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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

1155ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
  

rreeaalliizzaaddaa  eemm  2244  ddee  JJuullhhoo  ddee  22000022  
 
 
 
 

ACTAS 
 

 

 

ACTA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

Acta da 13ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Odivelas, realizada em 26 de Junho de 2002. 

 

(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

ACTA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

Acta da 14ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Odivelas, realizada em 10 de Julho de 2002. 

 

(Aprovada por maioria) 

 
 
 

 

PLANO E ORÇAMENTO 
 

 
 

6ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

Sexta 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 
PARA A ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
Criação de um Fundo de Maneio para a Assembleia 
Municipal, nos termos da informação n.º 49/SEC/CE-2002 
de 2002.07.08, nomeadamente: 
 
“A) As despesas a suportar incluem as do ofício 494-
03/06/02 e ainda as que constam no quadro inscrito na 
alínea B) da presente informação, o que permite uma 
utilização mais flexível do fundo; 
 
B) Criação de um Fundo de Maneio para a Assembleia 
Municipal, no valor de €1.500,00 (mil e quinhentos euros) 
que serão distribuídos pelas quatro rubricas do seguinte 
modo: 
 
Dec.Lei n.º 54-A/99 

POCAL 

Designação Valor 

01.01/02.02.07 Consumos de Secretaria €500,00 

01.01/02.02.09 
Bens não duradouros 

(outros) 
€375,00 

01.01/02.03.07 Representação Autárquica €250,00 

01.01/02.03.11 
Aquisição de Serviços 

(outros) 
€375,00 

 
C) Designação da Senhora Presidente da Assembleia 
Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho Amador 
como responsável do Fundo; 
 
D) A utilização e gestão do Fundo devem obedecer às 
normas e ao regulamento em vigor da Câmara Municipal 
de Odivelas, ambos aprovados na 6ª reunião da C.M.O. 
realizada em 20 de Março de 2002, devendo considerar-
se para o efeito, os pontos 3 e seguintes.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CRIAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO 
PARA A DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO 

 
Criação de um Fundo de Maneio para a Divisão de 
Aprovisionamento no valor de €1.500,00 (mil e quinhentos 
euros), a utilizar na publicação de anúncios de concurso. 
A utilização e regulamento do Fundo de Maneio seguirão 
os critérios já definidos no Regulamento do Fundo de 
Maneio aprovado pela Câmara Municipal de Odivelas na 
6ª reunião ordinária realizada em 20 de Março de 2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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TRANSPORTES E OFICINAS 
 

 
REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 

E MÁQUINAS MUNICIPAIS 
ALTERAÇÃO 

 
Alteração ao Regulamento de Utilização de Viaturas e 
Máquinas Municipais em vigor no Município, a saber: 
 
Deverá ser acrescentado o seguinte artigo: 

 
Artigo 12.º - A 

Responsabilidade de um Condutor por Viatura 
 

1 - Todas as viaturas que sejam distribuídas às várias 
unidades orgânicas em regime de auto-condução, 
deverão ter um responsável pela utilização da referida 
viatura, que deverá ser o auto-condutor que a utiliza 
regularmente (durante o maior período de tempo). 
 
2 - O responsável referido no número anterior deverá 
zelar pelo cumprimento deste regulamento no caso da 
viatura ser utilizada por outrem. 
 
 
O artigo 13.º deverá ser alterado com a introdução de um 
novo n.º 4, passando os n.º 4 e 5 actuais a n.º 5 e 6, 
respectivamente: 

 
Artigo 13.º 

 
4. Sempre que um Auto-condutor transita para outra 
unidade orgânica, a sua auto-condução caduca, devendo 
ser novamente solicitada, caso necessário, a este 
Departamento, pelas entidades referidas no número 
anterior. 
 
 
No artigo 16º n.º 1 é introduzido a seguir a “entidades de 
interesse público” de natureza social. 
 
 
O artigo 27.º deverá passar a ter a seguinte redacção: 

 
Artigo 27º 

Como se procede ao abastecimento 
 

1 - Os veículos municipais serão abastecidos nas 
estações de serviço da empresa com a qual o município 
tem contrato, mediante a apresentação de um cartão 
magnético e a marcação dos quilómetros registados na 
viatura. 
 

2 - Em relação às restantes, o utente da viatura solicitará 
o título necessário para o efeito, devendo ser entregue 
posteriormente o comprovativo do abastecimento na 
Divisão de Transportes e Oficinas. 
 
 
O artigo seguinte deverá ser retirado: 

 
Artigo 29º 

Situação transitória 
 

Na situação transitória, enquanto o sistema de cartões 
não é generalizado, deverá continuar a vigorar o sistema 
de senhas de combustível, com os procedimentos que o 
DTO tem vindo a definir, nomeadamente com o registo 
dos quilómetros nos momentos do abastecimento e a 
renovação dos stocks de senhas, contra a entrega das 
facturas do abastecimento. 
 
Pelo que se publica em anexo o referido regulamento na 
íntegra com as alterações indicadas. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL 
DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

 
Atribuição de apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da 
Póvoa de Santo Adrião, para construção de Igreja e Casa 
Mortuária, no valor de €169.424,40 (cento e sessenta e 
nove euros, quatrocentos e vinte e quatro escudos e 
quarenta cêntimos) correspondente a 30% do custo total 
orçamentado para esta construção, a inscrever na 
proposta de Grandes Opções do Plano e Orçamento para 
o ano de 2003, nos termos da informação n.º 
74/DAS/MR/02 de 2002.07.17. O apoio no valor de 30% 
do custo total da obra de construção só será atribuído 
caso haja garantia de financiamento por parte da 
Administração Central. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 
DESPORTIVO DE ODIVELAS (PADO) 

 
Atribuição, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PADO), sub-
programa A3 - aluguer de instalações desportivas, de 
subsídios no valor total de €17.380,34 (dezassete mil, 
trezentos e oitenta euros e trinta e quatro cêntimos), 
destinados a comparticipar o investimento realizado no 
aluguer de instalações durante a época 2001/2002, nos 
termos da informação n.º 465/DSC/DD/02 de 2002.06.27: 
 

Nome Valor 

Associação de Moradores Casal Novo €1.246,99 

Associação Recreativa Cultural Indo-
Portuguesa 

€538,70 

Associação Residentes Angolanos 
Concelho Odivelas 

€179,57 

 
 
 

Atlético Clube Odivelas €1.047,48 

Clube Académico de Odivelas €1.246,99 

Clube Académico Póvoa €628,49 

Clube Atlético Patameiras €374,10 

Clube Desporto Barcelona 92 €1.246,99 

Ginásio Clube Odivelas €598,56 

Grupo Desportivo Águias da Póvoa €300,00 

Grupo Desportivo Bairro Falcão €1.122,30 

Grupo Desportivo Bons Dias €1.246,99 

Grupo Desportivo Quinta do Pinheiro €317,24 

Grupo Desportivo Recreativo Pomarinho €1.122,30 

Grupo Recreativo Olival Basto €1.075,91 

Judo Clube Odivelas €598,56 

Odivelas Futebol Clube €1.246,99 

Pombais Sport Clube €1.246,99 

Sociedade Recreativa Unidos Botafogo €748,20 

União Desportiva Olival Basto €1.246,99 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 
JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA 

E ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
 

Atribuição de subsídios para material didáctico e fundo de maneio aos Jardins de Infância da rede pública e às Escolas do 
1º Ciclo do Ensino Básico para o ano lectivo 2002/2003, nos termos da informação n.º 457/DSC/DE/SASERE/02 de 05 de 
Julho de 2002, nomeadamente: 
“(...) mantendo os mesmos critérios, mas aumentando os montantes a atribuir por Escola em 4% relativamente ao ano 
transacto, tendo como referência que os valores da inflação divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística relativos ao 
ano de 2001 se situaram nos 4,4% e no ano 2002 (mês de Maio) nos 3,8%. 
 
1 - Subsídio para material didáctico 
 
Este subsídio destina-se à aquisição de jogos, livros infantis, e todo o tipo de materiais que estimulem o desenvolvimento 
cognitivo, facilitem as aprendizagens e favoreçam a fantasia, o jogo simbólico e a criatividade. 
 
Para os Jardins de Infância foi considerado o montante de €363,12 por sala de actividade para a aquisição de material 
didáctico, e um valor adicional de €518,75 como Subsídio de Arranque, para eventuais salas que abram no decorrer do ano 
lectivo 2002/2003. 

 
Subsídio para Material Didáctico dos Jardins de Infância 

 

Salas de 

Actividade 

Subsídio a atribuir por Jardim de Infância 

em Função do Número 

de Salas de Actividade 

Nº de Jardins de Infância 

em Função das 

Salas de Actividade 

Verbas Totais a disponibilizar em função 

do número de Salas de Actividade e do 

n.º de Jardins de Infância Existentes 

1 Sala €363,12 2 €726,24 
2 Salas €726,24 9 €6.536,16 
3 Salas €1.089,36 3 €3.268,08 
4 Salas €1.452,48 2 €2.904,96 

Total €13.435,44 

Obs.: O valor a atribuir por sala de actividade é de €363,12. 
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Nas Escolas do 1º Ciclo é considerado um valor inicial por Escola para aquisição de bens de utilização comum, ao qual 
acresce o valor determinado em função do número de turmas, de acordo com a seguinte fórmula: 
€326,81 + (€108,94 x nº de turmas) 

 
Subsídio para Material Didáctico das Escolas do 1º Ciclo 

 

Número de 

Turmas 

Subsídio a atribuir por Escola em 

Função das Turmas Existentes 

Número de Escolas em 

Função das Turmas Existentes 

Verbas Totais a disponibilizar em função do Número 

de Turmas e do Número de Escolas Existentes 

1 --- --- --- 

2 €544,69 2 €1.089,38 
3 €653,63 1 €653,63 
4 €762,57 3 €2.287,71 
5 --- --- --- 
6 €980,45 4 €3.921,80 
7 €1.089,39 1 €1.089,39 

8 €1.198,33 9 €10.784,97 
9 --- --- --- 

10 €1.416,21 3 €4.248,63 
11 --- --- --- 
12 €1.634,09 3 €4.902,27 
13 --- --- --- 

14 €1.851,97 1 €1.851,97 
15 --- --- --- 
16 €2.069,85 2 €4.139,70 
17 --- --- --- 
18 €2.287,73 1 €2.287,73 

Total €37.257,18 

 
 
2 - Subsídio de Fundo de Maneio 
 
Trata-se de um Subsídio que tem como objectivo fazer face às despesas com a aquisição de materiais de apoio e de 
desgaste rápido, utilizado em contexto de sala de aula, na acção pedagógica directa (papéis, colas, tecidos, tintas, etc.), 
assim como para fazer face às despesas de uso e conservação de equipamentos audiovisuais e informáticos existentes 
nos Estabelecimentos de Ensino. 
 
Para o apoio aos Jardins de Infância foi considerado um valor de €311.25 por sala de actividade. 
 

Subsídio para Fundo de Maneio dos Jardins de Infância 
 

Salas de 

Actividade 

Subsídio a atribuir por Jardim de Infância 

em Função do Número 

de Salas de Actividade 

Nº de Jardins de Infância 

em Função das 

Salas de Actividade 

Verbas Totais a disponibilizar em função 

do número de Salas de Actividade e do 

n.º de Jardins de Infância Existentes 

1 Sala €311,25 2 €622,50 
2 Salas €622,50 9 €5.602,50 
3 Salas €933,75 3 €2.801,25 
4 Salas €1.245,00 2 €2.490,00 

Total €11.516,25 

Obs.: O valor a atribuir por sala de actividade é de €311,25. 
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Para as Escolas do 1º Ciclo foi considerado um valor inicial por Escola para aquisição de bens de utilização comum, 
acrescido de um valor determinado em função do número de turmas que as frequentam, obedecendo à seguinte fórmula: 
155,62 € + (€83,00 x nº de Turmas) 

 
Subsídio para Fundo de Maneio das Escolas do 1º Ciclo 

 

Número de 

Turmas 

Subsídio a atribuir por Escola em 

Função das Turmas Existentes 

Número de Escolas em 

Função das Turmas Existentes 

Verbas Totais a disponibilizar em função do Número 

de Turmas e do Número de Escolas Existentes 

1 --- --- --- 

2 €321,62 2 €643,24 
3 €404,62 1 €404,62 
4 €487,62  3 €1.462,86 
5 --- --- --- 
6 €653,62 4 €2.164,48 
7 €736,62 1 €736,62 

8 €819,62 9 €7.376,58 
9 --- --- --- 

10 €985,62 3 €2.956,86 
11 --- --- --- 
12 €1.151,62 3 €3.454,86 
13 --- --- --- 

14 €1.317,62 1 €1.317,62 
15 --- --- --- 
16 €1.483,62 2 €2.967,24 
17 --- --- --- 
18 €1.649,62 1 €1.649,62 

Total €25.584,60” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 
 

Processo n.º 1.376/LO/GI e Processo n.º 1.377/LO/GI 
Bairro das Sete Quintas, Augi 1 e 2 
 
Alteração à deliberação tomada pela Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas na reunião 17ª 
Reunião Ordinária, realizada em 21 de Agosto de 2001, 
(ver Boletim Municipal das Deliberações e Decisões, n.º 17 de 

2001, página 8) na parte respeitante à compensação por 
área de cedência para equipamento em falta, mediante a 
substituição da compensação em numerário por uma 
compensação em espécie, nos termos das informações 
dos serviços n.os 16/AO/DRLA/02 de 2002.07.15 e 
17/AO/DRLA/02 de 2002.07.17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 
 
 
 

Processo n.º 20.947/L 
FARGUE - Indústria e Comércio de Imóveis, Lda. e Outros 
Bons Dias, Ramada 
 
Proposto, nos termos da informação n.º 82/LG/2002 de 
2002.07.15: 
 
Aprovar a recepção provisória das obras de urbanização 
do loteamento a que se refere o processo n.º 20.947/L. 
 
• Homologar o auto de vistoria constante a fls. 799 e 

800 do referido processo. 
 
• Reduzir as três garantias bancárias emitidas pelo 

Banco Espírito Santo para 10% do valor total 
estipulado para a caução, de acordo com o n.º 4 do 
Artigo 24º do Decreto-Lei n.º 448/91, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 334/95 de 28 de Dezembro, conforme 
indicado a seguir: 
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- garantia n.º 259125, constante a fls. 670, de 
€102.555,29 para €10.255,53; 
 
- garantia n.º 259126, constante a fls. 668, de 
€102.555,31 para €10.255,53; 
 
- garantia n.º 259127, constante a fls. 669, de 
€102.555,31 para €10.255,53; 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

 
 

Processo n.º 197.30/2001/PV-DA/EV 
JUNTA DA FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
Sistemas de Rega 
 
Transferir para a Junta da Freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião a quantia de €8.149,65 (oito mil, cento e quarenta 
e nove euros e sessenta e cinco cêntimos) como 
reembolso da despesa efectuada por esta Junta de 
Freguesia com a aquisição de materiais para 
automatização de sistemas de rega já existentes na 
Póvoa de Santo Adrião, nos termos das informações n.º 
428/DA/DEV/02 de 2002.06.18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
Processo n.º 857/02/OD-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 
Reformulação da Rua Cândido Fernandes de Oliveira 
Odivelas 
 
Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas a 
quantia de €110.092,51 (cento e dez mil, noventa e dois 
euros e cinquenta e um cêntimos) como reembolso da 
despesa efectuada por esta Junta de Freguesia com a 
realização da obra de reformulação da Rua Cândido 
Fernandes de Oliveira, em Odivelas, nos termos da 
informação n.º 214/DOM/LJ/02 de 2002.07.04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

Processo n.º 197.32/2001/FA-DA/EV 
JUNTA DA FREGUESIA DE FAMÕES 
Instalação de sistema de rega automático 
Jardim do Largo da Figueirinha, Bairro Casal Novo, Famões 
 
Transferir para a Junta da Freguesia de Famões a quantia 
de €1.589,71 (mil, quinhentos e oitenta e nove euros e 
setenta e um cêntimos) como reembolso da despesa 
efectuada por esta Junta de Freguesia com a instalação 
do sistema de rega automático no Jardim do Largo da 
Figueirinha, no Bairro do Casal Novo, em Famões, nos 
termos da informação n.º 425/DA/DEV/02 de 2002.06.18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
Processo n.º 197.36/2001/FA-DA/EV 
JUNTA DA FREGUESIA DE FAMÕES 
Instalação de sistema de rega automático 
Jardim do Rossio do Trigache, Bairro do Trigache Norte 
Famões 
 
Transferir para a Junta da Freguesia de Famões a quantia 
de €4.542,58 (quatro mil, quinhentos e quarenta e dois 
euros e cinquenta e oito cêntimos) como reembolso da 
despesa efectuada por esta Junta de Freguesia com a 
instalação de um sistema de rega automático no Jardim 
do Rossio do Trigache, no Bairro do Trigache Norte, em 
Famões, nos termos da informação n.º 431/DA/DEV/02 
de 2002.06.20. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

17ª REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
ALTERAÇÃO DA DATA DE REALIZAÇÃO DA 17ª REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 
 

Alteração da data de realização da 17ª reunião ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, de 21 de Agosto de 
2002, para 28 de Agosto de 2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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MOÇÃO 
 

 
 

“Moção 
 

Pavilhão Gimnodesportivo de Caneças 
 

Tendo em consideração que: 
 
A necessidade, justamente reivindicada, de um Pavilhão 
Gimnodesportivo em Caneças soma já muitos anos, cuja 
história está bem presente na memória da população e, 
em especial, da comunidade educativa, colectividades e 
juventude daquela Freguesia deste Concelho; 
 
Em 1989, quando da inauguração da Escola preparatória, 
foi prometida a sua construção, pelo então Primeiro-
Ministro, mas só seis anos mais tarde, em 1995, foi 
assinado um contrato-programa com o Município de 
Loures com esse objectivo e onde era definida a 
repartição dos respectivos encargos, cabendo à autarquia 
a assumpção de vinte por cento do custo total de 
construção; 
 
Sucessivamente adiado, foi já depois da criação do 
Município de Odivelas, aprovado pela sua Comissão 
Instaladora, em 14 de Maio de 1999, um acordo de 
colaboração, assumindo esta autarquia a 
responsabilidade de comparticipação na construção e 
futura gestão e utilização do equipamento; 
 
Na sequência de inúmeras reclamações e protestos pela 
sua não execução, veio o Governo, através da DREL, 
publicar, em 20 de Outubro passado, o anúncio da 
abertura do concurso público para a construção do 
pavilhão, com um prazo de 60 dias para apresentação de 
propostas e mais 60 dias para adjudicação; 
 
Embora não tenha havido, como seria elementar, 
qualquer comunicação a este Município, tivemos 
conhecimento, através de um fax da DREL, dirigido à 
escola, de que o processo do Pavilhão de Caneças “...se 
encontra a aguardar decisão de adjudicação, não se 
prevendo nesta data quando tal se realizará, dada a 
indisponibilidade financeira que agora se verifica”. 
 
A Freguesia de Caneças, com cerca de 15.000 habitantes 
e uma numerosa população jovem, não possui qualquer 
ginásio ou pavilhão, ao nível do ensino do 2º e 3º ciclos 
do ensino básico ou secundário. 
 
A prática da actividade física e desporto escolar vem cedo 
a ser desenvolvida em condições desadequadas estando 
sempre condicionada às condições climatéricas, em 
completo desrespeito pelas necessidades pedagógicas; 
 
A Câmara Municipal de Odivelas, reunida na sua 15ª 
Reunião Ordinária, em 2002-07-24, delibera: 
 
 
 

Expressar o seu mais profundo descontentamento pela 
decisão de suspensão do processo de construção do 
Pavilhão Gimnodesportivo de Caneças; 
Expressar o seu desagrado por esta medida tomada 
unilateralmente e à revelia da autarquia, parceira neste 
projecto; 
 
Solicitar a reponderação da decisão tomada e a imediata 
continuação do processo, com a adjudicação da obra; 
 
Dar conhecimento desta deliberação ao Governo, à 
escola, às colectividades da Freguesia e aos órgãos de 
Comunicação Social. 
 
Odivelas, 24 de Julho de 2002” 

 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 65° da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro de 2002, dá-se conhecimento 
das seguintes decisões proferidas pelo Sr. Presidente Dr. 
Manuel Varges ao abrigo de competência delegada pela 
Câmara Municipal. 
 
Processo n.º 1671/01 
Concurso Público para a Prestação de Serviços de 
Limpeza e Fornecimento de Consumíveis em instalações 
da Câmara Municipal de Odivelas. 
Despacho: Adjudicação do fornecimento à sociedade 
comercial HIDRODINÂMICA, pelo preço de €382.097, 52 
(trezentos e oitenta e dois mil noventa e sete euros e 
cinquenta e dois cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal. 
Data: 2002-07-03. 
 
Processo n.º 578/PO-DOM 
Empreitada de Estabilização do Talude da Quinta do 
Pinheiro, na Freguesia da Pontinha. 
Despacho: Aprovação de trabalhos a mais no valor de 
€53.877,27 (cinquenta e três mil oitocentos e setenta e 
sete euros e vinte e sete cêntimos), acrescido do IVA à 
taxa legal. 
Data: 2002-07-18. 
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DESPACHO 
 

 
 

DESPACHO N.º 119/PRES/2002 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS NA DIRECTORA 
DO DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, 

SENHORA DRA. PAULA CUNHA 
 

Nos termos do disposto no art.º 70º 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, no art.º 4º do D.L. n.º 
514/99 de 24 de Novembro, que procede à adaptação à 
Administração Local da Lei n.º 49/99 de 22 de Junho e 
art.º 35º a 40º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo D.L. n.º 442/91 de 15 de Novembro, 
alterado pelo D.L. n.º 6/96 de 31 de Janeiro, delego, pelo 
presente despacho, na Directora do Departamento de 
Planeamento Estratégico, Senhora Dra. Paula Cristina da 
Luz Martins da Cunha, as competências que 
seguidamente se discriminam, as quais serão exercidas 
no âmbito do respectivo Departamento, bem como da 
Divisão de Gestão de Projectos Comparticipados: 
 
1. Assinar 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 actual, com excepção das referentes ao 
pessoal dirigente sob 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 art.º 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 art.º 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 feriado, 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.º 33 
do Decreto-lei n.º 100/99 de 31 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, relativos a processos ou a 
documentos constantes de processos arquivados e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, 
com respeito pelas salvaguardadas 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 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 08 de Junho, quanto aos 
procedimentos adjudicatórios que se contenham naquele 
limite, sempre com respeito pela disciplina de execução 
orçamental estabelecida na alínea d), alínea e) e alínea f) 
do Ponto 2.3.4. do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais), aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 
22 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99 de 14 de 
Setembro e pelo Decreto-lei n.º 315/2000 de 2 de 
Dezembro e o cumprimento estrito do estabelecido no 
art.º 16º do Decreto-lei n.º 197/99 de 08 de Junho. 
 
Fica revogado o meu despacho n.º 29/02, de 11 de 
Fevereiro, na parte em que atribui ao Sr. director do 
Departamento Financeiro e de Aprovisionamento 
competências relativas à Divisão de Gestão de Projectos 
Comparticipados, bem como os meus despachos n.os 30 
e 33 de 2002. 
 
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. 
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Poderá ainda o delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, nesse 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 jurídico de 
informar. 
 
As competências agora delegadas poderão, por sua vez, 
ser objecto de subdelegação sempre que tal se justifique 
e com autorização prévia do signatário. 
 
Odivelas, 31 de Julho de 2002 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
(a) Manuel Varges 

 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 
 

DEPARTAMENTO SOCIOCULTURAL 
 

 
 

DESPACHO 
 

Em virtude de me encontrar ausente para gozo de férias, 
de 01/08/02 a 31/08/02, subdelego na Chefe de Divisão 
da Cultura e Património Cultural, Dra. Rita Pinto Freitas 
Montez Melancia Couceiro no período de 02/08/02 a 
16/08/02, 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, 18 de Julho de 2002 
 

O Director do Departamento Sociocultural 
(a) Fernando Lopes 

 
 

DESPACHO 
 

Em virtude de me encontrar ausente para gozo de férias, 
de 01/08/02 a 31/08/02, subdelego na Chefe de Divisão 
da Educação, Dra. Ana Paula Neto de Figueiredo Silva no 
período de 17/08/02 a 01/09/02, 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, 18 de Julho de 2002 
 

O Director do Departamento Sociocultural 
(a) Fernando Lopes 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS 
 

 
 

DESPACHO 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 

Nos termos dos artigos 35º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo e demais legislação 
habilitante e ao abrigo do disposto no despacho de 
subdelegação de competências do Sr. Vereador Carlos 
Pereira Lérias, de 11 de Fevereiro de 2002, subdelego no 
Chefe de Divisão de Estudos e Projectos, Sr. Arq.º 
Orlando Manuel Gomes da Silva, as competências que 
me foram subdelegadas e que serão exercidas no âmbito 
da respectiva Divisão, nos seguintes termos e limites: 
 
1. Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos, dos trabalhadores da Unidade Orgânica e 
ausências ao serviço por pequenos períodos. 
 
2. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade. 
 
3. Justificar faltas, com excepção das referidas no artigo 
71º do Estatuto Disciplinar. 
 
4. Autorizar deslocações em serviço no País, e a 
realização de trabalho extraordinário e prestado em dias 
de descanso semanal e descamo semanal complementar, 
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dentro dos limites legalmente estabelecidos e sempre que 
assim o exija o funcionamento do serviço. 
 
5. Propor a instauração de processos disciplinares. 
 
6. Assinar correspondência e documentos de mero 
expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicas. 
 
7. Competência genérica de gestão e instrução dos 
procedimentos e processos administrativos a cargo dos 
respectivos serviços, devendo tomar todas as medidas 
que visem acelerar a respectiva conclusão e a execução 
das decisões, nelas se incluindo, entre outras, as 
notificações, mandados e pedidos de parecer a entidades 
ou organismos externos e a publicação em edital dos 
actos administrativos, quando obrigatório. 
 
Do exercício das competências subdeIegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as 
informações solicitadas, independentemente do dever 
genérico de informar. 
 
As competências ora subdelegadas poderão, por sua vez, 
ser objecto de subdelegação, sempre que tal se justifique 
e após prévia autorização do ora subdelegante. 
 
Odivelas, 26 de Julho de 2002 
 

O Director de Departamento 
(a) Luís Jorge 

 
 
 

DESPACHO 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 

Nos termos dos artigos 35º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo e demais legislação 
habilitante e ao abrigo do disposto no despacho de 
subdelegação de competências do Sr. Vereador Carlos 
Pereira Lérias, de 11 de Fevereiro de 2002, subdelego, no 
Chefe de Divisão de lnfra-Estruturas e Espaços Urbanos, 
Sr. Eng.º José Manuel Cabral Mateus da Fonseca, as 
competências que me foram subdelegadas e que serão 
exercidas no âmbito da respectiva Divisão, nos seguintes 
termos e limites: 
 
1. Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos, dos trabalhadores da Unidade Orgânica e 
ausências ao serviço por pequenos períodos. 
 
2. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade. 

3. Justificar faltas, com excepção das referidas no artigo 
71º do Estatuto Disciplinar. 
 
4. Autorizar deslocações em serviço no País, e a 
realização de trabalho extraordinário e prestado em dias 
de descanso semanal e descanso semanal 
complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço. 
 
5. Propor a instauração de processos disciplinares. 
 
6. Assinar correspondência e documentos de mero 
expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicas. 
 
7. Competência genérica de gestão e instrução dos 
procedimentos e processos administrativos a cargo dos 
respectivos serviços, devendo tomar todas as medidas 
que visem acelerar a respectiva conclusão e a execução 
das decisões, nelas se incluindo, entre outras, as 
notificações, mandados e pedidos de parecer a entidades 
ou organismos externos e a publicação em edital dos 
actos administrativos, quando obrigatório. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdeIegado prestar ao subdelegante todas as 
informações solicitadas, independentemente do dever 
genérico de informar. 
 
As competências ora subdelegadas poderão, por sua vez, 
ser objecto de subdelegação, sempre que tal se justifique 
e após prévia autorização do ora subdelegante. 
 
Odivelas, 26 de Julho de 2002 

 
O Director de Departamento 

(a) Luís Jorge 
 
 
 

DESPACHO 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 

Nos termos dos artigos 35º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo e demais legislação 
habilitante e ao abrigo do disposto no despacho de 
subdelegação de competências do Sr. Vereador Carlos 
Pereira Lérias, de 11 de Fevereiro de 2002, subdelego no 
Chefe de Divisão de Equipamentos Colectivos, Sr. Eng.º 
António Gomes Mendes Lopes, as competências que me 
foram subdelegadas e que serão exercidas no âmbito da 
respectiva Divisão, nos seguintes termos e limites: 
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1. Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos, dos trabalhadores da Unidade Orgânica e 
ausências ao serviço por pequenos períodos. 
 
2. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade. 
 
3 Justificar faltas, com excepção das referidas no artigo 
71º do Estatuto Disciplinar. 
 
4. Autorizar deslocações em serviço no País, e a 
realização de trabalho extraordinário e prestado em dias 
de descanso semanal e descanso semanal 
complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço. 
 
5. Propor a instauração de processos disciplinares. 
 
6. Assinar correspondência e documentos de mero 
expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicas. 
 
7. Competência genérica de gestão e instrução dos 
procedimentos e processos administrativos a cargo dos 
respectivos serviços, devendo tomar todas as medidas 
que visem acelerar a respectiva conclusão e a execução 
das decisões, nelas se incluindo, entre outras, as 
notificações, mandados e pedidos de parecer a entidades 
ou organismos externos e a publicação em edital dos 
actos administrativos, quando obrigatório. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as 
informações solicitadas, independentemente do dever 
genérico de informar. 
 
As competências ora subdelegadas poderão, por sua vez, 
ser objecto de subdelegação, sempre que tal se justifique 
e após prévia autorização do ora subdelegante. 
 
Odivelas, 26 de Julho de 2002 
 

O Director de Departamento 
(a) Luís Jorge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEPARTAMENTO DOS ASSUNTOS 
SOCIAIS E JUVENTUDE 

 

 
 

DESPACHO 1/DASJ/ATM 
 

No uso das competências subdelegadas pela Senhora 
Vereadora Graça Peixoto pelo Despacho 05/VGP/02 de 1 
de Julho de 2002, e após sua prévia autorização, ao 
abrigo dos artigos 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo e demais legislação 
habilitante, a Directora do Departamento dos Assuntos 
Sociais e Juventude Dra. Alexandra Nunes Esteves 
Tavares de Moura, subdelega, pelo presente Despacho, 
na Chefe de Divisão de Assuntos Sociais, Drª Isabel Maria 
Costa Valentim Ferreira Espada, as competências que a 
seguir se enunciam e que serão exercidas no âmbito da 
respectiva Divisão, nos termos e limites que se 
discriminam: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero 
expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicas; 
 
2. Autorizar Férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos; 
 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4. 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; 
 
5. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
6. A competência para, no âmbito da Divisão Apoio aos 
Assuntos Sociais, 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 nº 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 nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei 
nº 162/99 de 14 de Setembro e pelo Decreto-Lei nº 
315/2000 de 2 de Dezembro, e o cumprimento estrito do 
estabelecido do Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de Junho, 
exceptuando a autorização de pagamento; 
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As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá, ainda, o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, 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 informação escrita 
quinzenal, sobre o desenvolvimento dos processos em 
execução, sem prejuízo do dever genérico de informar. 
 
Pelo presente despacho ratificam-se os actos praticados 
no âmbito das competências aqui subdelegadas desde 1 
de Julho de 2002. 
 
Odivelas, 26 de Julho de 2002 

 
A Directora do Departamento 

dos Assuntos Sociais e Juventude 
(a) Alexandra Tavares de Moura 

 
 
 

DESPACHO 2/DASJ/ATM 
 

No uso das competências subdelegadas pela Senhora 
Vereadora Graça Peixoto pelo Despacho 05/VGP/02 de 1 
de Julho de 2002, e após sua prévia autorização, ao 
abrigo dos artigos 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo e demais legislação 
habilitante, a Directora do Departamento dos Assuntos 
Sociais e Juventude Dra. Alexandra Nunes Esteves 
Tavares de Moura, subdelega, pelo presente Despacho, 
na Chefe de Divisão de Apoio à Juventude, Dr.ª Maria da 
Conceição Veríssimo Franco de Castro Marques, as 
competências que a seguir se enunciam e que serão 
exercidas no âmbito da respectiva Divisão, nos termos e 
limites que se discriminam: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero 
expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicas; 
 
2. Autorizar Férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos; 
 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 

4. 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; 
 
5. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
6. A competência para, no âmbito da Divisão Apoio à 
Juventude, 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 nº 197/99, de 8 de 
Junho, quanto aos procedimentos adjudictaórios 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 nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei 
nº 162/99 de 14 de Setembro e pelo Decreto-Lei nº 
315/2000 de 2 de Dezembro, e o cumprimento estrito do 
estabelecido no artigo 16º do Decreto-Lei nº 197/99 de 8 
de Junho, exceptuando a autorização de pagamento; 
 
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 informação escrito 
quinzenal, sobre o desenvolvimento dos processos em 
execução, sem prejuízo do dever genérico de informar. 
 
Pelo presente despacho ratificam-se os actos praticados 
no âmbito das competências aqui subdelegadas desde 1 
de Julho 2002. 
 
Odivelas, 26 de Julho de 2002 

 
A Directora do Departamento 

dos Assuntos Sociais e Juventude 
(a) Alexandra Tavares de Moura 
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REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE VIATURAS 
E MÁQUINAS MUNICIPAIS 

 
 

SECÇÃO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

ARTIGO 1º 
Âmbito de aplicação 

 
Este Regulamento aplica-se a todos os veículos que forem propriedade do Município de Odivelas ou aos que, por via da 
locação, empréstimo ou outra qualquer figura, implique as responsabilidades do Município pela sua guarda, bom uso e 
manutenção. 

 
 

SECÇÃO II – GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL 
 

ARTIGO 2º 
Gestão centralizada e rentabilizada 

 
1. A gestão da frota municipal será centralizada de forma a serem rentabilizadas as aquisições, as manutenções, as 
reparações e as utilizações. 
 
2. Deverá ser preocupação desta gestão o aumento da proporção de veículos económicos, nos aspectos de preço, custos 
de manutenção e consumo. 
 
3. Compete ao Departamento de Transportes e Oficinas a gestão da frota municipal sob a dependência do membro do 
Executivo Municipal responsável pelo Departamento de Transportes e Oficinas. 

 
 

SECÇÃO III – VEÍCULOS MUNICIPAIS 
 

ARTIGO 3º 
Definição 

 
Entende-se por veículos municipais as motorizadas, triciclos, viaturas ligeiras ou pesadas, de passageiros, mistas ou de 
carga, bem como as máquinas especiais e máquinas de movimentação de terras, definidos nos termos do artigo 1º do 
presente Regulamento. 

 
 

ARTIGO 4º 
Capacidade de circulação 

 
Apenas poderão circular, em serviço do município, as viaturas municipais que: 
 
a) Possuam os documentos legalmente exigíveis; 
 
b) Possuam o certificado de seguro de danos em terceiros ou modalidade superior; 
 
c) Tenham autorização para tal do Departamento de Transportes e Oficinas. 
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ARTIGO 5º 
Classificação de veículos quanto ao estatuto e função 

 
Para efeitos do disposto neste Regulamento, classificam-se os seguintes tipos de veículos: 
 
a) Veículos de representação e atribuição individual; 
 
b) Veículos de atribuição individual; 
 
c) Veículos de serviços gerais; 
 
d) Veículos pesados de passageiros; 
 
e) Veículos pesados de carga; 
 
f) Veículos de serviços especiais; 
 
g) Máquinas para movimento de terras ou outras não especificadas nas alíneas anteriores. 

 
 

ARTIGO 6º 
Definição dos tipos de veículos 

 
Os tipos de veículos nos termos do artigo anterior, definem-se da seguinte forma: 
 
a) Veículos de representação e atribuição individual – viaturas automóveis ligeiras, para uso pessoal e exclusivo do 
Presidente e dos restantes membros do Executivo Municipal, bem como outros veículos de representação que se venham 
a adquirir para utilização em ocasiões solenes; 
 
b) Veículos de atribuição individual - viaturas automóveis ligeiras, para uso pessoal dos directores de Departamento, dos 
chefes de Divisão e dos coordenadores de Departamentos, Divisões ou Gabinetes; 
 
c) Veículos de serviços gerais – motorizadas, triciclos ou viaturas automóveis ligeiras de passageiros, mistas ou de 
mercadorias, para uso indiscriminado dos diversos serviços do município ou excepcionalmente por outras entidades, nos 
termos do artigo 16º deste Regulamento; 
 
d) Veículos pesados de passageiros – viaturas automóveis pesadas de passageiros para uso de serviços municipais ou por 
outras entidades nos termos do artigo 16º deste Regulamento; 
 
e) Veículos pesados de carga – viaturas automóveis pesadas de carga para uso de serviços municipais ou por outras 
entidades nos termos do artigo 16º deste Regulamento; 
 
f) Veículos de serviços especiais – máquinas que se caracterizam por possuírem determinados requisitos técnicos, 
destinando-se por isso a serviços de certa especificidade, podendo ser utilizados pelos serviços municipais ou por outras 
entidades, nos termos do artigo 16º deste Regulamento; 
 
g) Máquinas para movimento de terras ou outros não especificados nas alíneas anteriores – máquinas que se destinam a 
movimentar terras, corte de mato ou compactação de pavimentos, podendo ser utilizados pelos serviços municipais ou por 
outras entidades, nos termos do artigo 16º deste Regulamento. 
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ARTIGO 7º 

Parqueamento 
 

1. Os veículos referidos nas alíneas d), e), f) e g) dos artigos 5º e 6º deverão sempre parquear nas instalações do DTO, 
quando não se encontrarem em serviço, salvo indicação expressa em contrário do Director do Departamento de 
Transportes e Oficinas, sempre que a situação particular o justifique. 
 
2. Os condutores dos veículos referidos na alínea c) dos artigos 5º e 6º poderão ser autorizados a parquear noutro local, 
mediante proposta dos serviços que os requisitaram ao DTO, com parecer deste e aprovação do membro do Executivo 
Municipal, responsável pelo Departamento de Transportes e Oficinas. 
 
3. Os condutores de todos os veículos que não parquearem no DTO deverão indicar à garagem o local normal de 
parqueamento. 
 
4. Os condutores dos veículos referidos nas alíneas a) e b) poderão parqueá-los noutro local, tendo sempre em atenção o 
ponto anterior. 

 
 

SECÇÃO IV – CONDUTORES 
 

ARTIGO 8º 
Capacidade de condução 

 
1. Os funcionários e agentes a exercer funções no Município de Odivelas e prestadores de serviços que estiverem 
habilitados pela licença de condução legalmente exigida podem conduzir os veículos municipais. 
 
2. Os funcionários do Município de Odivelas nos termos do número anterior que não tiverem nenhuma das categorias de 
tractorista, motorista de ligeiros, motorista de pesados, condutores de máquinas pesadas e veículos especiais, motoristas 
de transportes colectivos ou outra categoria de operador de alguma das máquinas municipais, só podem conduzir veículos 
municipais mediante a autorização do membro do Executivo Municipal responsável pelo Departamento de Transportes e 
Oficinas, sendo abrangido pelo regime de auto-condução, previsto no artigo 12º, aplicando-se também os artigos 13º e 14º 
deste Regulamento. 
 
3. Poderá o responsável da garagem solicitar a qualquer condutor, antes de utilizar um veículo municipal, que se sujeite ao 
teste de alcolemia, sem prejuízo de posterior parecer técnico da DGV sobre o assunto. 
 
4. Poderá qualquer funcionário do Município de Odivelas ser proibido circunstancialmente de conduzir uma viatura 
municipal pelo elemento mais responsável presente na garagem, por motivos devidamente fundamentados e claramente 
visíveis, como as aparências de alteração de saúde ou emocional grave, ou aparência de estado de embriaguez (após 
recusa de se sujeitar ao previsto no ponto anterior). 

 
 

ARTIGO 9º 
Condutores 

 
Os funcionários do Município de Odivelas com a categoria de tractorista, motorista de ligeiros, motorista de pesados, 
condutores de máquinas pesadas e veículos especiais, motoristas de transportes colectivos ou outra categoria de operador 
de alguma das máquinas municipais, que não estejam afectos aos gabinetes dos membros do executivo municipal, são 
funcionários pertencentes ao Departamento de Transportes e Oficinas, sob a sua dependência hierárquica, administrativa e 
funcionalmente e a ele devendo participar as ocorrências mensais. 
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ARTIGO 10º 

Responsabilidade dos condutores face ao Código da Estrada 
 

1. Os condutores dos veículos municipais deverão conduzir sempre com a máxima precaução, respeitando rigorosamente 
o Código da Estrada e demais legislação em vigor. 
 
2. Os condutores dos veículos municipais são responsáveis pelas infracções ao Código da Estrada e demais legislação em 
vigor, cometidas no exercício da condução, não se eximindo por via daquela circunstância ao cumprimento das respectivas 
sanções nomeadamente ao pagamento de multas. 
 
3. Os funcionários do Município de Odivelas que conduzam regularmente veículos municipais ou que estejam em vias de o 
fazer aos quais foram aplicadas sanções inibitórias de conduzir, ou foram sujeitos a proibição médica de o fazer, deverão 
de imediato, comunicar esse facto ao Departamento de Transportes e Oficinas. 

 
 

ARTIGO 11º 
Responsabilidade dos condutores face ao veículo municipal 

 
Todo o condutor é responsável pelo veículo municipal que vai conduzir, competindo-lhe: 
 
1. Cumprir as regras do presente Regulamento; 
 
2. Fazer cumprir as revisões e lubrificações periódicas de manutenção indicadas pela Divisão de Transportes e Oficinas; 
 
3. Zelar pela boa conservação do veículo, promovendo a sua lavagem exterior e limpeza interior sempre que necessário; 
 
4. Verificar se o veículo tem a documentação e acessórios necessários para poder circular; 
 
5. Participar de imediato qualquer dano, anomalia ou falta de componentes detectada; 
 
6. Antes de iniciar a condução verificar o nível do óleo, da água e a pressão dos pneus; 
 
7. Entregar diariamente o Boletim de Serviços referido no artigo 21º. 

 
 

ARTIGO 12º 
Regime de auto-condução 

 
Define-se auto-condução como a capacidade de um funcionário do Município de Odivelas, não possuindo nenhuma das 
categorias de tractorista, motorista de ligeiros, motorista de pesados, condutores de máquinas pesadas e veículos 
especiais, motoristas de transportes colectivos ou outra categoria de operador de alguma das máquinas municipais, poder 
conduzir veículos municipais ao serviço do Município. 

 
 

ARTIGO 12.º - A 

Responsabilidade de um Condutor por Viatura 

 
1 - Todas as viaturas que sejam distribuídas às várias unidades orgânicas em regime de auto-condução, deverão ter um 

responsável pela utilização da referida viatura, que deverá ser o auto-condutor que a utiliza regularmente (durante o maior 

período de tempo). 

 

2 - O responsável referido no número anterior deverá zelar pelo cumprimento deste regulamento no caso da viatura ser 

utilizada por outrem. 
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ARTIGO 13º 

Ocorrência da auto-condução 
 

1. A auto-condução poderá ocorrer numa unidade orgânica por necessidade de utilização de mais viaturas que os 
motoristas atribuídos a essa unidade, por impossibilidade de compatibilizar o horário de trabalho da viatura com o horário 
dos motoristas, ou por conveniência para o bom desenrolar do serviço. 
 
2. O funcionário só poderá ser abrangido pelo regime de auto-condução se tiver licença de condução legal, consoante o 
veículo que se proponha conduzir. 
 
3. A auto-condução será desencadeada por solicitação devidamente fundamentada nos termos do número 1 deste artigo, 
do respectivo Director de Departamento, Chefe de Divisão quando não enquadrada em qualquer Departamento ou 
Coordenador de Gabinete, ao Departamento de Transportes e Oficinas, que após prestar os esclarecimentos necessários 
ou promover os procedimentos que se venham a justificar, dará parecer ao membro do Executivo Municipal responsável 
pelo Departamento dos Transportes e Oficinas e que dela decidirá. 
 
4. Sempre que um Auto-condutor transita para outra unidade orgânica, a sua auto-condução caduca, devendo ser novamente 

solicitada, caso necessário, a este Departamento, pelas entidades referidas no número anterior. 

 
5. Só poderá ser autorizada a auto-condução para os veículos referidos nas alíneas a), b) e c) dos artigos 5º e 6º do 
presente Regulamento. 
 
6. O regime da auto-condução implicará ao funcionário abrangido todas as obrigações constantes dos artigos 10º e 11º 
deste Regulamento, podendo no entanto, entregar o Boletim de Serviços semanalmente, se tiver viatura atribuída 
permanentemente. 

 
 

ARTIGO 14º 
Suspensão da autorização de condução 

 
Poderá ser proposta pelo Departamento de Transportes e Oficinas a suspensão ou cancelamento da autorização de 
condução de um funcionário, devidamente fundamentada, ao membro do Executivo Municipal responsável pelo 
Departamento de Transportes e Oficinas, que dela decidirá. 

 
 

SECÇÃO V – ATRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS 
 

ARTIGO 15º 
Utilização dos veículos municipais pelos serviços do Município de Odivelas 

 
1. Serão atribuídas viaturas do tipo referido na alínea a) dos artigos 5º e 6º  aos membros do Executivo do Município de 
Odivelas. 
 
2. Será atribuída uma viatura do tipo referido na alínea b) dos artigos 5º e 6º a cada um dos directores de Departamento, 
chefes de Divisão e coordenadores de Gabinete. 
 
3. Os veículos municipais poderão ser requisitados ao Departamento de Transportes e Oficinas, mediante o preenchimento 
de um formulário normalizado, concebido por este Departamento, denominado Requisição de Transporte, do qual consta o 
Departamento – Divisão – Secção requisitante, o tipo de veículo solicitado, o tipo de serviço a realizar, carga se fôr caso 
disso, os locais da sua execução ou de passagem obrigatória, a data, o horário e no caso de se tratarem de veículos 
referidos na alínea c) dos artigos 5º e 6º do presente Regulamento, se é necessário motorista e em caso negativo qual a 
identidade do auto-condutor. 
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4. Poderá a requisição referida no número anterior ser relativa a períodos prolongados e para a realização de trabalhos de 
natureza diversa e de difícil descrição. Neste caso deverá o director de Departamento, chefe de Divisão que não seja 
enquadrada por Departamento, ou coordenador de Departamento, Divisão ou Gabinete preencher a Requisição de 
Transporte, dando nota do carácter permanente da mesma, ficando dispensado de preencher os dados que não se 
justificarem. 
 
5. No caso de haver necessidade da realização de trabalho extraordinário, por funcionários afectos ao DTO, no 
desempenho das funções referidas em 3 e 4, deverão ser feitas as respectivas previsões e comunicadas com a devida 
antecedência à garagem. 

 
 

ARTIGO 16º 
Utilização dos veículos municipais por entidades exteriores 

 
1. Poderão também requisitar veículos municipais outros órgãos autárquicos, (como as Juntas de Freguesia ), entidades 
públicas deste concelho ou outras entidades de interesse público de natureza social, desportivo ou cultural, de cariz não 
lucrativo. 
 
2. A cedência dos veículos municipais será sempre com condutor, devendo este ser o responsável pelo veículo e quem 
decidirá em última análise dos trabalhos que não puderem ser feitos por incapacidade técnica do veículo, ou por riscos que 
daí advenham para o veículo, condutor ou para terceiros. 
 
3. As entidades externas poderão proceder ao pagamento do serviço através de taxa municipal a definir. 
 
4. Deverão estas solicitações ser sempre canalizadas pelo Serviço municipal que com elas se relaciona, após parecer 
positivo do respectivo membro do Executivo Municipal para o membro que for  responsável pelo Departamento de 
Transportes e Oficinas e, que deverá decidir da atribuição ou não do veículo solicitado, bem como do pagamento da 
respectiva taxa ou não, tendo em conta nomeadamente as necessidades e disponibilidades dos serviços. 
 
5. As entidades externas deverão fazer o preenchimento de um formulário normalizado denominado Requisição de 
Transporte Externo, que deverá constar dos mesmos dados da requisição referida no artigo anterior, com as devidas 
adaptações, devendo neste caso não constar a opção sem motorista ou operador. 
 
6. Poderão ser cedidos a título definitivo veículos municipais às Juntas de Freguesia, com transferência do Registo de 
propriedade após decisão do Executivo Municipal. 

 
 

ARTIGO 17º 
Substituição de veículos 

 
Sempre que possível a garagem fornecerá ao serviço ou auto-condutor utente de viatura sinistrada ou avariada uma viatura 
semelhante e com as mesmas funcionalidades ou próximas. 

 
 

ARTIGO 18º 
Subaproveitamento 

 
1. Considera-se que um veículo está em regime de subaproveitamento quando após ser satisfeita pelo DTO a Requisição 
referida no número 4 do artigo 15º do presente Regulamento, um veículo não atingir por vários dias a quilometragem diária 
normal para o seu funcionamento. 
 
2. No caso referido no número anterior, deverá o DTO informar a unidade orgânica utente e em caso de persistência da 
situação propor ao membro do Executivo Municipal responsável pelo Departamento de Transportes e Oficinas um 
reajustamento na atribuição dos veículos. 
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SECÇÃO VI – PROCEDIMENTOS DE CONTROLE 

 
ARTIGO 19º 

Registo, cadastro e codificação 
 

1. O Departamento de Transportes e Oficinas manterá um ficheiro actualizado, em suporte informático, com o cadastro de 
cada viatura ou máquina municipal, ao serviço do município. 
 
2. O Departamento de Transportes e Oficinas atribuirá a cada veículo um número de frota, de acordo com as características 
da viatura, código que permitirá identificar a viatura perante todos os serviços municipais. 

 
 

ARTIGO 20º 
Identificação dos veículos 

 
1. Os veículos municipais, de forma geral, serão identificados com os seguintes distintivos: 
 
a) Veículos correspondentes às alíneas b) dos artigos 5º e 6º do presente Regulamento, uma placa metálica identificativa 
do proprietário do veículo, afixada no pára choques ou na grelha frontal. O número de frota da viatura deve ser afixado no 
tablier da viatura do lado esquerdo. 
 
b) Veículos correspondentes à alínea c) dos artigos 5º e 6º do presente Regulamento, veículos ligeiros de pequeno porte, 
uma placa metálica identificativa do proprietário do veículo, afixada no pára choques ou na grelha frontal. O número de 
frota da viatura deve ser afixado no tablier da viatura do lado esquerdo. Serão afixados dois finos filetes autocolantes, 
laterais, com as duas cores do município, nos dois lados do veículo. 
 
c) Veículos correspondentes à alínea c) dos artigos 5º e 6º do presente Regulamento, veículos ligeiros de grande porte 
como os “todo o terreno”, furgões ou viaturas ligeiras de mercadorias, devem ter os filetes referidos no número anterior bem 
como dois pequenos logotipos do município nas chapas das portas da frente. O número de frota da viatura deve ser afixado 
no tablier da viatura do lado esquerdo. 
 
d) Veículos correspondentes às alíneas e), f) e g) dos artigos 5º e 6º do presente Regulamento, serão afixados emblemas 
autocolantes com o logotipo do município e número da frota nas portas laterais. 
 
e) Veículos correspondentes à alínea d) dos artigos 5º e 6º do presente Regulamento, poderão ser colocados dísticos 
alusivos à sua função ou a publicitar o Município de Odivelas, para além de emblemas autocolantes com o logotipo do 
município. 
 
2. Outros veículos, de qualquer tipo que pelas suas funções específicas se justifique, poderão também ter decoração 
alusiva. 

 
 

ARTIGO 21º 
Boletim de Serviços 

 
Todos os condutores dos veículos municipais deverão entregar diariamente à garagem o Boletim de Serviços, um 
formulário normalizado, devidamente preenchido, entre outros, com os seguintes dados: 
 
a) Nome legível do condutor; 
 
b) Identificação do veículo, matrícula e n.º de frota; 
 
c) Serviço requisitante; 
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d) Quilómetros e horas de entrada e saída; 
 
e) Tipo e quantidades de carga ou de trabalhos realizados. 
 
2. Os condutores abrangidos pelo regime de autocondução deverão proceder em conformidade com o n.º 5 do artigo 13º. 

 
 

ARTIGO 22º 
Acidentes 

 
1. Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por acidente qualquer ocorrência com um veículo municipal de que 
resultem danos materiais e/ou corporais.  
 
2. Compete à Divisão de Transportes e Oficinas a averiguação detalhada dos acidentes na prossecução dos seguintes 
objectivos: 
 
a) Minimizar custos; 
 
b) Obter indemnizações; 
 
c) Atribuir responsabilidade civil; 
 
d) Detectar indícios de responsabilidade disciplinar; 
 
e) Prevenir a ocorrência de futuros acidentes. 
 
3. Os funcionários municipais que para isso forem solicitados devem prestar à Divisão de Transportes e Oficinas toda a 
colaboração necessária para o apuramento dos factos esclarecedores referentes ao ponto anterior. 
 
4. Em caso de acidente deverá sempre o condutor da viatura municipal ter o seguinte procedimento: 
 
a) Preenchimento no local do acidente da Declaração amigável de acidente automóvel, com o outro interveniente; 
 
b) Preenchimento pelo condutor do veículo municipal da Participação interna de acidente, nos termos de formulário 
normalizado a ser fornecido pela Divisão de Transportes e Oficinas, que juntamente com a fotocópia do documento referido 
na alínea anterior deverá ser presente à garagem no dia útil imediatamente seguinte à ocorrência do acidente; 
 
c) Obtenção no momento e no local do acidente de dados dos intervenientes e todos os elementos necessários ao 
completo preenchimento dos documentos citados nas alíneas anteriores, bem como identificação de testemunhas. 
 
5. O condutor do veículo municipal deverá solicitar a intervenção dos representantes da autoridade sempre que: 
 
a) O terceiro não apresente documentos da sua identificação, da viatura ou da Companhia de Seguros; 
 
b) O terceiro se ponha em fuga sem se identificar, devendo ser logo anotados todos os dados que permitam a sua posterior 
identificação, nomeadamente a matrícula do seu veículo; 
 
c) O terceiro manifeste comportamento perturbado pelo álcool ou por qualquer outra razão anormal; 
 
d) O terceiro não queira assinar a Declaração amigável de acidente automóvel. 
 
6. O Departamento de Transportes e Oficinas apresentará ao membro do Executivo Municipal responsável pelo 
Departamento de Transportes e Oficinas, um parecer sobre os factos apurados, fundamentando o arquivo da Participação 
interna de acidente ou a abertura de processo de inquérito ou disciplinar em casos graves de falta de zelo ou situações de 
descuido repetido. 
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ARTIGO 23º 

Participação de avaria 
 

1. Quando é detectada uma avaria deve ser preenchida pelo condutor de veículos municipais um modelo normalizado a ser 
fornecido pelo DTO denominado Requisição à Oficina, ficando o veículo desde logo entregue à recepção da oficina se a 
avaria for considerada por esta impeditiva de continuar a circular. 
 
2. Se o veículo puder continuar a circular sem agravamento dos danos ou perigosidade para a condução, deverá ser 
programada a intervenção para um dia próximo, devendo ser informado o condutor e o serviço utente caso não seja 
possível desencadear o procedimento previsto no artigo 18º. 
 
3. Se o veículo não puder deslocar-se à garagem em razão da avaria, deverá o seu condutor, com a maior brevidade, 
avisar a garagem que promoverá o seu reboque. 

 
 

ARTIGO 24º 
Participação de furtos 

 
No caso de ocorrer o furto de um veículo municipal, ou de qualquer acessório, deve o seu condutor participar de imediato à 
garagem por telefone, confirmando posteriormente por escrito com relatório circunstanciado de que conste o dia, a hora, o 
local, identificação de testemunhas e outros dados que possam contribuir para o esclarecimento dos factos. 

 
 

ARTIGO 25º 
Manutenção preventiva 

 
Os condutores dos veículos municipais em circulação são responsáveis por alertar a garagem da aproximação do momento 
das revisões e lubrificações periódicas definidas pela Divisão de Transportes e Oficinas. 

 
 

SECÇÃO VII – ABASTECIMENTO 
 

ARTIGO 26º 
Veículos abastecidos pelo combustível municipal 

 
Apenas podem ser abastecidos pelo combustível municipal os veículos municipais ou os veículos alugados que se 
encontrem ao serviço do município. 

 
 

ARTIGO 27º 
Como se procede ao abastecimento 

 
1 - Os veículos municipais serão abastecidos nas estações de serviço da empresa com a qual o município tem contrato, 

mediante a apresentação de um cartão magnético e a marcação dos quilómetros registados na viatura. 

 

2 - Em relação às restantes, o utente da viatura solicitará o título necessário para o efeito, devendo ser entregue 

posteriormente o comprovativo do abastecimento na Divisão de Transportes e Oficinas. 

 
 

ARTIGO 28º 
Limites nos locais de abastecimento 

 
Os veículos municipais referidos nas alíneas e), f) e g) dos artigos 8º e 9º deverão abastecer-se apenas nas estações 
indicadas pelo Departamento de Transportes e Oficinas. 
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SECÇÃO VIII – VIATURAS ALUGADAS 

 
ARTIGO 29º 

Estatuto das viaturas alugadas 
 

Enquanto existirem viaturas alugadas a preencher as necessidades do Município, consideram-se como as viaturas 
referidas na alínea c) dos artigos 6º e 7º, para efeitos do disposto do presente Regulamento. 

 
 

ARTIGO 30º 
Aplicação do Regulamento 

 
Às viaturas alugadas aplica-se o disposto nos artigos 2º, 4º, 5º alínea c), 6º alínea c), 7º, 10º, 11º (pontos 1-6), 12º, 13º, 14º, 
15º, 18º, 19º ponto 2, 22º, 24º, 26º, 29º e 30º do presente Regulamento.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


