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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 
 

1111ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
  

rreeaalliizzaaddaa  eemm  2299  ddee  MMaaiioo  ddee  22000022  
 
 
 
 

ACTA 
 

 

 

ACTA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

Acta da 10ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Odivelas, realizada em 15 de Maio de 2002. 

 

(Aprovada por unanimidade) 

 

 
 

 

PLANO E ORÇAMENTO 
 

 
 

2ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

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

 
 
 
 

ACTIVIDADE FINANCEIRA 
 

 
 

CRIAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO 
 

Criação de um fundo de maneio para o Departamento de 
Transportes e Oficinas, nos termos da informação dos 
serviços, sendo as despesas a suportar com este fundo 

as referentes a: reparação de veículos municipais em 
razão de avaria por motivos imprevistos e imprevisíveis; 
aquisição de peças ou componentes para reparação 
urgente, quer de viaturas municipais quer de instalações 
municipais; pagamento de portagens nos trajectos 
efectuados em serviço municipal pelos motoristas. 
Designação do senhor Director do Departamento de 
Transportes e Oficinas, Engenheiro Filipe Taveira, como 
responsável pelo fundo de maneio. A utilização e gestão 
do fundo de maneio devem obedecer às normas e ao 
regulamento em vigor da Câmara Municipal de Odivelas, 
aprovados na 6ª reunião ordinária desta Câmara, 
realizada em 20 de Março de 2002, devendo considerar-
se para o efeito, os pontos 3 e seguintes. (publicado no 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 8/2002, 

páginas 9 e 10). 
O fundo de maneio no valor de € 2.500,00 será distribuído 
por três rubricas do seguinte modo: 
 

Dec.Lei nº 

341/83 de 21 

de Julho 

Dec. Lei nº 54-

A/99 POCAL 
Designação Valor 

06.02/03.06 02.02.09 
Bens não 

duradouros 
999,60 

06.02/04.07 02.03.02 

Pequenas 

reparações e 

conservações 

1.124,30 

06.02/04.09 02.03.11 
Aquisição de 

serviços (outros) 
376,10 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

AMBIENTE 
 

 
 

MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR 
NO CONCELHO DE ODIVELAS 

 
Celebração de um protocolo entre o Município de 
Odivelas e a Direcção Regional do Ambiente e do 
Ordenamento do Território de Lisboa e Vale do Tejo 
(DRAOT-LVT), referente à instalação de uma Estação de 
Monitorização de Qualidade do Ar (EMQA), de acordo 
com a minuta anexa a informação dos serviços n.º 
199/DA/DQA/02 de 2002.05.07 e nos termos da 
informação n.º 232/DA/DQA/02 de 2002.05.21. No que se 
refere à localização da Estação de Monitorização de 
Qualidade do Ar, deverá ser objecto de análise por um 
grupo de trabalho constituído pelo Departamento do 
Ambiente, Departamento de Obras Municipais e da Junta 
de Freguesia de Odivelas. 
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“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A DIRECÇÃO 

REGIONAL DO AMBIENTE DE LISBOA E VALE DO TEJO 

E A CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Considerando que: 
 
1 - A Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento 
do Território de Lisboa e Vale do Tejo (DRAOT-LVT) tem 
como competências, em matéria de qualidade do ar: 
 
- avaliar a qualidade do ar em toda a sua área de 
jurisdição; 
- efectuar a avaliação preliminar da qualidade do ar 
ambiente de modo a obter a informação necessária para 
a aplicação da legislação; 
- realizar inventários de fontes de poluição atmosférica e 
respectivas emissões; 
- tomar as medidas necessárias para garantir a 
observância dos valores limite em todo o território 
nacional; 
- estabelecer planos de acção a fim de reduzir o risco de 
excedência dos valores limite ou limiares de alerta e 
limitar a duração da sua ocorrência; 
- informar as autarquias locais, bem como as autoridades 
de saúde respectivas, sempre que os limiares de alerta 
sejam excedidos; 
- informar regularmente o público através dos órgãos da 
comunicação social nacionais, regionais e locais, dos 
níveis de qualidade do ar registados; 
- avaliar e garantir a qualidade das medições efectuadas. 
 
2 - Para dar cumprimento a estas competências é 
necessária a colaboração das entidades locais, 
nomeadamente das Câmaras Municipais, já que são 
estas que ao nível local têm competências de gestão e 
ordenamento do território e de aplicar algumas das 
medidas e planos que possam ser estabelecidos pela 
DRAOT-LVT. 
 
A Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do 
Território de Lisboa e Vale do Tejo (DRAOT-LVT), 
representada pela sua Directora Regional, Arquitecta 
Maria Fernanda da Silva Vara Castor Teixeira e a Câmara 
Municipal de Odivelas (CMO), representada pelo seu 
Presidente Dr. Manuel Varges, com o objectivo de 
assegurar uma intervenção integrada nesta matéria, 
estabelecem o presente protocolo de cooperação que se 
rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1.ª 

(Âmbito) 
 

O presente protocolo estabelece o âmbito e os termos de 
cooperação técnica e colaboração relativos à 
prossecução das competências em matéria de qualidade 

do ar na área geográfica de jurisdição abrangida pelas 
duas entidades. 

 
Cláusula 2.ª 

(Condições Gerais) 
 

1 - A DRAOT-LVT garantirá que a CMO tenha acesso a 
todos os dados produzidos pela(s) estação(ões) de 
monitorização de qualidade do ar, sendo a sua 
transmissão feita de modo a definir. 
 
2 - A DRAOT-LVT definirá os meios de divulgação da 
informação produzida tendo em consideração o disposto 
na legislação em vigor assim como as orientações a nível 
nacional nesta matéria, podendo também a CMO definir, 
em colaboração com a DRAOT-LVT, outros meios de 
divulgação que entenda por convenientes. 
 
3 - Sempre que a CMO faça uso da informação de 
qualidade do ar deve fazer referência à sua fonte. 

 
Cláusula 3.ª 

(Responsabilidades da DRAOT -LVT) 
 

São da responsabilidade da DRAOT-LVT: 
 
- adquirir e instalar as estações de monitorização de 
qualidade do ar;  
- garantir a exploração e manutenção preventiva e 
correctiva dos equipamentos de medição da qualidade do 
ar;  
- recolher, tratar e validar todos os dados medidos; 
- definir e estabelecer a metodologia e os meios de 
informação ao público; 
- estabelecer planos de melhoria da qualidade do ar em 
caso de ultrapassagem dos valores limite legislados. 

 
Cláusula 4.ª 

(Responsabilidades da CMO) 
 

São da responsabilidade da CMO: 
 
- colaborar na escolha dos locais para instalação das 
estações; 
- ceder o terreno para a instalação das estações, no caso 
deste ser camarário, ou, desenvolver os procedimentos 
necessários à obtenção da autorização para o uso do 
espaço, caso não seja camarário;  
- manter o espaço envolvente às estações (árvores, 
jardins);  
- encarregar-se do Projecto de Execução, da aquisição e 
instalação da estação, caso esta necessite uma 
arquitectura urbana diferente do habitual abrigo;  
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- instalar o telefone e a electricidade e proceder ao 
pagamento dos respectivos consumos durante o período 
de funcionamento da estação;  
- garantir as operações de rotina, que incluem mudanças 
quinzenais de filtros, e verificação de estado do 
equipamento (analisadores ou outro equipamento) 
sempre que se justifique; 
- colaborar na divulgação da informação pelos munícipes, 
utilizando meios que possua ou venha a possuir; 
- colaborar na elaboração de planos de melhoria e 
aplicação desses planos; 
- colaborar na realização de inventários de fontes fixas e 
móveis. 

 
5.ª 

(Vigência e Prorrogação) 
 

1 - O presente protocolo é válido por um período de um 
ano, automaticamente renovável por iguais períodos, se 
nenhuma das entidades manifestar, com a antecedência 
mínima de 60 dias, intenção de o alterar. 
 
2 - O presente protocolo entra automaticamente em vigor. 
 
3 - O presente protocolo é feito em duplicado, ficando um 
exemplar na posse de cada uma das duas entidades. 
 
Odivelas, ..........de ........................., de 2002” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE CANEÇAS 

 
Ratificação nos termos do n.º 3 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, do despacho do Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas datado de 
22 de Maio de 2002, de atribuição de um subsídio 
extraordinário no valor de € 2.000 (dois mil euros), à 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Caneças, para apoio à comemoração do Dia Municipal do 
Bombeiro. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO SEMPRE MULHER 
 

Ratificação nos termos do n.º 3 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, do despacho do Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas datado de 
23 de Maio de 2002, de atribuição à Associação Sempre 
Mulher – Associação de Apoio a Mulheres com Cancro da 
Mama, um apoio no valor de € 1.005,03 (mil e cinco euros 
e três cêntimos), nos termos da informação n.º 
162/GS/PG/02 de 2002.05.16. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 
 

HABITAÇÃO 
 

 
 

AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO 
DE FOGO MUNICIPAL 

 
Concessão aos proprietários de um fogo, sito na Rua do 
Paraíso, Lote 61, R/C Dt.º, (fracção C), Bons Dias, 
Freguesia da Ramada, de autorização camarária para a 
sua alienação sem que tenha decorrido o prazo de dez 
anos desde a emissão da licença de utilização, de acordo 
com a cláusula 5ª da escritura de cedência que refere: 
“Os membros da Cooperativa a quem foram cedidos os 
fogos construídos só poderão por qualquer forma alienar 
«intervivos» sem autorização camarária depois de 
decorridos dez anos sobre a data da passagem da licença 
de habitação respectiva.”, nos termos da informação dos 
serviços n.º 60/DMH/ASS/02 de 2002.05.08. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO 
DE FOGO MUNICIPAL 

 
Concessão aos proprietários de um fogo, sito na Rua Ilha 
da Madeira, n.º 17, 1º Esq.º, (fracção C), Freguesia do 
Olival Basto, de autorização camarária para a sua 
alienação sem que tenha decorrido o prazo de dez anos 
desde a emissão da licença de utilização, de acordo com 
a cláusula 5ª da escritura de cedência que refere: “Os 
membros da Cooperativa a quem foram cedidos os fogos 
construídos só poderão por qualquer forma alienar 
«intervivos» sem autorização camarária depois de 
decorridos dez anos sobre a data da passagem da licença 
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de habitação respectiva.”, nos termos da informação dos 
serviços n.º 63/DMH/ASS/02 de 2000.05.28. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA 
 

 
 

CENTRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
DE LOURES E ODIVELAS ELEIÇÃO DE GERENTE 

 
Eleição do Senhor Vereador Carlos Bodião, actual 
responsável pela área das Actividades Económicas, para 
gerente do Centro de Actividades Económicas de Loures 
Odivelas, em substituição do Senhor Vereador Sérgio 
Paiva, de acordo com a proposta do Senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas de 25 de Maio de 2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 
 

Processo n.º 882/LO/GI 
Bairro do Casal Novo, Famões e Caneças 
Estudo de reconversão 
 
Proposto nos termos da informação n.º 56/LG/2002 de 
2002.04.22, 18/PM/AUGI/02 de 2002.04.16 e demais 
informações dos serviços: 
 
⇒ Aprovar o estudo de loteamento pedido e obras de 
urbanização dos prédios denominados «Bairro Casal 
Novo», freguesias de Famões e Caneças, consistindo 
aquele pedido na divisão da AUGI nos termos propostos, 
com as características Urbanimétricas constantes das 
Plantas Globais de Síntese, em Memória Descritiva, 
relatório com quadro de ónus e regulamento constante do 
processo e de acordo com as informações técnicas de 
págs. 3818 a 3843; 
 
⇒ Aprovar os projectos de infra-estruturas de acordo com 
os pareceres favoráveis das respectivas entidades 
gestoras das redes e de acordo com a informação a págs. 
3840 a 3843. 
 

⇒ Homologação do Relatório e respectivo Quadro de 
ónus apresentado e da responsabilidade da equipa 
técnica e confirmado pelos serviços técnicos da C.M.O., 
Juntas de Freguesia e Associações de Moradores em 
visita ao local, dando-se um prazo de 4 anos para as 
Manutenções temporárias; 
 
⇒ Aprovar a compensação por áreas de cedência em 
falta, e considerar as áreas nos pontos 8.2.2 e 8.2.3. da 
informação a folhas 3818 a 3824 do processo, como 
cedidas para equipamentos do Bairro Casal Novo; 
 
⇒ Aprovar o valor da caução sobre as obras de 
urbanização em falta, [no montante de € 1.141.467,67 
(um milhão, cento e quarenta e um mil, quatrocentos e 
sessenta e sete euros e sessenta e sete cêntimos)], 
calculado conforme informação de págs. 3840 a 3843, 
podendo ainda ser actualizada antes da emissão do 
Alvará de Loteamento; 
 
⇒ Estabelecer o prazo de 2 meses para realização de 
Assembleia de Administração Conjunta para ratificação 
da aprovação do estudo de reconversão pela Câmara 
Municipal de Odivelas; 
 
⇒ Aprovar a emissão do Alvará de loteamento e 
respectivas condições especiais e particulares constantes 
das informações. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANO DIRECTOR NUNICIPAL 
 

 
 

PROJECTO URBANÍSTICO DA QUINTA DA MEMÓRIA 
E ENVOLVENTE 

 
Projecto Urbanístico da Quinta da Memória e Envolvente, 
nos termos das informações n.º 27/LG/DPE/DPDM, de 
13.05.2002 e 31/LG/DPE/DPDM, de 28.05.2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PRESIDÊNCIA 
 

 
 

““DDEESSPPAACCHHOO  NN..ºº  7700//PPRREESS//OO22  
 
 

Visando a constituição do meu Gabinete de Apoio 
Pessoal, nos termos da legislação em vigor sobre a 
matéria, nomeadamente, dos artigos 73°, n.º 1, alínea a), 
e 74º, n.os 3 e 6, ambos da lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, NOMEIO, com efeitos a partir do próximo dia 1 
de Abril, Ângela Maria Pinhão Prata Fernandes, Assistente 
Administrativa Principal, do quadro de pessoal da Câmara 
Municipal de Loures, integrada, formalmente, no mapa de 
pessoal do Município de Odivelas, para o cargo de 
Secretária desse Gabinete. 
 
Odivelas, 13 de Março de 2002. 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
(a) Manuel Varges” 

 
 
 
 

““DDEESSPPAACCHHOO  NN..ºº  7722//0022  
 
 

ASSUNTO: ELABORAÇÃO DA INFORMAÇÃO DO 

PRESIDENTE DA CÂMARA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
Considerando que: 
 
• Por força do disposto no n.º 1 do artigo 49º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, a Assembleia Municipal 
tem anualmente cinco sessões ordinárias, em 
Fevereiro, Abril, Julho, Setembro e Novembro ou 
Dezembro, 

 
• De acordo com o disposto na alínea e) do n.º 1 do 

artigo 53º do mesmo diploma, compete à Assembleia 
Municipal apreciar em cada uma das suas sessões 
ordinárias uma informação escrita do Presidente da 
Câmara acerca da actividade do Município, bem 
como da situação financeira do mesmo; 

 
• Nos termos da mesma disposição legal, a referida 

informação deverá ser enviada ao Presidente da 
Mesa da Assembleia com a antecedência de cinco 
dias sobre a data do início da sessão, para que 
conste da respectiva ordem do dia, 

 

Com vista à elaboração atempada da informação do 
Presidente da Câmara à Assembleia Municipal, 
DETERMINO o seguinte: 
 
1. Todos os Departamentos e Gabinetes deverão 

elaborar um relatório que reflicta a actividade 
realizada durante o período que medeia entre a 
anterior sessão ordinária da Assembleia Municipal e 
aquela em que a informação do Presidente irá ser 
apreciada; 

 
2. Os relatórios a elaborar devem conter, como anexos, 

toda a documentação, designadamente relatórios, 
pareceres, memorandos e documentos de igual 
natureza, que se julguem indispensáveis para a 
compreensão e análise crítica e objectiva da 
informação aí contida, em conformidade com o 
disposto na alínea cc) do n.º 1 do artigo 68º do 
diploma já referido; 

 
3. Do relatório do DFA deverá constar um anexo com a 

situação financeira do Município, bem como o saldo e 
estado actual das dívidas a fornecedores, de acordo 
com o estabelecido no n.º 4 do artigo 68º do mesmo 
diploma, e ainda, no âmbito das atribuições da DPC, 
um anexo respeitante aos contratos-programa, 
protocolos e acordos em que o Município seja parte; 

 
4. Do relatório do DJAG deve constar um anexo com o 

estado actualizado dos processos judiciais em curso 
nesse Departamento, atento o disposto no n.º 4, in 
fine, do artigo 68° do mesmo diploma; 

 
5. Os relatórios a elaborar pelos serviços deverão dar 

entrada no Gabinete da Presidência até ao 20º dia 
anterior à data da realização de cada uma das 
sessões ordinárias da Assembleia Municipal; 

 
6. Os relatórios deverão ser entregues em papel e em 

suporte informático; 
 
7. Relativamente à sessão ordinária da Assembleia 

Municipal que terá lugar no próximo dia 30 de Abril, 
os relatórios deverão ser entregues até ao próximo 
dia 10 de Abril, impreterivelmente. 

 
Odivelas, 22 de Março de 2002. 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
(a) Manuel Varges” 
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“DDEESSPPAACCHHOO  nn..ºº  7744//PPRREESS//OO22  
 
 

A formação profissional, constitui um elemento 
fundamental para a qualificação dos recursos humanos, 
para a modernização dos serviços e, consequente 
melhoria da qualidade de trabalho. 
 
Para que aquele desiderato seja alcançado na Câmara 
Municipal de Odivelas, traduzindo-se, de facto, num 
instrumento de extrema utilidade para os colaboradores e 
para os serviços, é indispensável a existência de um 
conjunto de normas disciplinadoras, nas suas vertentes 
de formação interna e externa. 
 
Por outro lado e factor de não somenos importância é a 
identificação dos seus destinatários - a quem a formação 
se dirige - que de acordo com as normas vigentes sobre a 
matéria, são os trabalhadores que, com subordinação 
hierárquica e independentemente da natureza do seu 
vínculo, nela exerçam funções. Assim, não são 
contemplados os estagiários, no âmbito dos estágios 
profissionais e curriculares, bem como os prestadores de 
serviços, salvo, neste último caso, em situações de 
manifesta relevância para o serviço proponente, 
devidamente justificada pelo dirigente municipal e 
autorizada pelo signatário. 
 
Acrescerá, também, esclarecer que as despesas que os 
colaboradores possam ter que fazer, em virtude da 
frequência de qualquer nível do ensino oficial ou 
equivalente, nomeadamente especializações, pós-
graduações, mestrados, doutoramentos, entre outros, são 
da inteira responsabilidade dos próprios. 
 
Assim sendo, e de harmonia com as orientações 
expostas, DETERMINO que, relativamente à: 
 
FORMAÇAO INTERNA, enquanto conjunto de acções 
contempladas no Plano Anual de Formação, e 
promovidas pelo Departamento de Recursos 
Humanos/Sector de Formação, 
 
1. As inscrições relativas aos cursos contemplados no 

Plano Anual de Formação deverão ser formalizadas, 
através do Mod.01/DRH/DMOF/SF, denominado por 
"Ficha de Inscrição de Formação Interna", cuja cópia 
se anexa; 

 
2. A ficha de inscrição deverá ser remetida ao Sector de 

Formação, depois de devidamente preenchida e 
autorizada pelo dirigente municipal, com a 
antecedência mínima de 10 dias úteis, relativamente 
à data do início da acção. Em caso de incumprimento 

do prazo estabelecido, as inscrições só serão 
contempladas se existirem vagas; 

 
3. A selecção dos formandos é da competência do 

Sector de Formação, sendo os critérios de selecção 
utilizados, entre outros, os seguintes: 

 
a) A formação ter sido indicada pelo dirigente 

municipal, no Levantamento de Necessidades; 
b) Data escolhida para a acção de formação; 
c) Adequação da formação às funções 

desempenhadas pelo colaborador, tendo em 
conta os destinatários do curso (enunciados no 
Plano Anual de Formação); 

d) Data de entrada da ficha de inscrição no 
Departamento de Recursos Humanos; 

e) Contemplar as fichas de inscrição que se 
encontrem pendentes; 

f) Relativamente às inscrições para cursos de 
informática, só serão consideradas as inscrições 
dos colaboradores cujos serviços disponham, 
após a acção de formação, de equipamento 
informático e software para a aplicação dos 
conhecimentos a adquirir; 

 
4. Após a selecção dos formandos, o sector de 

Formação informará o dirigente municipal (o qual 
deverá informar o colaborador), sobre a confirmação 
ou não da inscrição; 

 
5. Os pedidos de substituição de formandos deverão 

ser formalizados, por escrito, pelo dirigente municipal, 
antes do início da formação, sem prejuízo do 
preenchimento da ficha de inscrição, ficando anulada 
a inscrição do colaborador que foi substituído; 

 
6. A comunicação de desistência deverá ser remetida 

para o sector de Formação e formalizada, por escrito, 
pelo dirigente municipal, com a antecedência mínima 
de 5 dias úteis face à data do início da acção. Caso 
não se verifique o cumprimento deste prazo e não 
seja possível preencher a vaga, será imputado o 
custo do formando à respectiva unidade orgânica; 

 
7. No final de cada acção de formação, o tempo de 

ausência do formando será contabilizado e dado a 
conhecer, telefonicamente, ao dirigente municipal, 
que deverá justificá-Io por escrito. A justificação 
apresentada poderá ser, posteriormente, submetida à 
consideração do signatário, caso se justifique; 

 
8. Só será atribuído o certificado de participação aos 

formandos que não tenham mais de 20% de 
ausências, mesmo que justificadas, relativamente à 
duração total da acção/módulo; 
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9. O disposto no n.º 8 poderá sofrer alterações nos 
casos em que não seja o Sector de Formação a emitir 
o certificado; 

 
10. No final de cada acção de formação será distribuído 

um questionário de avaliação da acção de formação, 
o qual deverá ser preenchido pelos formandos; 

 
11. As fichas de inscrição são válidas apenas para o ano 

em que forem preenchidas; 
 
12. Os formandos não poderão ser interrompidos durante 

a formação, salvo em situações excepcionais. 
 
FORMAÇÃO EXTERNA, enquanto conjunto de acções de 
formação promovidas por entidades públicas ou privadas, 
exteriores à Câmara Municipal de Odivelas, 
 
1. As propostas para formação externa, mesmo que 

gratuita, deverão ser formalizadas através do 
Mod.02/DRH/DMOF/SF, denominado por "Proposta 
para Formação Externa", cuja cópia se anexa, sem 
prejuízo do preenchimento da ficha de inscrição da 
entidade organizadora, sempre que esta o solicite; 

 
2. A proposta de formação externa deverá ser remetida 

ao Sector de Formação, depois de devidamente 
preenchida, com o despacho e assinatura do 
dirigente municipal e autorizada pelo signatário, com 
a antecedência mínima de 15 dias úteis, face à data 
do início da formação. Este prazo poderá ser 
reduzido em situações excepcionais e devidamente 
fundamentadas pelo dirigente municipal, mas, neste 
caso, o Sector de Formação não poderá garantir a 
participação do colaborador; 

 
3. A selecção dos formandos será efectuada pela 

entidade organizadora; 
 
4. Compete ao Sector de Formação: 
 

a) Proceder à inscrição do colaborador e executar 
todos os procedimentos inerentes ao pagamento 
da mesma; 

b) Reservar o alojamento em estabelecimento 
hoteleiro até 3 estrelas ou equivalente e 
executar todos os procedimentos inerentes ao 
pagamento do mesmo. Neste caso, não haverá 
lugar à percentagem de ajudas de custo relativa 
ao alojamento (50%); 

c) Assegurar o transporte, recorrendo ao 
Departamento de Transportes e Oficinas, salvo 
nos casos em que o colaborador tenha afecta 
viatura de serviço. Quando nenhuma das 
situações enunciadas se verificar, o colaborador 

deverá utilizar os transportes públicos, sendo a 
utilização de viatura própria efectuada só em 
casos excepcionais e devidamente 
fundamentados pelo dirigente municipal, de 
acordo com o Decreto-lei n.º 106/98, de 24 de 
Abril, cuja cópia se anexa; 

d) Assegurar a marcação de viagens e executar 
todos procedimentos inerentes ao pagamento da 
mesmas; 

 
5. Após obtenção de informação relativa ao processo, o 

Sector de Formação informará o dirigente municipal 
(o qual deverá informar o colaborador) sobre qual o 
seu ponto de situação, sem prejuízo do contacto 
telefónico que o Sector de Formação efectuará com o 
colaborador; 

 
6. As substituições e as desistências só serão possíveis 

desde que fundamentadas, por escrito, pelo dirigente 
municipal, e desde que a entidade organizadora o 
permita. Contudo, se já tiverem sido efectuados 
pagamentos, o custo será imputado à respectiva 
unidade orgânica; 

 
7. Em caso de ausência à formação, caberá ao 

formando e ao dirigente municipal justificar a mesma, 
por escrito, ao Sector de Formação. Contudo, os 
custos serão imputados à respectiva unidade 
orgânica. A justificação apresentada poderá ser, 
posteriormente, submetida à consideração do 
signatário, caso se justifique; 

 
8. A atribuição do certificado de participação é da 

competência da entidade organizadora. Quando o 
certificado for entregue ao próprio, o mesmo deverá 
remeter cópia deste, bem como de toda a 
documentação facultada, ao Sector de Formação. 
Nos casos em que a entidade organizadora remeta o 
certificado para o Sector de Formação, esta enviá-Io-
á para o formando. Ao Sector de Formação, compete 
enviar cópia do certificado para a Secção 
Administrativa e Classificação de Serviço, para 
constar do processo individual; 

 
9. O formando deverá, no prazo de 15 dias úteis, após o 

final da formação, remeter ao Sector de Formação 
um relatório, visado pelo dirigente municipal, onde 
constem, entre outros, os seguintes dados: 
expectativas, conteúdos abordados, apreciação 
global do(s) formador(es), da formação, do 
alojamento e do apoio administrativo prestado, quer 
pelo Sector de Formação, quer pela entidade 
organizadora. A não entrega do relatório condiciona a 
participação em futuras acções de formação externa; 
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10. Relativamente à tramitação administrativa, ligada às 
ajudas de custo, designadamente instrução do 
respectivo processo para posterior processamento 
pela Divisão de Gestão e Administração de Pessoal, 
os formandos deverão proceder de acordo com a 
informação n° 238/DGAP, de 10.11.2000, cuja cópia 
se anexa. 

 
Odivelas, 10 de Abril de 2002. 

 
O Presidente da Câmara Municipal, 

(a) Manuel Varges” 
 
 
 

““DDEESSPPAACCHHOO  nn..ºº  7755//PPRREESS//OO22  
 
 

Visando a constituição do Gabinete de Apoio Pessoal do 
Vereador da Câmara Municipal de Odivelas, Dr. Sérgio 
Constantino Gaspar Lopes de Paiva, 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 José Pereira Xavier, 
para o cargo de Secretária, desse Gabinete. 
 
Odivelas, 8 de Abril de 2002 
 

O presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges” 

 
 
 

““DDEESSPPAACCHHOO  nn..ºº  7766//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 e de 1 de 
Março, 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 Apoio à Juventude. 
 
Assim, porque se afigura urgente o seu preenchimento e 
considerando, por outro lado, que Maria da Conceição 
Veríssimo Franco de Castro Marques, Professora, do 
quadro de pessoal da Escola Secundária da Ramada, 

reúne o perfil indispensável, NOMEIO, ao abrigo do 
disposto no art.º 4º, n.s 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 Professora para o 
cargo de Chefe da Divisão de Apoio à Juventude; 
 
Odivelas, 1 de Abril de 2002. 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges” 

 
 
 

““DDEESSPPAACCHHOO  NN..ºº  7788//PPRREESS//22000022  
 
 

O trabalho desenvolvido pela Secção de Apoio aos Órgãos 
Municipais, da Divisão de Administração Geral, do 
Departamento Jurídico e Administração Geral, e o núcleo 
de atribuições e competências que lhe estão legalmente 
cometidas, aconselham a que se diligencie com rapidez 
no sentido da nomeação do respectivo responsável. 
 
Ana Maria Almeida Santos da Silva Pires, vem desde há 
já algum tempo executando funções naquela Secção com 
grande eficiência e profissionalismo. 
 
Assim, ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 2º 
do Decreto-Lei n.º 191-E/79, de 26 de Junho, com os 
artigos 21º e 23º, respectivamente da Lei n.º 44/99, de 22 
de Junho, adaptada à Administração Local pelo Decreto-
Lei n.º 514/991 de 24 de Novembro, 8 do Decreto-Lei n° 
427/89, de 7 de Dezembro, NOMEIO, em regime de 
substituição, pelo período de seis meses, improrrogáveis, 
no cargo de Chefe de Secção, Ana Maria Almeida Santos 
da Silva Pires, Assistente Administrativo Especialista, do 
quadro de pessoal deste Município. 
 
A presente nomeação considera-se feita por urgente 
conveniência de serviço, de acordo com o preceituado no 
artigo 21º, n.º 6, da citada Lei n.º 49/99, e produz efeitos a 
partir da data do presente despacho. 
 
Odivelas, 1 de Maio de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
(a) Manuel Varges” 
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““DDEESSPPAACCHHOO  NN..ºº  7799//PPRREESS//22000022  
 
 

O trabalho desenvolvido pela Secção de Contabilidade, da 
Divisão Financeira, do Departamento Financeiro e de 
Aprovisionamento, e o núcleo de atribuições e 
competências que lhe estão legalmente cometidas, 
aconselham a que se diligencie com rapidez no sentido 
da nomeação do respectivo responsável. 
 
Gabriel Davide Caetano, vem desde há já algum tempo 
executando funções naquela Secção com grande 
eficiência e profissionalismo. 
 
Assim, ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 2º 
do Decreto-Lei n.º 191-E/79, de 26 de Junho, com os 
artigos 21º e 23º, respectivamente da Lei n.º 44/99, de 22 
de Junho, adaptada à Administração Local pelo Decreto-
Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, e do Decreto-Lei n.º 
427/89, de 7 de Dezembro, NOMEIO, em regime de 
substituição, pelo período de seis meses, improrrogáveis, 
no cargo de Chefe de Secção, Gabriel Davide Caetano, 
Assistente Administrativo Principal, do quadro de pessoal 
deste Município. 
 
A presente nomeação considera-se feita por urgente 
conveniência de serviço, de acordo com o preceituado no 
artigo 21º, n.º 6, da citada Lei n.º 49/99, e produz efeitos a 
partir da data do presente despacho. 
 
Odivelas, 1 de Maio de 2002. 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges” 

 
 
 

““DDEESSPPAACCHHOO  NN..ºº  88OO//PPRREESS//22000022  
 
 

O trabalho desenvolvido pela Secção de Planeamento, da 
Divisão de Planeamento, do Departamento Financeiro e 
de Aprovisionamento, e o núcleo de atribuições e 
competências que lhe estão legalmente cometidas, 
aconselham a que se diligencie com rapidez no sentido 
da nomeação do respectivo responsável. 
 
António Manuel Figueiredo Nunes, vem desde há já 
algum tempo executando funções naquela Secção com 
grande eficiência e profissionalismo. 
Assim, ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 2º 
do Decreto-Lei n.º 191-E/79, de 26 de Junho, com os 
artigos 21º e 23º respectivamente da Lei n° 44/99, de 22 
de Junho, adaptada à Administração Local pelo Decreto-
Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, e do Decreto-Lei n° 

427/89, de 7 de Dezembro, NOMEIO, em regime de 
substituição, pelo período de seis meses, improrrogáveis, 
no cargo de Chefe de Secção António Manuel Figueiredo 
Nunes, Assistente Administrativo Especialista, do quadro 
de pessoal deste Município. 
 
A presente nomeação considera-se feita por urgente 
conveniência de serviço, de acordo com o preceituado no 
artigo 21° n.º 6, da citada lei n° 49/99, e produz efeitos a 
partir da data do presente despacho. 
 
Odivelas, 1 de Maio de 2002. 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
(a) Manuel Varges” 

 
 
 

““DDEESSPPAACCHHOO  NN°°  8811//PPRREESS//22000022  
 
 

O trabalho desenvolvido pela Secção de Recrutamento e 
Selecção, da Divisão de Gestão e Administração de 
Pessoal, do Departamento de Recursos Humanos, e o 
núcleo de atribuições e competências que lhe estão 
legalmente cometidas, aconselham a que se diligencie 
com rapidez no sentido da nomeação do respectivo 
responsável. 
 
Vanda Mendes da Cruz, vem desde há já algum tempo 
executando funções naquela Secção com grande 
eficiência e profissionalismo. 
Assim, ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 2º 
do Decreto-Lei n.º 191-E/79, de 26 de Junho, com os 
artigos 21º e 23º, respectivamente da Lei n.º 44/99, de 22 
de Junho, adaptada à Administração Local pelo Decreto-
Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, e do Decreto-Lei n.º 
427/89, de 7 de Dezembro, NOMEIO, em regime de 
substituição, pelo período de seis meses, improrrogáveis, 
no cargo de Chefe de Secção, Vanda Mendes da Cruz, 
Assistente Administrativo Principal, do quadro de pessoal 
deste Município. 
 
A presente nomeação considera-se feita por urgente 
conveniência de serviço, de acordo com o preceituado no 
artigo 21º, n.º 6, da citada Lei n° 49/99, e produz efeitos a 
partir da data do presente despacho. 
 
Odivelas, 1 de Maio de 2002. 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
(a) Manuel Varges” 
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““DDEESSPPAACCHHOO  NN..ºº  8822//PPRREESS//22000022  
 
 

O trabalho desenvolvido pela Secção Técnica e 
Administrativa, da Divisão de Licenciamento de Obras, do 
Departamento de Gestão Urbanística, e o núcleo de 
atribuições e competências que lhe estão legalmente 
cometidas, aconselham a que se diligencie com rapidez 
no sentido da nomeação do respectivo responsável. 
 
América Duarte Brântuas Esteves, vem desde há já 
algum tempo executando funções naquela Secção com 
grande eficiência e profissionalismo. 
Assim, ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 2° 
do Decreto-Lei n.º 191-E/79, de 26 de Junho, com os 
artigos 21º e 23º, respectivamente da Lei n.º 44/99, de 22 
de Junho, adaptada à Administração Local pelo Decreto-
lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, e do Decreto-Lei n° 
427/89, de 7 de Dezembro, NOMEIO em regime de 
substituição, pelo período de seis meses improrrogáveis, 
no cargo de Chefe de Secção, América Duarte Brântuas 
Esteves, Assistente Administrativo Especialista, do quadro 
de pessoal deste Município. 
 
A presente nomeação considera-se feita por urgente 
conveniência de serviço, de acordo com o preceituado no 
artigo 21º, n.º 6, da citada Lei n.º 49/99, e produz efeitos a 
partir da data do presente despacho. 
 
Odivelas, 1 de Maio de 2002. 

 
O Presidente da Câmara Municipal, 

(a) Manuel Varges” 
 
 
 

““DDEESSPPAACCHHOO  NN..ºº  8833//PPRREESS//22000022  
 
 

O trabalho desenvolvido pela Secção de Secretaria 
Central, da Divisão de Licenciamento de Obras, do 
Departamento de Gestão Urbanística, e o núcleo de 
atribuições e competências que lhe estão legalmente 
cometidas, aconselham a que se diligencie com rapidez 
no sentido da nomeação do respectivo responsável. 
 
Maria Helena d'Abrantes Almeida, vem desde há já algum 
tempo executando funções naquela Secção com grande 
eficiência e profissionalismo. 
 
Assim, ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 2º 
do Decreto-Lei n° 191-E/79, de 26 de Junho, com os 
artigos 21º e 23º, respectivamente da Lei n° 44/99, de 22 
de Junho, adaptada à Administração Local pelo Decreto-
Lei n° 514/99, de 24 de Novembro, e do Decreto-Lei n.º 

427/89, de 7 de Dezembro, NOMEIO, em regime de 
substituição, pelo período de seis meses, improrrogáveis, 
no cargo de Chefe de Secção, Maria Helena d'Abrantes 
Almeida, Assistente Administrativo Especialista, do 
quadro de pessoal deste Município. 
 
A presente nomeação considera-se feita por urgente 
conveniência de serviço de acordo com o preceituado no 
artigo 21º, n.º 6, da citada Lei n° 49/99, e produz efeitos a 
partir da data do presente despacho. 
 
Odivelas, 1 de Maio de 2002. 

 
O Presidente da Câmara Municipal. 

(a) Manuel Varges” 
 
 
 

““DDEESSPPAACCHHOO  8844//PPRREESS//OO22  
 
 

Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2002-04-12 
 

Tendo em conta o meu despacho de 26 de Fevereiro, 
aposto na Inf. 08/DFA/DP/2002 e onde foram dadas as 
orientações base para a elaboração dos Documentos 
Previsionais para 2002, de acordo com o estabelecido 
legalmente pelo POCAL, envio aos Senhores Vereadores, 
para conhecimento, análise e rectificação, a proposta do 
documento Grandes Opções do Plano de 2002, que para 
além de não obedecerem aos limites por mim 
determinados, ultrapassam globalmente em cerca de 
4.000.000 contos os valores fixados. 
 
Tendo em conta a aprovação pela Câmara Municipal de 
Odivelas da Conta de Gerência de 2001, a contenção 
pedida para novas acções (de acordo com o estabelecido 
na informação acima referida) e as propostas 
apresentadas pelos Senhores Vereadores que se 
consubstanciam no documento que envio em anexo,  
 
Determino: 
 

1. A análise e elaboração de proposta de 
regularização do projecto do documento em 
apreço, para os adequar às minhas orientações; 

 
2. A presença dos Senhores Vereadores e 

Dirigentes nas reuniões abaixo agendadas, para 
apresentação das sugestões finais de 
rectificação, conforme aqui solicitado. As 
reuniões terão lugar na sala de reuniões das 
instalações do Sr. Vereador Carlos Lérias. 
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Calendarização de Reuniões 
15 de 
Abril 

09h30 - Ver. 
Sérgio Paiva 

11h00 - Ver. Carlos 
Lérias 

16 de 
Abril 

10h00 - Ver.ª 
Natália Santos 

11h30 - Ver. Alexandrino 
Saldanha 

16 de 
Abril 

14h30 - Ver.ª 
Graça Peixoto 

16h00 - Ver. Carlos 
Lourenço 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges 
 
Nota: Qualquer mudança de calendário poderá ser 
agendada com o DFA/DP, Dr.ª Graça Teixeira.” 

 
 
 
 
 

VEREADOR SÉRGIO PAIVA 
 

 
 

““DDEESSPPAACCHHOO  0077//VVSSPP//0022  
 

Por força do estabelecido no artigo 70º da Lei n.º 169/99 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2001, de 11 
de Janeiro, e de acordo com as normas do Código de 
Procedimento Administrativo e demais legislação 
habilitante ao abrigo do disposto no Despacho de 
Delegação de Competências n.º 91/02 de 2 de Maio de 
2002, aditado pelo Despacho de Delegação de 
Competências n.º 101/02, de 8 de Maio de 2002, ambos 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
subdelego, pelo presente despacho, no Senhor Director 
do Departamento de Gestão Urbanística, Senhor 
Engenheiro Luís Filipe Banito Gameiro, as competências 
que a seguir se discriminam e que serão exercidas no 
âmbito do respectivo Departamento: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero 

expediente, com excepção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 

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

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

 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 

com excepção das referidas no artigo 71° do Estatuto 
Disciplinar dos Funcionários e Agentes da 
Administração Pública Central Regional e Local; 

 

5. Autorizar a realização de trabalho extraordinário e do 
prestado em dias de descanso semanal, 
complementar e feriados com respeito pelos limites 
impostos pelo n.º 1 do artigo 27° do decreto-lei n.º 
259/98, de 18 de Agosto e sempre que assim o exija 
o funcionamento do serviço; 

 
6. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas 

de custo, confirmando as informações neles 
constantes e a sua conformidade com os limites 
legalmente estabelecidos; 

 
7. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
8. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 

livros sujeitos a esta formalidade, designadamente 
livros de obra; 

 
9. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

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

 
10. Autorizar o registo de inscrição de técnicos; 
 
11. Conceder licenças de ocupação da via pública por 

motivos de obras; 
 
12. Autorizar a renovação de licenças que dependa 

unicamente do cumprimento de formalidades 
burocráticas ou similares pelos interessados; 

 
13. Promover a publicação das decisões ou deliberações 

previstas no artigo 91° da Lei n.o 169/99, de 18 de 
Setembro; 

 
14. Competência para autorizar a realização de 

despesas orçamentadas com a locação e aquisição 
de bens e serviços até ao limite de € 2.500 (dois mil e 
quinhentos euros), bem como as competências 
atribuídas à entidade pública contratante pelo 
decreto-lei n.º 197/99, de 8 de Junho, quanto aos 
procedimentos adjudicatórios que se contenham 
naquele limite sempre com respeito pela disciplina de 
execução orçamental estabelecida nas alíneas d), e) 
e f) do Ponto 2, Pontos 3 e 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. 
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15. Competência para dirigir a instrução dos 
procedimentos de controlo prévio das operações 
urbanísticas; 

 
16. 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; 

 
17. Competência para 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; 

 
18. Competência para 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; 

 
19. Competência para notificar o requerente, no mesmo 

prazo de quinze dias, para corrigir ou complementar 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; 

 
20. Suspender o procedimento, salvo no que respeita às 

consultas a que refere o artigo 19° decreto-lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 
introduzidas pelo decreto-lei n.º 177/2001, de 4 de 
Junho, se a decisão final depender da decisão de 
uma questão que seja da competência de outro órgão 
administrativo ou dos tribunais, até que o órgão ou 
tribunal competente se pronunciem, desse facto 
notificando o requerente; 

 
21. Emitir alvarás exigidos por lei, na sequência da 

decisão ou deliberação que confiram esse direito; 
 
22. Competência para promover a realização dos 

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

 
23. Praticar actos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do subdelegante. 

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. 
 
Odivelas, 20 de Maio de 2002 
 

O Vereador 
(a) Sérgio Paiva” 

 
 
 
 

VEREADOR JOSÉ ESTEVES 
 

 
 

““DDEESSPPAACCHHOO  NN..ºº  0055//VVJJEE//0022  
 
 

Em aditamento ao meu Despacho n.° 1/VJE/02 e 
relativamente às competências subdelegadas no Senhor 
Director do Departamento Jurídico e Administração Geral, 
altero o seu ponto 9, que passa a ter a seguinte redacção: 
 
- 9. Competência para autorizar despesas de aquisição de 

bens e serviços até ao montante de 2 500 Euros, bem 
como, as competências atribuídas à entidade pública 
contratante até ao montante acima identificado, 
quanto aos procedimentos adjudicatórios que se 
contenham naquele limite, e ainda a competência 
para autorizar o respectivo pagamento, nos termos do 
Dec. Lei n° 197/99 de 8 de Junho. 

 
Odivelas, 28 de Maio de 2002 

 
O Vereador 

(a) José Esteves” 
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OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

““DDEESSPPAACCHHOO  
 
 

Em virtude de me encontrar ausente por motivos 
imprevistos e com carácter de urgência, de 28/05/02 a 
31/05/02, subdelego na Chefe de Divisão da Educação, 
Dr.ª Ana Paula Silva, as competências em mim delegadas 
a coberto do despacho 02/VCL/2002, exarado pelo Sr. 
Vereador Carlos Lourenço, datado de 11 de Fevereiro de 
2002. 
 
Do exercício das competências agora subdelegadas, 
deverá o subdelegado prestar ao subdelegante todas as 
informações solicitadas, independentemente do dever 
genérico de informar. 
 
Odivelas, 27 de Maio de 2002 

 
 

O Director do Departamento Sociocultural 
(a) Fernando Lopes” 

 
 
 
 

 
 
 
 


