda, a competência para ordenar e fixar prazo 
para a cessação da utilização de edifícios ou de suas 
fracções autónomas, quando sejam ocupados sem a 
necessária licença ou autorização de utilização, ou 
quando estejam a ser afectos a fim diverso do 
previsto no respectivo alvará e para determinar o 
despejo administrativo, quando for caso disso (artigo 
109º do RJUE); 

 
18. Nos termos do n.º 2 do artigo 5º do RJUE, a 

competência para autorizar as demais operações 
urbanísticas que não estejam isentas ou dispensadas 
de licença ou autorização, nos termos do RJUE 
(artigo 4º/3, alínea g) do RJUE), precisando que estão 
excluídas do âmbito do presente despacho quaisquer 
operações de loteamento, obras de urbanização e 
trabalhos de remodelação de terrenos, que 
respeitem, ou não, a áreas urbanas de génese ilegal, 
como excluída está a direcção dos respectivos 
procedimentos; 

 
19. Nos termos do n.º 3 do artigo 5º do RJUE, a 

competência, que me foi delegada pela Câmara 
Municipal, para aprovar a informação prévia regulada 
no mesmo diploma, nos artigos 14º e seguintes, 
relativamente às operações urbanísticas a que se 
referem as alíneas c) e d) do n.º 2 e c) e d) do artigo 
4º do RJUE, cuja área total de construção não 

exceda 4.000 m2 e, ainda ;as operações urbanísticas 
a que se referem as alíneas e) do n.º 2 e e),f) e g) do 
n.º 3 do mesmo artigo; 

 
20. A competência, que me foi delegada pela Câmara 

Municipal, para emitir certidões para efeitos de 
registo predial (artigo 6º/9 do RJUE); 

 
21. A competência, que me foi delegada pela Câmara 

Municipal, para conceder a licença especial para a 
conclusão de obra inacabada, prevista no n.º 3 do 
artigo 88º do RJUE; 

 
22. A competência, que me foi delegada pela Câmara 

Municipal, para nomeação de técnicos para efeitos de 
vistoria prévia, prevista no n.º 1 do artigo 90º do 
RJUE; 

 
23. A competência para emitir o alvará de licença ou 

autorização para a realização das operações 
urbanísticas, nos termos do artigo 75º do RJUE, com 
excepção dos respeitantes aos loteamentos e obras 
de urbanização, que respeitem ou não a áreas 
urbanas de génese ilegal; 

 
24. A competência para a direcção da instrução dos 

procedimentos respeitantes ao licenciamento e à 
autorização das operações urbanísticas a que se 
referem as alíneas c), d) do n.º 2 e c) e d) do n.º 3 do 
artigo 4º do RJUE e cuja área total de construção não 
exceda 4.000 m2, bem como dos procedimentos 
respeitantes ao licenciamento e à autorização das 
operações urbanísticas a que se referem, 
respectivamente, as alíneas e) do n.º 2 e e), f) e g) do 
n.º 3 , do mesmo artigo; 

 
25. A competência para, unicamente em relação às 

operações urbanísticas a que se refere o n.º 24 do 
presente despacho: 

 
a) Decidir as questões de ordem formal e 

processual que possam obstar ao conhecimento 
de qualquer pedido (artigo 11º/1 do RJUE); 

 
b) 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 
(artigo 11º/2 do RJUE); 

 



  
ODIVELAS 

 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 

Ano III - N.º 11  21 
 

c) Proferir despacho de rejeição liminar, no prazo 
de quinze dias a contar da apresentação do 
requerimento inicial, quando da análise dos 
elementos instrutórios resultar que o pedido é 
manifestamente contrário às normas legais e 
regulamentares aplicáveis (artigo 11º/3 do 
RJUE); 

 
d) 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 
(artigo 11º/4 do RJUE); 

 
e) Suspender o procedimento, salvo no que 

respeita às consultas a que refere o artigo 19º do 
RJUE, 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 (artigo 11º/7 
do RJUE); 

 
f) Promover as consultas às entidades que, nos 

termos da lei, devam emitir parecer, autorização 
ou aprovação relativamente às operações 
urbanísticas sujeitas a licenciamento, nos termos 
dos números 1 e 4 do artigo 19º, bem como do 
artigo 15º, todos do RJUE; 

 
g) Prorrogar, por uma só vez e por período não 

superior a três meses, o prazo para apresentação 
do requerimento de aprovação dos projectos das 
especialidades (art.20º/5 do RJUE); 

 
h) A apreciação liminar prevista nos números 1 e 2 

do artigo 36º do RJUE; 
 

i) Prorrogar o prazo de execução das obras, nos 
termos do artigo 58º do RJUE; 

 
j) Determinar a vistoria a que alude o artigo 64º do 

RJUE; 
 

k) Prorrogar, por uma única vez, o prazo para 
requerer da emissão do respectivo alvará de 
licenciamento ou de autorização (artigo 76º/2 do 
RJUE); 

 
l) Permitir a execução de trabalhos de demolição 

ou de escavação e contenção periférica até à 
profundidade do piso de menor cota, nos casos e 

nas condições previstas no artigo 81º do RJUE e 
no âmbito da presente delegação de 
competências;  

 
m) Liquidar as respectivas taxas, em conformidade 

com o regulamento aprovado pela Assembleia 
Municipal (artigo 117º/1 do RJUE); 

 
26. A competência para promover a realização dos 

registos prediais de ónus de embargo e de ordens de 
demolição, nos termos da lei aplicável; 

 
27. A competência, que me foi delegada pela Câmara 

Municipal, para determinar a execução de obras de 
conservação necessárias à correcção de más 
condições de segurança ou de salubridade, bem 
como ordenar a demolição total ou parcial das 
construções que ameacem ruína ou ofereçam perigo 
para a saúde pública e para a segurança das 
pessoas (artigo 89º/2 e 3 do RJUE) e, ainda, 
proceder à nomeação dos técnicos necessários à 
respectiva vistoria prévia (artigo 90º/1 do RJUE); 

 
28. A competência prevista no artigos 93º do RJUE para 

proceder à fiscalização administrativa de quaisquer 
operações urbanísticas, com o conteúdo previsto no 
artigo 94º do RJUE, bem como a competência para 
requerer o mandado judicial, através do serviço de 
assessoria jurídica do Presidente, para a realização 
de inspecções, nos termos do artigo 95º do mesmo 
diploma ; 

 
29. A competência prevista no artigo 96º do RJUE para 

ordenar a realização de vistorias; 
 
30. A competência para ordenar o embargo de obras de 

urbanização, de edificação ou de demolição, bem 
como de quaisquer trabalhos de remodelação de 
terrenos, nos termos e nas condições do artigo 102º 
do RJUE; 

 
31. A competência para ordenar a realização de 

trabalhos de correcção ou alteração de obras 
realizadas, nas situações previstas nas alíneas b) e c) 
do artigo 102º do RJUE, fixando um prazo para o 
efeito, tendo em conta a natureza e a complexidade 
dos mesmos (105º/1 do RJUE); 

 
32. A competência para ordenar, quando for caso disso, 

a demolição total ou parcial da obra ou a reposição 
do terreno nas condições em que se encontrava 
antes da data de início das obras ou trabalhos, 
fixando um prazo para o efeito, após prévia audição 
do interessado (artigo 106º/1 e 3 do RJUE); 
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33. A competência para determinar a posse 
administrativa do imóvel, nas condições do artigo 
107º do RJUE; 

 
34. A competência para ordenar o despejo sumário dos 

prédios, nos termos e condições estabelecidas na 
alínea n) do n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro; 

 
35. A competência para remeter, imediatamente após a 

sua recepção, ao Presidente da Câmara Municipal 
todas as impugnações administrativas de quaisquer 
actos ou pareceres emitidos; 

 
36. A competência para nomear o representante da 

Câmara Municipal na comissão arbitral a que se 
refere o artigo 118º do RJUE; 

 
37. A competência prevista na alínea v) do artigo 64º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
que me foi delegada pela Câmara Municipal, para 
estabelecer a denominação das ruas e praças das 
povoações e estabelecer as regras de numeração 
dos edifícios; 

 
38. A competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 

68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
para promover a publicação das decisões previstas 
no artigo 91º do mesmo diploma; 

 
39. A competência para conceder licenças de ocupação 

da via pública por motivo de obras. 
 
Do exercício das competências delegadas e subdelegadas 
deverá o delegado prestar ao delegante informação 
escrita, nos termos do n.º 3 do artigo 69º da Lei 169/99, 
de 18 de Setembro, com a periodicidade de 10 dias, sem 
prejuízo do cumprimento do estabelecido no n.º 3 do 
Artigo 65.º do mesmo diploma. 
 
Pelo presente despacho, fica revogado o meu despacho 
n.º 31/02, pelo qual deleguei competências no Senhor 
Director do Departamento de Gestão Urbanística. 
 
Odivelas, 2 de Maio de 2002. 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
(a) Manuel Varges 

 
 
 
 

DESPACHO PRES 92/02 
 

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 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. Praticar actos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da minha 
competência decisória; 

 
2. As competências para, em relação às operações 

urbanísticas a que se referem as alíneas a) e b) do n.º 
2 e a) e b) do n.º 3 do artigo 4º 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, ainda, em relação àquelas a que se referem 
as alíneas c) e d) do n.º 2 e c) e d) do n.º 3 do mesmo 
artigo, cuja área total de construção ultrapasse os 
4.000 m2: 

 
a) Dirigir a instrução dos procedimentos de controlo 

prévio das operações urbanísticas; 
 

b) 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; 

 
c) 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; 
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d) Proferir despacho de rejeição liminar, no prazo 
de quinze dias a contar da apresentação do 
requerimento inicial, quando da análise dos 
elementos instrutórios resultar que o pedido é 
manifestamente contrário às normas legais e 
regulamentares aplicáveis; 

 

e) 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; 

 

f) Suspender o procedimento, salvo no que 
respeita às consultas a que refere o artigo 19º 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, 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 pronuncie, desse facto notificando 
o requerente; 

 
g) Promover as consultas às entidades que, nos 

termos da lei, devam emitir parecer, autorização 
ou aprovação relativamente às operações 
urbanísticas sujeitas a licenciamento; 

 
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, 2 de Maio de 2002. 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
(a) Manuel Varges 

DESPACHO PRES 93/02 
 

DESPACHO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO 
PRESIDENTE DA CÂMARA NA CHEFE DA DIVISÃO 

DE FISCALIZAÇÃO E POLÍCIA MUNICIPAL, 
SENHORA DOUTORA ELIZABETE LUCAS 

 
 

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 Fiscalização e Polícia 
Municipal, Senhora Doutora Elizabete Lucas, 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. Promover e assinar as notificações dos particulares, 

qualquer que seja a forma por que sejam efectuadas, 
bem como a publicação de editais; 

 
3. Autorizar o gozo e acumulação de férias e aprovar o 

respectivo plano anual, com excepção das referentes 
ao pessoal dirigente; 

 
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; 
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9. 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; 

 
10. 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; 

 
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 genérica de gestão e instrução dos 
procedimentos e processos administrativos a cargo 
dos respectivos serviços, designadamente os 
respeitantes à recolha de viaturas abusivamente 
estacionadas, incluindo a competência para ordenar 
a remoção das mesmas, devendo tomar as medidas 
que visem acelerar a respectiva conclusão e a 
execução das decisões; 

 

14. A competência para, no âmbito da Divisão de 
Fiscalização e Polícia 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 no 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, 2 de Maio de 2002. 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
(a) Manuel Varges 

 
 
 
 

DESPACHO N.º 94/PRES/02 
 

Visando a constituição do Gabinete de Apoio Pessoal do 
Sr. Vereador da Câmara Municipal de Odivelas, Dr. 
Carlos Manuel Maio Bodião, nos termos da legislação em 
vigor sobre a matéria. nomeadamente, dos artigos 73º, n.º 
2, alínea a), e 74°, n.ºs 3 e 6, ambos da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, nomeio, a partir da data do presente 
despacho, a Dra. Paula Cristina dos Santos Fontes de 
Melo e Paçó, para o cargo de Secretaria, desse Gabinete. 
 
Odivelas, 6 de Maio de 2002.  

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

(a) Manuel Varges 
 
 
 

DESPACHO N.º 95/PRES/02 
 

Visando a constituição do Gabinete de Apoio Pessoal do 
Sr. Vereador da Câmara Municipal de Odivelas, Dr. 
Carlos Manuel Maio Bodião, nos termos da legislação em 
vigor sobre a matéria, nomeadamente, dos artigos 73°, n.º 
2, alínea a), e 74°, n.os 3 e 6, ambos da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, nomeio, a partir da data do presente 
despacho, o Sr. Luís Alberto Salmonete Alves Rodrigues, 
para o cargo de Adjunto, desse Gabinete. 
 
Odivelas, 6 de Maio de 2002. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

(a) Manuel Varges 
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DESPACHO N.º 96/PRES/02 
 

Visando a constituição do Gabinete de Apoio Pessoal do 
Sr. Vereador da Câmara Municipal de Odivelas. Dr. 
António Agostinho Rosa Antunes, nos termos da 
legislação em vigor sobre a matéria, nomeadamente, dos 
artigos 73°, n.º 2, alínea a), e 74°, n.ºs 3 e 6, ambos da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, nomeio, a partir da data 
do presente despacho, o Sr. Vítor Manuel Lourenço 
Machado, para o cargo de Adjunto, desse Gabinete. 
 
Odivelas, 6 de Maio de 2002. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

(a) Manuel Varges 
 
 
 

DESPACHO N.º 97/PRES/02 
 

Visando a constituição do Gabinete de Apoio Pessoal do 
Sr. Vereador da Câmara Municipal de Odivelas, Dr. 
António Agostinho Rosa Antunes, nos termos da 
legislação em vigor sobre a matéria, nomeadamente, dos 
artigos 73°, n.º 2, alínea a), e 74°, n.os 3 e 6, ambos da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, nomeio, a partir da data 
do presente despacho, Pedro Miguel Ferreira Martins, 
Técnico Superior de 2ª classe do Quadro de Pessoal 
deste Município, para o cargo de Secretário desse 
Gabinete. 
 
Odivelas, 6 de Maio de 2002. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

(a) Manuel Varges 
 
 
 

DESPACHO N.º 98/PRES/02 
 

Visando a constituição do Gabinete de Apoio Pessoal do 
Sr. Vereador da Câmara Municipal de Odivelas, José 
Esteves Ferreira, nos termos da legislação em vigor sobre 
a matéria, nomeadamente, dos artigos 73º, n.º 2, alínea 
a), e 74°, n.os 3 e 6, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, nomeio, a partir da data do presente despacho, 
Sandra Cristina de Sequeiros Pereira, Técnica Superior de 
Direito de 2ª classe do Quadro de Pessoal deste 
Município, para o cargo de Secretária desse Gabinete. 
 
Odivelas, 6 de Maio de 2002. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

(a) Manuel Varges 
 

DESPACHO N.º 99/PRES/02 
 

Visando a constituição do Gabinete de Apoio Pessoal do 
Sr. Vereador da Câmara Municipal de Odivelas, José 
Esteves Ferreira, nos termos da legislação em vigor sobre 
a matéria, nomeadamente, dos artigos 73°, n.º 2, alínea 
a), e 74°, n.os 3 e 6, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, nomeio, a partir da data do presente despacho, 
Paula Susana do Nascimento Teixeira Nobre, Técnica 
Superior de Direito de 2ª classe do Quadro de Pessoal 
deste Município, para o cargo de Adjunta desse Gabinete. 
 
Odivelas, 6 de Maio de 2002. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

(a) Manuel Varges 
 
 
 
 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO 
04/VSP/02 

 
Visando assegurar a gestão do Gabinete de Apoio às 
Actividades Económicas deste Município, após a 
organização dos serviços decorrentes da Macro 
Estrutura, já aprovada, e ao abrigo da competência 
prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 
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 coordenador do Gabinete 
de Apoio às Actividades Económicas o Sr. Dr. Luís Miguel 
Galamba e Silva, com efeitos a partir da presente data. 
 
Odivelas, 15 de Abril de 2002 

 
O Vereador da Câmara Municipal 

(a) Sérgio Paiva, 
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DESPACHO 
O5/VSP/02 

 
Por força do estabelecido no artigo 70º da lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela lei n.º 5-A/2000, 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.º 3 do artigo 29° 
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 de Odivelas de 12 de Janeiro de 
2002, subdelego, pelo presente despacho, no 
Coordenador do Gabinete de Apoio às Actividades 
Económicas, Dr. Luís Miguel Galamba e Silva, 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 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, completar 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 Apoio 
às Actividades Económicas, autorizar a realização de 
despesas orçamentadas com a a o 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 
adjudicatários que se contenham naquele limite sempre 
com respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabeleci da 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° 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, independentemente do dever 
genérico de informar. 
 
Odivelas, 22 de Abril de 2002 
 

O Vereador 
(a) Sérgio Paiva 
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“ARTIGO 1.º 
(Objectivo) 

 
É delegada na Junta de Freguesia a prática de todos os actos necessários ao exercício das seguintes competências nos termos 
do presente Protocolo: 
 

a) Manutenção e conservação de escolas do 1.º ciclo e jardins de infância da rede pública e equipamentos desportivos 
nela integrados; 

b) Manutenção, conservação e gestão de mercados, incluindo mercados de levante; 
c) Manutenção e conservação de zonas verdes e espaços ajardinados (incluindo Fontes Luminosas); 
d) Limpeza das vias e espaços públicos; 
e) Manutenção e conservação de pavimentos rodoviários e pedonais e limpeza e conservação de bermas e valetas; 
f) Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos descobertos (não inclui campos de ténis); 
g) Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos cobertos; 
h) Sinalização horizontal; 
i) Sinalização vertical e toponímia; 
j) Licenciamento da ocupação da via pública; 
k) Licenciamento da actividade publicitária; 
l) Manutenção, conservação e gestão de campos de ténis; 
m) Licenciamento da ocupação da via pública por motivo de obras, previstas nos Arts.º 14º e 15º da Tabela de Taxas e 

Licenças aprovada pelo Município de origem; 
n) Transportes escolares. 

 
 

ARTIGO 2.º 
(Manutenção e conservação de escolas do 1.º ciclo e Jardins de Infância da rede 

pública e equipamentos desportivos nelas integrados) 
 

1. O exercício da delegação da competência é constituído pela prática de todos os actos necessários à prossecução do 
interesse público e nomeadamente os constantes dos anexos I e II. 

 
2. Os meios financeiros a transferir para o exercício da competência são fixados nas seguintes percentagens do custo de 

construção equivalente dos equipamentos, actualizado a 2002: 
 

a) Escolas – Edifícios 1% 
b) Escolas – Logradouros 2% 
c) Polidesportivos  2% 

 
3. Considera-se para efeitos do presente Protocolo que: 
 

a) Para os equipamentos já objecto do anterior Protocolo, o valor de construção equivalente é aquele que resulta do 
valor efectivo da transferência respeitante ao ano de 1998; 

b) Para novos equipamentos que venham a enquadrar-se no Protocolo, o custo unitário de construção equivalente é 
fixado em €498,80/m2 para edificações e € 39,90/m2 para logradouros, polidesportivos e outras áreas descobertas. 

 
4. A actualização anual do valor a transferir será feita com base na evolução do valor global do Fundo Geral Municipal, 

do Fundo de Coesão Municipal e Fundo Base Municipal. 
 
 

ARTIGO 3.º 
(Manutenção, conservação e gestão de mercados, incluindo mercados de levante) 

 
1. O exercício da delegação de competência é constituído pela prática de todos os actos necessários à prossecução do 

interesse público e nomeadamente os constantes dos anexos I e II. 
 
2. Os meios financeiros a transferir para o exercício da competência são fixados com base: 
 

a) Mercados cobertos – 1.5% do custo de construção edificada equivalente, acrescido de 5% do custo das bancas 
existentes (€ 3.242,19/unidade) e de 10% do custo das bancas, para gestão; 
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b) Mercados de levante – 5% do custo das bancas existentes (€ 2.493,99/unidade) e de 10% do custo das bancas, para 
gestão. 

 
3. Considera-se para efeitos do presente protocolo que: 
 

a) Para os equipamentos já objecto do anterior Protocolo, o valor de construção equivalente é aquele que resultar do 
valor efectivo da transferência respeitante ao ano de 1998; 

b) Para novos equipamentos que venham a enquadrar-se no Protocolo, o custo unitário de construção equivalente é 
fixado em € 748,20/m2. 

 
4. A actualização anual do valor a transferir será feita com base na evolução do valor global do Fundo Geral Municipal, 

do Fundo de Coesão Municipal e do Fundo Base Municipal. 
 
 

ARTIGO 4.º 
(Manutenção e conservação de Zonas Verdes e espaços ajardinados) 

 
1. O exercício da delegação da competência é constituído pela prática de todos os actos necessários à prossecução do 

interesse público nomeadamente na manutenção e conservação das Zonas Verdes e espaços ajardinados, bem como a 
conservação do  mobiliário urbano nelas integrado, excluindo a recolha de entulhos e aparas de jardim. 

 
2. Os meios financeiros a transferir são fixados em função do custo dos recursos humanos necessários ao exercício da 

competência, que para o ano 2002 tem em conta o seguinte quadro mínimo de pessoal: 
 

• Caneças    9 jardineiros 
• Famões    10 jardineiros 
• Odivelas   46 Jardineiros e 1 encarregado 
• Olival Basto   7 Jardineiros 
• Pontinha   12 Jardineiros 
• Póvoa de Santo Adrião  11 Jardineiros e 1 encarregado 
• Ramada    20 Jardineiros e 1 encarregado 

 
3. A verba final a transferir é composta pelo valor da remuneração e encargos sociais dos meios humanos necessários, 

acrescido de 15% para trabalho suplementar e de 15% do valor anteriormente calculado para encargos gerais de 
funcionamento, transferidos independentemente de os trabalhadores estarem vinculados à Câmara ou à Junta de 
Freguesia. 

 
4. As transferências serão realizadas considerando o número de trabalhadores efectivamente afectos ao exercício da 

competência, até ao limite expresso no presente Protocolo, devendo a Junta de Freguesia produzir a necessária prova 
junto da Câmara Municipal, sempre que a tal seja solicitada. 

 
5. Caso a Junta de Freguesia opte por soluções de manutenção de zonas verdes e espaços ajardinados que integrem 

significativamente o recurso a contratação de serviços, o exercício da competência será objecto de Protocolo adicional, 
que regulamentará também a verba a transferir, em substituição da prevista no número três. 

6. A transferência de verbas para a manutenção e conservação de Fontes Luminosas, será objecto de estudo futuro, sendo 
da responsabilidade da Câmara Municipal de Odivelas os encargos decorrentes dos consumos de água e energia 
eléctrica. 

 
7. As despesas com as instalações para o exercício desta competência são responsabilidade da Câmara Municipal de 

Odivelas e por esta pagos. 
 
8. O pagamento dos sistemas de rega e a execução dos respectivos ramais de água serão da responsabilidade da Câmara 

Municipal e por esta pagos. O procedimento administrativo a ter lugar será o previsto no artigo 27.º e as verbas as 
constantes no mapa do Anexo V. 

 
9. A evolução anual do valor a transferir será feita de acordo com a actualização do índice 100 do regime geral da 

Administração Pública. 
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ARTIGO 5.º 
(Limpeza das vias e espaços públicos) 

 
1. O exercício da delegação da competência é constituído pela prática de todos os actos necessários à prossecução do 

interesse público e nomeadamente a varredura e lavagem das vias e espaços públicos, incluindo valetas, sarjetas e 
sumidouros e ainda bermas e caminhos da área urbana da Freguesia, excluindo a recolha de monos e aparas de jardim. 

 
2. A verba final a transferir é composta pelo valor da remuneração e encargos sociais dos meios humanos necessários, 

acrescido de 15% para trabalho suplementar e de 15% do valor anteriormente calculado para encargos gerais de 
funcionamento, transferidos independentemente de os trabalhadores estarem vinculados à Câmara ou à Junta de 
Freguesia. 

 
3. As transferências serão realizadas considerando o número de trabalhadores efectivamente afectos ao exercício da 

competência, até ao limite expresso no presente Protocolo, devendo a Junta de Freguesia produzir a necessária prova 
junto da Câmara Municipal, sempre que a tal seja solicitada. 

 
4. Caso a Junta de Freguesia opte por soluções de limpeza urbana que integrem significativamente o recurso a meios 

mecânicos e/ou a prestação de serviços, o exercício da competência será objecto de Protocolo adicional, que 
regulamentará também a verba a transferir em substituição da prevista no número dois. 

 
5. O número de cantoneiros e encarregados de brigada de serviço de limpeza a afectar ao exercício da competência, por 

Freguesia, é calculado segundo a seguinte fórmula: 
 

• Freguesia com mais de 10 bairros de génese ilegal: 1 cantoneiro por cada 700 habitantes 
• Freguesia com menos de 10 bairros de génese ilegal: 1 cantoneiro por cada 900 habitantes 
• Nenhuma Freguesia poderá ter menos de 10 cantoneiros 
• 1 encarregado de brigada por cada 10 cantoneiros, sendo os arredondamentos efectuados a partir da ½ dezena de 

cantoneiros (exemplos: 15 cantoneiros – 2 encarregados; 25 cantoneiros –  3 encarregados). 
 
6. As despesas com as instalações para o exercício desta competência são responsabilidade da Câmara Municipal de 

Odivelas e por esta pagos. 
 
7. A população da Freguesia é calculada com base no índice relativo a 2001, entre a população residente, segundo os 

resultados dos Censos e o número de eleitores recenseados no ano anterior (base para anos seguintes). Este índice será 
anualmente aplicado ao número de eleitores e determinará a população residente estimada. 

 
8. A evolução do valor a transferir será feita de acordo com a actualização do índice 100 do regime geral da 

Administração Pública. 
 
 

ARTIGO 6.º 
(Manutenção e conservação de pavimentos rodoviários e pedonais e limpeza e 

conservação de bermas e valetas) 
 

1. O exercício da delegação da competência é constituído pela prática de todos os actos necessários à prossecução do 
interesse público e nomeadamente reparação corrente (tapa buracos) de pavimentos rodoviários em arruamentos 
urbanos, estradas e caminhos municipais; reparação corrente (levantamento e reconstrução) de passeios pedonais; 
conservação e reparação corrente de bermas e valetas em estradas e caminhos municipais, incluindo capinagem, 
reparação de revestimentos e limpeza. 

 
2. Os meios financeiros a transferir para o exercício da competência são fixados: 
 

a) Pavimentos rodoviários (tapa buracos) – reparação de 1% da área pavimentada, por ano, a um custo de € 7,48/m2; 
b) Passeios – Reparação anual de 1% sobre a área total estimada a um custo de € 12,47/m2; 
c) Bermas e valetas em caminhos e estradas municipais – reparação anual do comprimento da via a € 2,09/metro 

linear. 
 
3. A Câmara Municipal deverá actualizar anualmente os elementos base. 
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4. A actualização anual do valor a transferir será feita com base na evolução do valor global do Fundo Geral Municipal, 
do Fundo de Coesão Municipal e do Fundo Base Municipal. 

 
 

ARTIGO 7.º 
(Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos descobertos 

– não inclui campos de ténis) 
 

1. O exercício da delegação da competência é constituído pela prática de todos os actos necessários à prossecução do 
interesse público e nomeadamente os constantes dos anexos I e II. 

 
2. Os meios financeiros a transferir para o exercício da competência são fixados em: 
 

a) Recintos com iluminação – € 2.493,99/ano; 
b) Recintos sem iluminação - € 1.496,39/ano. 

 
3. A actualização anual do valor a transferir será feita com base na evolução do valor global do Fundo Geral Municipal, 

do Fundo de Coesão Municipal e do Fundo Base Municipal. 
 
 

ARTIGO 8.º 
(Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos cobertos) 

 
O exercício da delegação da competência é constituído pela prática de todos os actos necessários à prossecução do interesse 
público e nomeadamente os constantes dos anexos I e II. 

 
 

ARTIGO 9.º 
(Sinalização horizontal) 

 
1. O exercício da delegação da competência é constituído pela prática de todos os actos necessários à prossecução do 

interesse público e nomeadamente quanto à pintura de passadeiras para peões, separadores e divisórias de 
estacionamento automóvel. 

 
2. A Câmara Municipal fornecerá, sem oneração da Junta de Freguesia, a tinta, massas ou outro material necessário 

correspondente a 1/1000 da área do pavimento rodoviário da Freguesia. 
 
3. Os meios financeiros a transferir para o exercício da competência são fixados, atribuindo o valor de € 14,96/m2 a 

1/1000 da área de pavimento rodoviário da Freguesia. 
 
 

ARTIGO 10.º 
(Sinalização vertical e toponímia) 

 
1. O exercício da delegação da competência é constituído pela prática de todos os actos necessários à prossecução do 

interesse público e nomeadamente quanto à colocação e substituição de sinais e aquisição e colocação de placas 
toponímicas. Os sinais de trânsito serão fornecidos pela Câmara Municipal de Odivelas, que analisará a sua colocação. 
Relativamente às placas toponímicas a Câmara Municipal fixará as suas características, sendo da responsabilidade da 
Junta de Freguesia, a sua aquisição e colocação. 

 
2. Os meios financeiros a transferir para o exercício da competência são fixados considerando a substituição de 10% dos 

sinais existentes em cada ano com um custo unitário de € 24,94. 
 
 

ARTIGO 11.º 
(Licenciamento da ocupação da via pública) 

 
O exercício da delegação da competência é constituído pela prática de todos os actos necessários à prossecução do interesse 
público e nomeadamente no âmbito dos regulamentos municipais em vigor, em obediência a prescrições técnicas 
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elaboradas pela Câmara Municipal de Odivelas com o objectivo de garantir padrões estéticos e a funcionalidade dos 
espaços públicos. A Câmara Municipal, quando situações do interesse do Município o justifiquem, poderá exercer por si as 
competências, caso em que, nos termos gerais dos princípios da delegação de competências, a Junta de Freguesia se deverá 
abster da prática de quaisquer actos, não havendo neste caso lugar à transferência do produto da cobrança das taxas 
devidas. 

 
 

ARTIGO 12.º 
(Licenciamento da actividade publicitária) 

 
1. O exercício da delegação da competência é constituído pela prática de todos os actos necessários à prossecução do 

interesse público e nomeadamente no âmbito dos regulamentos municipais em vigor, em obediência a prescrições 
técnicas elaboradas pela Câmara Municipal de Odivelas com o objectivo de garantir padrões estéticos e a 
funcionalidade dos espaços públicos. 

 
2. O exercício da competência delegada deve ser feito segundo rigorosos critérios estéticos, paisagísticos, de segurança 

rodoviária e pedonal, devendo o licenciamento ser precedido de parecer da Câmara Municipal sempre que a Junta de 
Freguesia considere adequado e que por critérios de localização, implantação ou suporte de publicidade o 
licenciamento deva merecer análise pelo Município. 

 
3. Sem prejuízo do disposto no número anterior a Câmara Municipal de Odivelas definirá as zonas do concelho onde o 

licenciamento de publicidade será interdito ou condicionado, sendo que relativamente a estas, o licenciamento da 
publicidade deverá ser precedido de parecer vinculativo da Câmara Municipal. 

 
4. O número e áreas de zonas interditas ou condicionadas ao licenciamento da publicidade, nos termos do número 

anterior, poderão ser alargadas ou restringidas pela Câmara Municipal, quando razões ponderosas o aconselhem. 
 
5. Sempre que a Câmara Municipal considere desadequado renovar licenciamentos de publicidade atribuídos pela Junta 

de Freguesia notifica-la-á da decisão, sendo que nestes casos a licença vigorará apenas pelo período inicial definido, 
não podendo ser renovada. 

 
6. A Câmara Municipal de Odivelas, quando situações de interesse público o justifiquem, poderá exercer por si as 

competências, caso em que, nos termos gerais dos princípios da delegação de competências, a Junta de Freguesia se 
deverá abster da prática de quaisquer actos, não havendo neste caso lugar à transferência do produto da cobrança das 
taxas devidas. 

 
7. O licenciamento da publicidade pela Junta de Freguesia não poderá ser feito por prazo superior a um ano. 

 
 

ARTIGO 13.º 
(Manutenção, conservação e gestão de campos de ténis) 

 
O exercício da delegação da competência é constituído pela prática de todos os actos necessários à prossecução do interesse 
público e nomeadamente os constantes dos anexos I e II. 

 
 

ARTIGO 14.º 
(Ocupação da via pública por motivo de obras, Arts.º 14º e 15.º da Tabela de Taxas e Licenças) 

 
O exercício da delegação da competência é constituído pela prática de todos os actos necessários à prossecução do interesse 
público e nomeadamente no âmbito dos regulamentos municipais em vigor, em obediência a prescrições técnicas 
elaboradas pela Câmara Municipal com o objectivo de garantir padrões estéticos e a funcionalidade dos espaços públicos. A 
Câmara Municipal, quando situações de interesse do Município o justifiquem, poderá exercer por si as competências, caso 
em que, nos termos gerais dos princípios da delegação de competências, a Junta de Freguesia se deverá abster da prática de 
quaisquer actos, não havendo neste caso lugar à transferência do produto da cobrança das taxas devidas. 
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ARTIGO 15.º 
(Transportes escolares) 

 
1. O exercício da delegação da competência é constituído pela prática de todos os actos necessários à concretização do seu 

pagamento aos beneficiários, segundo as informações a fornecer pela Câmara Municipal. 
 
2. As verbas a transferir para execução do número anterior, sê-lo-ão nos termos do Artigo 22.º. 

 
 

ARTIGO 16.º 
(Novos equipamentos e espaços públicos) 

 
1. A entrada em funcionamento ou a afectação ao domínio público de novos equipamentos ou zonas verdes e outros 

espaços públicos, nas áreas delegadas determinará a sua integração no presente protocolo através da assinatura entre 
as partes do anexo II com a consequente transferência dos meios financeiros, a partir da data de assinatura deste 
documento, calculados em função dos critérios estabelecidos. 

 
2. A Junta de Freguesia obriga-se a acompanhar a construção/execução dos novos equipamentos, por forma a que, 

quando da sua conclusão, possa emitir parecer sobre a sua integração no âmbito do presente Protocolo, podendo 
rejeitar a aceitação de um novo equipamento, construído sob a responsabilidade da Câmara Municipal, se de uma 
forma tecnicamente fundamentada demonstrar ter o equipamento deficiências graves e onerosas, passíveis de afectar 
financeiramente a sua manutenção e conservação. 

 
3. No sentido de garantir o bom funcionamento e utilização dos parques infantis deverão, a Câmara Municipal de 

Odivelas e as Juntas de Freguesia definir quais os equipamentos que necessitam de vigilância, devendo os custos ser 
suportados pela Câmara Municipal. 

 
4. A Câmara Municipal de Odivelas poderá optar por não integrar no âmbito do presente Protocolo determinados 

equipamentos ou áreas públicas, quando o interesse do Município assim o justifique. 
 
 

ARTIGO 17.º 
(Recursos Humanos) 

 
1. Existindo trabalhadores municipais a laborar em áreas de competência delegada na Junta de Freguesia, a sua 

remuneração e demais encargos, incluindo administrativos, serão suportados directamente pela Câmara Municipal e o 
respectivo valor deduzido às verbas a transferir para a Junta de Freguesia, excepto os trabalhadores que não se 
encontrem aptos para o cabal desempenho das suas funções, cujo valor não será deduzido. 

 
2. Quando tais trabalhadores adoptem comportamento passível de integrar infracção disciplinar, deverá a Junta de 

Freguesia, de imediato, participar os factos, por escrito, ao Presidente da Câmara Municipal de Odivelas que, nos 
termos legais, decidirá do exercício do respectivo procedimento. 

 
3. A gestão e direcção de todos os trabalhadores (incluindo os vinculados à Câmara Municipal) afectos ao exercício das 

competências delegadas, é da responsabilidade da Junta de Freguesia, que deverá promover as medidas necessárias à 
rentabilização dos recursos existentes, competindo-lhes ainda avaliar globalmente o desempenho dos meios humanos e 
informar a Câmara Municipal, para os devidos efeitos. 

 
4. A Câmara Municipal, por solicitação da Junta de Freguesia ou por sua iniciativa, promoverá acções de formação para o 

pessoal afecto ao exercício da competência delegada pelo presente Protocolo, quer o vínculo do trabalhador se 
verifique relativamente à Câmara Municipal, quer relativamente à Junta de Freguesia. 

 
 

ARTIGO 18.º 
(Requisição de materiais) 

 
1. A Junta de Freguesia poderá requisitar, sempre que considerar economicamente mais vantajoso, materiais aos 

armazéns municipais para cumprimento do presente Protocolo, de acordo com as normas internas em vigor no 
Município de Odivelas, sendo-lhe facturado o respectivo custo, que deverá ser liquidado até ao final do trimestre a que 
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respeita. Esta faculdade, utilizada ou não, determina que o encargo com a sua aquisição é sempre da Junta de 
Freguesia, envolvendo ferramentas, utensílios, fardamentos. 

 
2. Os materiais requisitados serão disponibilizados nos Armazéns Municipais, quando existam em “stock”, no prazo 

máximo de cinco dias após recepção da requisição. 
 
 

ARTIGO 19.º 
(Avaliação da execução do Protocolo) 

 
1. A avaliação contínua e conjunta da execução do presente Protocolo far-se-á através de reuniões periódicas entre os 

membros da Câmara Municipal e os eleitos da Junta de Freguesia e de reuniões de técnicos de ambas as Autarquias, 
devendo destas reuniões ficar registos documentais. 

 
2. A Câmara Municipal de Odivelas elaborará anualmente um relatório global de análise da execução dos Protocolos de 

delegação de competências com base na informação prestada pelas Juntas de Freguesia e pelos serviços municipais. 
 
3. Sempre que, mutuamente, se considere necessário a Câmara Municipal prestará à Junta de Freguesia apoio técnico nas 

áreas a delegar. 
 
 

ARTIGO 20.º 
(Planeamento de Actividades) 

 
Sem prejuízo da actividade da Câmara Municipal no que respeita à previsão das necessidades de intervenção da sua 
responsabilidade nos equipamentos integrados na delegação de competências, a Junta de Freguesia deverá informar a 
Câmara Municipal até 31 de Agosto das intervenções que repute necessárias nesses equipamentos no ano seguinte. 

 
 

ARTIGO 21.º 
(Gestão) 

 
A Junta de Freguesia obriga-se a, regularmente, avaliar a eficácia da gestão das áreas delegadas, tendo em consideração as 
várias formas de gestão passíveis de adopção com vista à optimização dos recursos disponíveis e relevando a possibilidade 
da cooperação entre Freguesias. 

 
 

ARTIGO 22.º 
(Periodicidade das transferências) 

 
1. O pagamento das verbas afectas ao presente Protocolo, será efectuado em quatro prestações iguais a processar 

trimestralmente até ao dia 20 do primeiro mês de cada trimestre. 
 
2. No 1.º trimestre de cada ano a Câmara Municipal poderá optar por efectuar transferências mensais a realizar até ao dia 

20 do mês a que respeita. 
 
3. Anualmente, a periodicidade das transferências poderá ser revista, desde que aprovada pela Câmara Municipal e 

obtenção de parecer favorável dos Srs. Presidentes de Junta de Freguesia. 
 
 

ARTIGO 23.º 
(Processos de contra-ordenações por violação dos regulamentos e normas) 

 
Nos termos da Lei ficam delegadas nas Juntas de Freguesia as competências relativas aos processos de contra-ordenações 
por violação dos regulamentos e normas relativas às actividades cujo exercício das competências esteja já delegado na Junta 
de Freguesia. 
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ARTIGO 24.º 
(Avocação) 

 
A delegação de competência pressupõe a possibilidade da Câmara Municipal de Odivelas poder, a qualquer tempo, quer 
por sua iniciativa, quer a solicitação da Junta de Freguesia, avocar uma ou mais competências delegadas, devendo informar 
a Junta de Freguesia da deliberação que avoque o exercício das competências. 

 
 

ARTIGO 25.º 
(Denúncia) 

 
1. O presente Protocolo pode ser denunciado por qualquer das partes desde que a denúncia seja devidamente 

fundamentada. 
 
2. A denúncia da Junta de Freguesia terá de ser global. A denúncia da Câmara Municipal poderá respeitar apenas a uma 

ou mais competências delegadas, não podendo, no entanto, denunciar as competências previstas nas alíneas g), j), k), l) 
e m) do Artigo 1.º. 

 
3. Caso a denúncia seja da iniciativa da Junta de Freguesia, esta mantém-se obrigada a garantir a execução do Protocolo 

até ao final do trimestre em que se verifique e em qualquer caso até 60 dias após a comunicação da denúncia, salvo se 
houver acordo que revogue estas obrigações. 

 
4. No caso da denúncia do presente Protocolo ocorrer por iniciativa da Câmara Municipal de Odivelas, fica esta obrigada 

a garantir o pagamento da remuneração e demais encargos dos trabalhadores afectos ao exercício das competências 
delegadas neste Protocolo, obrigando-se a Câmara Municipal a encontrar as soluções mais adequadas relativamente a 
esses trabalhadores e obrigando-se a Junta de Freguesia a delegar na Câmara Municipal os poderes de gestão e 
superintendência de pessoal, relativamente a esses trabalhadores. 

 
 

ARTIGO 26.º 
(Taxas e Tarifas) 

 
1. As receitas obtidas pela liquidação e cobrança, a realizar pela Junta de Freguesia, das taxas e tarifas relativas às 

competências delegadas são afectas à Junta de Freguesia. 
 
2. A fixação de taxas e tarifas verificar-se-á nos termos da Lei vigente. 

 
 

ARTIGO 27.º 
(Outros acordos) 

 
1. Para além do âmbito do presente Protocolo, poderão ser estabelecidos acordos pontuais entre a Câmara Municipal de 

Odivelas e as Juntas de Freguesia, para a prática de actos de competência da primeira que se considere vantajoso serem 
praticados pela Segunda. Neste caso, a Câmara Municipal de Odivelas deverá transferir para a Junta de Freguesia os 
meios financeiros necessários a definir no Acordo. 

 
2. Poderá ainda recorrer-se a Protocolos Adicionais para iniciativas ou obras propostas pelos diferentes Gabinetes ou 

Departamentos do Município, com base em rubrica orçamental específica para o efeito, sempre que as respectivas 
Juntas de Freguesia se disponham a executar. 

 
3. O Município de Odivelas dotará o Orçamento de Despesa de rubrica própria com uma verba para afectação aos 

Protocolos adicionais na distribuição proporcional às Juntas de Freguesia na base do n.º de eleitores, cujas iniciativas, 
serão propostas pelas respectivas Juntas de Freguesia. 

 
4. Ficam desde já definidos os seguintes critérios relativamente à celebração de Protocolos Adicionais em áreas e matérias 

que a Junta de Freguesia entenda dever aceitar e para isso tiver condições: 
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a) Detectada por uma Junta de Freguesia a necessidade de realização de uma obra da competência da Câmara 
Municipal de Odivelas, poderá, aquela, solicitar ao Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, ao abrigo do 
artigo 27º do PDCJF, autorização para iniciar um procedimento adjudicatório, nos termos da legislação em vigor, 
para aquisição de bens e/ou serviços ou para celebração de um contrato de empreitada de obras públicas, 
indicando uma estimativa dos respectivos custos; 

 
b) 1) Confirmada que seja, que a pretensão em causa é da competência do Município de Odivelas e que o custo da 

mesma se insere na verba disponibilizada à respectiva Junta de Freguesia (mediante cabimento), o Presidente ou 
Vereador do respectivo serviço municipal autoriza a Junta de Freguesia  a efectuar as consultas e o procedimento 
adjudicatório respectivo; 
 
2) A Câmara Municipal de Odivelas terá um prazo de 30 dias para análise da pretensão apresentada pela Junta de 
Freguesia, sendo que decorrido o mesmo a  aceitação é obtida tacitamente. 
 
3) Analisada a proposta apresentada pela entidade seleccionada, a Junta de Freguesia elabora um relatório final, 
contendo uma proposta de adjudicação acompanhada de uma memória descritiva ou de um projecto (quando 
necessário); 
 

c) 1) Antes de proceder à adjudicação, a Junta de Freguesia submete à Câmara Municipal de Odivelas a sua 
pretensão, acompanhada da documentação referida na alínea 3) do ponto anterior; 
 
2) Perante situações de urgência, a avaliar pelo respectivo Serviço Municipal, poderá a Junta de Freguesia 
apresentar uma proposta de adjudicação, acompanhada de todos os elementos necessários para decisão final; 
 

d) O Serviço Municipal respectivo, elabora o texto do protocolo adicional a celebrar ao abrigo do art.º 27.º do PDCJF e 
envia o processo para a reunião da Câmara Municipal para deliberação, após despacho do Presidente ou Vereador 
da respectiva área e após compromisso; 

 
e) A Câmara Municipal de Odivelas delibera delegar ou não, na Junta de Freguesia a competência para a realização 

da pretensão em causa e, em caso afirmativo, a transferência dos meios financeiros necessários ao seu exercício, no 
valor global constante do relatório final apresentado e nos termos do Protocolo Adicional (Anexo III); 

 
f) Deferida a pretensão, a Junta de Freguesia adjudica a obra ou aquisição de bens e/ou serviços nos termos 

propostos no relatório, após o que deverá remeter cópia do processo à Câmara Municipal para que possa ser 
acompanhada pelos respectivos serviços técnicos do Município; 

 
g) A Junta de Freguesia deverá afixar em local de boa visibilidade, desde o início dos trabalhos até à sua conclusão, 

um painel fornecido pela Câmara Municipal de Odivelas, do qual conste que a obra é executada pela Junta de 
Freguesia e financiada pelo Município; 

 
h) Após conclusão dos trabalhos ou do fornecimento de bens ou serviços a Junta de Freguesia solicitará à Câmara 

Municipal o seu pagamento. Os Serviços Municipais envolvidos elaborarão uma informação que certifique a 
conformidade do Protocolo celebrado, propondo o pagamento da transferência; 

 
i) 1) A apresentação dos processos para efeitos de pagamento, deverá ocorrer até à data limite fixada pela Câmara 

para a contracção das suas despesas, obstando-se a que o encargo seja assumido e não pago no ano económico a 
que diz respeito; 

 
2) Sempre que os pagamentos das transferências não ocorram até ao termo do ano económico, por não conclusão 
do processo, o Serviço Municipal que o acompanha deverá propor um novo cabimento ou compromisso no âmbito 
do orçamento do ano seguinte; 
 
3) Caso se verifique a inexequibilidade do cumprimento de qualquer Protocolo deverá o respectivo Serviço 
Municipal ou Junta de Freguesia propor à Câmara Municipal de Odivelas a revogação da deliberação que o 
aprovou. 
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ARTIGO 28.º 
(Medicina do Trabalho e Higiene e Segurança) 

 
A Câmara Municipal garantirá à totalidade dos trabalhadores das Juntas de Freguesia as prestações nas áreas da 
Medicina do Trabalho e Higiene e Segurança, nos termos legais. 

 
 

ARTIGO 29.º 
(Vigência) 

 
O presente Protocolo produzirá efeitos após a sua aprovação pela Câmara Municipal, Assembleia Municipal e pela 
Junta de Freguesia, mantendo-se em vigor durante os mandatos dos dois Órgãos Autárquicos e produzirá os seus 
efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2002. 
 
 
Odivelas, ...........  de ................. de ............... 
 
 
O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
O Presidente da Junta de Freguesia 

 
 
 
 

ANEXO I 
 
 

I . 1 Equipamento de exterior ou logradouros 
 

a) Vedações e respectivos portões, incluindo lubrificação, substituição dos puxadores, fechaduras e peças 
móveis, troços de rede ou painéis rígidos e respectivos acessórios, bem como tratamento e pintura de zonas 
afectadas por ferrugem. 

 

Nota: Caso haja substituição de fechaduras e se trate de edifícios abrangidos pelo “Plano de Emergência Específico para as Cheias da 
Bacia do Trancão”, fazer chegar cópia das chaves à Câmara Municipal/Protecção Civil. 

 

b) Pavimentos, incluindo reparação de zonas danificadas e eventual substituição de peças danificadas. 
c) Muros e bancadas, reparação de revestimentos, incluindo o tratamento de fissuras e respectiva pintura de 

zonas danificadas; eventual substituição de ladrilhos ou peças danificadas. 
d) Telheiros, incluindo eventual substituição de telhas danificadas (sejam cerâmicas, fibrocimento, metálicas ou 

de plástico), partes de algeroz ou tubos de queda (incluindo respectiva limpeza), rufos de zinco ou em tela; 
tratamento ou pintura de zonas afectadas por ferrugem. 

e) Equipamento (fixo ou móvel) de lazer, desportivo ou infantil, incluindo substituição de areia, reparar e/ou 
substituir, tratamento e pintura das peças metálicas, de madeira ou nylon. 

f) Sumidouros e valetas, incluindo a limpeza, reparação e desentupimento das caixas e tubagens de esgoto 
pluvial ou doméstico. 

g) Retoque das pinturas de marcação dos pavimentos. 
h) Candeeiros, colunas de iluminação, postes e outro material eléctrico, incluindo reparação e substituição de 

lâmpadas e peças danificadas. 
i) Bebedouros, bocas de rega e material de canalização de água, esgoto e gás, incluindo reparação, 

desentupimento de tubagem e substituição de peças danificadas. 
 
Nota: Será da responsabilidade da Junta de Freguesia a reparação e conservação de superfícies novas, como sejam coberturas, paredes, 
pavimentos, vedações, etc. até 10% da área total. 
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I . 2 Edifícios 
 

a) Coberturas, incluindo a eventual substituição de telhas cerâmicas, fibrocimento, metálicas ou plásticas; 
limpeza e desentupimento de algeroz e tubos de queda, incluindo a eventual substituição das partes 
danificadas; rufos de zinco ou tela, incluindo tratamento e/ou substituição das partes danificadas; telas 
betuminosas, incluindo reparação e substituição das partes danificadas. 

b) Revestimento de paredes, incluindo tratamento e refechamento. 
c) Soleiras e peitoris, incluindo limpeza e desentupimento de canais. 
d) Gradeamentos, incluindo tratamento e pintura das zonas afectadas por ferrugem, desde que não obrigue à 

sua substituição integral. 
e) Janelas e portas, sejam de madeira, alumínio, ferro ou PVC, incluindo tratamento, reparação e pintura das 

zonas danificadas e substituição de ferragens e/ou fechaduras e das peças partidas, podres ou danificadas. 
 
Nota: Caso haja substituição de fechaduras e se trate de edifícios abrangidos pelo “Plano de Emergência Específico para as Cheias da 
Bacia do Trancão”, fazer chegar cópia das chaves à Câmara Municipal/Protecção Civil. 
 

f) Vidros e/ou chapas acrílicas, incluindo a substituição das peças partidas ou danificadas bem como a 
colocação de massa de vidraceiro, bites ou vedantes necessários e fundamentais. 

g) Revestimento de pavimentos, reparação e substituição das peças danificadas sejam elas de madeira (tacos, 
tábuas, “lamparquet” ou “parquet” vinílico (mosaico ou peça) ou ladrilhos (cerâmicos ou não cerâmicos). 

h) Revestimento de tectos, com o tratamento de fissuras com pintura das zonas danificadas, reparação de 
eventuais mosaicos e tratamento de madeiras, incluindo substituição de peças danificadas. 

i) Mobiliário e/ou equipamento: 
 

i.1) Corrente, compreendendo: 
⇒ A reparação, tratamento de madeiras e peças metálicas, incluindo pintura de cadeiras, mesas ou 

secretárias, armários (incluindo ferragens), cabides, estores (interiores e exteriores), cortinas, 
móveis(incluindo ferragens), espelhos, bancadas de mercados, tabelas de basquetebol, balizas e 
redes (ténis, voleibol ou futebol), recargas de extintores, etc.. 

i.2) Eléctrico, compreendendo: 
⇒ A reparação de interruptores, botões de pressão, comutadores, tomadas, disjuntores, fusíveis e 

corta-circuitos fusíveis (incluindo a substituição total ou parcial das peças constituintes); 
substituição de lâmpadas (incandescentes, fluorescentes ou outras) e casquilhos, arrancadores 
e/ou balastros de armaduras existentes; termostatos e/ou resistências de aquecedores (incluindo 
eventual substituição); reparação de termoacumuladores. 

i.3) Água, esgoto ou gás, compreendendo: 
⇒ A reparação de loiças sanitárias (incluindo substituição e/ou acessórios danificados); torneiras ou 

fluxómetros (incluindo substituição total ou parcial das peças constituintes) e tubagem (incluindo 
limpeza e/ou desentupimento bem como a eventual substituição de troços pontuais ou acessórios 
tais como curvas, joelhos, tês, ralos e ralos de pinha de chuveiros). 

 
Nota: Será da responsabilidade da Junta de Freguesia a reparação e conservação de superfícies novas, como sejam coberturas, paredes, 
pavimentos, vedações, etc. até 10% da área total. 
 
I . 3 Competirá ainda às Juntas de Freguesia: 
 

a) A contratação da responsabilidade de exploração das instalações eléctricas de acordo com a legislação em 
vigor, remetendo para a Câmara Municipal os relatórios elaborados pelos técnicos responsáveis. 

b) A celebração de contratos de assistência técnica para os equipamentos hoteleiros, de ar condicionado e de 
frio, bem como a contratação de sistemas ou aparelhos de comunicação, garantindo a Câmara Municipal, o 
apoio técnico à análise de propostas e à supervisão técnica destas áreas de competência. 

c) A requisição e contratação de contadores de energia eléctrica e outros respeitantes às instalações abrangidas 
pelas competências delegadas bem assim como dos contadores instalados para as actividades promovidas 
pelas Juntas de Freguesia. 
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I . 4 Rede Viária 
 
I . 4 . 1 Sinalização 
 

a) Sinalização vertical 
Substituição de sinais degradados, incluindo a colocação de maciços, mastros e sinais. 

b) Sinalização horizontal 
Limpeza e repintura de passadeiras e divisórias de estacionamento, com massas ou tintas apropriadas, em 
todas as vias municipais. 
 

I . 4 . 2 Pavimentos 
 

a) Bermas e Valetas 
Limpeza, desassoreamento, refunda, regularização e reparação de bermas e valetas, quer sejam em terra, 
betão ou calçada, em todas as vias municipais. 

b) Pavimentos em Betuminoso 
Reparação de zonas degradadas em pavimentos, incluindo limpeza da zona, aplicação de rega de colagem e 
de massa asfáltica, devidamente compactadas. 

c) Pavimentos em Calçada 
Reparação de zonas degradadas em calçada, incluindo a remoção dos produtos; abertura de caixa e sua 
regularização; recolocação da camada de base e aplicação de calçada sobre almofada de areão, devidamente 
compactada. 

d) Recalcetamento de Passeios e Lancis 
Reparação de zonas degradadas incluindo a remoção de produtos, abertura de caixa e sua regularização, 
aplicação de calçada sobre almofada de areão, devidamente compactada e/ou aplicação de lancil assente 
sobre fundação de betão, se for o caso. 

 
 
 
 

ANEXO II 
 
 

Recomendações gerais para uma boa prossecução dos objectivos definidos no presente Protocolo. 
 
II . 1 Equipamentos de Exterior ou Logradouros 
 

a) Vedações e respectivos portões 
 

a.1) Inspecção periódica recomendada: 
⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

a.2) Limpeza: 
⇒ Limpar zona envolvente das vedações, removendo ervas e lixo. 

a.3) Portões: 
⇒ Afinação e lubrificação de todas as peças móveis. 
⇒ Reparação e substituição de dobradiças, puxadores, fechos, trancas ou quaisquer outras peças 

partidas ou em falta. 
⇒ Reapertar parafusos e proceder à sua substituição se necessários. 
⇒ Verificar estado da pintura, detectar e repara os pontos de ferrugem, tratar e pintar essas zonas. 
⇒ Verificar zonas de soldadura, reforçando-as se necessário, tratar e pintar essas zonas. 
⇒ Verificar os esticadores, arames de cosedura e barras de fixação se for o caso, reajustando, 

reparando, reforçando ou substituindo. 
 

Nota: Caso haja substituição de fechaduras e se trate de edifícios abrangidos pelo “Plano de Emergência Específico para as Cheias da 
Bacia do Trancão”, fazer chegar cópia das chaves à Câmara Municipal/Protecção Civil. 
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a.4) Vedações de painéis rígidos: 
 

⇒ Verificação, reapertar de parafusos, reajustamento e substituição de todas as peças partidas ou em 
falta, por outras novas iguais, necessárias à fixação dos painéis aos prumos. 

⇒ Reparação, desempeno ou substituição de painéis rígidos que se encontrem deteriorados, por outros 
novos e iguais. 

⇒ Verificação do estado de pintura, detectar e reparar os pontos de ferrugem, tratar e pintar essas 
zonas. 

⇒ Verificação de zonas de soldadura, reforçando-as se necessário, tratar e pintar essas zonas. 
 

a.5) Vedações de rede de malha elástica: 
 

⇒ Verificar se está tensionada e reajustar se necessário. 
⇒ Verificação dos esticadores e arames de cosedura e barras de fixação aos prumos, reajustando, 

reparando, reforçando ou substituindo. 
⇒ Verificação da rede, sempre que surja um buraco ou corte, substituir o troço danificado entre 

prumos, colocando braçadeiras ou soldando peças para sustentar as barras de fixação, colocar novos 
esticadores e coser a rede nesse troço. 

⇒ Verificação do estado da pintura, detectar e reparar os pontos de ferrugem, tratar e pintar essas 
zonas. 

⇒ Verificação de zonas de soldadura, reforçando-as, se necessário, tratar e pintar essas zonas. 
 

a.6) Vedações em Alvenaria ou Betão: 
 

⇒ Proceder como o indicado em II . 1 . c) 
 

b) Pavimentos 
 

b.1) Inspecção periódica recomendada: 
⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

b.2) Limpeza: 
⇒ Limpar os pavimentos de pedras, lixo, ervas, lamas, etc.. 

b.3) Pavimentos betuminosos ou de cimento: 
⇒ Verificação dos pavimentos betuminosos ou de cimento, se existem buracos, fendas ou fissuras, 

proceder ao seu tratamento e tapamento. Nas zonas onde se formem poças, proceder ao seu 
nivelamento. No caso de aparecimento de ervas, removê-las, corrigindo essa zona. 

b.4) Pavimentos de placas cerâmicas, planas ou peças de betão: 
⇒ Verificação dos pavimentos cerâmicos ou constituídos por placas ou peças de cimento, reparar e 

substituir todas as peças danificadas por material novo e igual. Nas zonas onde se formem poças, 
proceder ao seu nivelamento e reposição de forma a solucionar o problema. 

b.5) Pavimentos de cubos ou placas de pedra: 
⇒ Verificação dos pavimentos com calçada ou placas de pedra,  reparar e proceder à sua reposição 

quando surjam buracos e ao seu levantamento e reposição quando se verifiquem depressões ou 
elevações. 

b.6) Pavimentos de betão poroso: 
⇒ Verificação dos pavimentos em betão poroso, proceder à sua lavagem com máquina de alta pressão 

pelo menos duas vezes por ano, sendo uma delas antes das primeiras chuvas. 
b.7) Outro tipo de pavimento: 

⇒ Ver caso a caso 
 

c) Muros e Bancadas 
 

c.1) Inspecção periódica recomendada: 
⇒ Pelo menos três vezes por ano, sendo uma delas antes das primeiras chuvas (fim do Verão), outra 

no fim do Outono e a outra após o período das chuvas (Primavera/fim da Primavera). 
c.2) Limpeza: 

⇒ Limpar os muros e bancadas de ervas, lixo, etc.. 
c.3) Muros: 
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⇒ Verificar se existem danos, fissuras ou fendas, limpar, reparar, tratar e pintar. 
⇒ Verificar juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando necessário. 
⇒ Verificar se os bueiros ou zonas de escoamento das águas estão funcionais, limpos de terras, folhas, 

sem ervas, lixos ou qualquer objecto que impeça o fácil escoamento da água. 
⇒ Se os muros forem forrados ou capeados com outro material, deverá proceder-se à sua reparação ou 

à substituição das peças fissuradas ou danificadas, por outras novas iguais. 
c.4) Bancadas: 

⇒ Verificar se nas superfícies de assento existem danos, falhas, fendas ou capeamento partido ou 
danificado, reparar, pintar e substituir as peças danificadas por novas iguais. 

⇒ Verificar se os canais de escoamento de água estão funcionais, limpos e desimpedidos. 
c.5) Suporte de bancadas: 

⇒ Verificar o suporte da bancada; se fôr de alvenaria ou betão, proceder como indicado para os muros; 
se fôr metálica, inspeccionar a pintura, verificar as zonas de soldadura, reajustar os parafusos, 
reparando pontos de ferrugem, reforçando soldaduras, tratar e pintar; se fôr em madeira, ver quais 
as peças podres ou com falhas, substituir e/ou reparar, inspeccionar o estado da pintura ou do 
tratamento e pintar as zonas reparadas. 

 
d) Telheiros: 
 

d.1) Inspecção periódica recomendada: 
⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas (fim do Verão), outra no fim do 

Outono e outra logo após o período das chuvas (Primavera/fim da Primavera). 
d.2) Suporte: 

⇒ Verificação da estrutura de suporte e proceder como indicado em suporte das bancadas. 
d.3) Cobertura em fibrocimento ou chapas plásticas: 

⇒ Limpar a cobertura, removendo pedras, lixo, ervas ou objectos. 
⇒ Verificação das chapas e remates, reajustar os parafusos de fixação, substituir os vedantes e/ou 

anilhas vedantes, parafusos ou porcas se necessário, colmatar eventuais pequenos buracos com 
betume/cola apropriado e/ou remendar com tela asfáltica, substituir as chapas e respectivos 
parafusos e anilhas quando estiverem partidas ou danificadas, quando não permita a sua reparação. 

⇒ Verificação da zona de remate à parede e rufos, reparando, utilizando mastique ou tela de forma a 
garantir a sua estanquicidade. 

d.4) Cobertura em chapa metálica: 
⇒ Limpar a cobertura, removendo pedras, lixo ou objectos. 
⇒ Verificação das chapas, remates e rufos, reajustar os parafusos de fixação, substituir os vedantes 

e/ou anilhas vedantes se necessário reparar e desempenar as chapas quando apresentem 
deformações ou substituí-las quando não fôr possível a sua reparação. 

⇒ Verificar e detectar pontos de ferrugem, tratar e pintar essas zonas. 
d.5) Cobertura em telha: 

⇒ Limpar a cobertura, removendo as pedras, lixos, etc.. 
⇒ Verificar se há telhas partidas ou fissuradas e substituir por outras novas, iguais. 
⇒ Verificar as zonas de remate e cumeeira, reparando e/ou remendando com tela, de forma a garantir 

a estanquicidade. 
d.6) Coberturas em terraço: 

⇒ Limpar a cobertura, removendo as pedras, ervas, lixos, sacos de plástico, folhas, bolas, etc.. 
⇒ Limpar e desentupir as caleiras de recolhas de águas e os tubos de queda, de forma a garantir o 

escoamento das águas. 
⇒ Verificar o estado das telas, remendar os pontos em que apresentem buracos ou danificação da 

superfície. 
⇒ Verificar as zonas de colagem, recolar, reforçando se necessário. 
⇒ Verificar as zonas de remate aos tubos de queda a às paredes e rufos, reparando, reforçando e 

recolando se necessário. 
d.7) Caldeiras, tubos de queda e rufos: 

⇒ Limpar, remover pedras, ervas, folhas, lixos, etc., de forma a garantir bom escoamento das águas. 
⇒ Verificar os suportes da caleira, reparando os apoios, reforçar ou substituir os mesmos de forma a 

garantir a sua fixação. 
⇒ Detectar pontos de ferrugem, tratar e pintar essas zonas. 
⇒ Verificar as uniões entre peças recolando ou soldando se necessário. 
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⇒ Substituir todas as peças danificadas ou partidas por outras novas iguais. 
 

e) Equipamento (fixo ou móvel) de lazer, desportivo e infantil: 
 

e.1) Inspecção periódica recomendada: 
⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

e.2) Equipamento: 
⇒ Verificação do equipamento, detectar zonas ou peças com falhas ou apodrecidas, lubrificar peças 

móveis, reajustar parafusos, reparar, reforçar, substituir peças danificadas por outras novas iguais, 
tratar e pintar as zonas reparadas. 

⇒ Detectar pontos de ferrugem, reparar, reforçar, tratar e pintar. 
⇒ Substituir a areia das caixas de areia, pelo menos uma vez por ano. 
⇒ Verificação das tabelas de madeira, reparação, tratamento, pintura e substituição quando necessário. 
⇒ Verificação, reparação ou substituição das redes de nylon dos equipamentos desportivos. 
 

f) Sumidouros e Valetas: 
 

f.1) Inspecção periódica recomendada: 
⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas (fim do Verão), uma no fim do 

Outono e outra logo após as chuvas (Primavera/fim da Primavera). 
f.2) Equipamentos: 

⇒ Limpar, remover pedras, ervas, areia, lama, lixos, etc., de forma a garantir bom escoamento das 
águas. 

⇒ Verificar se os sumidouros apresentam bom escoamento, desentupir a tubagem entre sumidouros e 
respectivas caixas de recepção, se necessário. 

⇒ Verificar o pavimento das valetas e proceder como indicado em II .  
⇒ Verificar as grelhas dos sumidouros, reparar e substituir se necessário. 
 

g) Pinturas de marcação dos pavimentos: 
 

g.1) Inspecção periódica recomendada: 
⇒ Pelo menos duas vezes por ano, uma antes e outra após a época das chuvas. 

g.2) Equipamentos: 
⇒ Verificação da pintura e marcação dos pavimentos, repintar todas as zonas que se apresentem mais 

gastas ou, por motivos de reparação necessitem de retoque. 
 

h) Candeeiros, colunas de iluminação, postes e outro material eléctrico: 
 

h.1) Inspecção periódica recomendada: 
⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

h.2) Equipamento: 
⇒ Verificação do estado de funcionamento, substituir lâmpadas, armaduras, globos, difusores e 

aparelhagens de comando que se encontrem danificadas por outros novos iguais. 
⇒ Verificação do estado da pintura das colunas e candeeiros. 
⇒ Verificar zona de soldaduras, identificar pontos de ferrugem, reparar, reforçar, tratar e pintar as 

zonas afectadas. 
⇒ Verificação das colunas e candeeiros, reaperto de parafusos, se tem portinholas fechadas, se tem fios 

à vista, reparar ou substituir se fôr necessário. 
 

i) Bebedouros, bocas de rega e material de canalizações de água, esgotos e gás: 
 

i.1) Inspecção periódica recomendada: 
⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

i.2) Equipamento: 
⇒ Verificação e reparação local sempre que se detectem fugas. 
⇒ Verificação e teste de bom funcionamento da aparelhagem de comando (torneira, torneiras de 

serviço, etc.), reajustar, substituir válvulas, peças e/ou o aparelho, quando necessário. 
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⇒ Verificação do escoamento da rede de esgoto pluvial ou doméstico, desentupir tubagem e limpar 
caixas, sempre que necessário. 

 
II . 2 Edifícios 
 

a) Cobertura: 
 

a.1) Inspecção periódica recomendada: 
⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas, outra no fim do Outono e outra 

depois das chuvas. 
a.2) Equipamento: 

⇒ Verificação e proceder como descrito em II . 1 . d). 
 

b) Revestimento de paredes: 
 

b.1) Inspecção periódica recomendada: 
⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 

b.2) Equipamento: 
⇒ Verificar se existem danos, fissuras ou fendas, reparar, tratar e pintar as zonas reparadas. 
⇒ Verificação do estado dos azulejos ou mosaicos, reparar e substituir os danificados ou partidos por 

outros novos iguais. 
⇒ Verificação das juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando necessário, pintar as zonas 

reparadas. 
⇒ Verificação das madeiras, rodapés, roda-cadeiras, cabides ou outras peças de madeira, reajustar 

parafusos, reparar, tratar, substituir e pintar as zonas reparadas. 
 

c) Soleiras e peitoris: 
 

c.1) Inspecção periódica recomendada: 
⇒ Pelo menos três vezes por ano, uma antes das primeiras chuvas, outra no fim do Outono e outra 

após as chuvas. 
⇒ Verificação se existem fissuras, fendas, danos, reparar, tratar, substituir caso seja necessário. 
⇒ Limpar e desentupir os canais de escoamento de águas. 
⇒ Verificar a superfície de contacto com a parede ou pavimento, tratar junta e masticar se necessário. 
 

d) Gradeamentos e grades: 
 

d.1) Inspecção periódica recomendada: 
⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 

d.2) Verificação e proceder conforme descrito  em II.1 a). 
 

e) Janelas e portas: 
 

e.1) Inspecção periódica recomendada: 
⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 
⇒ Verificação se existem danos, fissuras, fendas, pontos de ferrugem, zona de soldaduras ou zonas 

podres, reparar, reforçar, tratar e pintar as zonas reparadas, substituir as peças quando necessário. 
⇒ Verificar as fechaduras, fechos, puxadores, dobradiças e todas as peças móveis, lubrificar, afinar, 

reparar e substituir as peças que se encontram danificadas por outras novas iguais quando 
necessário. 

⇒ Verificar os vedantes e o afastamento entre a aduela e a porta ou entre o aro e a janela, afinar, 
reparar e corrigir a distância de forma a garantir uma boa união e estanquicidade. 

 
Nota: Caso haja substituição de fechaduras das portas exteriores dos edifícios contemplados no “Plano de Emergência Específico para as 
Cheias na Bacia do Rio Trancão”, providenciar a entrega de uma colecção de chaves ao Serviço Municipal de Protecção Civil. 
 

f) Vidros e chapas acrílicas: 
 

f.1) Inspecção periódica recomendada: 
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⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 
⇒ Verificação se existem vidros ou chapas acrílicas fissuradas ou partidas e substituir. 
⇒ Verificar os vedantes, fixações e bites, reparar, tratar, masticar se necessário e pintar a zona 

intervencionada, de forma a garantir boa estanquicidade. 
 

g) Revestimento de pavimentos: 
 

g.1) Inspecção periódica recomendada: 
⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 
⇒ Verificação se existem peças (ladrilhos, mosaicos, linóleo e tacos, etc.) ou zonas de pavimento soltas, 

danificadas, podres ou fissuradas, colar, reparar e substituir por material novo igual quando 
necessário. 

⇒ Verificação das juntas entre as peças, reparar, de forma a garantir a sua estanquicidade e impedir 
que as peças se soltem. 

 
h) Revestimento de tectos: 
 

h.1) Inspecção periódica recomendada: 
⇒ Pelo menos duas vezes por ano. 
⇒ Verificação se existem  danos, fissuras ou fendas, reparar, tratar e pintar as zonas intervencionadas. 
⇒ Verificação do madeiramento, se for o caso, reparar, tratar, substituir e pintar as zonas reparadas. 
⇒ Verificação das juntas de dilatação, reparar, tratar e masticar quando necessário, pintar as zonas 

intervencionadas. 
⇒ Verificar o estado da pintura e pintar as zonas correspondentes às marcas deixadas por infiltrações 

provenientes da cobertura e que entretanto foram reparadas. 
 

i) Mobiliário e equipamento: 
 

i.1) Corrente: 
Inspecção periódica recomendada: 
⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 
⇒ Verificação de todo o mobiliário, se tem as borrachas de apoio dos pés em condições, substituir as 

danificadas por outras novas iguais de forma a não riscar o pavimento. 
⇒ Verificação de todas as peças metálicas e de madeira, reparar, tratar, pintar e substituir quando for o 

caso por outras novas iguais. 
⇒ Verificação de puxadores, fechaduras, fechos, dobradiças e todas as peças móveis e ferragens, 

lubrificar, reparar, tratar e substituir por outras iguais. 
⇒ Verificação de cabides, reapertar parafusos e substituir se for o caso. 
⇒ Verificação de estores e cortinas, se os cordões estão em condições, se estão soltos ou têm lâminas 

soltas ou peças danificadas, reparar e substituir todas as peças, lâminas, cordões ou mecanismos 
necessários ao seu bom funcionamento por outras novas iguais. 

⇒ Verificação de armários, bancas, bancas de mercado, bancadas e afins, verificar as ferragens e os 
vedantes, reparação, tratamento e pintura, substituição das peças necessárias. 

⇒ Verificação das datas de validade dos extintores e recarregar quando a sua validade terminar. 
i.2) Eléctrico: 

Inspecção periódica recomendada: 
⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 
⇒ Verificação da instalação eléctrica, testar a aparelhagem de comando (interruptores, botões de 

pressão, comutadores, tomadas, etc.) e aparelhagem de protecção (disjuntores, fusíveis, corta-
circuitos fusíveis, etc.), reparar, substituir a aparelhagem (ou peças) por nova igual. 

⇒ Verificação das lâmpadas, projectores, armaduras, difusores, reparar ou substituir por outras novas 
iguais, respeitando a potência, cor e características. 

⇒ Verificação dos equipamentos de aquecimento (fogões, aquecedores, termoacumuladores, etc.), frio 
(frigoríficos, arcas, ar condicionado, etc.), ou outros, testar, reparar, substituir as peças danificadas 
por novas iguais. 

i.3) Água, esgoto ou gás: 
Inspecção periódica recomendada: 
⇒ Pelo menos uma vez de três em três meses. 
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⇒ Verificação das canalizações de água, esgoto ou gás, testar, detectar fugas e reparar. 
⇒ Verificação das torneiras, torneiras de segurança, fluxómetros, uniões, tês, joelhos, ralos, pinhas de 

chuveiros, etc., testar, reparar, substituir as peças danificadas por novas iguais. 
⇒ Verificação do escoamento do esgoto, testar, limpar e desentupir caixas e tubagens. 
⇒ Verificar os aparelhos a gás, detectar fugas, testar, reparar, substituir as peças danificadas por novas 

iguais. 
⇒ Verificação dos troços de ligação da tubagem aos aparelhos, testar, reparar, substituir os troços que 

se encontram danificados (ou que estão fora do período de validade), por novos iguais. 
⇒ Verificação das loiças sanitárias e acessórios, testar, reparar e substituir as peças ou loiças 

danificadas por novas iguais. 
 
II . 3 Recomendações particulares: 
 
A limpeza adequada do interior dos edifícios é fundamental para a redução dos custos de manutenção. 
Cada tipo de material de revestimento tem as suas exigências específicas quanto à forma de limpeza a que pode estar 
sujeito. 
Uma limpeza incorrecta ou desadequada, pode provocar danos muito importantes nos revestimentos, dando origem a 
elevados custos de reparação e manutenção. 
Se é verdade que o pavimento e paredes de um mercado pode e deve ser lavado, com mangueira ou máquina de pressão, o 
mesmo nunca deverá acontecer com os pavimentos ou paredes de uma escola. 
 

a) Revestimentos de madeira: 
 

a.1) Necessitam de um material de protecção que pode ser cera, verniz ou tinta. 
a.2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca empenos, apodrecimentos 

e descolagem das peças, além de danificar todo o mobiliário 
a.3) Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos de limpeza e 

protecção apropriados de acordo com as instruções do fabricante. 
 

b) Revestimentos de linóleo: 
 

b.1) Necessitam de um material de protecção que é cera apropriada. 
b.2) Nunca utilizar panos molhados ou água em abundância, porque provoca a descolagem das peças, 

além de danificar todo o mobiliário. 
b.3) Aspirar ou varrer e passar um pano húmido (se necessário) e aplicar produtos de limpeza e 

protecção apropriados de acordo com as instruções do fabricante, porque grande parte dos detergentes 
comuns são nocivos. Nunca utilizar lixívia nem produtos de limpeza abrasivos. 

 
c) Revestimentos cerâmicos, vidrados ou afins: 
 

c.1) Resistentes à água e aos produtos de limpeza usuais. 
 

d) Revestimentos cerâmicos não vidrados: 
 

d.1) Necessitam de um material de protecção que é cera apropriada. Pode ser limpo com um pano 
molhado mas não utilizar água em excesso. 

 
e) Revestimentos de grês: 
 

e.1) Muito resistente à água e aos produtos de limpeza normais. 
 
II.4 Rede viária: 
 

a) Reparações em Pavimentos Betuminosos ou em Calçada: 
 

a.1) As reparações em causa devem processar-se de acordo com as seguintes metodologias: 
⇒ Corte da zona do betuminoso afectado ou levantamento da calçada, conforme os casos, 
⇒ Comprovação se a deformação é ou não devida a colectores ou rede danificada; 
⇒ Em caso afirmativo, proceder à reparação das redes em causa; 
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⇒ Reconstituir a totalidade da caixa, camada de sub-base e base, devidamente compactada; 
⇒ Aplicação da rega de colagem; 
⇒ Aplicação de massa asfáltica, devidamente compactada. 

a.2) Caso se trate de calçada: 
⇒ Reposição de calçada assente sobre almofada de areão, devidamente compactada. 
 

b) Recalceteamento de Passeios: 
 

b.1) No Recalceteamento de passeios recomenda-se a seguinte metodologia: 
⇒ Remover as partes danificadas; 
⇒ Verificar a existência ou não de qualquer ruptura nas infra-estruturas enterradas e proceder à sua 

reparação, se for o caso; 
⇒ Reconstituir a caixa, procedendo à execução das camadas de base se a houver, regularizando-a e 

desempenando-a; 
⇒ Repor a calçada sobre almofada de areão, devidamente compactada. 
 

c) Reparações nas bermas e valetas: 
 

c.1) Em terra ou em calçada: 
⇒ Ter em atenção a necessidade de reconstruir a secção transversal das bermas e valetas bem como o 

seu reperfilamento. 
c.2) Em betão 

⇒ Ter em conta o refechamento de fissuras existentes; a reconstituição das juntas, se as houver na zona 
afectada; 

⇒ A reparação das valetas deve considerar a remoção de todo o material da zona afectada; a 
reconstituição da cama das valetas; execução de valeta com massa de cascalho, areia e cimento, 
devidamente desempenada e mantendo o perfil existente. 

 
 
 
 

ANEXO III 
 

MINUTA DOS PROTOCOLOS ADICIONAIS 
 

PROTOCOLO ADICIONAL DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA JUNTA 
DE FREGUESIA ......................... AO ABRIGO DO ARTIGO 27.º DO PDCJF 

 
 

Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva de direito público n.º 504 293 125, com sede na Av. D. Dinis, 96 – A, em 
Odivelas, representada pelo Presidente (ou Vereador) da sua Câmara Municipal, Senhor Dr. Manuel Varges, 
 
E 
 
JUNTA DE FREGUESIA DE ......................................................, com sede em ................................................................................, 
representada pelo seu Presidente, Senhor ..............................................................., 
 
é celebrado o presente protocolo adicional de delegação de competências, nos termos do estabelecido no Artigo 27.º do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia vigente nesta data e da Deliberação da Câmara Municipal 
de Odivelas tomada na sua ............. Reunião Ordinária de (data), que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

A Junta de Freguesia de ............., obriga-se a executar as obras de construção ............, de reparação .................., a fornecer 
................., a prestar o serviço de  .......................... (Objecto do protocolo: Obras ou Fornecimentos concretos). 
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CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O Município de Odivelas obriga-se a transferir para a Junta de Freguesia os meios financeiros necessários no montante de 
Euros. ..................................... (por extenso). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
A Junta de Freguesia de ............................... obriga-se a permitir que as obras ou fornecimentos sejam acompanhados pelos 
técnicos municipais com o objectivo de verificação da sua conformidade. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
O presente Protocolo Adicional extingue-se com o cumprimento do seu objecto e com a transferência dos meios financeiros 
respectivos. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

 
A Junta de Freguesia obriga-se a afixar, em local de boa visibilidade, um painel que será fornecido pelos serviços 
municipais, do qual conste que a acção concreta, obra ou outro, é executada pela Junta de Freguesia e financiada pelo 
Município de Odivelas, em termos análogos aos realizados por força de protocolos celebrados pela Administração Central. 
 
 
Odivelas, ........ de ............................. de ............ 
 
O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
O Presidente da Junta de Freguesia 

 
 
 
 

ANEXO IV 
 
 

AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DO DISPOSTO NO ARTº 1º DO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO 
DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA 

 
Aos .............. dias do mês de ................ de Dois Mil e ......., compareceram no local da obra de .........................., executada pela 
Câmara Municipal de Odivelas por (empreitada/administração directa) concluída no dia ........ de ........ de .......... , o Sr. 
............... na qualidade de representante da Câmara Municipal de Odivelas e o Sr. .................... na qualidade de representante 
da Junta de Freguesia de ............................. , tendo-se verificado que a referida obra se encontra concluída em condições 
satisfatórias, razão porque se considera estar em condições de ser mantida e conservada no âmbito e nos termos do 
Protocolo de Delegação de Competências do Município de Odivelas para a Junta de Freguesia de ........................ a partir 
desta data. 
E não havendo mais a tratar, foi lavrado o presente Auto que vai assinado pelos que nele intervieram.(...)" 
 
 
 

 
 


