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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

 

 

 

PRESIDÊNCIA 
 

 

 

 

DESPACHO PRES 1OO/PRES/O2 
 

 

Com vista à melhor precisão do âmbito de aplicação da 

alínea e) do n.º 4 dos meus despachos de delegação de 

competências nos Senhores Vereadores, rectifica-se a 

sua redacção, pela seguinte forma: 

 

Onde se lê “autorizar ... a realização de trabalho 

extraordinário e prestado em dias de descanso semanal 

e de descanso complementar, dentro dos limites 

legalmente estabelecidos e sempre que assim exija o 

funcionamento do serviço, bem como autorizar os 

respectivos pagamentos", dever-se-á ler “autorizar ... a 

realização de trabalho extraordinário, com respeito pelos 

limites impostos pelo n.º 1 do artigo 27° e pelo n.º 1 do 

artigo 30°, ambos do Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de 

Agosto e, ainda, a prestação de trabalho em dias de 

descanso semanal, complementar e feriados, quando as 

necessidades dos serviços imperiosamente o exigirem, 

bem como autorizar os respectivos pagamentos". 

 

Odivelas, 8 de Maio de 2002. 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPACHO 101/PRES/O2 
 

 

ADITAMENTO AO MEU DESPACHO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS PRES/91/02 

 

Em aditamento ao meu despacho de delegação de 

competências PRES/91/02 determino a respectiva 

alteração, como se segue: 

 

1. Nos pontos 11, 12, 14, 19, 24 foi eliminada a 

expressão “cuja área total de construção não exceda 

4.000 m
2
”; 

 

2. Nos pontos 15, foi eliminada a expressão “em 

edifícios até 4.000 m
2
 de área coberta”; 

 

3. No ponto 18, foi eliminado o seguinte: “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”; 

 

4. Foi aditado um ponto 13-A com a seguinte redacção: 

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

competência para autorizar as operações urbanísticas a 

que se referem as alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 4º do 

RJUE”; 

 

5. O ponto 19, foi alterado pela seguinte forma: “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) e e) do n.º 2 e a) e g) do n.º 3 do artigo 4º do RJUE”; 

 

6. O ponto 24, foi alterado pela seguinte forma: “A 

competência para a direcção da instrução dos 

procedimentos respeitantes ao licenciamento e à 

autorização das operações urbanísticas a que se 

referem os números 2 e 3 do artigo 4º do RJUE, 

designadamente: (todas as alíneas do ponto 25)” Nesta 

conformidade, foi eliminado o corpo do ponto 25; 
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Pelo exposto, revogo o meu despacho de delegação de 

competências PRES 92/02. 

 

Assim sendo, e para maior clareza e segurança no 

cumprimento deste meu despacho, republica-se em 

seguida o meu despacho PRES 91/02, devidamente 

alterado, referindo-se que os seus pontos 25 e seguintes 

foram renumerados. 

 

Odivelas, 8 de Maio de 2002. 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges 

 

 

 

 

DESPACHO PRES 91/02 
 

 

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

NO VEREADOR SÉRGIO CONSTANTINO GASPAR LOPES 

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 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 

Ano III - N.º 12  7 
 

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 Ministros, 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 
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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. 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 (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 (artigo 4°/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 a licença 

ou autorização administrativas (artigo 4°/2, alínea e) do 

RJUE); 

 

13-A. Nos termos do n.º 2 do artigo 5° do RJUE, a 

competência para autorizar as operações urbanísticas a 

que se referem as alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 4° do 

RJUE; 

14. Nos termos do n.º 2 do artigo 5° 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 6°, 

todos do RJUE (artigo 4°/3, alínea c) do RJUE); 

 

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

competência para autorizar as obras reconstrução 

(artigo 4°/3, alínea d) do RJUE); 

 

16. Nos termos do n.º 2 do artigo 5° 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 4°/3, alínea e) do RJUE); 

 

17. Nos termos do n.º 2 do artigo 5° 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 5° 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 4°/3, 

alínea g) do RJUE); 

 

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

competência que me foi delegada pela Câmara 

Municipal, para aprovar a informação prévia regulada no 

mesmo diploma, nos artigos 14° e seguintes, 

relativamente às operações urbanísticas a que se 

referem as alíneas c) e d) e e) do n.º 2 e a) a g) do n.º 3 

do artigo 4° do RJUE; 

 

20. A competência, que me foi delegada pela Câmara 

Municipal, para emitir certidões para efeitos de registo 

predial (artigo 6°/9 do RJUE); 
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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 90° do RJUE; 

 

23. A competência para emitir o alvará de licença ou 

autorização para a realização das operações 

urbanísticas, nos termos do artigo 75° 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 os números 2 e 3 do artigo 4° do RJUE, 

designadamente: 

 

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 

11°/2 do RJUE); 

 

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 11°/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 11°/4 do RJUE); 

 

e) Suspender o procedimento, salvo no que respeita às 

consultas a que refere o artigo 19° do RJUE, se a 

decisão final depender da decisão de urna 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 

11°/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 

19°, 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 36° 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 64° 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 117°/1 do RJUE); 
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25. A competência para promover a realização dos 

registos prediais de ónus de embargo e de ordens de 

demolição, nos termos da lei aplicável; 

 

26. 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); 

 

27. A competência prevista no artigos 93° do RJUE para 

proceder à fiscalização administrativa de quaisquer 

operações urbanísticas, com o conteúdo previsto no 

artigo 94° 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 95° do mesmo 

diploma; 

 

28. A competência prevista no artigo 96° do RJUE para 

ordenar a realização de vistorias; 

 

29. 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 102° do RJUE; 

 

30. 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 

102° do RJUE, fixando um prazo para o efeito, tendo em 

conta a natureza e a complexidade dos mesmos (105º/1 

do RJUE); 

 

31. 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 

106°/1 e 3 do RJUE); 

 

32. A competência para determinar a posse 

administrativa do imóvel, nas condições do artigo 107° 

do RJUE; 

 

33. A competência para ordenar o despejo sumário dos 

prédios nos termos e condições estabelecidas na alínea 

n) do n.º 2 do artigo 68° da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro; 

 

34. A competência para remeter, imediatamente após a 

sua recepção, ao Presidente da Câmara Municipal todas 

as impugnações administrativas de quaisquer actos ou 

pareceres emitidos; 

 

35. A competência para nomear o representante da 

Câmara Municipal na comissão arbitral a que se refere o 

artigo 118º do RJUE; 

 

36. A competência prevista na alínea v) do artigo 64° 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; 

 

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

artigo 68° 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; 

 

38. 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. 
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OUTROS DESPACHOS 
 

 

 

 

DESPACHO n.º 1/AA/2002 

 

 

Despacho de Delegação de Competências 

do Sr. Vereador António Rosa Antunes 

no Sr. Director do Departamento de Transportes 

e Oficinas, Sr. Engenheiro Filipe Manuel Nunes 

Otero Taveira 

 

Por força do estabelecido no artigo 70.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, e genericamente nos artigos 

35.º e 36.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-lei n.º 442/91, de 15 de 

Novembro, e ainda no n.º 3 do artigo 29.º do Decreto-lei 

197/99, de 8 de Junho, demais legislação habilitante e, e 

ao abrigo do disposto no despacho de delegação de 

competências do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Odivelas, de 02 de Maio de 2002, 

subdelego no Director do Departamento de Transportes e 

Oficinas, Senhor Engenheiro Filipe Manuel Nunes Otero 

Taveira, as competências que lhe foram delegadas e 

subdelegadas que serão exercidas no âmbito do 

respectivo Departamento, e que seguidamente se 

descriminam: 

 

1. Assinar a correspondência e documentos de mero 

expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 

entidades públicas; 

 

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

respectivo plano anual, com excepção das referentes ao 

pessoal dirigente sob a sua responsabilidade; 

 

3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade; 

 

4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 

excepção nas referidas no artigo 71.º 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.º 

do Decreto- lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, bem como 

autorizar a prestação de trabalho nocturno, em dias de 

descanso semanal, complementar e feriados, sempre 

que assim o exija o funcionamento do serviço; 

 

6. Visar os boletins de horas extraordinárias e as ajudas 

de custo, confirmando as informações neles constantes 

e a sua conformidade com os limites legalmente 

estabelecidos; 

 

7. Propor a instauração de processos disciplinares; 

 

8. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 

livros sujeitos a essa formalidade; 

 

9. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 

a documentos constantes de processos arquivados, e 

que careçam de despacho ou de deliberação dos eleitos 

locais, com respeito pelas salvaguardas estabelecidas 

por lei, bem como a restituição de documentos aos 

interessados; 

 

10. Praticar actos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da minha 

competência decisória; 

 

11. A competência para, no âmbito do Departamento de 

Transportes e Oficinas, autorizar a realização de 

despesas orçamentadas com a locação e aquisição de 

bens e serviços até ao limite de € 2 500 (Dois Mil e 

Quinhentos Euros), bem como as competências 

atribuídas à entidade pública contratante pelo Decreto-

lei n.º 197/ 99, de 8 de Junho, quanto aos 

procedimentos adjudicatórios que se contenham 

naquele limite, sempre com respeito pela disciplina de 

execução orçamental estabelecida na alínea d), alínea 

e) e alínea f) do ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado pela Lei 

n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 

162/99, de 14 de Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 

315/2000 de 2 de Dezembro, e o cumprimento estrito do 

estabelecido no Artigo 16.º do Decreto-lei n.º 197/99 de 

8 de Junho. 
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As competências agora subdelegadas poderão ser 

revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias 

o justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 

quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 

 

Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 

revogação do presente despacho, avocar qualquer 

processo ou assunto, devendo, neste caso, o 

subdelegado abster- se da prática de quaisquer acções 

ou iniciativas que por qualquer forma sejam susceptíveis 

de alterar a situação existente, enquanto o processo ou 

assunto não for devolvido. 

 

Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 

delegado prestar ao delegante todas as informações 

solicitadas, independentemente do dever genérico de 

informar. 

 

As competências agora subdelegadas poderão, por sua 

vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se 

justifique e com autorização prévia do signatário. 

 

Odivelas, 06 de Maio de 2002. 

 

O Vereadeor 

(a) António Antunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


