
Ano III - N.º 13 / 2002  28 de Maio de 2002 

ODIVELAS 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FICHA TÉCNICA: 
 
 
Director: Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Dr. Manuel Varges 
 
Propriedade e Edição: Câmara Municipal de Odivelas, 

Av. D. Dinis, 96 C, 2675-330 Odivelas 
 
Coordenação, Layout e Paginação: Câmara Municipal de Odivelas 

Área do Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 
 
Periodicidade: Quinzenal 
 
Data de publicação: 28 de Maio de 2002 
 
Tiragem: 200 Exemplares 
 
Distribuição Gratuita 
 
 
Correspondência relativa a Odivelas Boletim Municipal das Deliberações e Decisões,  
deve ser dirigida a:  
 

Câmara Municipal de Odivelas, 
Av. D. Dinis, 96 C, 2675-330 Odivelas 
 
 
 

 
 
Telefone: 21 934 45 70 – Fax: 21 934 45 79 
Correio electrónico: infoboletim@mun-odivelas.pt 
 
 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
Ano III – N.º 13 

 

ÍNDICE 
 

 
 
 
 

  Página 
   

CÂMARA MUNICIPAL   
   
   

10ª REUNIÃO ORDINÁRIA  5 
   
Acta  5 
   
Protocolo de Cooperação com a Associação de Atletismo 
de Lisboa  

 
5 

   
Normas para atribuição de Transportes Escolares 
ano lectivo 2002/2003  

 
7 

   
Assunção de bens, direitos e obrigações da AMASCULTURA  9 
   
Atribuição de subsídios à Associação de Escoteiros de Portugal, 
grupo n.º 9   

10 
   
Obras Municipais  11 
   
Gestão Urbanística  12 
   
   
   

6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  13 
   
Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2002 
proposta de contenção de despesas   

13 
   
Criação de três fundos de maneio  15 
   
PRESIDÊNCIA   
   
Despachos n.os: 102/PRES/02; 103/PRES/02; 104/PRES/02  15 
   
OUTROS DESPACHOS:   

   
Despachos n.os: 1/VJE/02; 2/VJE/02; 3/VJE/02; 4/VJE/02  17 
   
   
   
   
   

 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

Ano III - N.º 13  5
 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 
 

1100ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
  

rreeaalliizzaaddaa  eemm  1155  ddee  MMaaiioo  ddee  22000022  
 
 
 
 

ACTA 
 

 

 

ACTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

Acta da 9ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Odivelas, realizada em 2 de Maio de 2002. 

 

(Aprovada por maioria) 
 

 
 
 

PLANO E ORÇAMENTO 
 

 
1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
Primeira alteração orçamental, nos termos dos mapas 
apresentados pelo serviço, que farão parte integrante da 
acta da reunião. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

DESPORTO 
 

 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM 
A ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE LISBOA 

 
No âmbito do Programa de Desenvolvimento de 
Modalidades Desportivas – PRODEM, é proposto celebrar 
um Protocolo de Cooperação com a Associação de 

Atletismo de Lisboa, nos termos da informação n.º 
372/DSC/DD/02, de 2002.05.07, e de acordo com a 
minuta do protocolo anexa a mesma informação, que se 
transcreve. 

 
 

“Câmara Municipal de Odivelas 
Associação de Atletismo de Lisboa 

 
Na persecução de uma estratégia de promoção de 
parcerias privilegiadas com algumas entidades cujas 
competências de intervenção no universo desportivo se 
identificam e complementam com as do Município de 
Odivelas, é celebrado entre: 
 
1. Câmara Municipal de Odivelas, pessoa colectiva 
número 504 293 125, com sede na Av. D. Dinis, n° 96 C, 
em Odivelas, doravante designada por "CMO" ou 1° 
outorgante, representada pelo Presidente da Câmara, Dr. 
Manuel Varges. 
 
2. Associação de Atletismo de Lisboa, pessoa colectiva 
número 501 158 502, com sede na Rua Rodrigo da 
Fonseca, 56-C/V, Lisboa, doravante designada por "AAL" 
ou 2° outorgante, representada pelo Presidente da 
Direcção Sr. José Abreu. 
 
um Protocolo de Cooperação. 

 
 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

A Constituição da República consagra no seu artigo 79° o 
direito de todos os cidadãos ao desporto. O Município de 
Odivelas considera que o desenvolvimento da prática 
desportiva deve prosseguir objectivos de ordem 
formativa, ética e sociocultural, tendo em conta o grau de 
evolução individual e a inserção na vida social. 

 
 

Cláusula Primeira 
Objectivos 

 
Este protocolo tem como objectivos: 
 
1. Articular recursos e acções com a finalidade de 
divulgar e incrementar o Atletismo no contexto do 
desenvolvimento desportivo do Município de Odivelas, 
através da definição de princípios e normas claras de 
relacionamento entre as duas instituições; 
 
2. Promover a generalização e o desenvolvimento do 
Atletismo no Concelho de Odivelas; 
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3. Aumentar progressivamente o número de praticantes 
nesta modalidade, privilegiando os escalões etários mais 
baixos e o alargamento progressivo aos outros escalões. 

 
 

Cláusula Segunda 
Áreas de Cooperação 

 
As partes definem como áreas prioritárias de intervenção: 
 
• Actividades; 
• Enquadramento Técnico 
• Formação de Agentes Desportivos 
• Estudos e Documentação 

 
 

Cláusula Terceira 
Direitos e Obrigações dos Outorgantes 

 
No âmbito do presente contrato: 
 
1. Compete ao Município de Odivelas - CMO: 
 
Na área das Actividades (na época desportiva 2001/2002) 
 
• Garantir uma comparticipação financeira que permita a 
realização dos seguintes eventos; 
 
- Campeonato de Lisboa de Corta Mato Curto; 
- Km d'Odivelas em pista sintética; 
- Triatlo Técnico em pista sintética. 
 
• Garantir as condições logísticas e a aquisição de 
serviços necessários, à prática da modalidade de 
Atletismo, junto das Escolas e Clubes do Concelho de 
Odivelas. 
 
Na área da Formação de Agentes Desportivos 
 
• Conceder apoio logístico nas Acções de Formação 
desenvolvidas pela AAL, no âmbito deste protocolo, 
nomeadamente a cedência de instalações, meios 
audiovisuais, pastas, etc. 
 
2. Compete à Associação de Atletismo de Lisboa - (AAL): 
 
Na área das Actividades 
 
• Dinamizar as Escolas Móveis Escolares, com Acções de 
divulgação do Atletismo (mínimo 6 acções); 
 
• Garantir a presença dos atletas de Alta Competição e 
Técnicos em iniciativas desportivas concelhias, quando 
para tal for solicitado; 
 

Na área do Enquadramento Técnico 
 
• Disponibilizar apoio técnico na realização das provas 
calendarizadas no âmbito das iniciativas do atletismo. 
 
Na área da Formação de Agentes Desportivos 
 
• Garantir a participação a título gratuito, para um número 
limitado, a definir entre as partes, de agentes desportivos 
do Concelho, indicados pelo primeiro outorgante. 
 
Na área dos Estudos e Documentação 
 
• Enviar ao primeiro outorgante toda a documentação 
produzida, sobretudo a de carácter técnico. 
 
• Colaborar emitindo pareceres no planeamento e 
definição de infra-estruturas desportivas a implantar no 
Município de Odivelas. 

 
 

Cláusula Quarta 
Comparticipação Financeira 

 
Compete ao Município, no âmbito do definido na Cláusula 
anterior, prestar o apoio financeiro à Associação no 
montante global de 17.700 € (dezassete mil e setecentos 
euros). 

 
 

Cláusula Quinta 
Período de Vigência e Revisão 

 
O presente protocolo vigorará pelo período de um ano 
contabilizado a partir da data da sua assinatura, sendo 
considerado automaticamente renovado se nenhum dos 
outorgantes manifestar ao outro o desejo de se 
desvincular, no prazo de noventa dias de antecedência 
em relação ao seu termo. O presente Protocolo poderá 
ainda ser objecto de revisão e alteração sempre que 
qualquer dos outorgantes o desejar e o outro o aceitar de 
forma consensual. 

 
 

Cláusula Sexta 
Considerações Finais 

 
A celebração do presente protocolo não impedirá que 
cada outorgante adopte outras iniciativas que lhe 
convierem para a prossecução da sua vocação 
específica. 
 
Odivelas, ___ de ___________ de 2002 
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O Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
 

_____________________________________ 
 

O Presidente da Associação de Atletismo de Lisboa 
 

_____________________________________” 
 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

NORMAS PARA ATRIBUIÇÃO DE TRANSPORTES 
ESCOLARES ANO LECTIVO 2002/2003 

 
Normas para atribuição de transportes escolares, ano 
lectivo 2002/2003, para alunos do Município que 
frequentam as escolas do ensino básico, secundário e 
profissional no Município de Odivelas, com o objectivo de 
apoiar os alunos na sua deslocação à escola, nos termos 
da informação n.º 354/DSC/DE/SASERE/02 de 
2002.04.30, e de acordo com as normas que a seguir se 
transcrevem. 

 
 

“Normas para atribuição de Transportes Escolares 
Ano Lectivo 2002/2003 

 
 

As Normas de atribuição de transportes escolares aos 
alunos que frequentam as Escolas do Ensino Básico, 
Secundário e Profissional no Município de Odivelas, 
foram construídas com base na Legislação em vigor 
(Decreto-lei 299/84,de 5 de Setembro) e complementadas 
por um conjunto de procedimentos que visam encontrar 
soluções mais ajustadas à realidade local. 

 
 

Conselho Consultivo de Transportes Escolares 
 

O CCTE tem carácter consultivo. 
 
Tem como principais competências, colaborar com a 
Câmara Municipal de Odivelas, na preparação do plano 
de Transportes Escolares, fornecer todos os elementos 
necessários à sua elaboração, e dar parecer sobre as 
questões que digam respeito aos mesmos. 
Tendo em conta a realidade do Município de Odivelas, o 
CCTE é constituído por: 
 

Município de Odivelas 
Um representante das Delegações Escolares do 
Município 
Um representante de cada uma das Escolas do 2º, 3º 
Ciclo, Secundário e Profissional 
Um representante das Empresas que fornecem os passes 
de transportes escolares que efectuam serviço na área do 
Município (Rodoviária de Lisboa) 
Um representante do Ministério da Educação (CAE) 
Um representante de cada Junta de Freguesia do 
Município 
Um representante da FERLAP (Federação das 
Associações de Pais) 
 
O CCTE reúne ordinariamente uma vez por ano, e 
extraordinariamente sempre que alguma situação o 
justifique, com o objectivo de avaliar os procedimentos 
relativos ao ano anterior e proceder à preparação do 
Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 
seguinte. 

 
 

Procedimento 
 

1. Competências do Município de Odivelas 
 
É da competência do Município a oferta de serviço de 
transporte entre o local de residência e o local dos 
estabelecimentos do Ensino Básico e Secundário, oficial 
ou particular e cooperativo com contrato de associação e 
paralelismo pedagógico, quando residam a mais de 4 ou 
3 Km dos estabelecimentos de ensino, respectivamente 
com ou sem refeitório. 
 
2. Alunos Abrangidos 
 
Critérios de atribuição de Transportes Escolares 
 
• Alunos do Ensino Básico, Secundário e Profissional que 
frequentam a escola mais próxima da área de residência, 
e cuja distancia se situa a mais de 4Km (com refeitório), e 
3 Km (sem refeitório). 
 
• Alunos que frequentam Escola fora da área de 
residência, por falta de vaga, área de estudo ou curso na 
Escola mais próxima de residência. 
 
Por opção do Município de Odivelas: 
 
• Alunos do Ensino Básico, Secundário e Profissional, 
abrangidos pelo SASE e que efectuem percursos de risco 
no acesso à escola, independentemente da distância. 
 
• Alunos de Ensino Básico, Secundário e Profissional 
portadores de deficiência que independentemente da 
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idade, frequentem a escola regular ou instituições de 
ensino especial, desde que não tenham outro apoio em 
transporte. 
 
2.1. Apoios Concedidos 
 
50% do valor do passe de Setembro a Junho 
 
• Alunos do Ensino Secundário, não abrangidos pelo 
SASE 
 
• Alunos do Ensino Profissional, desde que não sejam 
comparticipados pelas Escolas que frequentam e não 
abrangidos pelo SASE 
 
• Alunos fora da escolaridade obrigatória, não abrangidos 
pelo SASE (nascidos antes de 1 de Janeiro de1987) 
 
100% do valor do passe de Setembro a Junho  
 
• Alunos do Ensino Básico que frequentam a escolaridade 
obrigatória (nascidos após 1 de Janeiro de 1987), alunos 
do Ensino Secundário e Profissional desde que residam a 
mais de 3 ou 4 Km da Escola mais próxima e desde que 
abrangidos pelo SASE. 
 
• Alunos do Ensino Básico e Secundário portadores de 
deficiência desde que não tenham outro apoio em 
transporte 
 
• Alunos do Ensino Básico, Secundário e Profissional, 
abrangidos pelo SASE e que efectuam percursos de risco 
no acesso à Escola, independentemente da distância. 

 
 

Processo de Candidatura 
 

Para Alunos que frequentam as escolas dentro do 
Município de Odivelas 
 
1. O Município de Odivelas enviará a todas as Escolas, os 
Boletins de candidatura aos Transportes Escolares até 15 
de Junho 
 
2. O estabelecimento de ensino é responsável pela 
divulgação atempada aos alunos das condições de 
candidatura a beneficiários de transportes escolares 
 
3. Cabe ao estabelecimento de ensino prestar todas as 
informações aos Candidatos e Encarregados de 
Educação, confirmar as informações prestadas nos 
Boletins e preencher o espaço destinado á escola, assim 
como, informar os Alunos e Encarregados de Educação 
sobre o resultado do pedido que foi efectuado 
 

4. No caso de Alunos que mudem de residência e dos 
que não têm vaga no estabelecimento é obrigatória a 
junção de cópia Boletim de Candidatura 
 
5. A escola deverá anexar ao Boletim de Transportes 
Escolares um comprovativo de como os alunos são 
abrangidos pelo S.AS.E  
 
6. Posteriormente os Boletins serão enviados para o 
Município de Odivelas, via órgão de Administração e 
Gestão da Escola 

 
 

Estabelecimentos de Ensino 
 

→ As Escolas providenciarão os pedidos de requisição 
das senhas de passe de Setembro a Junho, quando 
receberem a listagem dos alunos do Ensino Básico 
(nascidos após 1 de Janeiro de 1987), alunos do ensino 
Secundário e Profissional abrangidos pelo SASE e alunos 
portadores de deficiência 
 
→ Para os Alunos do Ensino Secundário e Profissional 
não abrangidos pelo SASE e fora da escolaridade 
obrigatória, deverão requisitar senhas de Janeiro a Maio 
(inclusive) correspondendo a 50% do valor do passe 
 
→ Os Estabelecimentos de ensino enviarão todos os 
meses ao Município o mapa de requisições e devoluções 
de senhas 

 
 

Prazos 
 

• Os Formulários de transporte escolar deverão dar 
entrada no Município de Odivelas até 30 de Setembro 
(Alunos do Ensino Básico) e a 30 de Outubro (Alunos 
Ensino Secundário e transferidos do Básico) 
 
• Os Formulários de transporte escolar deverão ser 
devidamente preenchidos e instruídos com comprovativos 
da morada de residência e do SASE ficando os serviços 
competentes da Escola, responsáveis pela confirmação 
das informações prestadas, bem como pelo cumprimento 
do prazo referido. 
 
Para Alunos que frequentam Escolas fora do Município 
de Odivelas 
 
1. O Município de Odivelas enviará às Juntas de 
Freguesia, os Boletins de Candidatura referentes aos 
Transportes Escolares até 15 de Junho 
 
2. Será da responsabilidade das Juntas de Freguesia a 
divulgação dos requisitos necessários para os alunos 
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poderem beneficiar dos apoios em transportes, assim 
como informar os candidatos e encarregados de 
educação sobre o resultado do pedido efectuado. 
 
3. Os Boletins quando devidamente preenchidos pelos 
encarregados de educação e confirmados pela escola e 
Junta de Freguesia deverão ser enviados para o 
Município de Odivelas. 
 
→ O Município de Odivelas fará a aprovação das 
candidaturas e procederá à elaboração das propostas de 
transferência de verbas, para as Juntas de Freguesia 
 
→ As Transferências de verbas para as Juntas de 
Freguesia será efectuada no fim do trimestre a que diz 
respeito 
 
→ As Juntas deverão proceder ao pagamento dos 
subsídios aos alunos no espaço de um mês 
 
→ No acto de levantamento do subsídio, os alunos 
devem apresentar um comprovativo da frequência escolar 
nos meses correspondentes ao subsídio, assim como 
fotocópias das senhas ou recibo comprovativo da compra 
do passe e o cartão do passe social com vinheta 
correspondente ao mês que está a decorrer 
 
→ A fotocópia do comprovativo do valor pago aos 
alunos pela Junta de Freguesia, deverá ser remetido para 
a Câmara Municipal de Odivelas, como prova de 
pagamento e com o intuito de se fazer um acerto de 
contas no final de cada Ano Lectivo. 

 
 

Prazos 
 

• Os Formulários de transporte escolar deverão dar 
entrada no Município de Odivelas até 30 de Setembro 
(Alunos do Ensino Básico) e a 30 de Outubro (Alunos 
Ensino Secundário e transferidos do Básico) 
 
• Os Formulários de transporte escolar deverão ser 
devidamente preenchidos e instruídos com comprovativos 
da morada de residência ficando os serviços competentes 
da Junta de Freguesia responsáveis pela confirmação 
das informações prestadas, bem como pelo cumprimento 
do prazo referido. 

 
 

Empresas Transportadoras 
 

→ A empresas transportadoras, aquando do envio das 
facturas ao Município, deverá juntar cópia das requisições 
correspondentes e descriminar o tipo de senhas, a 
quantidade e a Escola a quem foram fornecidas. 

Análise de Processos 
 

O Município de Odivelas fará a revisão e confirmação dos 
Processos, procedendo em tempo útil à informação junto 
das Escolas e Juntas de Freguesia. 

 
 

Considerações Finais 
 

• Todos os pedidos que ultrapassem as datas 
apresentadas nestas normas deverão ser devidamente 
justificados pelos alunos, pela escola, ou pela Junta de 
Freguesia, e serão analisados caso a caso, reservando-
se o Município de Odivelas, o direito de conceder ou não 
os apoios solicitados. 
 
• Sempre que se verifiquem falsas declarações, proceder-
se-á á suspensão imediata do apoio atribuído. 
 
• Situações que ultrapassem as Normas acima referidas, 
serão analisadas em conjunto com a Junta de Freguesia 
respectiva e a Escola. 
 
• Todos os casos omissos nestas Normas deverão ser 
comunicadas por escrito para a Câmara Municipal de 
Odivelas, a fim de serem analisados.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

AMASCULTURA 
 

 
 

Assunção de bens, direitos e obrigações da 
AMASCULTURA – Associação de Municípios para a Área 
Sociocultural, pelo Município de Odivelas 
 
 
“Considerando que: 
 
• Em reunião de 1 de Março de 2001, a Assembleia 
Intermunicipal da Amascultura, deliberou, por 
unanimidade, nos termos do artº 23º da Lei n° 172/99, de 
21 de Setembro, extinguir a Associação. 
 
• Em 21 de Fevereiro de 2002, também por deliberação 
da Assembleia Intermunicipal da Amascultura, foi dado 
início ao processo conducente à extinção desta 
Associação de Municípios; 
 
• Nos termos dos Estatutos da Amascultura, na 
sequência dessa extinção, deveria proceder-se à partilha 
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dos bens, direitos e obrigações, segundo um critério de 
proporcionalidade, entre os cinco municípios que integram 
a Associação (Loures, Amadora, Vila Franca de Xira, 
Sobral de Monte Agraço e Odivelas); 
 
• No entanto, no passado dia 7 de Março de 2002, em 
reunião ordinária, a Assembleia Intermunicipal 
manifestou, por unanimidade, disponibilidade em 
transferir para o Município de Odivelas todos os bens, 
direitos e obrigações relativos à Amascultura, 
prescindindo das suas quota-partes, na condição de o 
Município de Odivelas se comprometer a salvaguardar a 
actual situação dos trabalhadores da Associação; 
 
• O acervo cultural da Amascultura se reveste de uma 
elevada riqueza técnica e artística e que do seu 
desmembramento resultaria uma incalculável perda ao 
nível do património cultural nacional. 
 
PROPONHO seja deliberado que: 
 
1. Na sequência do processo de extinção da Amascultura 
- Associação de Municípios para a Área Socio-Cultural, o 
Município de Odivelas assuma, a partir de 1 de Julho de 
2002, todos os bens, direitos e obrigações, incluindo os 
referentes ao Pessoal desta Associação (Anexo I), na 
condição de que os restantes Municípios que a integram 
venham a renunciar, nos termos legais, às participações a 
que estatutariamente teriam direito e se comprometam a 
assumir as condições constantes nas alíneas seguintes: 
 
a) A renúncia dos Municípios à divisão dos bens, direitos 
e obrigações (Anexo II), deve ser comunicada até ao 
próximo dia 30 de Junho, à Senhora Presidente da 
Assembleia Intermunicipal da Amascultura, acompanhada 
das respectivas deliberações de renúncia aprovadas 
pelos competentes órgãos executivos e deliberativos. 
 
b) Os Municípios terão ainda que liquidar até 30 de Junho 
de 2002 os montantes referentes às suas contribuições 
para a Associação, que estejam em dívida àquela data. 
 
c) A partir de 1 de Julho de 2002, cessarão as obrigações 
financeiras dos Municípios renunciantes para com a 
Amascultura. 
 
d) Os órgãos da Amascultura, manter-se-ão em 
funcionamento até à liquidação da Associação.  
 
2. Os trabalhadores da Amascultura, constantes da lista 
de pessoal em anexo, serão integrados pela Câmara 
Municipal de Odivelas nas condições previstas naquele 
documento. 
 

3. Os Municípios que tenham integrado a Associação, 
caso manifestem interesse, venham a ter, no futuro, um 
estatuto preferencial a estabelecer em Protocolo, 
relativamente à cedência de espaços no Centro Cultural 
da Malaposta e às iniciativas culturais que ali vierem a ter 
lugar. 
 
Odivelas, 9 de Maio de 2002. 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
(a) Manuel Varges” 

 
Esta matéria carece de aprovação da Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS DE PORTUGAL 
GRUPO N.º 9 

 
Atribuição ao grupo n.º 9 do Olival Basto, da Associação 
de Escoteiros de Portugal, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo Juvenil de Odivelas, programa D 
(aquisição de Bens e Equipamentos) grupo I, de um 
subsídio no valor de € 598,56 (quinhentos e noventa e 
oito euros e cinquenta e seis cêntimos), para aquisição de 
material de escalada, nos termos da informação n.º 
90/DASJ/DAJ/02, 2002.04.17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS DE PORTUGAL 
GRUPO N.º 9 

 
Atribuição ao grupo n.º 9 do Olival Basto, da Associação 
de Escoteiros de Portugal, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo Juvenil de Odivelas, programa D 
(aquisição de Bens e Equipamentos) grupo II, de um 
subsídio no valor de € 711,17 (setecentos e onze euros e 
dezassete cêntimos), para aquisição de uma impressora 
a laser, nos termos da informação n.º 91/DASJ/DAJ/02, 
2002.04.17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

Ano III - N.º 13  11
 

 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

 
 

PROCESSO N.º 815/02/OD-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 
Arranjos exteriores na Rua Coronel Ferreira Simas 
Parque Maria Lamas 

 
Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas os 
meios financeiros necessários para a execução da 
empreitada de arranjos exteriores da Rua Coronel 
Ferreira Simas no Parque Maria Lamas, no valor de € 
21.622,51 (vinte e um mil, seiscentos e vinte e dois euros 
e cinquenta e um cêntimos), com o IVA incluído, 
celebrando-se para o efeito um protocolo adicional ao 
abrigo do artigo 27º do Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas das Freguesias, nos termos da 
informação n.º 110/DOM/LJ/02 de 08.05.2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 816/02/OD-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 
Recuperação de passeio / logradouro nas traseiras da 
sede da Junta da Freguesia 
 
Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas os 
meios financeiros necessários para execução da 
empreitada de recuperação de passeio / logradouro nas 
traseiras da sede da Junta da Freguesia (estacionamento 
da Rua Egas Moniz), no valor de € 7.018,09 (sete mil e 
dezoito euros e nove cêntimos), com o IVA incluído, 
celebrando-se para o efeito um protocolo adicional ao 
abrigo do artigo 27º do Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas das Freguesias, nos termos da 
informação n.º 111/DOM/LJ/02 de 08.05.2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 817/02/OD-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 
Mobiliário urbano para a Rua Coronel Ferreira Simas 
Parque Maria Lamas 
 
Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas os 
meios financeiros necessários para aquisição de 
mobiliário urbano para a Rua Coronel Ferreira Simas, no 
parque Maria Lamas, no valor de € 12.663.97 (doze mil, 
seiscentos e sessenta e três euros e noventa e sete 

cêntimos), com o IVA incluído, celebrando-se para o 
efeito um protocolo adicional ao abrigo do artigo 27º do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas das 
Freguesias, nos termos da informação n.º 112/DOM/LJ/02 
de 08.05.2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 829/02/OD/DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 
Reformulação da Rua Serpa Pinto 
 
Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas os 
meios financeiros necessários para execução da 
empreitada de reformulação da Rua Serpa Pinto (junto ao 
Lar de Terceira Idade), no valor de € 95.021,57 (noventa 
e cinco mil e vinte e um euros e cinquenta e sete 
cêntimos), com o IVA incluído, celebrando-se para o 
efeito um protocolo adicional ao abrigo do artigo 27º do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas das 
Freguesias, nos termos da informação n.º 403/DIEU/JF 
de 02.05.2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 806/OL-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DE OLIVAL BASTO 
Aplicação de sinaléctica e mobiliário urbano 
 
Transferir para a Junta da Freguesia de Olival Basto os 
meios financeiros necessários para aplicação de 
sinaléctica e mobiliário urbano, no valor de € 1.492,60 
(mil, quatrocentos e noventa e dois euros e sessenta 
cêntimos), com o IVA incluído, celebrando-se para o 
efeito um protocolo adicional ao abrigo do artigo 27º do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas das 
Freguesias, nos termos da informação n.º 113/DOM/LJ/02 
de 08.05.2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
PROCESSO N.º 800/02/PO-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA PONTINHA 
Requalificação da Rua Heróis de Mucaba 
 
Transferir para a Junta da Freguesia da Pontinha os 
meios financeiros necessários para execução da 
empreitada de requalificação da Rua Heróis de Mucaba, 
no valor de € 12.762,97 (doze mil, setecentos e sessenta 
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e dois euros e noventa e sete cêntimos), com o IVA 
incluído, celebrando-se para o efeito um protocolo 
adicional ao abrigo do artigo 27º do Protocolo de 
Delegação de Competências nas Juntas das Freguesias, 
nos termos da informação n.º 106/DOM/LJ/02 de 
08.05.2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
PROCESSO N.º 801/02/PO-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA PONTINHA 
Aquisição de corrimão para a Rua Francisco de 
Almeida 
 
Transferir para a Junta da Freguesia da Pontinha os 
meios financeiros necessários para a aquisição de 
corrimão para a Rua Francisco de Almeida no Bairro Dr. 
Mário Madeira, no valor de € 1.371.45 (mil, trezentos e 
setenta e um euros e quarenta e cinco cêntimos), com o 
IVA incluído, celebrando-se para o efeito um protocolo 
adicional ao abrigo do artigo 27º do Protocolo de 
Delegação de Competências nas Juntas das Freguesias, 
nos termos da informação n.º 107/DOM/LJ/02 de 
08.05.2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
PROCESSO N.º 802/02/PO-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA PONTINHA 
Requalificação da transversal à Avenida Calouste 
Gulbenkian 
 
Transferir para a Junta da Freguesia da Pontinha os 
meios financeiros necessários para a execução da 
empreitada de requalificação da transversal à Avenida 
Calouste Gulbenkian, no valor de € 25.675,20 (vinte e 
cinco mil, seiscentos e setenta e cinco euros e vinte 
cêntimos), com o IVA incluído, celebrando-se para o 
efeito um protocolo adicional ao abrigo do artigo 27º do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas das 
Freguesias, nos termos da informação n.º 108/DOM/LJ/02 
de 08.05.2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 

PROCESSO N.º 804/02/PO-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA PONTINHA 
Trabalhos na Escola Velha de Santo Eloy 
 
Transferir para Junta da Freguesia da Pontinha os meios 
financeiros necessários para a realização de 
desmontagem de vedação e portões e montagem de 
vedação na Escola Velha de Santo Eloy, no valor de € 
11.292,54 (onze mil, duzentos e noventa e dois euros e 
cinquenta e quatro cêntimos), com o IVA incluído, 
celebrando-se para o efeito um protocolo adicional ao 
abrigo do artigo 27º do Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas das Freguesias, nos termos da 
informação n.º 109/DOM/LJ/02 de 08.05.2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 
 

Processo n.º 8.649/L/OC 
Manuel da Mota 
Recepção Provisória das Obras de Urbanização 
Casal da Carochia I, Bons Dias, Ramada 
 
Proposto nos termos das informações n.os 
131/MP/DLO/2002 de 07.05.2002 e 65/LG/2002 de 
07.05.2002: 
 
• aprovar a recepção provisória das obras de 

urbanização do loteamento do processo n.º 
8.649/L/OC; 

• homologar o Auto de Vistoria constante a folhas 801 
e 802 do referido processo; 

• reduzir a garantia bancária n.º 368, emitida pela 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal, 
constante a folhas 677 do mesmo processo, para o 
valor de € 37.713,88 (trinta e sete mil, setecentos e 
treze euros e oitenta e oito cêntimos), de acordo com 
o estipulado pelo n.º 4 do Artigo 24º do Decreto-Lei 
448/91 alterado pelo Decreto-Lei n.º 334/95 de 28 de 
Dezembro. 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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Processo n.º 46.849/L 
João Damásio Conde, Rogério Filipe dos Santos 
e José Inácio Rodrigues 
Recepção Provisória das Obras de Urbanização 
Casal da Granja, Odivelas 
 
Proposto nos termos das informações n.os 124 de 
24.04.2001 e 58/LG/2002 de 30.04.2002: 
 
• homologar o Auto de Vistoria constante a folhas 552 

do processo n.º 46.849/L; 
• reduzir as garantias bancárias n.º 25454016 e n.º 

25454018, emitidas pela Caixa Geral de Depósitos, 
constantes respectivamente a folhas 310 e 311 do 
referido processo, para € 2.543,87 (dois mil, 
quinhentos e quarenta e três euros e oitenta e sete 
cêntimos), de acordo com o estipulado pelo n.º 4 do 
Artigo 24º do Decreto-Lei 448/91 alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 334/95 de 28 de Dezembro. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

Processo n.º 29.584/L/OC 
Sopalmeira - Empreendimentos Imobiliários, Lda. 
Recepção Provisória das Obras de Urbanização 
Quinta das Pretas, Famões 
 
Proposto nos termos das informações n.os 
126/MP/DLO/2002 de 24.04.2002 e 57/LG/2002 de 
30.04.2002: 
 
• homologar o Auto de Vistoria constante a folhas 272 

e 273 do processo n.º 29.584/L/OC; 
• reduzir a garantia bancária n.º 98/243/51819, emitida 

pelo BPI, S.A., constante a folhas 178 do referido 
processo, para € 4.976,54 (quatro mil, novecentos e 
setenta e seis euros e cinquenta e quatro cêntimos), 
de acordo com o estipulado pelo n.º 4 do Artigo 24º 
do Decreto-Lei 448/91 alterado pelo Decreto-Lei n.º 
334/95 de 28 de Dezembro. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
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ACTIVIDADE FINANCEIRA 
 

 
 

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2002 
PROPOSTA DE CONTENÇÃO DE DESPESAS 

 
 

“PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

ASSUNTO: Orçamento e Grandes Opções do Plano para 
2002 

Proposta de Contenção de despesa 
 
Considerando que: 
 
a) Os documentos previsionais de 2002 foram 

aprovados a 30 de Abril de 2002, produzindo efeitos, 
após publicação do documento, a partir de 6 de Maio, 
inclusive; 

b) De acordo com o estabelecido no n.º 6 do ponto 2.3 
do POCAL, o novo orçamento tem de conter a parte 
executada por conta do orçamento corrigido para 
2001 (ou seja, a receita e despesa recebida e 
efectuada de Janeiro a 3 de Maio de 2002); 

c) O Saldo da Conta de Gerência a 31 de Dezembro de 
2001 foi de 4.427.825,73 Euros; 

d) O montante dos encargos assumidos e não pagos, 
em 31 de Dezembro de 2001 foi de 10.305.375,23 
Euros; 

e) 0 valor cabimentado e não facturado até 31 de 
Dezembro de 2001, referente ao Plano de 
Actividades Municipal foi de 16.166.442,11 Euros, 
valor este que se traduz, na sua maior parte, em 
compromissos no corrente ano; 

f) De Janeiro a 3 de Maio do corrente a despesa 
cabimentada atinge o montante de cerca de 
40.085.000 Euros; 

g) 9) No momento actual (dados de 02/04/23) o valor 
em dívida a fornecedores e prestadores de serviços é 
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de 5.304.379,07 Euros, com uma maior antiguidade 
de saldos a reportar a Agosto de 2001; 

h) Decorrente do endividamento municipal o montante 
de amortizações e juros para 2002, referente a 
empréstimos de médio e longo prazo é de 
2.104.754,98 Euros; 

i) As dificuldades técnico-administrativas face à 
adequação das dotações orçamentais definidas e a 
despesa transitada de 2001 (não paga) e a já 
contraída de Janeiro a 3 de Maio de 2002, originando 
uma situação em termos humanos insustentável, face 
à recuperação do período acima referido e o controlo 
adequado da despesa a efectuar regularmente; 

j) As medidas restritivas que se desenham por força do 
Orçamento Rectificativo do Governo, criando 
dificuldades na Gestão Municipal, nomeadamente: 

 
a. Impossibilidade de recurso a novo crédito 

bancário, determinando, desta forma, a cessação 
do investimento e a eventual não regularização 
de compromissos assumidos anteriormente; 

b. A exigência de défice zero, pressupondo que o 
saldo da conta de gerência a 31 de Dezembro de 
2002, iguale os encargos assumidos e. não 
pagos, o que face ao atraso que se está a 
verificar no recebimento das receitas e o 
continuar de assumir de compromissos, poderá 
provocar graves constrangimentos de tesouraria; 

c. Atraso ou impossibilidade de concretização de 
projectos comparticipados, concretamente no 
avanço de obras no âmbito do PROQUAL, 
Centros de Saúde, PER, entre outras, dado o 
esforço financeiro a desenvolver pelos 
Municípios, para posteriormente poder aceder-se 
ao respectivo reembolso das verbas 
despendidas; 

d. O aumento dos impostos, nomeadamente o IVA, 
o qual se reflecte directamente nas dotações 
orçamentais definidas, bem como as implicações 
directa e indirectamente relacionadas com a 
abolição dos juros bonificados no recurso ao 
crédito à habitação e o seu relacionamento com 
a Lei das Finanças Locais; 

 
k) Face ao diagnóstico efectuado e a evolução 

previsível das condicionantes externas determinando, 
deste modo, a necessidade de uma Gestão 
Orçamental de rigor e firme controlo da despesa e 
contenção de custos, 

 
 
 
 
 
 

Proponho que: 
 
1) Sejam suspensos todos os apoios ao abrigo dos 

Programas aprovados pela Comissão Instaladora, 
nomeadamente para apoio a Clubes, Associações 
Juvenis, Desportivas e Culturais, Agrupamentos e 
outras entidades beneficiárias dos Programas de 
Apoio, salvaguardando-se a manutenção dos 
compromissos institucionais assumidos nas áreas de 
maior carência e relevância social; 

 
2) Fiquem canceladas todas as novas admissões de 

pessoal a qualquer título, até final do corrente ano; 
 
3) Por força destas medidas e face à auditoria 

concomitante a ser efectuada pelo Tribunal de Contas, 
fiquem canceladas novas contratações em regime de 
Avença e Tarefas, até ao final do corrente ano; 

 
4) Fiquem igualmente canceladas todas as iniciativas que 

ao nível dos diversos Departamentos e Gabinetes 
estivessem previstas para realização até final do 
corrente ano, salvaguardando-se os compromissos 
reais assumidos, carecendo, esses mesmos do 
despacho de autorização do Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, depois de devidamente 
fundamentados, devendo estas situações ser 
transmitidas de imediato ao Gabinete da Presidência; 

 
5) Sejam canceladas todas as aquisições de bens e 

serviços, que não “caibam” no conceito de despesas 
normais de funcionamento da Câmara Municipal de 
Odivelas (entre outros, despesas com pessoal, 
despesas com instalações, reparações de 
equipamentos, consumos); 

 
6) Sejam assegurados pelos respectivos serviços 

municipais que, face ao R.O.M.O. detenham essa 
responsabilidade, um eficiente e rigoroso controlo dos 
custos de comunicação (fixas, telemóveis e redes), 
deslocações e ajudas de custo, trabalho extraordinário, 
serviços de segurança e instalações, aluguer e 
manutenção de viaturas, devendo ser assegurado 
pelos respectivos Senhores Vereadores o envio, 
mensalmente, de um mapa de análise dos respectivos 
custos. 

 
Sendo determinante manter a capacidade de intervenção 
da Câmara Municipal de Odivelas e a necessidade de 
adequação dos Documentos Previsionais para 2002, em 
vigor desde 6 de Maio, face aos compromissos 
transitados de 2001 e aos já assumidos em 2002, sem 
pôr em causa o desejável equilíbrio financeiro desta 
Autarquia, ficam salvaguardadas todas as despesas 
normais de funcionamento, os compromissos já 
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assumidos, bem como as transferências para as Juntas 
de Freguesia e Corporações de Bombeiros. 
 
A presente proposta, após aprovada, produz efeitos 
imediatos e manter-se-á em vigor, salvo se, em sede de 
revisão orçamental, se verificar que as receitas 
inicialmente previstas vierem a sofrer um desvio positivo 
significativo. 
 
Odivelas, 14 de Maio de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
(a) Manuel Varges” 

 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 

FUNDO DE MANEIO 
 

Proposto, de acordo com os pontos 2.3.4.3 e 2.9.10.11 
alíneas a), b) e c) do Decreto-Lei 54-A/99 de 22 de 
Fevereiro (onde é disposto que, em casos de reconhecida 
necessidade, poderá ser autorizada a constituição de 
fundos de conta de determinadas dotações, visando o 
pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis, 
devendo onerar rubricas de despesas orçamentais) e de 
acordo com a informação n.º 39/SEC/CE-2002 de 
13.05.2002: 
 
“A criação de três fundos de maneio, no valor de € 1.500 
cada, para os Senhores Vereadores a tempo inteiro 
(António Antunes, Carlos Bodião e José Esteves) que 
gerirão o fundo que lhes for atribuído e nomearão, caso 
achem por bem, os respectivos responsáveis (um por 
cada fundo). 
 
Cada fundo de maneio, suportará tão só e apenas, 
despesas urgentes e inadiáveis, realizadas nas áreas de 
cada um dos Senhores Vereadores já referidos, com a 
classificação económica que se segue: 

 
 

Decreto-Lei n.º 54-A/99 
POCAL Designação 

02.02.07 Consumos de Secretaria 
02.02.09 Bens não duradouros 

(Outros) 
02.03.07 Representação Autárquica 
02.03.02 Pequenas Reparações e 

Conservações 
02.03.11 Aquisição de serviços (outros)

 
 

Quanto à classificação orgânica, no orçamento em vigor, 
corresponde a órgãos da autarquia.” 
A utilização do fundo de maneio deve ser feita de acordo 
com o estabelecido no “Regulamento do Fundo de 
Maneio” aprovado na 6ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada em 20 de Março de 2002 
(publicado no Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
8/2002, páginas 9 e 10). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DDEESSPPAACCHHOO  NN..ºº  110022//PPRREESS//0022  
 

Considerando que: 
 
1. A Câmara Municipal de Odivelas, é uma entidade 
acreditada, no que concerne à formação profissional dos 
seus colaboradores e que pretende apresentar 
candidaturas a programas financiados pelo Fundo Social 
Europeu; 
 
2. Embora o Despacho - Normativo n.º 42 B, de 20 de 
Setembro de 2000, que fixa os limites máximos de custos 
considerados elegíveis para efeitos de co-financiamento 
pelo Fundo Social Europeu, não distinga entre a formação 
ministrada pelos formadores internos eventuais (aquele 
que tendo vínculo laboral a uma entidade titular de pedido 
de financiamento ou aos seus centros ou estruturas de 
formação desempenha as funções de formador com 
carácter secundário ou ocasional) dentro e para além do 
seu horário, parece-nos justa tal distinção. 
 
Assim, DETERMINO que a remuneração dos formadores 
internos eventuais no Município de Odivelas, deverá ser 
efectuada nos seguintes termos: 
 
Formadores Internos Eventuais 
 
I) Os formadores internos eventuais que ministrem 
formação dentro do seu horário de trabalho, para além da 
remuneração base a que têm direito por força da relação 
laboral que têm com o município, acrescida dos encargos 
obrigatórios da entidade patronal, têm direito aos valores 
constantes na tabela seguinte: 
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Destinatários Níveis Valor Hora
Dirigentes, Técnicos Superiores, 

Técnicos e Chefias 
4 e 5 € 21,70 

Técnicos Profissionais, Assistentes, 

Operários, Auxiliares 
1, 2 e 3 € 14,47 

 
II) A formação ministrada pelos formadores internos 
eventuais, para além do seu horário de trabalho, será 
remunerado da seguinte forma: 
 

Destinatários Níveis Valor Hora
Dirigentes, Técnicos Superiores, 

Técnicos e Chefias 
4 e 5 € 43,40 

Técnicos Profissionais, Assistentes, 

Operários, Auxiliares 
1, 2 e 3 € 28,93 

 
III) o número máximo de horas de formação teórica e 
prática simulada, que pode ser financiado relativamente a 
cada formador interno eventual, é de 400 horas, por ano 
civil. 
 
 
Odivelas, 13 de Maio de 2002 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges, Dr. 

 
 
 

DDEESSPPAACCHHOO  NN..ºº  110033//PPRREESS//0022  
 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos 
Municipais, e em cumprimento das atribuições legais 
cometidas à Câmara Municipal, foi aprovada pela 
Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro 
último, o Regulamento Orgânico do Município de Odivelas 
(ROMO); 
 
Por meus despachos de 11 e 18 de Fevereiro, de 1 de 
Março e de 1 de Abril, e tendo em vista assegurar o 
normal funcionamento dos Serviços, autorizei já a 
nomeação de diversos cargos, dirigentes. Todavia, 
ficaram ainda por preencher alguns deles, 
designadamente o de Chefe da Divisão de Administração 
Geral. 
 
Assim, porque se afigura urgente o seu preenchimento e 
considerando, por outro lado, que Ana Isabel Cosme 
Gomes, Técnica Superior de Serviço Social de 1.ª classe, 
do quadro de pessoal deste Município, reúne o perfil 
indispensável, NOMEIO, ao abrigo do disposto no artº 4º, 
n.ºs 1, aI. s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 de 
Junho, conjugado, designadamente, com os artigos 1° e 

6°, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, 
diploma que procede a adaptação à Administração Local 
da Lei n.º 49/99, em regime de comissão de serviço, por 
um ano, com efeitos a partir da data do presente 
despacho, a referida Técnica Superior de Serviço Social 
de 1.ª classe para o cargo de Chefe da Divisão de 
Administração Geral. 
 
 
Odivelas, 15 de Maio de 2002. 

 
O Presidente da Câmara Municipal, 

(a) Manuel Varges 
 
 
 

DDEESSPPAACCHHOO  NN..ºº  110044//PPRREESS//0022  
 
 

Na sequência da tomada de posse dos Órgãos 
Municipais, e em cumprimento das atribuições legais 
cometidas à Câmara Municipal, foi aprovada pela 
Assembleia Municipal em sessão de 7 de Fevereiro 
último, o Regulamento Orgânico do Município de Odivelas 
(ROMO); 
 
Por meus despachos de 11 e 18 de Fevereiro, de 1 de 
Março e de 1 de Abril, e tendo em vista assegurar o 
normal funcionamento dos Serviços, autorizei já a 
nomeação de diversos cargos dirigentes. Todavia, 
ficaram ainda por preencher alguns deles, 
designadamente o de Chefe da Divisão do Património. 
 
Assim, porque se afigura urgente o seu preenchimento e 
considerando, por outro lado, que Regina Sofia de Brito e 
Silva dos Anjos Lopes Meneses, Técnica Superior de 1.ª 
classe, do quadro de pessoal deste Município, reúne o 
perfil indispensável, NOMEIO, ao abrigo do disposto no 
art.º 4°, n.ºs 1, al.s a), b) e c), 4 e 9 da Lei n.º 49/99, de 22 
de Junho, conjugado, designadamente, com os artigos 1º 
e 6º, ambos do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de 
Novembro, diploma que procede a adaptação à 
Administração Local da Lei n.º 49/99, em regime de 
comissão de serviço, por um ano, com efeitos a partir da 
data do presente despacho, a referida Técnica Superior 
de 1ª classe para o cargo de Chefe da Divisão do 
Património. 
 
 
Odivelas, 15 de Maio de 2002. 

 
O Presidente da Câmara Municipal, 

(a) Manuel Varges 
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DDEESSPPAACCHHOO  NN..ºº  11//VVJJEE//0022  
 
 

Nos termos da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2001 de 11 de 
Janeiro, e de acordo com as normas do Código do 
Procedimento Administrativo e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação de Competências do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, de 2 de 
Maio de 2002, pelo presente despacho subdelego no 
Senhor Director do Departamento Jurídico e 
Administração Geral, Dr. Hernâni Silvino Vilela 
Boaventura, Licenciado em Direito, as competências 
abaixo discriminadas que serão exercidas no âmbito do 
respectivo Departamento. 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

correspondência, com excepção da dirigida às 
entidades referidas no ponto 7 – a) do Despacho n.º 
89/02; 

2. Autorizar férias dos trabalhadores da unidade 
orgânica, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos; 

3. Autorizar ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 

4. Controlar a assiduidade, mediante informações, 
mapas e relatórios de assiduidade; 

5. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 
com excepção dos referidos no art.º 71º do estatuto 
disciplinar; 

6. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas 
de custo, confirmando as informações neles 
constantes e a sua conformidade com os limites 
estabelecidos; 

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

8. Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
9. Competência para autorizar e viabilizar despesas de 

aquisição de bens e serviços até ao montante de € 2 
500 Euros nos termos do Dec. Lei n.º 197/99 de 8 de 
Junho; 

10. Até ao montante acima identificado o Director de 
Departamento é competente para proceder a todas 
as diligências  processuais ou outras previstas no 
Dec. Lei n.º 197/99 de 8 de Junho. 

11. Assinar contratos de assistência técnica e de 
manutenção de equipamentos para a unidade 
orgânica; 

12. Competências genéricas de gestão para instrução de 
processos e dos procedimentos em processos 
administrativos a cargo dos respectivos serviços, 
devendo para o efeito tomar todas as medidas que 
visem acelerar a respectiva conclusão e a execução 
das decisões, nelas se incluindo, entre outras, as  
notificações, mandatos e pedidos de parecer a 
organismos exteriores e a publicação em edital dos 
Actos Administrativos, quando obrigatórios; 

13. 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 respeitos pelas salvaguardas 
estabelecidas por Lei; 

14. Praticar outros actos e formalidades de carácter 
instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do delegante ou subdelegante; 

15. As competências previstas nos números 8, 10, 13, 
15, 16, 17 e 21 do despacho n.º 89/02. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser  
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e,  bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o 
subdelegado abster-se da prática de quaisquer acções ou 
iniciativas que por qualquer forma sejam susceptíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as 
informações solicitadas, independentemente do dever 
genérico de informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objecto de subdelegação  sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia do signatário. 
 
Odivelas, 6 de Maio de 2002 
 

O Vereador 
(a) José Esteves 
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DDEESSPPAACCHHOO  NN..ºº  22//VVJJEE//0022  
 
 

De acordo com o despacho de Delegação de 
Competências do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, n.º 89/02, de 2 de Maio de 2002, 
exarado no uso das competências previstas no artigo 
58.º, n.º 4, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei. n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, subdelego no licenciado João Pedro Ramos de 
Ribeirinho Patrocínio, a competência para a instrução dos 
processos de Contra-Ordenação, instruídos de acordo 
com o Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, com a 
redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 
14 de Setembro e Lei n.º 109/2001, de 24 de Dezembro.  
0 presente Despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 6 de Maio de 2002 

 
Por Delegação do Senhor Presidente 

 
O VEREADOR 

(A) José Esteves 
 
 
 
 

DDEESSPPAACCHHOO  NN..ºº  33//VVJJEE//0022  
 
 

De acordo com o despacho de Delegação de 
Competências do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, n.º 89/02, de 2 de Maio de 2002, 
exarado no uso das competências previstas no artigo 
58.º, n.º 4, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei. n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, subdelego na licenciada Inês Margarida Teixeira 
Lourenço, a competência para a instrução dos processos 
de Contra-Ordenação, instruídos de acordo com o 
Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, com a 
redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 
14 de Setembro e Lei n.º 109/2001, de 24 de Dezembro. 
0 presente Despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 6 de Maio de 2002 

 
Por Delegação do Senhor Presidente 

 
O VEREADOR 

(a) José Esteves 
 
 
 

DDEESSPPAACCHHOO  NN..ºº  44//VVJJEE//0022  
 
 

De acordo com o despacho de Delegação de 
Competências do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, n.º 89/02, de 2 de Maio de 2002, 
exarado no uso das competências previstas no artigo 
58.º, n.º 4, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei. n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, subdelego no licenciado Francisco José Hipólito 
Seixas, a competência para a instrução dos processos de 
Contra-Ordenação, instruídos de acordo com o Decreto-
Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, com a redacção que lhe 
foi dada pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro e 
Lei n.º 109/2001, de 24 de Dezembro.  
0 presente Despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 6 de Maio de 2002 

 
Por Delegação do Senhor Presidente 

 
O VEREADOR 

(a) José Esteves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




