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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

1144ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
  

rreeaalliizzaaddaa  eemm  1100  ddee  JJuullhhoo  ddee  22000022  
 
 
 
 

ACTA 
 

 

 

ACTA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

Acta da 12ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Odivelas, realizada em 12 de Junho de 2002. 

 

(Aprovada por maioria) 

 
 
 

 

PLANO E ORÇAMENTO 
 

 
 

5ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

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

 
 
 
 

PATRIMÓNIO 
 

 
 

CEDÊNCIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE 
DE PARCELA DE TERRENO 

 
Cedência a título gratuito do Direito de Propriedade da 
parcela de terreno, sita na Ilha das Cobras, freguesia de 

Caneças, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas sob a ficha número 639, da freguesia de 
Caneças e inscrito pela inscrição G – dois apresentação 
número 21 de 19 de Dezembro de 2001, a favor do 
Município de Odivelas, inscrito na matriz sob parte do 
artigo 2567 da freguesia de Caneças, à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caneças, local 
onde se encontra construído o seu Quartel, bem como a 
Minuta da Escritura de cedência do terreno atrás referido, 
nos termos da informação n.º 131/DJAG/SNOT/02 de 
2002.06.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 
 

 
ALTERAÇÃO DE REGIME SIMPLIFICADO À CARTA 

DE ORDENAMENTO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 
 

“...Proposta de alteração de Regime Simplificado à Carta 
de Ordenamento do Plano Director Municipal em vigor, na 
área abrangida pelo espaço edificado do Bairro da 
Milharada, consistindo especificamente em: 
 
1. Ajustamento dos limites do actual “Espaço Urbano a 
Recuperar e Legalizar”; 
 
2. Substituição da classe de “Espaço Urbano a Recuperar 
e Legalizar” por “Espaço Urbano a Consolidar e 
Beneficiar”; 
 
Por outro lado, recomendar à Comissão de Administração 
do Bairro da Milharada, para, serem introduzidos no 
projecto de legalização e recuperação do bairro e 
respectivo regulamento: 
 
a) Regras perequativas nos parâmetros urbanísticos a 
aplicar no desenvolvimento urbanístico do mesmo, 
designadamente: 
 
Índice médio líquido de construção a atribuir à unidade de 
superfície dos lotes edificáveis por forma a que se atinja, 
no conjunto de todo o bairro, um índice médio bruto de 
0,70 (incidente sobre o espaço urbano a consolidar e 
beneficiar) correspondendo ao parâmetro definido no 
PDM; 
 
Valor absoluto de área de construção, a definir em quadro 
urbanimétrico, a atribuir a cada lote; 
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Mecanismo de compensação, relativa à diferenciação 
entre a Área de construção atribuída ao lote e o índice 
médio líquido de construção. 
 
b) Adoptar o princípio de que na área em que o espaço 
urbano é alargado para área actualmente delimitada 
como Espaço não Urbanizável de Protecção e 
Enquadramento, as construções não tenham mais do que 
dois pisos, considerados nos termos do artº 16° do 
regulamento do PDM.” Nos termos da informação dos 
serviços n.º 32/LG/DPE/DPDM de 2002.06.05. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

 
 

EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA 2ª FASE 
DA QUINTA DA MEMÓRIA - TRABALHOS A MAIS 

 
Trabalhos a mais, resultantes da execução da 2ª fase da 
Quinta da Memória, no valor de € 97.308, 21 (noventa e 
sete mil, trezentos e oito euros e vinte e um cêntimos), 
acrescido de IVA à taxa legal, nos termos descritos na 
informação n.º 356/DEC/SM de 2002.05.08 e de acordo 
com a informação n.º 186/DOM/LJ/02 de 2002.06.19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 238.27/2001/FA-DA/EV 
JUNTA DA FREGUESIA DE FAMÕES 
Arranjo do Jardim da Rua de S. Jorge, 
Bairro da Quinta das Pretas 
 
Transferir para a Junta da Freguesia de Famões os meios 
financeiros necessários para a execução dos trabalhos de 
arranjo do Jardim da Rua de São Jorge no Bairro da 
Quinta das Pretas em Famões, no valor de € 2.482,61 
(dois mil, quatrocentos e oitenta e dois euros e sessenta 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 416/DA/DEV/02 
de 12 de Junho de 2002. 
 
(Aprovado por unanimidade dos presentes) 

 
 
 

PROCESSO N.º 846/02/PV-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
Substituição de equipamento na câmara frigorífica 
de produtos hortícolas do mercado 
 
Transferir para a Junta da Freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião os meios financeiros necessários para substituição 
de equipamentos na câmara frigorífica de produtos 
hortícolas do mercado da Póvoa de Santo Adrião, no valor 
de € 2.471,63 (dois mil, quatrocentos e setenta e um 
euros e sessenta e três 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 183/DOM/LJ/02 de 17 de Junho de 2002. 
 
(Aprovado por unanimidade dos presentes) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA 
E ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 
Atribuição de subsídio de “Suplemento Alimentar” às 
Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de 
Infância da rede pública para o 1º período do ano lectivo 
2002/2003 no valor previsto de € 45.000,00 (quarenta e 
cinco mil euros), nos termos da informação n.º 
416/DSC/DE/SASERE/02 de 27 de Junho de 2002: 
“(...) 
A atribuição do suplemento alimentar aos Jardins de 
Infância da Rede Pública e às Escolas do 1º Ciclo do 
Ensino Básico que não vão ter serviço de refeições a 
funcionar no Ano Lectivo 2002/2003, tem como objectivo 
complementar a alimentação diária dos alunos 
carenciados. 
 
O subsídio que se propõe é de € 0,68 x nº de dias 
lectivos, destinado a todos os alunos que apresentem um 
rendimento per capita igual ou inferior a € 187,55 
mensais. 
 
O critério adoptado, pelo serviço, para proceder ao 
aumento do subsídio, teve como referência um valor 
médio de 4%, já que os valores da inflação divulgados 
pelo INE (Instituto Nacional de Estatística), relativos ao 
ano de 2001 se situaram nos 4,4% e ano de 2002 mês de 
Maio nos 3,8%. 
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No que respeita ao rendimento per capita, é proposto o 
valor de referência para a atribuição dos auxílios 
económicos para a aquisição de livros aos alunos do 1º 
Ciclo do Ensino Básico. 
 
À semelhança do ano lectivo que agora termina, propõe-
se que estes subsídios sejam pagos no início de cada 
período lectivo, em função do número de alunos 
carenciados que efectuarem matricula para o Ano Lectivo 
2002/2003 e que não vierem a usufruir do serviço de 
refeições. 
(...)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL ESCOLAR 
1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 
Atribuição de auxílios económicos para aquisição de livros 
e material escolar aos alunos carenciados do 1º ciclo do 
ensino básico para o ano lectivo 2002/2003, sob a forma 
de subsídio no valor de € 50.000,00 (cinquenta mil euros), 
nos termos da informação n.º 412/DSC/DE/SASERE/02 
de 27 de Junho de 2002: 
“(...) 
O subsídio que se propõe é de € 32,00 por aluno/ano, 
destinado a todos os alunos que apresentem um 
rendimento per capita igual ou inferior a € 187,55 
mensais. 
 
O critério adoptado, pelo serviço, para proceder ao 
aumento do subsídio, teve como referência um valor 
médio de 4%, já que os valores da inflação divulgados 
pelo INE (Instituto Nacional de Estatística), relativos ao 
ano de 2001 se situaram nos 4,4% e ano de 2002 mês de 
Maio nos 3,8%. 
 
No que respeita ao rendimento per capita, considerou-se 
como referência o escalão máximo considerado pelo 
Ministério de Educação, para os alunos das Escolas dos 
2º e 3º Ciclos do Ensino básico em 2001/2002, constante 
do Despacho nº 15 459/2001 (2ª série) de 2 de Julho de 
2001, dado que até à data ainda não foi publicado o 
enquadramento jurídico para o próximo Ano Lectivo. 
(...)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL 
DE SÃO PEDRO DE CANEÇAS 

 
Atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial de 
Caneças, no valor de € 1.750,00 (mil, setecentos e 
cinquenta euros) para o presente ano, como forma de 
comparticipação no pagamento de renda e respectivos 
encargos com água e electricidade de um espaço na 
Quinta de S. Carlos, utilizado pelo Grupo Sócio-Caritativo 
da Paróquia de São Pedro de Caneças para 
armazenamento e distribuição de alimentos a famílias 
carenciadas da referida freguesia, nos termos da 
informação n.º 59/DAS/MR/02 de 13 de Junho de 2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

FUNDAÇÃO “O SÉCULO” 
 

Atribuição à Fundação “O Século” de um subsídio no 
valor de € 300,00 (trezentos euros) como forma de apoio 
ao funcionamento da época balnear desta fundação, que 
irá promover durante os meses de Julho, Agosto e 
Setembro de 2002 um programa de férias gratuito que 
inclui estadia na sua colónia balnear, para crianças com 
idades compreendidas entre os seis e os onze anos, no 
qual vão participar cinco crianças do concelho de 
Odivelas, nos termos da informação n.º 35/DAS/MCG/02 
de 19 de Junho de 2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO 
PER-FAMÍLIAS 

 
Atribuição de comparticipação, no âmbito do PER 
(Programa Especial de Realojamento) - Famílias, a José 
Carlos Dias de Almeida, com a matrícula PER - núcleo 
071, barraca 0008, agregado 1, no valor de € 6.664,94 
(seis mil, seiscentos e sessenta e quatro euros e noventa 
e quatro cêntimos) correspondente a 20% do valor 
estipulado pela Portaria n.º 1052/2001 de 3 de Setembro 
para a tipologia T0, cujo objectivo é a resolução efectiva 
da situação habitacional do agregado familiar, nos termos 
da informação n.º 52/DGS/SIS/PF/02 de 18 de Junho de 
2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROGRAMA RECRIA 
 

Atribuição, no âmbito do Programa RECRIA - Regime 
Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis 
Arrendados e de acordo com o n.º 1 do artigo 5º do 
Decreto-Lei n.º 329-C/2000 de 22 de Dezembro, de uma 
comparticipação municipal de 40%, no valor de € 613,76 
(seiscentos e treze euros e setenta e seis cêntimos), a 
Ana Martins Serrano para realização de obras nas partes 
comuns interiores e exteriores do edifício sito na Rua da 
Paiã n.º 7, 1º, em Odivelas, nos termos da informação n.º 
15/DMH/DPRH/SN de 17 de Junho de 2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 
 

Processo n.º 24.297/L/OC 
Estudo de Loteamento 
Quinta de São José, Póvoa de Santo Adrião 
 
Estudo de Loteamento de uma propriedade denominada 
Quinta de São José, localizada entre a Rua Luís de 
Camões e a Rua Padre Manuel da Nóbrega, com uma 
área total de 13.400m2, sendo proposta a constituição de 
6 lotes para habitação e comércio, com um total de 72 
fogos e uma área de construção de 9.401m2, de acordo 
com o constante a folhas 101 a 131 do processo n.º 
24.297/L/OC com as rectificações a folhas 136 a 158 e 
164 a 170 ao abrigo do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 
448/91 de 29 de Novembro, nas seguintes condições: 
 
“...• Deverá ser apresentada planta síntese rectificada, no 
que se refere a área de actividades indicada no quadro de 
lotes, de modo a garantir o completo cumprimento da 
percentagem de 15% definida para o efeito no art. 57° do 
Regulamento do PDM; 
 
• Deverá ser apresentado projecto de execução dos 
taludes previstos entre os novos edifícios e a escola 
primária; 
 
• Deverá ser apresentado Projecto de Arranjo de Espaços 
Exteriores, contemplando o arranjo paisagístico de todos 
os taludes, espaços verdes, e zona adjacente aos 
edifícios; 
 
• Deverá ser apresentado Projecto da Rede Eléctrica 
prevendo a existência de iluminação publica em toda a 

zona utilizável da propriedade, nomeadamente nas áreas 
afectas a uma utilização publica; 
 
• Deverá ser apresentado projecto de todo o sistema 
viário a executar no âmbito da operação de loteamento, 
 
• No prazo de um ano, a contar da data da notificação 
desta deliberação, deverão ser apresentados projectos de 
Obras de Urbanização, elaborados e instruídos de acordo 
com o previsto nos artigos 8° e 9°, do Dec. Regulamentar 
n° 63/91 e requerido o respectivo licenciamento. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
Processo n.º 2821/U 
Cooperativa dos CTT 
Substituição da Caução de Garantia das Obras 
de Urbanização, Arroteias, Caneças 
 
Na 6ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Odivelas 
realizada em 20 de Março de 2002 foi aprovado proceder 
à alteração da caução de garantia das obras de 
urbanização da Cooperativa de Casas Económicas do 
Pessoal dos Correios, Telégrafos e Telefones, CRL, 
através do distrate de 16 lotes hipotecados a favor do 
Município aceitando em sua substituição a hipoteca dos 
lotes 1B2 e 1B5 (Boletim Municipal das Deliberações e 

Decisões n.º 8/2002, página 22), o que não foi ainda possível 
concretizar por falta dos documentos necessários a 
apresentar; perante a necessidade por parte dos titulares 
dos lotes 1B12 e 1B19 de contraírem empréstimo 
bancário é proposto, pela informação n.º 
159/MP/DLO/SLU/2002 de 01 de Julho de 2002: 
“(...) 
 
• Distrate dos lotes 1B12 e 1B19, contra a 

apresentação de garantias bancárias no valor de € 
2.374,28 (476.000$00) e € 2.434,13 (488.000$00) 
respectivamente. 

• Substituição da hipoteca dos restantes 14 lotes pela 
aceitação da hipoteca dos lotes 1B2 e 1B5, 
pertencentes à Cooperativa, no valor de € 24.218,15 
e € 24.813,68 respectivamente, contra o 
cancelamento das garantias bancárias apresentadas 
pelos titulares dos lotes 1B15, 1B18, 1 B12 e 1B19. 

(...)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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MOÇÕES 
 

 
 

MOÇÃO 
 

“Considerando que: 
 
1. O Governo se prepara para fazer aprovar em sede de 

Assembleia da República, uma proposta de Lei de 
Estabilidade Orçamental; 

 
2. Essa Proposta de Lei visa condicionar fortemente a 

autonomia municipal, impondo limites à sua gestão 
orçamental; 

 
3. A autonomia do Poder Local, onde se insere a 

autonomia financeira e patrimonial constitui um dos 
acervos mais valiosos do actual quadro 
constitucional; 

 
4. Quaisquer limitações à autonomia dos municípios se 

reflectirão directamente na qualidade dos serviços 
que estes prestam às populações; 

 
5. A anunciada intenção revela-se contraditória com a 

também anunciada vontade de descentralizar mais 
poderes e mais competências para autarquias locais; 

 
6. O fundamento das limitações propostas é falacioso, 

atendendo a que os municípios são responsáveis por 
uma parte verdadeiramente ínfima do défice público. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
A Que a Câmara Municipal de Odivelas, reunida em 

Reunião Ordinária em 10 de Julho de 2002, proteste 
veementemente contra a intenção do Governo em 
limitar a capacidade de execução orçamental das 
autarquias locais; 

 
B Que a Câmara Municipal de Odivelas faça saber 

junto dos demais órgãos de soberania a sua oposição 
àquilo que o governo pretende fazer aprovar, 
juntando assim a sua voz às dos demais municípios; 

 
C Que, uma vez aprovada, desta Moção seja feita 

divulgação através da comunicação social.” 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

“Colocação de Placas Insonorizadoras 
 

Assistiu-se nos últimos anos, em diversos locais do 
concelho de Odivelas, à construção de novas vias 
rodoviárias, pelo interior e/ou confinantes com o perímetro 
urbano. 
 
O responsável pela construção destas vias - a 
Administração Central, através da ex-JAE ou dos 
institutos que lhe sucederam (IEP, ICOR e ICERR) - 
muitas vezes não acautelou os aspectos de finalização 
destas obras. Outras vezes, não teve em conta os 
impactos ambientais sonoros, não colocando barreiras de 
insonorização em troços que a proximidade de zonas 
densamente habitadas aconselha e impõe. 
 
De facto, vias como a CRIL, na zona das Patameiras, o 
IC22, na Codivel e Quinta Nova e o Nó da Ramada têm 
habitações tão próximas, que não se compreende como 
se descurou a colocação das referidas barreiras, situação 
tanto mais grave, quanto há hoje uma Lei do Ruído que 
deve ser escrupulosamente respeitada. 
 
Aliás há nesses troços situações que, além da 
incomodidade sonora, permitem a devassa da 
privacidade, contrariando compromissos assumidos por 
aqueles organismos junto das populações, aquando da 
construção dessas vias. 
 
Assim, a CMO, reunida em 2002/07/10, decide: 
 
1. Expressar o seu desagrado junto do Governo e dos 

Institutos resultantes do desmembramento da JAE 
(ICEP, ICOR e ICERR) pela situação criada e chamar 
a atenção para a necessidade de, com carácter de 
urgência, solucionar as questões anteriormente 
referidas, colocando placas de insonorização e / ou 
vidros duplos nas janelas das habitações, onde tal se 
mostre necessário, nomeadamente nos seguintes 
troços: 
• Da CRIL, na zona das Patameiras; 
• Do IC22, na Codivel e Quinta Nova; 
• Do Nó da Ramada. 

 
2. Chamar também à atenção para a utilidade e as 

vantagens em coordenar os trabalhos necessários 
com a CMO e as Juntas de Freguesia. 

 
3. Dar conhecimento desta moção aos Órgãos de 

Comunicação Social. 
 
Odivelas, 10 de Julho de 2002” 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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MOÇÃO 
 

“Não à privatização da EPAL 
 
O actual Governo anunciou que pretende proceder à 
privatização da EPAL, até ao final do corrente ano. 
 
Ora, a água é um bem público estratégico essencial à 
vida e à saúde das populações, que não pode e não deve 
ficar sujeito às exclusivas considerações da lógica do 
lucro empresarial. 
 
Por outro lado, a EPAL investiu milhões de contos nos 
últimos anos e é uma empresa de serviço público que 
gera lucros - mais de 4 milhões de contos/ano. Sendo 
responsável por um imenso sistema de produção, 
transporte e distribuição e pelo abastecimento de água 
com qualidade a cerca de 3 milhões de pessoas, em 24 
Municípios, 17 dos quais na área da grande Lisboa. 
 
A sua privatização colocaria nas mãos do capital privado, 
provavelmente estrangeiro, este bem fundamental, que 
seria exclusivamente utilizado como fonte de 
maximização do lucro, passando para 2° plano os 
interesses e a salvaguarda das necessidades das 
populações. 
 
Pois, passando os Municípios a depender do 
fornecimento de uma empresa privada, teriam menos 
condições de discutir a política de preços, com base em 
questões sociais, o que se repercutiria na factura a pagar 
pelas populações e recaindo sobre os Municípios o ónus 
político destas medidas. 
 
E é sabido que a pressão do lucro é susceptível de levar a 
pôr em causa a elevada qualidade de água hoje fornecida 
e consumida, com os consequentes reflexos negativos na 
saúde pública. 
 
Assim, a Câmara Municipal de Odivelas, na reunião de 
2002.07.10, decide: 
 
1. Rejeitar a anunciada privatização da EPAL, que, 

aliás, foi assumida à margem das populações e dos 
Municípios, seus utilizadores e clientes principais; 

 
2. Dar conhecimento desta posição ao Governo e aos 

Órgãos de Comunicação Social.” 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 

 
 

 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

Decisões proferidas pelo Sr. Presidente Dr. Manuel 
Varges ao abrigo de competência delegada pela Câmara 
Municipal. 
 
Informação n.º 25/PRES/02 
Data: 2002.06.21 
Autorização para abertura de um concurso público, 
destinado à aquisição do serviço de fornecimento de 
refeições em escolas da área do Município de Odivelas e 
nomeação do respectivo júri, no qual foi delegada a 
competência para a realização da audiência prévia. 

 
 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 

“DESPACHO N.º 114/PRES/2002 
 

ASSUNTO: Recepção de facturas  
 
Considerando que: 
 
A) a implementação do POCAL obriga à adopção de 

normas mais rigorosas de controlo interno 
relativamente a todos os aspectos da esfera 
financeira, designadamente, no que respeita aos 
registos contabilísticos e produção, em tempo útil, de 
informação fiável, fidedigna e actualizada; 

 
B) se destaca, de entre essas normas, a necessidade 

da existência de um perfeito conhecimento da dívida 
do Município, a todo o momento e em todas as suas 
fases, o que só se conseguirá reformulando os 
procedimentos e circuitos actualmente vigentes no 
que respeita à recepção e circulação de facturas; 

 
C) o procedimento actual, permitindo uma certa 

dispersão e informalidade, obstaculiza o 
cumprimento das regras fundamentais de controlo 
interno expressas no POCAL e inerentes a qualquer 
sistema contabilístico moderno e eficaz. 

 
ASSIM, DETERMINO QUE: 
 
1) todas as facturas, emitidas no âmbito dos processos 

normais de despesa, deverão dar entrada na Secção 
de Expediente da Câmara Municipal e enviadas ao 
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DFA/Divisão Financeira que, após efectuar o 
adequado registo, as encaminhará para o serviço 
responsável pela aquisição em causa; 

 
2) os serviços responsáveis pelas aquisições de bens e 

serviços ou empreitadas deverão informar das 
facturas que Ihes forem remetidas, procedendo à sua 
confirmação, indicando expressamente que as 
mesmas se encontram em condições de serem 
objecto de processamento e pagamento; 

 
3) deverão, após verificação da conformidade das 

facturas com as aquisições que Ihes deram origem, 
remetê-Ias ao DFA/DF anexando os documentos 
fundamentais na instrução do processo: 

 
a. cópia da informação de cabimento e de 

compromisso 
b. despacho de autorização de pagamento por 

quem detenha competência delegada para o 
efeito; 

c. quaisquer outras informações que se revelem 
úteis para a apreciação da legalidade do 
pagamento. 

 
4) no que respeita a facturas relativas a empreitadas, 

para além dos elementos supra mencionados, deverá 
igualmente ser anexado o seguinte: 

 
a. respectivo(s) Auto(s) de Medição 
b. informação acerca da existência. de 

caução/garantia bancária/depósito obrigatório ou 
de retenção. 

 
5) ficam, naturalmente, excepcionadas do âmbito do 

presente despacho as facturas relacionadas com a 
utilização dos Fundos de Maneio; 

 
6) doravante, ficam os serviços vedados de receber 

quaisquer facturas directamente dos fornecedores, 
nos termos do presente despacho, competindo aos 
respectivos dirigentes providenciar para o cabal 
cumprimento desta orientação. 

 
Odivelas, 16 de Julho de 2002 
 

O Presidente da Câmara 
(a) Manuel Varges” 

 
 
 
 
 
 
 

“DESPACHO N.º 115/PRES/2002 
 

ASSUNTO: Cauções - Originais - Tesouraria 
 
Considerando que: 
 
A) com a entrada em vigor do POCAL as garantias 

bancárias, seguros caução ou depósitos obrigatórios 
devem sofrer um tratamento contabilístico adequado, 
ou seja, carecem de contabilização nas respectivas 
contas de ordem; 
 

B) esses documentos, constituindo um eventual direito 
do Município, deverão estar fisicamente guardados 
nos cofres da Tesouraria municipal e não nos 
respectivos processos, prática usual até à data; 

 
C) por outro lado, a tramitação subsequente, mormente 

no que respeita às respectivas libertações, deverá 
ser o mais agilizada possível porquanto, não só 
representam encargos para os adjudicatários, como 
podem incorrer o Município em pagamento de juros; 

 
D) estes desideratos são incompatíveis com os actuais 

circuitos internos pelo que importa, numa óptica de 
racionalização processual e de simplificação 
administrativa, proceder à sua revisão adequando-os, 
não só ao POCAL, como às disposições do ROMO; 

 
E) o determinado no Regulamento Orgânico da Câmara 

Municipal de Odivelas, cuja alínea f) do número 1 do 
art.º 31º atribui à Divisão Financeira competências 
para “assegurar a gestão e controlo das garantias 
bancárias prestadas, quer pelo Município, quer por 
terceiros a favor do Município, no quadro dos 
contratos estabelecidos”; 

 
ASSIM, DETERMINO QUE: 
 
1) todos os originais de garantias bancárias e seguros 

caução que ainda se encontrem válidos deverão ser 
remetidos, no prazo de uma semana, ao DFA/Divisão 
Financeira; 

 
2) esses documentos ficarão guardados no cofre da 

Tesouraria Municipal e serão objecto do adequado 
tratamento contabilístico; 

 
3) os diferentes serviços municipais deverão sempre, 

informar a DFA/Divisão Financeira, para a execução 
de qualquer procedimento relativo a garantias 
bancárias, seguros - caução ou depósitos 
obrigatórios, designadamente reduções, libertações 
ou accionamentos; 
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4) o DFA/DF só procederá a qualquer diligência 
mencionada no número supra após comunicação, 
devidamente fundamentada, de facto e de direito, do 
respectivo serviço proponente da adjudicação; 

 
5) doravante, os originais das cauções deverão sempre 

ser remetidos ao DFA/DF para efeitos do disposto no 
presente despacho. 

 
Odivelas, 16 de Julho de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
(a) Manuel Varges” 

 
 
 

“DESPACHO N.º 117/PRES/02 
 

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

DE FISCALIZAÇÃO E POLÍCIA MUNICIPAL, 
SENHORA DRA. ELIZABETE LUCAS 

 
Por força do estabelecido no artigo 70º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, e genericamente nos artigos 35º e 36º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, e ainda no 
n.º 3 do artigo 29º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho, 
e demais legislação habilitante, delego, pelo presente 
despacho, na Chefe da Divisão de Fiscalização e Polícia 
Municipal, Senhora Doutora Elizabete Lucas, a 
competência para coordenar o Gabinete Municipal de 
Protecção Civil. 
 
Com o objectivo de consecução das atribuições da 
referida unidade orgânica, estabelecidas no artigo 18º do 
ROMO, delego, ainda, as competências que em seguida 
se discriminam: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero 

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

2. Autorizar o gozo e acumuIação 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 71º do Estatuto 
Disciplinar dos Funcionários e Agentes da 
Administração Pública Central Regional e Local; 

 

5. Autorizar a realização de trabalho extraordinário com 
respeito pelos limites impostos pelo n.º 1 do artigo 
27º do Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, bem 
como autorizar a prestação de trabalho nocturno, em 
dias de descanso semanal, complementar e feriados, 
sempre que assim o exija o funcionamento do 
serviço; 

 
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. Propor ao Departamento de Recursos Humanos a 

autorização do abono de vencimento de exercício 
perdido por motivo de doença. bem como o exercício 
de funções que dê lugar à. reversão de vencimento 
de exercício; 

 
9. Solicitar ao Departamento dos Recursos Humanos a 

verificação domiciliária de doença nos termos do art. 
33º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 3 1 de Março, bem 
como mandar submeter funcionários a juntas 
médicas; 

 
10. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

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

 
11. Praticar actos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da minha 
competência decisória; 

 
12. Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir 

os procedimentos administrativos, com o objectivo de 
preparar a minha competência decisória; 

13. A competência para, no âmbito do Gabinete 
Municipal de Protecção Civil, autorizar a realização 
de despesas orçamentadas com a locação e 
aquisição de bens e serviços até ao limite de € 1.250 
(mil duzentos e cinquenta euros), bem como as 
competências atribuídas à entidade pública 
contratante pelo Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
Junho, quanto aos procedimentos adjudicatórios que 
se contenham naquele limite, sempre com respeito 
pela disciplina de execução orçamental estabelecida 
na alínea d), alínea e) e alínea t) do Ponto 2.3.4 do 
POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais), aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 
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22 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99 de 14 de 
Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000 de 2 de 
Dezembro, e o cumprimento estrito do estabelecido 
no Artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
Junho. 

 
As competências agora delegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo delegado. 
 
Poderá ainda o delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o delegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas 
que por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a 
situação existente, enquanto o processo ou assunto não 
lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências delegadas, deverá o 
delegado prestar ao delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir do próximo 
dia 1 de Agosto. 
 
Odivelas, 22 de Julho de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
(a) Manuel Varges” 

 
 
 

“DESPACHO 118/PRES/O2 
 

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

DO SEU GABINETE DE APOIO PESSOAL, SENHORA 
DRA. GRAÇA MARIA NOBRE GUALDINO DIAS TEIXEIRA 

 
Por força do estabelecido no n.º 4 do artigo 73º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, e genericamente nos artigo 35º 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Setembro, bem como no 
Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, aplicável nos 
termos do n.º 6 do artigo 74° da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada. pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, delego, pelo presente despacho, na Chefe do 
Gabinete da Presidência, Senhora Dra. Graça Maria Nobre 
Gualdino Dias Teixeira, a competência para a coordenação 
do Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e 
Protocolo. 
 

Com o objectivo da consecução das atribuições da 
referida unidade orgânica, estabelecidas no Artigo 16.º do 
ROMO, delego, ainda, as competências que em seguida 
se discriminam: 
 
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; 

 
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 71º do Estatuto 
Disciplinar dos Funcionários e Agentes da 
Administração Pública Central Regional e Local; 

 
5. Autorizar a realização de trabalho extraordinário com 

respeito pelos limites impostos pelo n.º 1 do artigo 
27º do Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, bem 
como autorizar a prestação de trabalho nocturno, em 
dias de descanso semanal, complementar e feriados, 
sempre que assim o exija o funcionamento do 
serviço; 

 
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. Propor ao Departamento de Recursos Humanos a 

autorização do abono de vencimento de exercício 
perdido por motivo de doença, bem como o exercício 
de funções que dê lugar à reversão de vencimento de 
exercício; 

 
9. Solicitar ao Departamento de Recursos Humanos a 

verificação domiciliária de doença nos termos do art. 
33º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 3 1 de Março, bem 
como mandar submeter funcionários a juntas 
médicas; 

 
10. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 

livros sujeitos a esta formalidade; 
 
11. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

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

 
12. Praticar actos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da minha 
competência decisória; 

 
13. Autorizar, no âmbito do Gabinete Comunicação, 

Relações Públicas e Protocolo, a realização de 
despesas orçamentadas com a locação e aquisição 
de bens e serviços até ao limite de € 5000 (cinco mil 
euros), bem como as competências atribuídas à 
entidade pública contratante pelo Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de Junho, quanto aos procedimentos 
adjudicatórios que se contenham naquele limite 
sempre com respeito pela disciplina de execução 
orçamental estabelecida na alínea d), alínea e) e 
alínea t) do Ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado pela 
Lei n.º 54-A/99. de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei 
n.º 162/99 de 14 de Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000 de 2 de Dezembro, e o cumprimento estrito 
do estabelecido no Artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de Junho, e ainda a competência para 
autorizar o respectivo pagamento; 

 
14. Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir 

os procedimentos administrativos, com o objectivo de 
preparar o exercício da minha competência decisória; 

 
As competências agora delegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo delegado. 
 
Poderá ainda o delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o delegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas 
que por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a 
situação existente, enquanto o processo ou assunto não 
lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências delegadas, deverá o 
delegado prestar ao delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 22 de Julho de 2002. 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

(a) Manuel Varges” 

 

 

 

 

VEREADORA GRAÇA PEIXOTO 
 

 
 
 

“DESPACHO 05/VGP/02 
 

Por força do estabelecido no artigo 70º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, e genericamente nos artigos 35º e 36º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, e ainda no n.º 
3 do artigo 29º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 
demais legislação habilitante, e ao abrigo do disposto no 
despacho de delegação de competências do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, de 12 de 
Janeiro de 2002, subdelego, pelo presente Despacho, na 
Directora do Departamento de Assuntos Sociais e 
Juventude, Senhora Dra. Alexandra Nunes Esteves Tavares 
de Moura, as competências que me foram delegadas e 
subdelegadas, que serão exercidas no âmbito do 
respectivo Departamento, e que seguidamente se 
discriminam: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero 

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

2. Autorizar o gozo e acumulação de férias e aprovar o 
respectivo plano anual com excepção das referentes 
ao pessoal dirigente sob a sua responsabilidade; 

 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

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

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

 
5. Autorizar a realização de trabalho extraordinário com 

respeito pelos limites impostos pelo n.º 1 do artigo 
27º do Decreto-Lei nº 259/98, de 18 de Agosto, bem 
como autorizar a prestação de trabalho nocturno, em 
dias de descanso semanal, complementar e feriados, 
sempre que o exija o funcionamento do serviço; 

 
6. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas 

de custo neles constantes e a sua conformidade com 
os limites legalmente estabelecidos; 

 
7. Propor a instauração de processos disciplinares; 
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8. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 
livros sujeitos a esta formalidade; 

 
9. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

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

 
10. Praticar actos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da minha 
competência decisória; 

 
11. A competência para, no âmbito do Departamento de 

Assuntos Sociais e Juventude, autorizar a realização 
de despesas orçamentadas com a locação e 
aquisição de bens e serviços até ao limite de € 2.500 
(dois mil e quinhentos euros), bem como as 
competências atribuídas à entidade pública 
contratante pelo Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
Junho, quanto aos procedimentos adjudicatórios que 
se contenham naquele limite, sempre com respeito 
pela disciplina de execução orçamental estabelecida 
na alínea d), alínea e), alínea f) do ponto 2.3.4. do 
POCAL, 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 16º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de 
Junho. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, nesse 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. 
 

O presente Despacho revoga os anteriores Despachos 
02/VGP/02, de 18 de Fevereiro de 2002 e 03/VGP/02, de 
1 de Abril de 2002. 
 
Odivelas, 1 de Julho de 2002 
 

A Vereadora 
(a) Graça Peixoto 

 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

“DESPACHO 
 

LUÍS FILIPE BANITO GAMEIRO, Director do Departamento 
de Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Odivelas, 
no uso das competências em mim subdelegadas pelo 
Vereador Sérgio Constantino Gaspar Lopes de Paiva, 
pelo Despacho nº 07/VSP/2002, ao abrigo do artigo 70º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e nos 
termos do disposto nos artigos 35º a 40º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-lei 
nº 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-lei nº 6/96, de 31 de Janeiro, encontrando-se em 
gozo de férias o Chefe da Divisão de Licenciamento de 
Obras, pelo presente despacho DESIGNO para o substituir 
durante a duração das mesmas, entre 15 de Julho de 
2002 e 2 de Agosto de 2002, a Sra. Engenheira Civil 
Principal Margarida Maria Amaral Isaac Barata Esteves 
Perdigoto, nela igualmente subdelegando, pelo referido 
período, as competências que a seguir se enunciam e que 
serão exercidas no âmbito da referida Divisão: 
 
1. Competências previstas pelo artigo 68º da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro: 
 

a) Assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal, com excepção da dirigida a 
organismos ou entidades públicos; 

 
2. Competências previstas pelo artigo 70º/nº 2 da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro: 
 

a) No quadro do competente mapa, autorizar férias 
e acumulação de férias, com excepção das 
referentes ao pessoal dirigente; 

b) Visar informações, mapas e relatórios de 
assiduidade; 

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

 
3. Competências previstas pelo artigo 70º/nº 3 da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro: 
 

a) Autorizar termos de abertura e encerramento em 
livros sujeitos a essa formalidade, 
designadamente livros de obra; 

b) 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; 

c) Praticar outros actos e formalidades de carácter 
instrumental (direcção de instrução de 
procedimentos) necessários ao exercício da 
competência decisória do delegante. 

 
Odivelas, 12 de Julho de 2002 

O Director do D.G.U. 
(a) Luís Gameiro” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


