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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 
 

11..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  1111  ddee  JJaanneeiirroo  ddee  22001111  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTOS DE PESAR 
 

 
 

MALANGATANA 
 

“Malangatana é uma daquelas personalidades a que os 
povos dão naturalmente a sua afectividade e presta com 
justiça a sua admiração. 
 
Malangatana é uma referência do povo de Moçambique e 
é também uma referência do povo Português, aliás, as 
exposições das obras de Malangatana tiveram em Portugal 
sempre uma grande repercussão sendo também 
vastamente reconhecido o seu trabalho educativo junto 
das crianças, no quadro da cidadania e, obviamente, das 
artes plásticas. 
 
Mas deve aqui ser assinalado e destacar-se que 
Malangatana não é só um nome de grande significado para 
o Povo de Moçambique e de Portugal, na verdade toda a 
cidadania Lusófona, em todos os cinco continentes, 
conhece e respeita Malangatana. É por isso que neste 
momento sentimos que há toda uma vasta nação 
Lusófona que chora o seu desaparecimento. 
 
É por isso também que enviamos os nossos mais sentidos 
votos de pesar à família de Malangatana e a todo o povo 
de Moçambique. 
 
O Partido Socialista propõe que a Câmara Municipal de 
Odivelas envie à família de Malangatana, à Embaixada de 
Moçambique em Portugal e ao Governo de Moçambique 
as sentidas condolências neste momento de dor e pesar. 
 
A Presidente da Câmara e os Vereadores do Partido 
Socialista.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

VÍTOR ALVES 
 

“Ao recordar hoje, Vítor Alves está-se a prestar uma 
elevada homenagem a um Capitão de Abril, escritor de 
uma das páginas mais belas, nunca é demais referi-lo, da 
história contemporânea de Portugal.  
 
Memória que está perpetuada no Posto de Comando do 
Movimento das Forças Armadas, espaço museológico cuja 
dinamização, valorização e gestão é realizada todos os dias 
pela Câmara Municipal de Odivelas.   
 
O ministro da Defesa, Augusto Santos Silva, considerou 
Vítor Alves um dos mais valorosos oficiais militares a 
quem a democracia portuguesa muito deve. “O país deve-
lhe muito na preparação do Movimento das Forças 
Armadas, de que foi um destacado líder, e na realização da 
operação da qual resultou o fim da ditadura do Estado 
Novo. Esteve empenhado na transição de Portugal para 
uma democracia pluralista e europeia. Foi um participante 
sempre activo em múltiplas causas cívicas e um divulgador 
dos ideais democráticos especialmente junto da 
juventude”.  
 
“Vítor Alves foi uma figura de Abril da primeira e de 
todas as horas. É um dia bastante triste. Perdi um dos 
meus melhores amigos e o país perdeu um cidadão de 
primeira, que tudo arriscou para que a democracia e a 
liberdade vigorassem em Portugal", escreveu Vasco 
Lourenço. 
 
Membro da direcção permanente do Movimento das 
Forças Armadas, teve uma participação fundamental na 
feitura do programa do Movimento das Forças Armadas.  
 
Sobre ele escreveu Otelo Saraiva de Carvalho: “Foi um 
homem de extrema importância para o movimento, foi 
comigo até ao fim. Enquanto dirigente do MFA, foi um 
camarada de grande moderação, um diplomata.  
Foi o responsável por sugerir que a Junta de Salvação 
Nacional tivesse na linha da frente generais e não capitães: 
Achava que ia parecer uma coisa terceiro-mundista, que 
não dava um sinal positivo ao país e ao mundo ocidental, 
que os generais passavam uma imagem de maior 
tranquilidade. E foi assim que surgiram os nomes de 
Spínola e Costa Gomes, entre outros. Procurava sempre 
pôr água na fervura quando alguém queria tomar atitudes 
repentinas. Sejamos realistas! Era a frase dele. E os seus 
argumentos acabavam por nos convencer. Era um 
diplomata, um gentleman”. 
 
A sua vida militar no antigo ultramar, onde permaneceu 
11 anos, foi realizada em Moçambique e Angola. 
 
Fez vários estágios e cursos militares e em 1969 foi-lhe 
atribuído o Prémio Governador-Geral de Angola pelo 
trabalho desenvolvido no campo das actividades 
socioeconómicas em prol das populações africanas.  
Desempenhou diversos cargos ministeriais e teve uma 
assinalável participação na vida política nacional. 
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Da vida cívica destaca-se a sua participação na fundação 
da Associação 25 de Abril, sendo um dos primeiros sócios 
e era presidente do Conselho da Presidência. 
 
Foi alvo de diversas condecorações. Destacamos: 
 
-A Medalha de Mérito Militar  
-A Medalha de Comportamento Exemplar de Prata 
-A Grã-Cruz da Ordem da Liberdade  
 
O Partido Socialista de Odivelas presta sentida 
homenagem à memória de Vítor Alves, manifesta 
profundo pesar pelo seu falecimento, e endereça, os mais 
sentidos votos de condolência à sua família e amigos. 
 
A Presidente da Câmara e os Vereadores do Partido 
Socialista.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

JOSÉ MOURINHO -  TREINADOR DO ANO 
 

“O Desporto enquanto fenómeno social é cada vez mais 
uma área de enorme visibilidade pública não deixando 
ninguém indiferente, em qualquer parte do mundo. 
Veículo de liberdade entendido por uns, meio de controlo 
de massas por outros, não deixa no entanto de ser uma 
forma clara de manifestação de um povo e de uma nação 
para a afirmação de uma sociedade, ideia ou intenção. 
 
O futebol – em particular – tornou-se, até pela exposição 
pública e mediática que o rodeia, também uma forma de 
manifestação cultural. 
 
Foi neste contexto que o futebol mundial, no seu conceito 
mais lato de competição e ao mais alto nível desportivo, 
teve ontem o seu espaço de festa, convívio e gala, 
transformando um simples momento na afirmação dos 
valores da mestria e da celebração dos melhores. Ontem, 
em Zurique, a Gala Internacional da FIFA, a estrutura de 
topo a nível mundial, homenageou e reconheceu aos 
olhos do mundo, que não apenas futebolístico, os atletas 
(masculino e feminino), o treinador e equipa (11 do ano). 
 
Na corrida estava um Homem, polémico e nem sempre 
consensual, umas vezes tido como arrogante, outras como 
“emotivo”, por certo um Homem que nos habituou a 
marcar a diferença, dentro e fora do campo, controverso 
pela forma emocional e vibrante como vive e “adivinha” o 
futebol, como pensa e antevê esse fenómeno. Falamos 
naturalmente de José Mourinho. Português. Foi ele, foi ele 
o escolhido e eleito Treinador do Ano, um galardão pela 
primeira vez instituído pela FIFA, num ano em que no 

plano desportivo venceu o Campeonato, Taça de Itália e 
Liga dos Campeões Europeus. 
 
A sua prestigiadíssima carreira, apesar de não muito longa, 
enquanto treinador principal, ficou ontem, com a 
atribuição de tal galardão, mais enriquecida. Mas também 
nós portugueses ficámos mais enobrecidos! Por tudo o 
que fez, quer na época desportiva terminada, quer ao 
longo dos últimos anos, onde sempre “chegou, viu e 
venceu”, este prémio é mais do que merecido, sendo por 
isso de enorme justiça, sobretudo pelo enorme 
reconhecimento público internacional. Fruto de uma 
enorme vontade e determinação, José Mourinho, é 
sinónimo de trabalho, rigor e liderança. 
 
Método, disciplina e organização são ainda divisas e 
atributos amplamente reconhecidos por todos aqueles que 
no tempo foram, no âmbito do futebol, lidando com José 
Mourinho. 
 
E se duvidas restassem, o “Special One”, no momento da 
consagração, fez questão de se afirmar na língua mãe da 
pátria Lusitana. 
 
Desta forma, a Presidente da Câmara Municipal e os 
Vereadores do Partido Socialista propõem o Voto de 
Congratulação ao treinador português, José Mourinho, 
pelo alcance da distinção de Treinador do Ano. ” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

1.ª Alteração Orçamental, nos termos dos Mapas anexos à 
informação n.º Interno/2011/218, de 2011.01.07 e que 
farão parte integrante da acta da presente reunião: 
 
A 1.ª Modificação Orçamental de 2011, reveste o carácter 
de Alteração Orçamental e pretende, essencialmente, 
regularizar a dívida orçamental de projectos transitados 
para o corrente ano. Para além destes foram considerados, 
na sequência da aprovação em Sessão de Assembleia 
Municipal da autorização para contratação de um 
Empréstimo de Curto Prazo, até ao montante de 
2.500.000,00 Euros (dois milhões e quinhentos mil euros), 
os movimentos orçamentais para reflectir o mesmo no 
Orçamento e GOP’s 2011.  
 
Deste modo Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 4.619.252,56 Euros (Quatro milhões seiscentos e 
dezanove mil duzentos e cinquenta e dois euros e 
cinquenta e seis cêntimos), verificando-se um aumento 
das despesas de capital no valor de 502.849,12 Euros 
(Quinhentos e dois mil oitocentos e quarenta e nove euros 
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E doze cêntimos) por contrapartida de um decréscimo de 
igual montante ao nível das despesas correntes, conforme 
quadro seguinte: 
 

Modificação Despesa 
(Quadro Síntese) 

 Inscrições/ 
Reforços 

Diminuições/ 
Anulações 

Total de Despesas Correntes 446.686,02 949.535,14 

Total de Despesas de Capital 4.172.566,54 3.669.717,42 

Total Geral 4.619.252,56 4.619.252,56 

(un: euros)” 
 
A Modificação à Receita totaliza 2.499.900,00 Euros (Dois 
milhões quatrocentos e noventa e nove mil e novecentos 
euros), verificando-se uma manutenção do total das 
receitas correntes e de capital, conforme quadro síntese 
abaixo: 
 

Modificação Receita 
(Quadro Síntese) 

 Inscrições/ 
Reforços 

Diminuições/ 
Anulações 

Total de Despesas Correntes 0,00 0,00 

Total de Despesas de Capital 2.499.900,00 2.499.900,00 

Total Geral 2.499.900,00 2.499.900,00 

(un: euros)” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

RENOVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE CONTRATO 
 

Renovação extraordinária do contrato a termo resolutivo 
certo do assistente técnico Jorge Miguel Moreira Andrade, 
por mais dois anos, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2010/13175, de 2010.12.17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

PESSOAL NÃO DOCENTE 
OPÇÃO GESTIONÁRIA E PRÉMIOS DE DESEMPENHO 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas exarado na informação n.º 
Interno/2010/13356, de 2010.12.29, de autorização da 
alteração de posicionamento remuneratório por via da 
opção gestionária e da atribuição dos prémios de 
desempenho referente a pessoal não docente, de acordo 
com o proposto na informação acima mencionada. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 

EMPRÉSTIMO A CURTO PRAZO 
 

 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CURTO PRAZO 
 

Autorização da contratação de Empréstimo de Curto 
Prazo no montante de 2.500,000,00 Euros, para fazer face 
a necessidades pontuais de Tesouraria, ao Banco 
Santander Totta, S.A., nas condições constantes do 
Relatório da Comissão de Análise para a Contratação de 
Empréstimo de Curto Prazo, anexo à informação n.º 
Interno/2011/303, de 2011.01.10, e aprovação do 
conteúdo da minuta das cláusulas contratuais apresentadas 
pelo Banco Santander Totta S.A., com vista à celebração 
do contrato definitivo e respectiva remessa para 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas. 

 
 

“CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO A 
CURTO PRAZO 

NA MODALIDADE DE CONTA CORRENTE 
 

Entre: 
 
1° BANCO SANTANDER TOTTA, S.A., com sede na 
Rua Áurea, no 88, 1100-063 Lisboa e com o Capital Social 
de 620.104.983,00 €, matriculado na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 500 844 321 de 
pessoa colectiva, representado pelos procuradores abaixo 
identificados, adiante designado abreviadamente por 
BANCO; 
 
e 
 
2° MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectivo n.º 
504293125, representada por Exma. Senhora Susana de 
Fátima Carvalho Amador, na qualidade de Presidente do 
Município e investido dos poderes necessários para a 
vincular neste acto, adiante designado abreviadamente por 
BENEFICIÁRIO, 
 
é celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato 
de abertura de crédito por conta corrente que se regerá 
pelas cláusulas seguintes, as quais foram, cada uma, 
ajustadas e aceites pelos outorgantes que, deste modo, 
afastam do presente contrato a qualificação e natureza de 
‘contrato de adesão’: 

 
Cláusula 1ª 

(Enquadramento) 
 

1. De acordo com o procedimento do concurso e 
proposta apresentada foi adjudicado pelo 
BENEFICIÁRIO ao BANCO crédito, sob a forma de 
abertura de crédito na modalidade de conta corrente. 
 
2. O presente contrato de abertura de crédito encontra-se 
englobado nos termos do procedimento de consulta e 
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proposta apresentada pelo BANCO, para contratação de 
empréstimo de curto prazo para o ano de 2011, aprovado 
pela Assembleia Municipal em sessão de 1ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, dia 11 de 
Janeiro de 2011, nos termos e em conformidade com o 
determinado na alínea d) do n.º 2 do artigo 53° da Lei no 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, e do n.º 7 do artigo 38° da 
Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, conforme certidão da 
acta que se anexa 

 
Cláusula 2ª 

(Montante e forma de utilização) 
 

1. A presente abertura de crédito tem o limite de € 
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil Euro) e 
destina-se a ser usada por uma ou mais vezes pelo 
BENEFICIÁRIO como fundo de maneio de apoio à 
tesouraria. 
 
2. A referida conta corrente será movimentada por crédito 
e débito da conta de depósitos à ordem abaixo indicada, 
aberta em nome do BENEFICIÁRIO. 
 
3. Durante a vigência do contrato, o BANCO pode 
suspender a utilização do saldo remanescente ainda não 
utilizado, se entender conveniente proceder à reavaliação 
do risco de crédito da operação, podendo interromper 
definitivamente essa utilização se a conclusão for negativa. 
 
4. A correspondência trocada entre o BANCO e o 
BENEFICIÁRIO, os avisos de crédito e de débito, as 
notas de lançamento, os extractos de conta e demais 
documentos comprovativos das utilizações ou emanados 
por força da execução deste contrato, farão prova 
suficiente dos montantes disponibilizados pelo BANCO 
ao BENEFICIÁRIO ao abrigo da presente abertura de 
crédito, nos termos e para os efeitos do artigo 50º do 
Código de Processo Civil. 

 
Cláusula 3ª 

(Prazo e amortização) 
 

1. O presente contrato é celebrado para vigorar até 10 de 
Janeiro de 2012. 
 
2. O BENEFICIÁRIO fica obrigado a amortizar 
integralmente o montante em divida na data do 
vencimento do presente contrato, vencendo-se e 
tornando-se imediatamente exigíveis, sem dependência de 
qualquer outra formalidade, todas as obrigações dele para 
si decorrentes. 
 
3. A antecipação total ou parcial da amortização desta 
abertura de crédito não implica qualquer penalização para 
o BENEFICIÁRIO. 

 
 
 
 

Cláusula 4ª 
(Juros) 

 
1. Sobre o capital em divida a cada momento serão 
contados juros a uma taxa variável correspondente à 
média aritmética simples das cotações diárias da 
EURIBOR para três meses do mês de calendário anterior 
àquele em que tenha lugar a sua aplicação inicial ou 
revisão, arredondada à milésima, acrescida de 2,50 % p.a., 
a qual será revista na mesma periodicidade da do prazo a 
que se reporta o indexante. 
 
2. Os juros serão liquidados e pagos trimestral e 
postecipadamente. 
 
3. Para o primeiro período de juros a taxa nominal (TN) é 
de 3,536 % e a taxa anual efectiva (TAE), calculada nos 
termos do artigo 4º do Decreto-Lei 220/94, de 23 de 
Agosto, é de 3,583 %. 

 
Cláusula 5ª 

(Mora e incumprimento) 
 

1. O BANCO poderá resolver de imediato o presente 
contrato sempre que disposição legal ou convencional lhe 
atribua tal faculdade. 
 
2. As partes convencionam que o BANCO poderá 
resolver de imediato o presente contrato, sem prejuízo de 
disposição legal que igualmente o permita, nas seguintes 
situações: 
 
2.1. Mora no cumprimento ou incumprimento do 
BENEFICIÁRIO de qualquer obrigação para ele 
emergente do presente contrato. 
 
2.2. O BENEFICIÁRIO deixar de cumprir 
pontualmente quaisquer obrigações contraídas perante o 
BANCO ou sociedades do grupo financeiro a que este 
pertence. 
 
3. A resolução é válida e produz os seus efeitos com a 
comunicação ao BENEFICIÁRIO feita nos termos 
deste contrato. 
 
4. A resolução do contrato pelo BANCO, com 
fundamento em qualquer uma das situações estabelecidas 
nos parágrafos anteriores, confere-lhe o direito a exigir ao 
BENEFICIÁRIO o imediato e integral pagamento 
daquilo que lhe for devido por força deste contrato. 
 
5. Sem prejuízo do referido nos parágrafos anteriores, em 
caso de mora por parte do BENEFICIÁRIO serão 
devidos juros moratórios calculados à taxa de juro 
remuneratório convencionada acrescida da sobretaxa 
máxima legal, que neste momento é de 4%, sobre todo o 
montante em divida. 
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Cláusula 6ª 
(Comunicação à Central de Responsabilidades de 

Crédito) 
 

O BANCO comunicará à Central de Responsabilidades 
de Crédito no Banco de Portugal, as responsabilidades em 
nome do BENEFICIÁRIO, decorrentes do presente 
contrato de abertura de crédito e, em nome dos garantes 
(fiadores/avalistas), os montantes das garantias prestadas a 
favor do BANCO. 

 
Cláusula 7ª 

(Despesas e honorários) 
 

1. As despesas resultantes da celebração e execução deste 
contrato são da exclusiva responsabilidade do 
BENEFICIÁRIO. 
 
2. São igualmente da responsabilidade do 
BENEFICIÁRIO as despesas judiciais e extrajudiciais, 
incluindo honorários de Advogado e Solicitador, que o 
BANCO tenha de fazer para assegurar ou obter o 
pagamento dos seus créditos. 

 
Cláusula 8ª 

(Conta o movimentar) 
 

1. As quantias mutuadas ao abrigo desta abertura de 
crédito serão creditadas pelo BANCO na conta de 
depósitos à ordem n.º 0000.41368861001, domiciliada no 
Balcão de DCE Odivelas, de que o BENEFICIÁRIO é 
titular. 
 
2. O BANCO fica desde já autorizado a efectuar na 
referida conta todos os débitos resultantes para o 
BENEFICIÁRIO da presente abertura de crédito, bem 
assim como a proceder a eventuais correcções de 
lançamentos sempre que tal se mostre necessário, 
comprometendo-se este a provisionar a conta para o 
efeito na data dos respectivos vencimentos. 
 
3. A falta de provisão dos fundos necessários ao 
pagamento das prestações nas datas previstas será 
considerada como incumprimento do contrato imputável 
ao BENEFICIÁRIO. 
4. Em caso de insuficiente provisionamento desta conta, 
poderá o BANCO reter e utilizar todos e quaisquer 
valores depositados em contas abertas junto de si em 
nome do BENEFICIÁRIO, independentemente da 
verificação dos requisitos da compensação legal, 
aplicando-os na regularização das prestações em mora. 

 
Cláusula 9ª 

(Endereços e comunicações) 
 

1. Todos os avisos, declarações e comunicações entre as 
partes serão efectuados por escrito, dirigidos para os 
seguintes domicílios de cada destinatário: 
 
 

1.1. BANCO 
Morada: Rua do Ouro n.º 88, 1100-063 Lisboa 
 
1.2. BENEFICIÁRIO 
Morada: Paços do Conselho - Quinta da Memória, Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas. 
Fax: 219331747 
 
2. Os endereços acima indicados poderão ser alterados 
por comunicação escrita dirigida à outra parte, só 
produzindo a alteração efeitos após recepção pelo 
destinatário. 
 
3. Todas as comunicações em execução deste contrato 
podem ser feitas por telecópia ou correio electrónico, 
sendo prova da sua concretização o comprovativo emitido 
pelo equipamento de expedição. 

 
Cláusula 10ª 

(Pressupostos da abertura de crédito) 
 

O BENEFICIÁRIO obriga-se a cumprir pontualmente 
as obrigações por ele assumidas no presente contrato, 
declarando estar ciente de que as informações por ele 
prestadas para a obtenção deste crédito e a assunção do 
compromisso de integral cumprimento das condições ora 
contratadas foram condições decisivas para o BANCO 
deliberar esta abertura de crédito. 

 
Cláusula 11ª 

(Cessão de Créditos) 
 

Verificando-se o incumprimento das obrigações 
assumidas pelo BENEFICIÁRIO, poderá o BANCO 
ceder a terceiro o crédito emergente do presente contrato, 
caso em que o BENEFICIÁRIO consente que o 
BANCO entregue ao cessionário os documentos e outros 
meios probatórios do crédito que estejam na sua posse e 
autoriza o BANCO a revelar ao terceiro cessionário as 
informações, elementos e factos respeitantes às relações 
do BENEFICIÁRIO com o BANCO respeitantes ao 
crédito cedido. 

 
Cláusula 12ª 

(Estipulação da lei e do foro) 
 

O presente contrato rege-se pela lei portuguesa e para 
resolução dos pleitos que dele possam emergir é 
escolhido, com expressa renúncia a qualquer outro, o foro 
da Comarca de Lisboa. 
 
Feito em Odivelas, aos 17 de Janeiro de 2011, em dois 
exemplares, ficando cada outorgante com um original. 
 
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 
Por Procuração 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
A Presidente” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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NOMEAÇÕES 
 

 
 

PROPOSTA N.º 1/PRES/2011 
NOMEAÇÃO DE HERNÂNI SILVINO VILELA BOAVENTURA 

 
Provimento do Dr. Hernâni Silvino Vilela Boaventura no 
cargo de Director Municipal de Gestão e Administração 
Geral, pelo período de três anos, ao abrigo do disposto no 
n.º 1 do artigo 8.º A do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de 
Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, nos termos e condições constantes da proposta n.º 
1/PRES/2011, datada de 5 de Janeiro de 2011. 
 
(Aprovado por escrutínio secreto, com sete votos a favor e 
dois votos contra) 

 
 
 

PROPOSTA N.º 2/PRES/2011 
NOMEAÇÃO DE LUÍS MANUEL DA CONCEIÇÃO JORGE 

 
Provimento do Engenheiro Luís Manuel da Conceição 
Jorge no cargo de Director Municipal de Ordenamento e 
Intervenção Territorial, pelo período de três anos, ao 
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 8.º A do Decreto-Lei 
n.º 93/2004, de 20 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
104/2006, de 7 de Junho, nos termos e condições 
constantes da proposta n.º 2/PRES/2011, datada de 5 de 
Janeiro de 2011 
 
(Aprovado por escrutínio secreto, com sete votos a favor e 
dois votos contra) 

 
 
 
 

CONSTITUIÇÃO DE EQUIPAS 
 

 
 

PROPOSTA N.º 3/PRES/201 
CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA DE PROJECTO DE 
RECONVERSÃO URBANA DE ÁREAS CRÍTICAS 

 
Criação da Equipa de Projecto de Reconversão Urbana de 
Áreas Criticas, equipa que será flexível e terá por base um 
grupo de técnicos, respectivas funções e coordenação pelo 
período de três anos conforme o seguinte:  
 
Arq. Nuno Neves Coordenador de Projecto da EPRUAC; 
Quatro técnicos Superiores na área do Urbanismo/ 
Arquitectura; 
Um Técnico Superior na área Jurídica, com 
conhecimentos nas áreas do Ambiente e Ordenamento do 
Território; 
Três Técnicos Superiores na área de Engenharia Civil do 
Ambiente, sanitarista e Ordenamento do Território; 
Um Técnico Superior na área de Arquitectura Paisagista; 

Um Técnico Superior na área de Economia Urbana, 
Gestão de Projectos/Processos de planeamento e 
participação pública; 
Um Técnico Superior na área da Geografia Urbana, 
Planeamento e Sistema de Informação Geográfica; 
Três Assistentes Técnicas e Administrativas, nos termos e 
condições constantes da proposta n.º 3/PRES/2011, 
datada de 6 de Janeiro de 2011 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA N.º 4/PRES/2011 
CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA DE PROJECTO DO PLANO 

DIRECTOR MUNICIPAL, PROJECTOS ESPECIAIS E ENERGIA 
 

Criação da Equipa de Projecto do Plano Director 
Municipal, Projectos Especiais e Energia, equipa que será 
flexível e terá por base um grupo de técnicos, respectivas 
funções e coordenação pelo período de três anos 
conforme o seguinte: 
 
Arq. Luís Grave chefe de Projecto da EPPDMPEE, 
equiparado a Chefe de Divisão; 
Três técnicos superiores nas áreas de urbanismo e 
arquitectura; 
Um técnico superior na área de arquitectura paisagista; 
Dois técnicos superiores nas áreas de cartografia e redes 
infraestruturais; 
Um técnico superior na área jurídica do ambiente e 
ordenamento do território; 
Dois Técnicos superiores nas áreas de geografia e 
sociologia do planeamento; 
Dois técnicos superiores para gestão de processos de 
planeamento estratégico e participação pública; 
Quatro técnicos superiores nas áreas dos sistemas de 
informação geográfica e programação; 
Um técnico superior na área de Engenharia; 
Dois assistentes técnicos, nos termos e condições 
constantes da proposta n.º 4/PRES/2011, datada de 6 de 
Janeiro de 2011 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIAR DA RAMADA 
 

 
 

CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES Á ARSLVT 
 

Protocolo de cedência de instalações para funcionamento 
da Unidade Saúde Familiar da Ramada, a celebrar entre o 
Município de Odivelas e a Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), nos termos da 
minuta de protocolo (abaixo publicada) anexa à 
informação n.º Interno/2011/121, de 2011.01.05, que 
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também foi aprovada, de acordo com o proposto na 
referida informação. 

 
“Protocolo 

 
O Município de Odivelas, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, Quinta da Memória, Odivelas, pessoa 
colectiva com o n.º 504293125, representado pela sua 
Presidente Susana de Fátima Carvalho Amador, 
Licenciada em Direito, casada, natural da Freguesia de 
Alagoa, Concelho de Portalegre, com domicílio 
profissional nos Paços do Concelho, Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, Quinta da Memória, Freguesia e 
Concelho de Odivelas. 
 
E 
 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo (ARSLVT), aqui representada por …. 
 
Considerando que: 
 
Em 11 de Outubro de 2010, o Município de Odivelas, na 
qualidade de arrendatário e os Senhores Henrique Tavares 
Camacho, portador do cartão de cidadão com o n.º de 
identificação civil 04783982, e número de documento 
1zz1, emitido pela República Portuguesa, e NIF n.º 
146747240, natural da Freguesia e Concelho de Aljustrel e 
mulher, Maria Lucinda Correia Tavares Camacho, 
Portadora do BI n.º 5766554, emitido em 12/3/2004, 
pelos SIC de Lisboa, NIF n.º 130411221, natural da 
Freguesia de Paços, Concelho de Sabrosa, celebraram os 
Segundos, na qualidade de proprietários e legítimos 
possuidores, um Contrato de Arrendamento que teve por 
objecto as fracções designadas pelas letras “B”, e “E”, 
melhor identificadas no contrato de arrendamento anexo 
ao presente protocolo, sitas nas escadinhas Vasco Santana, 
n.º 2, na Ramada; 
 
As referidas fracções destinam-se à instalação dos serviços 
da arrendatária e de outras entidades que a arrendatária 
por força do negócio jurídico tenha que assegurar a sua 
instalação.  
A Unidade de Saúde Familiar (USF) da Ramada, irá 
funcionar em conformidade com a Acta de Reunião 
aprovada em 13 de Setembro de 2010.  
 
As obras de adaptação efectuadas nas fracções onde irá 
funcionar a USF da Ramada já se encontram em fase de 
conclusão, tendo ficado estabelecido entre os outorgantes, 
que o Município assumiria as despesas decorrentes dos 
consumos de água e electricidade durante a fase da obra e 
até à sua conclusão, ficando a ARSLVT responsável por 
estas últimas após o inicio do funcionamento da referida 
USF. 
 
Nestes termos, é celebrado o presente Protocolo o qual se 
regerá pelas Cláusulas seguintes:  

 
 

Clausula Primeira 
 

Pelo presente protocolo o Município de Odivelas cede a 
utilização das lojas designadas pelas letras “B”, 
correspondente à sub-cave, do prédio urbano sito na Rua 
Comandante Sacadura Cabral, lote 32, localidade Terra da 
Mina, Freguesia da Ramada, Concelho de Odivelas, 
inscrita na matriz predial urbana sob o art.º n.º 2062, das 
referidas Freguesias e Concelho, sob a ficha 637, com o 
alvará de licença de utilização, n.º 383, emitido pela 
Câmara Municipal de Loures, em 11 de Agosto de 1995, e 
com certificação energética e de ar interior, n.º CER: 
CE0000018718833, emitida em 11/09/2009, e “E” 
correspondente à sub-cave Esq., do prédio urbano sito na 
Rua Comandante Sacadura Cabral, lote 31 localidade 
Terra da Mina, Freguesia da Ramada, Concelho de 
Odivelas, inscrita na matriz predial urbana sob o art.º n.º 
2061, das referidas Freguesias e Concelho, sob a ficha 701, 
com o alvará de licença de utilização, n.º 381, emitido pela 
Câmara Municipal de Loures, em 11 de Agosto de 1995, e 
com certificação energética e de ar interior, n.º CER: 
CE0000018719430, emitida em 11/09/2009, à 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, para no locado ser instalada a USF da Ramada.  

 
 

Clausula Segunda 
 

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo (ARSLVT) assume o pagamento das despesas 
inerentes aos consumos de água e electricidade, relativos 
às fracções supra identificadas, bem como todas as demais 
despesas inerentes do funcionamento da Unidade de 
Saúde Familiar da Ramada (USF), com excepção do 
pagamento referente à renda do locado. 
 
 
Odivelas, ………de …………………………de 2011 

 
 

Pelo Município de Odivelas 
A Presidente da Câmara Municipal 

 
 

__________________________________ 
Susana de Carvalho Amador 

 
 

Pela Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo 

 
____________________________________” 

 
(Aprovado por maioria) 
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CONTRATO DE COMODATO 
 

 
 

CONTRATO DE COMODATO PARA CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES À 
ACSDA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOCIAL E 

DESPORTIVA DA ARROJA 
 

Contrato de comodato a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a ACSDA – Associação Cultural Social e 
Desportiva da Arroja, através do qual é comodatada uma 
fracção autónoma (Loja) designada pela letra “A” 
correspondente ao piso -1 Esquerdo, do prédio urbano 
designado “Lote 2”, sito na Rua Dr. Amato Lusitano, na 
freguesia de Odivelas, descrito, na Conservatória do 
Registo Predial de Odivelas sob a ficha 4472 A, da 
freguesia de Odivelas e inscrita na matriz predial urbana 
sob o artigo 12330 A, da Freguesia de Odivelas, com o 
valor patrimonial de €82.681,00 (oitenta e dois mil, 
seiscentos e oitenta e um euros), de acordo com o 
proposto na informação n.º interno/2011/00125, de 
2011-01-05, e nos termos da minuta de contrato anexa à 
informação. 

 
 

“Contrato de Comodato                     Nº 000/DP/0000 
 

ENTRE  
 
O Município de Odivelas, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675 
Odivelas, pessoa colectiva com o nº 504 293 125, 
representado pela Presidente da Câmara Municipal, 
Susana de Fátima de Carvalho Amador, casada, natural da 
Freguesia de Alagoa, Concelho de Portalegre, portadora 
do BI nº 7740330, emitido em 21-02-2000, pelos SIC de 
Lisboa, com domicilio profissional na Quinta da Memória, 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, adiante designado por 
Comodante, 
 
e 
 
ACSDA – Associação Cultural Social e Desportiva da 
Arroja, com sede na Rua Amélia Rey Colaço, nº 4, 2º 
Esq., Arroja, Freguesia de Odivelas, com o número de 
pessoa colectiva 507 519 574, neste acto representada por 
_______________, _________, natural da Freguesia de 
_________, Concelho de _________, portador do B.I. nº 
________, emitido em _________, pelos SIC de 
__________, residente na ___________, adiante 
designada por Comodatária, 
 
é celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato, o 
qual se rege pelas cláusulas seguintes e, no que for omisso, 
pela legislação aplicável: 

 
Cláusula 1ª 

 
O Comodante é proprietário e legítimo possuidor da 
fracção autónoma (Loja) designada pela letra “A” 

correspondente ao piso -1 Esquerdo, do prédio urbano 
designado “Lote 2”, sito na Rua Dr. Amato Lusitano, na 
freguesia de Odivelas, descrito, na Conservatória do 
Registo Predial de Odivelas sob a ficha 4472 A, da 
freguesia de Odivelas e inscrita na matriz predial urbana 
sob o artigo 12330 A da Freguesia de Odivelas, com o 
valor patrimonial de €82.681,00 (oitenta e dois mil, 
seiscentos e oitenta e um euros).  

 
Cláusula 2ª 

 
Pelo presente contrato é comodatada a fracção 
identificada na Cláusula 1ª, destinando-se esta única e 
exclusivamente à prossecução das atribuições da 
Comodatária. 

 
Cláusula 3ª 

 
O presente contrato é celebrado pelo prazo de cinco anos 
renovável, salvo se qualquer das partes o denunciar com 
aviso prévio de 180 dias relativamente à data do seu 
termo. 

 
Cláusula 4ª 

 
1 - A Comodatária poderá proceder às obras que 
considere úteis e necessárias à prossecução dos fins a que 
se destina a fracção comodatada, desde que previamente 
autorizadas, por escrito, pelo Comodante. 
 
2 – A Comodatária obriga-se a proceder às obras de 
reparação e conservação da fracção comodatada. 

 
Cláusula 5ª 

 
1 - As despesas de funcionamento, designadamente água, 
electricidade, limpeza, seguro de recheio, contribuições 
condominiais, telefone e internet são da responsabilidade 
da Comodatária. 

 
Cláusula 6ª 

 
1 - Findo o contrato a fracção comodatada será restituída 
em bom estado de conservação ao Comodante e sem 
direito a qualquer indemnização à Comodatária pelas 
obras por esta realizadas.  
 
2 – A Comodatária poderá levantar as benfeitorias, apenas 
no caso de não provocar detrimento do imóvel, não tendo 
direito a haver o valor delas no caso contrário. 

 
Cláusula 7ª 

 
Para resolução dos litígios emergentes do presente 
contrato será competente o Tribunal da Comarca de 
Loures, com expressa renúncia a qualquer outro. 
 
O presente contrato é feito em duas vias, ficando um 
exemplar em poder de cada uma das partes. 
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Isento/sujeito a Imposto de Selo ao abrigo_________ do 
Código do Imposto de Selo 
 
Odivelas,         de Janeiro de 2011 
 
O Comodante                                          A Comodatária” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO ADICIONAL DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E O 
MUNICÍPIO DA RIBEIRA GRANDE DE SANTIAGO, 

CIDADE VELHA, CABO VERDE 
 

Protocolo Adicional de Cooperação a celebrar entre o 
Município de Odivelas, o Centro de Formação para o 
Sector Alimentar e o Município da Ribeira Grande de 
Santiago, Cidade Velha, Cabo Verde, de acordo com o 
proposto na informação n.º interno/2010/12880, de 
2010-12-10, nos termos da minuta de protocolo anexa à 
informação. 

 
 

“Protocolo Adicional de Cooperação 
 

Entre: 
 
O Município de Odivelas, Pessoa Colectiva n.º 504 293 
125, com sede nos Paços do Concelho – Quinta da 
Memória, na Rua Guilherme Gomes Fernandes, em 
Odivelas, representado pela Presidente da Câmara 
Municipal, Dr.ª Susana de Fátima de Carvalho Amador, 
doravante designado por Primeiro Outorgante; 
 
O Centro Formação Profissional para o Sector Alimentar, 
Pessoa Colectiva nº 506 024 717, com sede na Av. 25 de 
Abril, n.º 22, na Pontinha, Concelho de Odivelas, 
representado pela Directora, Dr.ª Maria Fernanda Fitas 
Cordeiro Henriques Tomás, doravante designado como 
Segundo Outorgante; 
 
O Município da Ribeira Grande de Santiago, Pessoa 
Colectiva nº 352 213 990, com sede Rua do Calhau, Caixa 
Postal 001, Cidade Velha, Ilha de Santiago, Cabo-Verde, 
representado por Manuel Monteiro de Pina, Presidente da 
Câmara Municipal, doravante designado por Terceiro 
Outorgante; 
 
E no âmbito da promoção dos ideais da Lusofonia, é 
celebrado e reciprocamente aceite o presente Protocolo 
Adicional, ao abrigo do Acordo de Geminação e de 
Cooperação entre o Município de Odivelas, de Portugal e 
o Município da Ribeira Grande de Santiago, de Cabo 
Verde, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 

Cláusula 1ª 
 

O Segundo Outorgante compromete-se a prestar serviços 
de Formação Profissional nas áreas de Turismo e 
Restauração a formandos oriundos do Município da 
Ribeira Grande de Santiago; 

 
Cláusula 2ª 

 
As condições de acesso ao estabelecimento do Segundo 
Outorgante são fixadas por este e comunicadas ao 
Terceiro Outorgante que, com base nessas, procederá à 
selecção dos discentes; 

 
Cláusula 3ª 

 
Os serviços referidos no ponto anterior serão fornecidos, 
de acordo com cada situação concreta, numa das duas 
seguintes modalidades: 
 
Deslocando-se à Ribeira Grande de Santiago pessoal 
docente do Centro Formação Profissional para o Sector 
Alimentar; 
Deslocando-se pessoal discente da Ribeira Grande de 
Santiago a Odivelas, nas instalações do Centro Formação 
Profissional para o Sector Alimentar; 

 
Cláusula 4ª 

 
No decorrer da formação, a alimentação de quem se 
desloca – formandos ou formadores – ficará a cargo 
Terceiro Outorgante; 

 
Cláusula 5ª 

 
Cabe ao Primeiro Outorgante, providenciar o alojamento 
e o transporte dos discentes entre o local de alojamento e 
o estabelecimento de ensino, durante o período lectivo; 

 
Cláusula 6ª 

 
As deslocações dos formandos entre o Município da 
Ribeira Grande de Santiago e Portugal, serão da 
responsabilidade do Terceiro Outorgante; 

 
Cláusula 7ª 

 
As deslocações – viagens, alojamento e transporte interno 
entre local de alojamento e estabelecimentos de ensino – 
dos formadores entre Portugal e o Município da Ribeira 
Grande de Santiago, serão da responsabilidade do 
Terceiro Outorgante; 

 
Cláusula 8ª 

 
Será criado um Grupo de Avaliação Pedagógica, cujo 
objectivo consiste no acompanhamento da actividade de 
cada um dos discentes, composto por um representante 
de cada um dos ora Outorgantes; 
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Cláusula 9ª 
 

O Primeiro Outorgante fica obrigado à coordenação de 
Grupo de Avaliação Pedagógica bem como à remessa para 
os restantes outorgantes da informação produzida pelo 
mesmo. 

 
Cláusula 10ª 

 
Cada iniciativa específica a realizar no âmbito do presente 
Protocolo Adicional deverá ser mutuamente acordada e a 
respectiva estrutura de custos analisada de per si. 
 
Celebrado em _________, a ___ de ___________ 2010 
 
O Município de Odivelas 
___________________________ 
 
Centro de Formação Profissional para o Sector Alimentar 
___________________________ 
 
Município da Ribeira Grande de Santiago 
___________________________” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS 
 

 
 

PROTOCOLO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO 
DE ODIVELAS E O CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO 

SECTOR ALIMENTAR DA PONTINHA 
 

Protocolo de Parceria a celebrar entre o Município de 
Odivelas e o Centro de Formação Profissional do Sector 
Alimentar da Pontinha, de acordo com o proposto na 
informação n.º interno/2010/13412, de 2010-12-30, e nos 
termos da minuta anexa à informação. 

 
 

“PROPOSTA DE 
 

Protocolo de colaboração entre o Município de Odivelas e 
o Centro de Formação Profissional para o Sector 

Alimentar para a cedência de utilização das instalações 
municipais, sitas no Centro de Exposições de Odivelas, 

Rua Fernão Lopes, em Odivelas, 
 

Entre: 
 
O Município do Odivelas, pessoa colectiva n.º 504293125, 
com sede nos Paços do Concelho, Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas, 
representada pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho Amador, 
adiante designado por Município, 
 

E 
 
O Centro de Formação Profissional para o Sector 
Alimentar (CFPSA), pessoa colectiva n.º 506024717, com 
sede na Avenida 25 de Abril, n.º 32-B, 1675-015 Pontinha, 
representada pela Senhora Directora do CFPSA, Maria 
Fernanda Fitas Cordeiro Henriques Tomás, adiante 
designado como CFPSA. 
 
 
Considerando que: 
 
• Os micros, pequenos e médios empresários, de todos 

os sectores de actividade, devem reforçar e 
desenvolver as competências na área de Gestão 
Empresarial; 

 
• O Município de Odivelas reconhece que a melhoria 

de competências dos empresários constitui um 
instrumento fundamental ao desenvolvimento 
económico local; 

 
• O CFPSA dispõe, no âmbito do Programa “Iniciativa 

Formação para Empresários” de uma oferta de 
acções que promove a optimização de metodologias e 
processos de modernização e inovação ao nível da 
Gestão. 

 
É celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo 
de colaboração que se rege pelas disposições constantes 
das cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1.ª 

 
O Município é dono e legítimo proprietário das 
instalações sitas no Centro de Exposições de Odivelas, 
Rua Fernão Lopes, em Odivelas.  

 
Cláusula 2.ª 

 
O Município autoriza o CFPSA a utilizar, a título gratuito, 
o espaço actualmente disponível (incluindo o respectivo 
equipamento) que faz parte integrante das instalações 
municipais citadas, na cláusula anterior, durante os dias 
úteis, em período pós-laboral (18h/22horas) entre 1 de 
Fevereiro a 31 de Julho de 2011, sem prejuízo da 
necessária coordenação com o Município. 

 
Cláusula 3.ª 

 
O CFPSA compromete-se a assegurar no espaço citado na 
cláusula 1.ª, a implementação de um plano de acções de 
formação na área das Competências em Gestão – Nível 
Base, com base no programa Iniciativa Formação para 
Empresários (Portaria n.º 183/2010), da responsabilidade 
do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, 
dirigida a empresários cujas empresas empreguem um 
número de trabalhadores inferior ou igual a 100. 

 
 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano XII - N.º 1 25 de Janeiro de 2011 19 

 

Cláusula 4.ª 
 

A utilização, pelo CFPSA, do espaço acima mencionado, 
obriga este a:  
 
• Assegurar a realização da oferta formativa, 

seleccionada pelo Município; 
 
• Garantir que os utilizadores das instalações 

municipais citadas fazem boa e cuidada utilização, 
participando, no prazo máximo de 24 horas, ao 
Município quaisquer danos que ocorram durante o 
período em que a utilização seja afecta; 

 
• Caso ocorram quaisquer danos nas instalações ou 

equipamentos, e se mostre que os mesmos decorrem 
de incorrecta ou imprudente utilização, o CFPSA 
deve assumir a responsabilidade e os encargos dai 
resultantes; 

 
• Colaborar com o Município na divulgação da oferta 

formativa, junto dos interessados; 
 
• No final de cada acção de formação profissional, 

disponibilizar a cada formando, que obtenha 
assiduidade e aproveitamento, um certificado de 
participação e aproveitamento; 

 
• Cobrar um valor de inscrição de € 250,00 (duzentos e 

cinquenta euros) a cada participante sendo efectuado 
o respectivo reembolso após concluída com 
aproveitamento a respectiva formação. 

 
Cláusula 5.ª 

 
Durante o período em que o respectivo espaço esteja 
cedido ao CFPSA, correm por conta do Município os 
encargos decorrentes da sua utilização, nomeadamente os 
referentes a consumo de água e electricidade. 

 
Cláusula 6.ª 

 
O Município e o CFPSA comprometem-se a trocar entre 
si informação útil à execução deste protocolo de 
colaboração, nomeadamente, dados estatísticos sobre a 
procura da oferta formativa em causa, salvaguardando a 
confidencialidade das declarações prestadas pelos 
formandos. 

 
Cláusula 7.ª 

 
O Município e o CFPSA devem nomear um responsável 
para a coordenação e acompanhamento do presente 
protocolo de colaboração, sendo estes os interlocutores da 
respectiva execução. 

 
 
 
 

Cláusula 8.ª 
 

O Município e o CFPSA concordam que qualquer das 
partes pode publicitar a existência e os termos do presente 
protocolo de colaboração. 

 
Cláusula 9.ª 

 
O presente protocolo de colaboração pode vir a ser 
alterado ou aditado a qualquer momento, por vontade 
consensual de ambas as partes, sendo válido até ao dia 31 
de Julho de 2011. 

 
Cláusula 10.ª 

 
Caso algum dos intervenientes não cumpra o disposto no 
presente protocolo, poderá, a todo o tempo, o outro 
interveniente denunciar o presente protocolo, cessando de 
imediato os seus efeitos. 

 
Cláusula 11.ª 

 
Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação 
e aplicação do presente protocolo de colaboração serão 
resolvidos de comum acordo, entre ambas as partes.  
 
Odivelas, ___ de Janeiro de 2011 

 
A Presidente do Município de Odivelas 

________________________ 
(Dr.ª Susana Amador) 

 
A Directora do Centro de Formação do Sector Alimentar 

________________________ 
(Dr.ª Fernanda Fitas)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CARREIRA URBANA DE PASSAGEIROS 
 

 
 

VOLTAS VERTENTE SUL (LINHA AZUL) 
 

Protocolo a celebrar entre o Município de Odivelas e a 
Rodoviária de Lisboa S.A., para criação de uma carreira 
urbana de passageiros, denominada “Voltas Vertente Sul 
(linha azul)”, num trajecto circular entre o Interface do 
Senhor Roubado, passando pelo Bairro do Vale do Forno, 
Bairro da Encosta da Luz, atravessando o viaduto em 
direcção à Feira do Silvado, Tesouraria da Câmara 
Municipal de Odivelas, Centro Comercial Oceano, Centro 
de Saúde de Odivelas e, novamente, Interface do Senhor 
Roubado, nos termos da minuta de protocolo anexa à 
informação n.º Interno/2011/84, de 2011.01.04, que 
também foi aprovada, de acordo com o proposto na 
referida informação. 
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“PROTOCOLO PARA A CRIAÇÃO DE UMA CARREIRA 
URBANA DE PASSAGEIROS “VOLTAS VERTENTE SUL” 

(“Linha Azul”) 
 
Entre:  
 
Município de Odivelas, pessoa colectiva número 
504293125, representada pela Sra. Presidente da Câmara, 
Sra. Dra. Susana Carvalho Amador, doravante designado 
MO; 
 
e 
 
Rodoviária de Lisboa S.A., pessoa colectiva número 503 
418 455, com o capital social de 8.000.000 de euros, 
integralmente realizado e registado, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (antiga 
matrícula n.º 5540) e sede na Avenida do Brasil n.º 45, 1º 
andar, em Lisboa, 1749-053 Lisboa, representada pelo 
Presidente do seu Conselho de Administração, Sr. Dr. 
António Manuel Lupi Corrêa de Sampaio, doravante 
designada apenas por RL, conjuntamente designadas por 
“Partes”. 
 
 
E CONSIDERANDO QUE: 
 
A) As Partes pretendem criar uma carreira urbana de 
passageiros circular, provisória, com ponto de partida e 
chegada ao Interface do Senhor Roubado, com percurso 
por Vale do Forno de acordo com os requisitos e tarifário, 
constantes do corpo e do anexo deste protocolo; 
 
B) Os municípios dispõem de atribuições no domínio dos 
transportes e comunicação, de acordo com a alínea c) do 
nº 1 do art. 13º da Lei 159/99 de 14 de Setembro; 
 
C) É da competência dos órgãos municipais o 
planeamento, gestão e a realização de investimentos no 
domínio da rede de transportes regulares urbanos e 
regulares locais que se desenvolvam exclusivamente na 
área do Concelho, ao abrigo das alíneas b) e c) do art. 18.º 
da Lei 159/99 de 14 de Setembro; 
 
D) Compete às câmaras municipais apoiar ou 
comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a 
actividades de interesse municipal, de natureza social, 
cultural, desportiva, recreativa ou outra, ao abrigo da 
alínea b) do n.º 4 do art. 64.º da Lei 169/99 de 18 de 
Setembro, com a redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 11 
de Janeiro; 
 
E) A RL é concessionária de carreiras no Concelho de 
Odivelas, pelo que aceitará explorar a nova carreira com o 
apoio do MO na exploração e da comparticipação prevista 
na candidatura da Vertente Sul, na qual se insere a 
presente acção/projecto Voltas - Vertente Sul, de forma a 
reduzir as desvantagens económicas, correspondentes à 
realização de um serviço de elevado padrão de qualidade, 
a preços sociais;  
 

F) O MO não possui meios para prestar e explorar este 
serviço, pelo que tem de recorrer a uma parceria com a 
RL, propondo-se comparticipar no risco inerente à 
implementação deste serviço de transporte. 
 
G) Foi acordado entre as Partes, que a RL assumirá após 
120 dias do inicio do Voltas Vertente Sul (17 de Janeiro 
2010), implementar a alteração do percurso da carreira 205 
– Colégio Militar – Senhor Roubado, em algumas 
circulações, de forma a melhor servir a ligação com o 
Interface do Senhor Roubado. 
 
H) Foi acordado entre as Partes, que a RL assumirá a 
partir de 30 Setembro 2012 (final da candidatura da 
Vertente Sul), sem qualquer comparticipação do MO, a 
obrigação de manter as circulações da carreira 205 Colégio 
Militar Senhor Roubado, de forma a servir a Serra da Luz, 
a Encosta da Luz, o Vale do Forno e o Senhor Roubado. 
O MO assume a responsabilidade da eliminação dos 
pontos de conflitos à normal circulação das carreiras, já 
identificados e constantes em anexo e ainda os que vierem 
a ser identificados pelas Partes, até à referida data. 
 
Em conformidade com a deliberação tomada pela Câmara 
Municipal de Odivelas, em 11 de Janeiro, ao abrigo do art. 
67.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção 
dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, é celebrado o 
seguinte protocolo que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 
 

CLÁUSULA 1ª 
Objecto 

 
Realização de uma carreira regular de passageiros 
denominada “Voltas – Vertente Sul”, explorada pela RL, 
ao abrigo de uma concessão em regime provisório – 
artigos 95.º e 96.º do RTA, mas com tarifário especial – 
n.º 4 do Art. 147.º do RTA, na área do Concelho de 
Odivelas, com o itinerário, frequências e períodos de 
funcionamento descritos nos Anexos ao presente 
Protocolo e que dele fazem parte integrante e nas demais 
condições a estabelecer por acordo com o MO.  

 
 

CLÁUSULA 2ª 
Implementação da Carreira, Veículos, Decoração, Publicidade, 

Postaletes e Sinalização 
 

2.1 - À carreira “Linha Azul” será afecto um veículo 
pesado de passageiros do tipo Mercedes Benz/Sprinter 
City ou de outro modelo da categoria M2, classe A, nos 
termos definidos no Regulamento sobre Disposições 
Especiais Aplicáveis aos Automóveis Pesados de 
Passageiros de Dimensões Reduzidas, aprovado pelo D.L. 
58/2004 de 19 de Março; 
 
2.2 - O veículo a afectar à realização da carreira será 
identificado através de uma decoração exterior a propor 
pelo MO, semelhante ao Voltas já implementado; 
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2.3 - A decoração será implementada com a observância 
das condições constantes do Despacho n.º 12802/2004 
(2ª série), de 28 de Maio de 2004, do Senhor Director 
Geral de Viação, publicado no Diário da Republica, II 
Série, n.º 1152, de 30 de Junho de 2004; 
 
2.4 - A carreira funcionará inicialmente com 1 (um) 
veículo podendo passar para 2 (dois) caso a procura o 
venha a justificar; 
 
2.5 - São da responsabilidade da RL as seguintes despesas: 
a)Decoração exterior dos veículos, incluindo a respectiva 
manutenção; 
b)Manutenção e reparação do veículo, incluindo os 
abastecimentos, as revisões e as inspecções periódicas 
obrigatórias, bem como as despesas resultantes de avaria 
ou de imobilização dos veículos; 
c)Pagamentos das retribuições base e de outras 
retribuições que sejam devidas aos motoristas, efectuando 
as respectivas deduções legais e/ou facultativas; 
d)Sinalização da linha Azul, incluindo a pintura da estrada; 
e)Produção e distribuição dos folhetos de divulgação e 
promoção do serviço; 
f)Fornecimento e implementação dos postaletes. 
 
2.6 - Em caso de avaria, imobilização por acidente de 
viação ou paragem imposta por necessidades de 
manutenção preventiva, os veículos serão substituídos por 
outros, mas descaracterizados da decoração exterior 
aprovada. 

 
 

CLÁUSULA 3ª 
Compensação pecuniária 

 
3.1 - O MO obriga-se a atribuir à RL uma compensação 
pecuniária diária pelo serviço público prestado; 
 
3.2 - A compensação diária será no valor de € 345,00 
(trezentos e quarenta e cinco euros), acrescido do IVA à 
taxa legal em vigor, à qual será deduzido o montante da 
receita de exploração no período compreendido na 
factura, por forma a que a compensação a entregar pelo 
MO à RL, corresponda apenas, à diferença que se verificar 
entre o valor acordado e a receita apurada; 
 
3.3 - Caso se verifique o aumento da procura, que 
justifique a necessidade de aumentar o número de 
autocarros, a compensação por cada veículo a mais, será 
no valor de € 345,00 por dia, ao que acresce o IVA; 

 
 

CLÁUSULA 4ª 
Avaliação do serviço 

 
De 6 em 6 meses deverá ser efectuada pela RL e MO uma 
avaliação do serviço e a demonstração da sustentabilidade 
da carreira, no sentido da manutenção das características 
do serviço, designadamente, percurso, horário, preço do 
bilhete e valor da comparticipação diária prevista no 
presente protocolo. 

CLÁUSULA 5ª 
Receitas de exploração 

 
5.1 - Sem prejuízo do disposto no ponto 3.2 da cláusula 
terceira, entende-se por receitas de exploração da carreira, 
o produto da venda de títulos de transporte aos utentes. 
 
5.2 - O preço do bilhete por passageiro, a suportar pelos 
utentes, é de € 0,40 (quarenta cêntimos), com IVA 
incluído. 

 
 

CLÁUSULA 6ª 
Pagamentos 

 
6.1 - Todos os pagamentos do MO à RL serão feitos 
mediante factura. 
 
6.2 - As facturas apresentadas pela RL ao MO serão pagas 
no prazo de sessenta (60) dias após a recepção das 
mesmas. 
 
6.3 – Na falta de pagamento no prazo fixado no número 
anterior, a RL poderá exigir juros de mora, calculados à 
taxa mínima legal para os créditos de que sejam titulares 
empresas comerciais. 

 
 

CLÁUSULA 7º 
Casos de Força Maior 

 
7.1 - Consideram-se casos de força maior os eventos 
imprevisíveis e exteriores à vontade das partes, ou seja, 
insusceptíveis de qualquer controlo pelas partes, que 
tenham um impacto negativo directo sobre o 
desenvolvimento da relação jurídica, objecto deste 
Protocolo. 
 
7.2 - A ocorrência de um caso de força maior terá por 
efeito exonerar as partes da responsabilidade pelo não 
cumprimento das obrigações emergentes do presente 
contrato, na medida em que o seu cumprimento pontual e 
atempado tenha sido impedido em consequência da 
referida ocorrência. 
 
7.3 - Para efeitos da aplicação deste artigo, as greves 
ocorridas no âmbito da actividade da RL, serão 
consideradas como eventos de força maior, bem como os 
congestionamentos da circulação automóvel causados 
pelo mau tempo, por inundações, acidentes de viação, e 
eventos culturais e desportivos não previstos pelas partes. 

 
 

CLÁUSULA 8ª 
Eficácia e vigência do Protocolo 

 
O presente protocolo entra em vigor à data da sua 
assinatura e vigorará até 30 Setembro de 2012. 
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CLÁUSULA 9ª 
Denúncia e Resolução 

 
9.1 - Qualquer dos outorgantes poderá denunciar o 
presente protocolo, desde que para o efeito o comunique 
ao outro outorgante, com a antecedência mínima de 15 
(quinze) dias; 
 
9.2 - O incumprimento do pré-aviso acima referido não 
invalida a produção de efeitos de denúncia, que se 
considerará válida e eficaz, mas constituirá o outorgante 
que a tenha exercido extemporaneamente, na obrigação de 
indemnizar o outro outorgante pelos prejuízos que tal 
incumprimento lhe venha a causar. 
 
9.3 - A qualquer dos outorgantes é ainda conferido o 
direito de resolver o presente Protocolo, em caso de 
incumprimento pelo outro outorgante dos deveres e 
obrigações que lhes são cometidos; 
 
9.4 - Para efeitos dos artigos 801.º a 808.º do Código Civil 
todos os outorgantes aceitam como prazo razoável para o 
outorgante faltoso cumprir as suas obrigações o prazo de 
10 (dez) dias, o qual terá início no dia seguinte ao da 
interpelação para cumprimento; 
 
9.5 - Decorrido o prazo referido no número anterior sem 
que o outorgante faltoso cumpra as suas obrigações, 
considera-se incumprimento definitivo e, 
consequentemente, a resolução operará todos os seus 
efeitos sem necessidade de interpelação ou de quaisquer 
outras formalidades. 

 
 

CLÁUSULA 10ª 
Interpretação e integração 

 
10.1 - Em caso de divergência sobre o conteúdo do 
presente protocolo ou quanto à sua execução, os 
outorgantes obrigam-se a recorrer à mediação do Instituto 
de Mobilidade e dos Transportes Terrestres e, se esta se 
frustrar, obrigam-se a dirimir o litigio que as opuser com 
recurso à arbitragem nos termos da Lei 31/86, de 29 de 
Agosto, com as alterações entretanto introduzidas. 
 
10.2 - Todas as despesas e encargos serão suportados pela 
parte vencida, devendo os preparos a que houver lugar 
serem suportados por ambas as partes na proporção de 
cinquenta por cento. 

 
 

CLÁUSULA 11ª 
Alterações 

 
As alterações ao presente protocolo e seus Anexos, bem 
como a integração dos casos omissos, só serão válidas se, 
após acordo das Partes, forem reduzidos a escrito, com 
indicação dos pontos alterados ou integrados. 
 
Feito em duplicado em Odivelas, ao dia 17 do mês de 
Janeiro do ano de 2011, 

Pelo Município de Odivelas 
 
 
Pela Rodoviária de Lisboa” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

SIMTEJO 2011 
 

 
 

FACTURAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 2011 
 

Cabimentação prévia e o respectivo compromisso do 
valor de €4.201.051,00 (quatro milhões, duzentos e um 
mil e cinquenta e um euros) para pagamento da facturação 
referente à prestação de serviços da SIMTEJO para 2011, 
de acordo com o proposto na Informação n.º 
Interno/2010/12878, de 2010.12.10. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

JUNTAS DE FREGUESIA 
 

 
 

TRANSFERÊNCIA DE VERBA  
VENCIMENTOS DE ASSISTENTES OPERACIONAIS 

 
Transferência de €36.737,24 (trinta e seis mil, setecentos e 
trinta e sete euros e vinte e quatro cêntimos), para as 
Juntas de Freguesia de Odivelas e da Póvoa de Santo 
Adrião relativamente ao ressarcimento dos encargos com 
as remunerações das Assistentes Operacionais com 
funções de auxiliares de acção educativa, no ano civil de 
2010, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/12878, de 2010.12.10. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROJECTO HIPOTERAPIA DE ODIVELAS 
 

 
 

SUBSTITUIÇÃO DE TÉCNICO DE GESTÃO EQUINA 
POR DENÚNCIA DE ANTERIOR CONTRATO 

 
Celebração de um contrato de prestação de serviços, na 
modalidade de avença, de um Técnico de Gestão Equina 
por um período de seis meses, cujo custo total será de 
€2.400,00 (dois mil e quatrocentos euros), por denúncia de 
anterior contrato (aprovado na 15.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 28 de Julho – Boletim 
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Municipal das Deliberações e Decisões n.º 15/2010, de 17 
de Agosto, pág. 10), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2010/13286, de 2010.12.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROJECTO VIGILANTES/PATRULHEIROS 
 

 
 

ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÕES  
PARA OS 2.º E 3.º PERÍODOS DO ANO LECTIVO 2010/2011 

 
Alteração na redução do montante da remuneração dos 
Vigilantes/Patrulheiros para os 2.º e 3.º períodos do ano 
lectivo 2010/2011, remuneração que passará de 
€14,22/dia lectivo, para €11,38/dia lectivo, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2010/13302, de 
2010.12.23. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

COMEMORAÇÃO DO DIA DA FLORESTA 
AUTÓCTONE/MOVIMENTO PLANTAR PORTUGAL 

ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO 
 

Aceitação da doação da empresa SOGILUB de cinquenta 
pinheiros, no âmbito das comemorações do Dia da 
Floresta Autóctone/Movimento Plantar Portugal, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/13206, de 2010.12.20. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DO CASAL DO RATO 
ATRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO 

 
Atribuição de um apoio ao Grupo de Danças e Cantares 
do Casal do Rato, no âmbito do Programa de Apoio aos 
Agentes Culturais do Concelho de Odivelas (PACO) - 
Programa C6, para elaboração de 100 cartazes A4 a cores, 
100 folhetos A5 a cores e a criação de imagem gráfica para 
promoção da sua actividade, no valor de €60,00, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/58, de 2011.01.04. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

GRUPO CORAL PEQUENOS CANTORES DA PONTINHA 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Grupo Coral Pequenos Cantores da Pontinha, no âmbito 
do Programa de Apoio aos Agentes Culturais do 
Concelho de Odivelas (PACO) - Programa D, a realizar 
em veículo municipal no dia 16 de Janeiro de 2011, para 
deslocação a Fátima, com um custo total estimado em 
€234,07, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/13237, de 2010.12.21. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PÓVOA DE SANTO ADRIÃO ATLÉTICO CLUBE 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas (PAADO) – Medida 6, a realizar em veículo 
municipal no dia 30 de Janeiro de 2011, para deslocação à 
Lourinhã, com um custo total estimado em €122,62, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2010/13182, de 2010.12.20. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO DE KARATÉ-DO-SHOTOKAN DE ODIVELAS 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte, ao 
Centro de Karaté-Do Shotokan de Odivelas, no âmbito 
do Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas (PAADO) - Medida 6, a realizar em veículo 
municipal no dia 15 de Janeiro de 2011, para deslocação a 
Carcavelos, com um custo total estimado em €267,18, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/93, de 2011.01.05. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

BAIRRO TRIGACHE NORTE – AUGI I, LOTE 152, FAMÕES 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO  

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
152, inserido no Bairro Trigache Norte - AUGI I, 
Freguesia de Famões, pelo depósito caução n.º 10235 
efectuado na Caixa Geral de Depósitos, em nome de 
Eugénio Vieira Pereira, a favor do Município de Odivelas, 
no valor de €2.744,30 (dois mil, setecentos e quarenta e 
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quatro euros e trinta cêntimos), para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao Alvará 
n.º 5/2001, de 14 de Maio, de acordo com o proposto na 
informação n.º 180/PC/DRU/DGOU/2010, de 
2010.12.20. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO VALE GRANDE, LOTE 458, PONTINHA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO  

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o Lote 
458, inserido no Bairro Vale Grande, Freguesia da 
Pontinha, pelo depósito caução n.º 10123 efectuado na 
Caixa Geral de Depósitos, em nome de Luís Manuel 
Gomes Coelho, a favor do Município de Odivelas, no 
valor de € 1.295,06 (mil, duzentos e noventa e cinco euros 
e seis cêntimos), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará n.º 5/2009/DRU, de 11 
de Setembro, de acordo com o proposto na informação 
n.º 001/PC/DRU/2011, de 2011.01.03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
Hernâni Silvino Vilela Boaventura, no cargo de 
Director do Departamento de Administração 
Jurídica e Geral  

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4.ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Director do Departamento de 
Administração Jurídica e Geral.  
  
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo.  
  
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei nº 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10º, do Decreto – 
Lei nº 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Hernâni Silvino Vilela Boaventura, no cargo 
de Director do Departamento de Administração 
Jurídica e Geral, com efeitos desde o dia 1 de Janeiro de 
2011.  
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011  

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 

DESPACHO N.º 02/PRES/2011 
 
Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Luís 

Manuel da Conceição Jorge, no cargo de 
Director do Departamento de Obras Municipais 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4.ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Director do Departamento de 
Obras Municipais. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei nº 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10º, do Decreto – 
Lei nº 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Luís Manuel da Conceição Jorge, Técnico 
Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, no 
cargo de Director do Departamento de Obras 
Municipais, com efeitos desde o dia 1 de Janeiro de 
2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 03/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Maria 
Manuela Dias dos Santos Henriques, no cargo 
de Coordenador do Gabinete para a Igualdade e 
Minorias, nível equiparado a Chefe de Divisão 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4.ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
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de 2010, prevê o cargo de Coordenador do Gabinete para 
a Igualdade e Minorias. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei nº 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10º, do Decreto – 
Lei nº 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Maria Manuela Dias dos Santos Henriques, 
Técnica Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara 
Municipal, no cargo de Coordenador do Gabinete para 
a Igualdade e Minorias, nível equiparado a Chefe de 
Divisão, com efeitos desde o dia 1 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 04/PRES/2011 
 
Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Carlos 

Manuel Carvalho da Cunha, no Cargo de 
Coordenador do Gabinete de Tecnologia, 
Informação e Conhecimento, nível equiparado a 
Chefe de Divisão 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4.ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Coordenador do Gabinete de 
Tecnologia, Informação e Conhecimento. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 

Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei nº 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Carlos Manuel Carvalho da Cunha, Técnico 
Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, no 
cargo de Coordenador do Gabinete de Tecnologia, 
Informação e Conhecimento, nível equiparado a 
Chefe de Divisão, com efeitos desde o dia 1 de Janeiro 
de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 05/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Maria 
de Fátima da Cruz Simões Estevão, no Cargo 
de Coordenador do Gabinete de Comunicação 
e Modernização Administrativa, nível 
equiparado a Chefe de Divisão 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4.ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Coordenador do Gabinete de 
Comunicação e Modernização Administrativa. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
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disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Maria de Fátima da Cruz Simões Estevão, 
Técnica Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara 
Municipal, no cargo de Coordenador do Gabinete de 
Comunicação e Modernização Administrativa, nível 
equiparado a Chefe de Divisão, com efeitos desde o dia 1 
de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 06/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Carla 
Cristina Moreiras Sérgio, no cargo de 
Coordenador do Gabinete de Coesão e Inovação 
Social, nível equiparado a Chefe de Divisão 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4.ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Coordenador do Gabinete de 
Coesão e Inovação Social, nível equiparado a Chefe de 
Divisão. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei nº 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Carla Cristina Moreiras Sérgio, Técnica 
Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, no 
cargo de Coordenador do Gabinete de Coesão e 
Inovação Social, nível equiparado a Chefe de Divisão, 
com efeitos desde o dia 1 de Janeiro de 2011. 

Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 07/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Maria 
João Costa Baptista Nabais, no cargo de 
Coordenador do Gabinete Veterinário 
Municipal, nível equiparado a Chefe de Divisão 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4.ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Coordenador do Gabinete 
Veterinário Municipal. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei nº 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10º, do Decreto – 
Lei nº 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Maria João Costa Baptista Nabais, Técnica 
Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, no 
cargo de Coordenador do Gabinete Veterinário 
Municipal, nível equiparado a Chefe de Divisão, com 
efeitos desde o dia 1 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DESPACHO N.º 08/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
Cláudia Susana Albuquerque da Costa Peixoto 
Beiró, no cargo de Coordenador do Serviço 
Municipal de Protecção Civil, nível equiparado a 
Chefe de Divisão 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4.ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Coordenador do Serviço 
Municipal de Protecção Civil. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Cláudia Susana Albuquerque da Costa 
Peixoto Beiró, Técnica Superior, do Mapa de Pessoal 
desta Câmara Municipal, no cargo de Coordenador do 
Serviço Municipal de Protecção Civil, nível 
equiparado a Chefe de Divisão, com efeitos desde o dia 
1 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 09/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de David 
Abel Viegas Martins, no cargo de Chefe da 
Divisão Jurídica 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 

Dezembro de 2010 e na 4ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Chefe da Divisão Jurídica. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, David Abel Viegas Martins, Técnico 
Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, no 
cargo de Chefe da Divisão Jurídica, com efeitos desde o 
dia 1 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.10/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Ana 
Isabel Cosme Gomes, no cargo de Chefe da 
Divisão Administrativa 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4.ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Chefe da Divisão 
Administrativa. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
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Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Ana Isabel Cosme Gomes, Técnica Superior, 
do Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, no cargo de 
Chefe da Divisão Administrativa, com efeitos desde o 
dia 1 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 11/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de José 
António dos Remédios Janeiro, no Cargo de 
Chefe da Divisão de Licenciamentos 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Chefe da Divisão de 
Licenciamentos. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, José António dos Remédios Janeiro, Técnico 
Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, no 

cargo de Chefe da Divisão de Licenciamentos, com 
efeitos desde o dia 1 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 12/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
Elisabete Maria Campos Lucas, no cargo de 
Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Chefe da Divisão de 
Fiscalização Municipal. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo, e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Elisabete Maria Campos Lucas, Técnica 
Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, no 
cargo de Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal, 
com efeitos desde o dia 1 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DESPACHO N.º 13/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Maria 
Cristina Machado Mira Laureano Forte, no 
Cargo de Chefe da Divisão de Recursos 
Humanos e Formação 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Chefe da Divisão de Recursos 
Humanos e Formação. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Maria Cristina Machado Mira Laureano 
Forte, Técnica Superior, do Mapa de Pessoal desta 
Câmara Municipal, no cargo de Chefe da Divisão de 
Recursos Humanos e Formação, com efeitos desde o 
dia 1 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 14/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição de Sérgio 
Manuel da Conceição Pipa, no cargo de Director 
do Departamento de Gestão Financeira e 
Patrimonial 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4.ª Reunião da 5.ª Sessão 

Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Director do Departamento de 
Gestão Financeira e Patrimonial. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei nº 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10º, do Decreto – 
Lei nº 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Sérgio Manuel da Conceição Pipa, Técnico 
Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, no 
cargo de Director do Departamento de Gestão 
Financeira e Patrimonial, com efeitos desde o dia 1 de 
Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 15/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Paula 
Susana do Nascimento Teixeira Gonçalves, no 
cargo de Chefe da Divisão Financeira 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Chefe da Divisão Financeira. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
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Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Paula Susana do Nascimento Teixeira 
Gonçalves, Técnico Superior, do Mapa de Pessoal desta 
Câmara Municipal, no cargo de Chefe da Divisão 
Financeira, com efeitos desde o dia 1 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 16/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Ana 
Cristina das Neves Mousinho, no cargo de Chefe 
da Divisão de Aprovisionamento 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Chefe da Divisão de 
Aprovisionamento. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º.93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Ana Cristina das Neves Mousinho, Técnico 
Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, no 

cargo de Chefe da Divisão de Aprovisionamento, com 
efeitos desde o dia 1 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 17/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
António Manuel Delgado Carrilho, no cargo de 
Chefe da Divisão de Gestão Patrimonial 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Chefe da Divisão de Gestão 
Patrimonial. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, António Manuel Delgado Carrilho, Técnico 
Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, no 
cargo de Chefe da Divisão de Gestão Patrimonial com 
efeitos desde o dia 1 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DESPACHO N.º 18/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
Sandra Maria Nogueira Neto, no cargo de 
Chefe da Divisão de Apoio Empresarial, 
Emprego e Projectos Co-Financiados 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Chefe da Divisão de Apoio ao 
Desenvolvimento Económico e Projectos 
Comparticipados.   
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Sandra Maria Nogueira Neto, Técnica 
Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, no 
cargo de Chefe da Divisão de Apoio Empresarial, 
Emprego e Projectos Co-Financiados, com efeitos 
desde o dia 1 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 19/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Alice 
Mabília dos Santos Silva, no Cargo de Director 
do Departamento de Habitação e Saúde 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4.ª Reunião da 5.ª Sessão 

Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Director do Departamento de 
Habitação e Saúde. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Alice Mabília dos Santos Silva, Técnica 
Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, no 
cargo de Director do Departamento de Habitação e 
Saúde, com efeitos desde o dia 1 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 20/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Carla 
Maria Rodrigues Barra da Silva, no cargo de 
Chefe da Divisão de Gestão e Habitação Social 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Chefe da Divisão de Gestão de 
Habitação Social. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
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Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Carla Maria Rodrigues Barra da Silva, 
Técnica Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara 
Municipal, no cargo de Chefe da Divisão de Gestão e 
Habitação Social, com efeitos desde o dia 1 de Janeiro 
de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 21/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Ana 
Feronha Martins, no cargo de Chefe da Divisão 
de Construção e Reabilitação de  Habitação 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e 4ª Reunião da 5.ª Sessão Ordinária 
da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro de 2010, 
prevê o cargo de Chefe da Divisão de Construção e 
Reabilitação de Habitação. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Ana Feronha Martins, Técnica Superior, do 
Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, no cargo de 

Chefe da Divisão de Construção e Reabilitação de 
Habitação, com efeitos desde o dia 1 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 22/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Paula 
Alexandra da Silva Ganchinho Baptista, no 
cargo de Chefe da Divisão de Promoção de 
Saúde 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4.ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Chefe da Divisão de Promoção 
de Saúde. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo.  
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Paula Alexandra da Silva Ganchinho 
Baptista, Técnica Superior, do Mapa de Pessoal desta 
Câmara Municipal, no cargo de Chefe da Divisão de 
Promoção de Saúde, com efeitos desde o dia 1 de 
Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DESPACHO N.º 23/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
António Henrique Moreira de Sousa, no Cargo 
de Director do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Director do Departamento de 
Gestão e Ordenamento Urbanístico. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo, e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, António Henrique Moreira de Sousa, 
Técnico Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara 
Municipal, no cargo de Director do Departamento de 
Gestão e Ordenamento Urbanístico, com efeitos desde 
o dia 1 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 24/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Ana 
Paula Figueiredo Viegas Murgeiro, no Cargo de 
Chefe da Divisão de Licenciamento de Obras 
Particulares 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4ª Reunião da 5.ª Sessão 

Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Chefe da Divisão de 
Licenciamento de Obras Particulares. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro, 
Técnica Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara 
Municipal, no cargo de Chefe da Divisão de 
Licenciamento de Obras Particulares, com efeitos 
desde o dia 1 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 25/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Lizete 
da Conceição Brito Coelho Cunha, no Cargo de 
Chefe da Divisão de Reabilitação Urbana 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Chefe da Divisão de 
Reabilitação Urbana. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano XII - N.º 1 25 de Janeiro de 2011 35 

 

Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Lizete da Conceição Brito Coelho Cunha, 
Técnica Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara 
Municipal, no cargo de Chefe da Divisão de 
Reabilitação Urbana, com efeitos desde o dia 1 de 
Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 26/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
Florinda Rosa Pisco Lixa, no cargo de Chefe da 
Divisão de Planeamento Urbanístico e 
Projectos Estruturantes 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Chefe da Divisão de 
Planeamento Urbanístico e Projectos Estruturantes. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 

Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Florinda Rosa Pisco Lixa, Técnica Superior, 
do Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, no cargo de 
Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico e 
Projectos Estruturantes, com efeitos desde o dia 1 de 
Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

DESPACHO N.º 27/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
António Gomes Mendes Lopes, no Cargo de 
Chefe da Divisão de Instalações e 
Equipamentos Municipais 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Chefe da Divisão de Instalações 
e Equipamentos Municipais. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, António Gomes Mendes Lopes, Técnico 
Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, no 
cargo de Chefe da Divisão de Instalações e 
Equipamentos Municipais, com efeitos desde o dia 1 
de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
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DESPACHO N.º 28/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
Orlando Manuel Gomes da Silva, no cargo de 
Chefe da Divisão de Estudos e Projectos 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Chefe da Divisão de Estudos e 
Projectos. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Orlando Manuel Gomes da Silva, Técnico 
Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, no 
cargo de Chefe da Divisão de Estudos e Projectos, 
com efeitos desde o dia 1 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 29/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de José 
Manuel Cabral Mateus da Fonseca, no cargo de 
Chefe da Divisão de Infra-Estruturas e Espaços 
Urbanos 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 

de 2010, prevê o cargo de Chefe da Divisão de Infra-
Estruturas e Espaços Urbanos. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, José Manuel Cabral Mateus da Fonseca, 
Técnico Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara 
Municipal, no cargo de Chefe da Divisão de Infra-
Estruturas e Espaços Urbanos, com efeitos desde o dia 
1 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 30/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Maria 
Margarida Santos de Freitas, no cargo de 
Director do Departamento de Educação, 
Juventude e Cultura 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4.ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Director do Departamento de 
Educação, Juventude e Cultura. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
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Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Maria Margarida Santos de Freitas, Técnica 
Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, no 
cargo de Director do Departamento de Educação, 
Juventude e Cultura, com efeitos desde o dia 1 de 
Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 31/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
Gabriel Davide Lopes Caetano, no cargo de 
Chefe da Divisão de Planeamento e Intervenção 
Socioeducativa 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Chefe da Divisão de 
Planeamento e Intervenção Socioeducativa. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 

Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Gabriel Davide Lopes Caetano, Técnico 
Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, no 
cargo de Chefe da Divisão de Planeamento e 
Intervenção Socioeducativa, com efeitos desde o dia 1 
de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

DESPACHO N.º 32/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Paula 
Cristina Sebastião Ramos Freitas, no cargo de 
Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Socioeducativo 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Chefe da Divisão de Projectos 
Sócio-Educativos. 
 
N sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Paula Cristina Sebastião Ramos Freitas, 
Técnica Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara 
Municipal, no cargo de Chefe da Divisão de 
Desenvolvimento Sócio-Educativo, com efeitos desde 
o dia 1 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
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DESPACHO N.º 33/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Carlos 
Alexandre Bargado Lérias, no Cargo de Chefe da 
Divisão de Desenvolvimento Desportivo 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Chefe da Divisão de 
Desenvolvimento Desportivo. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo.  
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Carlos Alexandre Bargado Lérias, Técnico 
Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, no 
cargo de Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, com efeitos desde o dia 1 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 34/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
Corália Viçoso da Conceição Afonso Rodrigues, 
no cargo de Chefe da Divisão de Cultura, 
Turismo e Património Cultural 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 

de 2010, prevê o cargo de Chefe da Divisão de Cultura, 
Juventude e Turismo. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Corália Viçoso da Conceição Afonso 
Rodrigues, Técnica Superior, do Mapa de Pessoal desta 
Câmara Municipal, no cargo de Chefe da Divisão de 
Cultura, Turismo e Património Cultural, com efeitos 
desde o dia 1 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 35/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
Helena Fernanda Teixeira Morais do 
Nascimento Jardim, no cargo de Chefe da 
Divisão de Bibliotecas 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4.ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Chefe da Divisão de 
Bibliotecas. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
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Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei nº 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10º, do Decreto – 
Lei nº 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Helena Fernanda Teixeira Morais do 
Nascimento Jardim, Técnica Superior do Mapa de 
Pessoal desta Câmara Municipal, no cargo de Chefe da 
Divisão de Bibliotecas, com efeitos desde o dia 1 de 
Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 36/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
Regina Sofia de Brito e Silva dos Anjos Lopes 
Meneses, no cargo de Director do 
Departamento de Ambiente e Transportes 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4.ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Director do Departamento de 
Ambiente e Transportes. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei nº 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10º, do Decreto – 
Lei nº 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 

Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Regina Sofia de Brito e Silva dos Anjos 
Lopes Meneses, Técnica Superior, do Mapa de Pessoal 
desta Câmara Municipal, no cargo de Director do 
Departamento de Ambiente e Transportes, com 
efeitos desde o dia 1 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 

DESPACHO N.º 37/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Rita 
Luisa da Silva Niza Meira Jesus, no cargo de 
Chefe da Divisão de Ambiente e Valorização 
Paisagística 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Chefe da Divisão da Divisão de 
Ambiente e Valorização Paisagística. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Rita Luisa da Silva Niza Meira Jesus, 
Técnica Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara 
Municipal, no cargo de Chefe da Divisão de Ambiente 
e Valorização Paisagística, com efeitos desde o dia 1 de 
Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DESPACHO N.º 38/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de Luís 
Miguel Pereira Galamba Guerra Silva, no cargo 
de Chefe da Divisão de Parques Jardins 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4.ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Chefe da Divisão de Parques 
Jardins. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Luís Miguel Pereira Galamba Guerra Silva, 
Técnico Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara 
Municipal, no cargo de Chefe da Divisão de Parques 
Jardins, com efeitos desde o dia 1 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 39/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
Alexandre Manuela Medeiros Afonso, no cargo 
de Chefe da Divisão de Controlo Ambiental 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Chefe da Divisão de Controlo 
Ambiental. 

 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Alexandra Manuela Medeiros Afonso, 
Técnica Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara 
Municipal, no cargo de Chefe da Divisão de Controlo 
Ambiental, com efeitos desde o dia 1 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 40/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
Susana Maria Fernandes Duarte, no cargo de 
Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Chefe da Divisão de 
Transportes. 
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
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substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, Susana Maria Fernandes Duarte, Técnica 
Superior, do Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal, no 
cargo de Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, 
com efeitos desde o dia 1 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 41/PRES/2011 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de José 
Pedro da Silva Pereira Moura de Mesquita, no 
cargo de Coordenador do Gabinete de 
Planeamento Estratégico, nível equiparado a 
Director de Departamento 

 
O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas 
(doravante abreviadamente designada por CMO), 
aprovado na 7.ª Reunião Extraordinária da CMO, de 9 de 
Dezembro de 2010 e na 4ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 20 de Dezembro 
de 2010, prevê o cargo de Coordenador do Gabinete de 
Planeamento Estratégico.  
 
Na sequência da entrada em vigor da estrutura nuclear da 
CMO, aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara, 
de 13 de Abril de 2010 e na 2.ª Reunião, da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, de 2 de Junho de 
2010 e respectiva estrutura flexível, aprovada na 16.ª 
Reunião Ordinária da CMO, de 4 de Agosto de 2010, com 
as rectificações e aditamentos introduzidos na 20.ª 
Reunião Ordinária, de 29 de Setembro de 2010, encontra-
se vago o respectivo cargo. 
 
Assim sendo e enquanto não se concluir o competente 
procedimento concursal, nomeio, em regime de 
substituição, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com o 
disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto – 
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que adapta à 
Administração Local a citada Lei, alterado pelos Decretos-
Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, José Pedro da Silva Pereira Moura de 
Mesquita, Técnico Superior, do Mapa de Pessoal desta 
Câmara Municipal, no cargo de Coordenador do 

Gabinete de Planeamento Estratégico, nível 
equiparado a Director de Departamento, com efeitos 
desde o dia 1 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 42/PRES/2011 
 

Assunto: Delegação e Subdelegação de Competências da 
Presidente da Câmara Mnicipal de Odivelas no 
Vereador Mário Máximo dos Santos  

   
Considerando:  
  
Que a delegação e a subdelegação de competências, são o 
instrumento jurídico que tem como escopo promover a 
desconcentração administrativa, cujo princípio consagrado 
no artigo 267.º da CRP, permite às Autoridades 
Administrativas conferir maior celeridade, economia e 
eficácia às suas decisões;  
  
A deliberação de delegação de competências da Câmara 
Municipal de Odivelas na sua Presidente, tomada na 1.ª 
Reunião Extraordinária, realizada em 6 de Novembro de 
2009 e publicada no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões de 15 de Junho de 2010, em cumprimento do 
disposto no artigo 91.º, n.º 2 da Lei n º 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro;  
  
A entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 
de Outubro, que impôs às Câmaras Municipais a revisão 
dos seus serviços até 31 de Dezembro de 2010, revogando 
o Decreto -Lei n.º 116/84, de 6 de Abril que regulava esta 
matéria, a qual deu origem à aprovação do Regulamento 
Orgânico e Macro Estrutura Nuclear da Câmara 
Municipal de Odivelas, na 2.ª reunião da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 2 de 
Junho de 2010 e publicado em 15 de Junho de 2010, no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 1 e à 
aprovação da sua Estrutura Orgânica Flexível na 20 ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 29 
de Setembro de 2010 e publicada no Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 19;  

 
I 
 

Nestes termos, ao abrigo dos artigos 65 º, n.º 2 e 69 º, n.º 
2, da Lei n º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e em 
conjugação com os artigos 35 º, 36.º e 37 º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro,  na  redacção  conferida 
pelo  Decreto-Lei n.º 6/96,  de  31  de  Janeiro,  delego 
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as minhas competências próprias e subdelego as que 
me foram delegadas pela Câmara Municipal, na 
deliberação tomada na 1.ª Reunião Extraordinária, 
realizada em 6 de Novembro de 2009, publicada no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 21, de 
17 de Novembro de 2009, no Senhor Vereador MÁRIO 
MÁXIMO DOS SANTOS.  
  
As competências ora delegadas e subdelegadas abrangem a 
prática de todos os actos de natureza administrativa, 
incluindo a decisão final e a gestão de todos os assuntos 
que se encontram atribuídos à Unidade Orgânica Nuclear 
abaixo identificada, bem como as Unidades Flexíveis que 
abaixo se discriminam sob a sua tutela, nomeadamente:  
  
1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

JURÍDICA E GERAL, COM EXCLUSÃO DA 
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E 
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E 
FORMAÇÃO;  

  
a) Prestar informação técnica jurídica sobre quaisquer 

questões ou processos que lhe sejam submetidos pela 
Câmara ou pela Presidente;  

 
b) Velar pelo cumprimento das leis, regulamentos, 

deliberações dos órgãos do Município no âmbito das 
suas atribuições;  

 
c) Garantir o bom funcionamento dos serviços e a eficaz 

gestão dos mesmos ao serviço da administração 
municipal;  

 
d) Assegurar o expediente, nomeadamente, as funções de 

distribuição e expedição de correspondência, o serviço 
de reprografia, a divulgação pelos serviços de ordens e 
directivas internas, dos regulamentos emitidos pelos 
órgãos municipais competentes, bem como a 
organização do expediente e apoio administrativo 
necessários aos processos de recenseamento militar e 
eleitorais;  

 
e) Assegurar o arquivo, procedendo ao registo e 

arquivamento dos documentos entrados no Município, 
bem como à microfilmagem dos mesmos e ainda 
garantir um arquivo documental técnico e 
administrativo para consulta dos diferentes serviços;  

 
f) Instruir os processos de contra-ordenações, nos termos 

da lei, bem como assegurar o seu acompanhamento em 
Juízo em caso de recurso;  

 
g) Dar parecer sobre as reclamações ou recursos graciosos 

bem como sobre petições ou exposições sobre actos 
e/ou omissões dos órgãos municipais ou 
procedimentos dos serviços;  

 
h) Apoiar a intervenção da Câmara Municipal na 

participação, a que esta for chamada, em processos 
legislativos e regulamentares;  

i) Instruir os processos, licenciar os estabelecimentos 
comerciais e outros, que por lei estejam cometidos ao 
município, designadamente quanto a horários, 
condições higio-sanitárias e condições técnico-
funcionais, em articulação, nos casos em que tal se 
justifique, com outros serviços do Município;  

  
2. DIVISÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL;  
  
a) Organizar e manter actualizado o cadastro e inventário 

dos bens imóveis do Município e promover todos os 
registos relativos aos mesmos;  

 
b) Assegurar os procedimentos administrativos relativos à 

gestão do património imóvel, apoiando as negociações 
a efectuar e assegurar os procedimentos necessários à 
aquisição, oneração e alienação de bens imóveis;  

 
c) Assegurar as acções e procedimentos relativos a 

processos de expropriação, bem como instruir e 
acompanhar os processos de declaração de utilidade 
pública;  

 
d) Assegurar os procedimentos administrativos e a 

permanente actualização dos registos dos bens imóveis, 
bem como os procedimentos relativos à cedência, 
alienação ou aquisição dos referidos bens, excluindo os 
fogos municipais de habitação;  

 
e) Colaborar na preparação de Contratos e protocolos de 

transferência de património para a gestão de empresas 
municipais e controlar o respectivo cumprimento;  

 
f) Controlar o cumprimento, pelas partes envolvidas, de 

todos os Contratos, Acordos e Protocolos com 
incidência patrimonial celebrados pelo Município;  

 
g) Manter o chaveiro central das instalações municipais, 

promover e controlar os respectivos contratos de 
fornecimento de água e energia, e colaborar no 
estabelecimento de sistemas de guarda e segurança das 
instalações municipais.  

 
h) Manter actualizado o inventário valorizado do 

património móvel existente e a sua afectação aos 
diversos serviços;  

 
i) Estabelecer e fiscalizar o sistema de responsabilização 

sectorial pelos bens patrimoniais afectos a cada serviço;  
 
j) Estabelecer os critérios de amortização de património 

afecto aos serviços, na perspectiva de imputação de 
custos a cada unidade orgânica;  

 
k) Assegurar a conservação e manutenção dos bens 

patrimoniais móveis do Município, salvo os que, pela 
sua especificidade, se encontram sob a responsabilidade 
de outros serviços;  
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l) Manter registos que permitam a avaliação das condições 
económicas e de segurança de utilização de 
equipamentos e propor as medidas adequadas no 
sentido de economia, de segurança dos operadores e do 
aumento da produtividade;  

 
m) Proceder às operações de abate e alienação de bens 

patrimoniais, quando deteriorados ou inúteis;  
 
n) Assegurar a gestão da carteira de seguros à excepção 

dos seguros de pessoal e de protecção civil.  
  
3. DIVISÃO DE APOIO EMPRESARIAL, 

EMPREGO E PROJECTOS CO-
FINANCIADOS:  

  
a) Assegurar um conhecimento detalhado e actualizado de 

todos os programas e mecanismos de financiamento 
público, nacionais e comunitários, susceptíveis de 
serem accionados com vista ao financiamento de 
projectos de interesse municipal;  

 
b) Com base nos Planos de Actividades e na previsão de 

investimento municipal, promover, com o concurso 
dos serviços sectoriais, os processos de candidatura 
externa de projectos e a respectiva negociação 
financeira;  

 
c) Assegurar, em articulação com os serviços responsáveis 

pela execução dos projectos, designadamente a Divisão 
Financeira, o controlo de execução e a gestão 
financeira dos projectos com candidaturas aprovadas, 
bem como os respectivos procedimentos 
administrativos e de prestação de contas;  

 
d) Fomentar a criação de contactos entre responsáveis 

directos pelos assuntos comunitários, a nível nacional e 
internacional, criando circuitos permanentes de 
informação;  

 
e) Apreciar, coordenar e submeter às entidades 

competentes todos os processos de candidatura a 
programas ou medidas comunitárias, depois de 
aprovados pelo Executivo Municipal ou pelo 
Presidente da Câmara;  

 
f) Coordenar a execução dos diferentes projectos com 

financiamento comunitário, permitindo a existência de 
informação permanentemente actualizada sobre o seu 
estádio e garantindo a sua transmissão às entidades 
competentes;  

 
g) Divulgar e informar sobre os mecanismos de 

financiamento e de apoio técnico, de âmbito 
comunitário, central e regional, junto dos agentes 
económicos potencialmente aptos a apresentar 
candidaturas;  

 
h) Programar e promover por iniciativa municipal, ou com 

a colaboração de entidades vocacionadas para o efeito, 

iniciativas de apoio às actividades económicas, 
nomeadamente Feiras e Exposições;  

 
i) Assegurar apoios e patrocínios para iniciativas 

municipais;  
 
j) Elaborar estudos que permitam o diagnóstico da 

actividade empresarial no Município de Odivelas e a 
relação com as associações representativas;  

 
k) Promover iniciativas em parceria com entidades 

públicas e privadas, no âmbito de formação;  
 
l) Promover iniciativas que visem a integração de cidadãos 

na vida activa, designadamente através da constituição 
de uma bolsa de emprego;  

 
m) Apoiar as iniciativas municipais e particulares 

tendentes à implantação no Município, de empresas de 
serviços contribuindo para uma estratégia global de 
desenvolvimento;  

 
n) Assegurar a coerência, a coordenação e a articulação 

das acções em curso, previstas ou a prever com os 
serviços responsáveis pela execução das mesmas;  

 
o) Assegurar a articulação com as entidades exteriores que 

directa ou indirectamente estejam envolvidas com a 
execução de Projectos;  

 
p) Organizar o sistema de informação de apoio à tomada 

de decisão, à apresentação de contas e à resolução de 
problemas;  

 
q) Monitorizar o funcionamento e os resultados dos 

projectos;  
 
r) Acompanhar a obra e análise de projectos de execução;  
 
s) Identificar oportunidades e a organização de acções e 

projectos;  
 
t) Promover a participação cívica através da mobilização 

dos cidadãos e das organizações locais.  
  
4. DIVISÃO DE CULTURA, TURISMO E 

PATRIMÓNIO CULTURAL:  
  
a) Promover projectos e programas para a criação de 

infra-estruturas/equipamentos culturais, bem como, 
assegurar uma gestão dinâmica, responsável e flexível 
dos equipamentos que se encontram sob a sua 
responsabilidade, nomeadamente o Centro de 
Exposições e o Posto de Turismo;  

 
b) Despertar e desenvolver, junto da comunidade em 

geral, o gosto pelas diversas formas de manifestação 
artística;  
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c) Colaborar e dar apoio próximo às organizações 
associativas e a outras estruturas da comunidade, com 
vista à concretização de projectos e programas 
culturais;  

 
d) Promover e incentivar o desenvolvimento dos recursos 

locais no sentido do enriquecimento e preservação do 
Património Artístico, Histórico, Arquitectónico e 
Arqueológico existente no Concelho;  

 
e) incentivar a investigação e a elaboração de estudos de 

suporte e enriquecimento da cultura local;  
 
f) Participar na definição das políticas de turismo que 

digam respeito ao concelho, prosseguidas pelos 
organismos ou instituições envolvidas, bem como 
participar nos órgãos das regiões de turismo;  

 
g) Assegurar a realização das actividades de iniciativa 

municipal, ou a que o Município se obrigue num 
quadro de cooperação institucional, visando a 
promoção do turismo designadamente como actividade 
económica e como prestação de serviços aos cidadãos;  

 
h) Estudar e promover medidas de estímulo aos 

operadores turísticos, hoteleiros e outros que se 
distingam pelo espírito de serviço, de iniciativa e de 
inovação em prol do turismo e prática da qualidade que 
prestigie o Município;  

 
i) Promover a divulgação do património cultural e 

paisagem de interesse patrimonial na perspectiva 
turística;  

 
j) Editar publicações de divulgação e promoção do 

Município;  
 
k) Promover, em geral, actividades de interesse turístico.  
  
5. DIVISÃO DE BIBLIOTECAS:  
  
a) Promover projectos e acções de formação/ 

sensibilização, que contribuam para o aumento dos 
níveis de literacia da população do concelho, e para o 
reforço das competências de utilização da língua 
materna;  

 
b) Disponibilizar livros e recursos documentais diversos, 

que contribuam para formar pensadores críticos, e 
utilizadores efectivos da informação, em todos os 
suportes e meios de comunicação;  

 
c) Implementar e prestar apoio às bibliotecas escolares 

nos estabelecimentos do 1º ciclo do ensino básico do 
Concelho de Odivelas;  

 
d) Promover diversas actividades de animação e 

divulgação cultural e outras iniciativas de promoção do 
livro e da leitura;  

 

e) Dinamizar serviços inovadores e especiais, contribuindo 
para a descentralização do acesso à informação;  

 
f) Editar publicações de divulgação e promoção do 

Município.  
  
6. EQUIPA DO PROJECTO DE RECONVERSÃO 

URBANA DE ÁREAS CRÍTICAS:  
  
a) Planear e promover de forma integrada as acções 

destinadas a recuperar e reabilitar as áreas urbanas 
consideradas críticas do Município de Odivelas;  

 
b) Elaborar os estudos necessários ao planeamento e 

programação da intervenção;  
 
c) Colaborar e prestar apoio técnico na elaboração de 

regulamentos, posturas e outras normas municipais que 
visem a reconversão de áreas críticas;  

 
d) Elaborar os projectos de revitalização dos espaços 

públicos nas áreas de intervenção, bem como 
promover e acompanhar as respectivas obras de 
execução;  

 
e) Informar os processos de licenciamento de obras, nas 

áreas da sua intervenção;  
 
f) Emitir parecer sobre a utilização dos espaços situados 

nas suas áreas de intervenção;  
 
g) Emitir parecer sobre projectos de iniciativa de serviços 

municipais ou de outros organismos públicos centrais, 
regionais ou locais sempre que careçam de parecer 
municipal e incidam sobre as suas áreas de intervenção;  

 
h) Promover vistorias em edifícios situados ou espaços 

situados nas suas áreas de intervenção;  
 
i) Proceder ao levantamento da situação habitacional das 

suas áreas de intervenção e colaborar com os Serviços 
Municipais de habitação na resolução das carências 
detectadas;  

 
j) Elaborar e propor os planos de actividade anual e 

plurianual e os respectivos orçamentos, tendo em conta 
os estudos de planeamento e programação, bem como 
as metas intercalares fixadas;  

 
k) Proceder anualmente à avaliação dos resultados da 

recuperação das áreas críticas, elaborar o relatório de 
actividades e propor eventuais revisões, de acordo com 
a análise dos resultados.   

 
II 
 

Assim, delego as competências que a seguir se 
enunciam:  
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1. A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 
68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
para execução das deliberações da Câmara Municipal e de 
coordenação da actividade dos serviços sob sua 
superintendência;  
  
2. A competência prevista na alínea d) do n º 1 do artigo 
68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
para elaborar e manter actualizado o cadastro dos bens 
móveis e imóveis do Município;  
  
3. A competência prevista na alínea g) do n.º 1 do referido 
artigo 68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, para autorizar a realização das despesas 
orçamentadas com a locação e aquisição de bens e 
serviços até ao limite de 5.000 € (cinco mil euros), com a 
possibilidade de subdelegação nos dirigentes municipais 
até ao limite de 2.500 € (dois mil e quinhentos euros), bem 
como as demais competências para a decisão de contratar 
referidas no artigo 109.º, n.º 3, do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 
29/01, sempre com respeito pela disciplina de execução 
orçamental estabelecida nas alíneas d), e) e f) do Ponto 
2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais), aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 
de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99 de 14 de 
Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000 de 2 de 
Dezembro e no cumprimento do disposto no artigo 16.º 
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, que se mantém 
em vigor por força do artigo 14.º, n.º 1 alínea f) do já 
referido Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01, que aprovou 
o Código dos Contratos Públicos.  
  
4. A competência prevista na alínea h) do n.º 1 do artigo 
68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para 
autorizar o pagamento de despesas realizadas, nas 
condições legais e até ao limite de 5.000 € (cinco mil 
euros);  
  
5. A competência prevista na alínea m) do n.º 1 do artigo 
68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
para assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal com destino a quaisquer entidades, excepto:  
  
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 

Primeiro Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do 
Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia da República 
e Presidente da Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, Presidentes das Câmaras Municipais ou 
titulares de cargos públicos de estatuto equivalente ou 
superior;  

  

b) A que constituir, por si, informação, proposta ou 
decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva 
pronunciar.  

  
6. A competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 
68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para promover a 
publicação das decisões previstas no artigo 91.º do citado 
diploma;  
  
7. A competência prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 
68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para 
decisão de todos os assuntos relacionados com a gestão e 
direcção dos recursos humanos afectos às unidades 
orgânicas sob a sua responsabilidade, com excepção dos 
actos relativos à constituição, modificação ou extinção da 
respectiva relação jurídica de emprego, designadamente:  
  
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 

relativas a férias, com respeito pela necessidade da 
consecução da prestação dos respectivos serviços 
públicos, que estão afectos à sua responsabilidade;  

  
b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos, dos trabalhadores da unidade orgânica;  

  
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 

relatórios de assiduidade dos trabalhadores da unidade 
orgânica;  

  
d) Justificar e não justificar as faltas verificadas no âmbito 

dos serviços; 
 
e) Autorizar deslocações em serviço no País, exceptuando 

aquelas que hajam de ser feitas para representação 
oficial do Município, e a realização de trabalho 
extraordinário e prestado em dias de descanso semanal 
e de descanso semanal complementar, dentro dos 
limites legalmente estabelecidos e sempre que assim o 
exija o funcionamento do serviço, bem como autorizar 
os respectivos pagamentos;  

  
f) Instaurar processos disciplinares, considerando que a 

nomeação do instrutor do processo deverá recair, 
sempre que possível, em licenciado em Direito que seja 
trabalhador em funções públicas do Município;  

 
g) Autorizar o abono de vencimento de exercício perdido 

por motivo de doença;  
  
h)Emitir parecer sobre requerimentos de mobilidade 

interna.  
  
8. A possibilidade de subdelegação de competências 
quanto à gestão de recursos humanos restringe-se a:  
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a) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos;  

  
b) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 

relatórios de assiduidade;  
  
c) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 

excepção das referidas no artigo 40 º, n.º 3 do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de 
Setembro;  

  
d) Autorizar deslocações em serviço no País, exceptuando 

aquelas que hajam de ser feitas para representação 
oficial do Município, e a realização de trabalho 
extraordinário e prestado em dias de descanso semanal 
e de descanso semanal complementar, dentro dos 
limites legalmente estabelecidos e sempre que assim o 
exija o funcionamento do serviço;  

  
e) Visar Boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 

custo, confirmando a informação neles constante e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos;  

  
f) Propor a instauração de processos disciplinares. 
 
9. A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 
68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
para modificar ou revogar os actos praticados por 
funcionários municipais;  
  
10. A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 
68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
para promover todas as acções necessárias à administração 
corrente do Património Municipal e à sua conservação nas 
unidades orgânicas sob a sua tutela;  
  
11. A competência prevista na alínea i) do n.º 2 do artigo 
68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
para proceder aos registos prediais do património 
imobiliário do Município, ou outros;  
  
12. A competência prevista na alínea o) do n º 2 do artigo 
68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
para conceder licenças policiais ou fiscais, de harmonia 
com o disposto nas leis, regulamentos e posturas;  
  
13. A competência prevista na alínea p) do n º 2 do artigo 
68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para 
determinar a instrução de processos de contra-ordenação 
e aplicação de coimas e sanções acessórias, não sendo 
subdelegáveis as competências de aplicação de coimas e 
sanções acessórias;  

 14. A competência prevista no artigo 55 º, n.º 5 da Lei n.º 
2/2007, de 15 de Janeiro, que aprova a Lei das Finanças 
Locais, para determinar a instrução dos processos de 
contra-ordenação e para a aplicação das coimas, por 
violação de posturas e de regulamentos de natureza 
genérica e execução permanente do Município; não sendo 
subdelegáveis as competências de aplicação de coimas e 
sanções acessórias;  
  
15. A competência prevista no artigo 98 º, n.º 10 do 
Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, que aprova o 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação; na redacção 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04 de Junho, 
alterado pela Lei n.º 60/2007, de 04/09 e pelo Decreto-
Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, para determinar a 
instauração dos processos de contra-ordenação, designar 
instrutor e aplicar as coimas;  
  
16. A competência prevista no artigo 14 º do Decreto-Lei 
n.º 370/99, de 18 de Setembro, nos termos constantes dos 
artigos 11 º e 13 º do Decreto-Lei n.º 259/2007, de 17 de 
Julho, no que concerne ao licenciamento de 
estabelecimentos de comércio ou armazenagem de 
produtos alimentares, bem como de estabelecimentos de 
comércio de produtos não alimentares e de prestação de 
serviços, cujo funcionamento envolve riscos para a saúde 
e segurança das pessoas;  
  
17. As competências previstas no artigo 9 º n.º 4, artigo 12 
º n.º 1, artigo 18 º n.º 4 e artigo 19 º do Decreto-Lei n.º 
309/2002, de 16 de Dezembro, relativamente ao 
licenciamento da instalação e funcionamento dos recintos 
de espectáculos e de divertimentos públicos;  
  
18. A competência prevista no artigo 23º, n.º 2, 
relativamente à decisão sobre a instrução dos processos de 
contra-ordenação, designação de instrutor e aplicação das 
coimas e sanções acessórias;  
  
19. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 
310/2002, de 16 de Dezembro, com a possibilidade de 
subdelegação, designadamente:  
  
a) A prevista no artigo 5 º, relativamente ao licenciamento 

do exercício da actividade de guarda-nocturno;  
  
b) A prevista no artigo 20 º, relativamente ao registo de 

máquinas de diversão;  
  
c) A prevista no artigo 50 º n.º 2, relativamente à decisão 

de instauração de processos de contra-ordenação e à 
aplicação de coimas e das sanções acessórias;  

  
20. A competência prevista no artigo 27 º n.º 2 do 
Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, no que diz 
respeito à aplicação de coimas no âmbito da actividade de 
transporte em táxi;  
  
21. A competência prevista no artigo 19 º n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 313/2003, de 17 de Dezembro, no que 
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concerne à aplicação de coimas por violação das normas 
aplicáveis à identificação de cães e gatos;  
  
22. A competência prevista no artigo 5 º n.º 4, do 
Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de Maio, alterado pelos 
Decretos -Leis n.º s 126/96, de 10 de Agosto, 216/96, de 
20 de Novembro e 111/2010, de 15 de Outubro, no que 
respeita à aplicação de coimas por falta de afixação do 
mapa de horário de funcionamento dos estabelecimentos 
de venda ao público e de prestação de serviços;  
  
23. A competência prevista no artigo 14 º do Decreto-Lei 
n.º 320/2002, de 28 de Dezembro, referente à 
manutenção e inspecção de ascensores, monta-cargas, 
escadas mecânicas e tapetes rolantes, no que diz respeito à 
instrução do processo de contra-ordenação e aplicação de 
coimas e sanções acessórias;  
  
24. A competência prevista no artigo 14 º n.º 5 do 
Decreto-Lei n.º 11/2003, de 18 de Janeiro, para a 
instauração de processos de contra-ordenação, designar 
instrutor e aplicar coimas, no âmbito da instalação e 
funcionamento das estações de radiocomunicações e 
respectivos acessórios;  
  
25. A competência prevista no artigo 40 º n.º 4 do 
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, na redacção 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro, 
para aplicar coimas, no âmbito do Sistema Nacional de 
Defesa da Floresta contra Incêndios;  
  
26. A competência prevista no artigo 5 º n.º 1 conjugada 
com o artigo 2 n.º 1 al. d) do Decreto-Lei n.º 87/99, de 19 
de Março, para a instrução dos processos de contra-
ordenação, aplicação de coimas e sanções acessórias, no 
âmbito da angariação de receitas para fins de beneficência;  
 
27. A competência prevista no artigo 27 º do Decreto-Lei 
n.º 411/98, de 30 de Dezembro, alterado pelo Decreto-
Lei n.º 5/2000, de 29 de Janeiro, para a instrução de 
processos de contra-ordenação, aplicação de coimas e 
sanções acessórias, no âmbito do Regime Jurídico da 
Remoção, Transporte, Inumação, Exumação, 
Transladação e Cremação de Cadáveres;  
  
28. As competências previstas no art.º 59 º e 60 º do 
Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de Outubro, rectificado 
pelas Declarações de Rectificação 77-A/2008, de 26/12, e 
15/2009, de 10/02, relativamente à instrução de processos 
de contra-ordenação, aplicação de coimas e sanções 
acessórias no âmbito do Regime de Exercício da 
Actividade Industrial (REAI);  
  
29. As competências previstas no art.º 26 º n.º 4 do 
Decreto-Lei n.º 42/2008, de 10 de Março, relativamente à 
instrução de processos de contra-ordenação, aplicação de 
coimas e sanções acessórias no âmbito do Regime de 
Actividade de Comércio a Retalho e Feiras;  
  

30. A competência prevista no artigo 5.º, n.º 6 do 
Decreto-Lei n.º 160/2006, de 08/08, que aprova os 
elementos do contrato de arrendamento e os requisitos a 
que obedece a sua celebração para aplicação de coima 
relativamente à inobservância do disposto nos n.º s 1 e 4 
da referida disposição legal por falta de Licença de 
utilização. 
 
31. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 
209/2008, de 29 de Outubro, rectificado pelas 
Declarações de Rectificação 77-A/2008, de 26/12, e 
15/2009, de 10/02, relativamente ao registo e respectivos 
procedimentos no âmbito do Regime de Exercício da 
Actividade Industrial (REAI), com a possibilidade de 
subdelegação.  

 
III 
 

E, subdelego as competências que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal, e que a seguir se 
enunciam:  
  
1. A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
para executar as opções do plano e o orçamento 
aprovado, a exercer nas áreas funcionais sob a sua 
responsabilidade;  
  
2. A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para colaborar no 
apoio a programa e projectos de interesse municipal em 
parceria com outras entidades da administração central, a 
exercer nas áreas funcionais sob sua responsabilidade, sob 
prévia consulta e coordenação da Presidente da Câmara 
Municipal;  
  
3. A competência prevista na alínea l) do n.º 2 do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para promover e 
apoiar o desenvolvimento de actividades artesanais, de 
manifestações etnográficas e a realização de eventos 
relacionados com a actividade económica de interesse 
municipal;  
  
4. A competência prevista na al. l) do n º 2 do artigo 64 º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, para promover e apoiar o 
desenvolvimento de actividades artesanais de 
manifestações etnográficas e a realização de eventos 
relacionados com a actividade económica de interesse 
municipal;  
  
5. A competência prevista na al. f) do n º 2 do artigo 64 º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, para promover a publicação 
de documentos, anais ou boletins que interessem à 
história do município;  
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6. A competência prevista na alínea m) do n.º 2 do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para assegurar, em 
parceria ou não com outras entidades públicas ou 
privadas, nos termos da lei, o levantamento, classificação, 
administração, manutenção, recuperação e divulgação do 
património cultural e urbanístico do município, a exercer 
nas áreas funcionais sob a sua responsabilidade;  
  
7. A competência prevista na alínea a) do n º 5 do artigo 
64 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11 de Janeiro, para conceder licenças nos casos e nos 
termos estabelecidos na Lei para estabelecimentos 
insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos;  
  
8. A competência prevista na alínea d) do nº 5 do artigo 64 
º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para emitir 
licenças, matrículas, livretes e transferências de 
propriedade e respectivos averbamentos e proceder a 
exames, registos, e fixação de contingentes relativamente a 
veículos, nos casos legalmente previstos;  
  
9. A competência prevista no artigo 12 º do Decreto-Lei 
nº 2/98, de 3 de Janeiro, na redacção que lhe foi conferida 
pelo Decreto-Lei n º 265-A/2001, de 28 de Setembro, de 
matrícula e emissão de licenças de condução de 
ciclomotores, motociclos de cilindrada não superior a 50 
cm3 e de veículos agrícolas, bem como o seu 
cancelamento, com a possibilidade de subdelegação;  
 
10. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 
309/2002, de 16 de Dezembro, relativamente aos 
procedimentos com vista ao licenciamento da instalação e 
funcionamento dos recintos de espectáculos e de 
divertimentos públicos, bem como ao processamento das 
contra-ordenações e com a possibilidade de subdelegação;  
  
11. A competência prevista no artigo 18 º do Decreto-Lei 
n.º 122/79, de 8 de Maio, para emitir e renovar cartões 
para o exercício de venda ambulante, com possibilidade de 
subdelegação;  
  
12. A competência prevista no artigo 1 º da Lei nº 2/87, 
de 8 de Janeiro, de emissão de parecer em processo de 
autorização e licenças de jogos de perícia, máquinas de 
diversão e outras diversões públicas;  
  
13. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 
310/2002, de 16 de Dezembro, com a possibilidade de 
subdelegação, designadamente:  
  
a) A prevista no artigo 10 º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de vendedor 
ambulante de lotarias,  

 

b) A prevista no artigo 14 º, relativamente ao 
licenciamento do exercício da actividade de arrumador 
de automóveis;  

 
c) A prevista no artigo 18 º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de 
acampamentos ocasionais;  

 
d) A prevista no artigo 23 º, relativamente ao 

licenciamento da exploração de máquinas de diversão;  
 
e) A prevista no artigo 29 º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de realização 
de espectáculos de natureza desportiva e de 
divertimentos públicos;  

 
f) A prevista no artigo 35 º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de agências de 
venda de bilhetes para espectáculos públicos;  

 
g) A prevista no artigo 39 º e artigo 40 º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de fogueiras e 
queimadas;  

 
h) A prevista no artigo 41 º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de realização 
de leilões;  

 
i) A prevista no artigo 50 º n.º 1, relativamente à instrução 

dos processos de contra-ordenação;  
  
14. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 
320/2002, de 28 de Dezembro, relativamente à 
manutenção e inspecção de ascensores, monta-cargas, 
escadas mecânicas e tapetes rolantes;  
  
15. As competências previstas no Decreto-Regulamentar 
n.º 2-A/2005, 24 de Março, relativamente à emissão de 
autorização de utilização das vias públicas para a 
realização de actividades de carácter desportivo, festivo ou 
outras que possam afectar o trânsito normal;  
  
16. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 
69/2003, de 10 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
183/2007, de 9 de Maio, e Decreto-Regulamentar n.º 
8/2003, de 11 de Abril, alterado pelo Decreto-
Regulamentar n.º 61/2007, de 9 de Maio, relativamente ao 
licenciamento da actividade industrial, com a possibilidade 
de subdelegação;  
  
17. As competências previstas no Decreto-Lei n º 
234/2007, de 19 de Junho, para o licenciamento dos 
estabelecimentos de restauração e bebidas, 
nomeadamente:  
  
a) A competência prevista no n.º 2 do artigo 19 º para 

emissão de autorização especial para serviços de 
restauração ou de bebidas ocasionais e ou esporádicos;  
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b) A competência prevista no n.º 3 do artigo 19 º, 
relativamente à convocação da comissão de vistorias no 
âmbito da autorização especial para serviços de 
restauração ou de bebidas ocasionais e ou esporádicos, 
com a possibilidade de subdelegação.  

  
18. Receber os pedidos de instalação, modificação, 
comunicações de encerramento, e demais documentação 
no âmbito da instalação e modificação dos 
estabelecimentos de comércio ou de armazenagem de 
produtos não alimentares e de prestação de serviços cujo 
funcionamento pode envolver riscos para a saúde e 
segurança das pessoas, estabelecidos no Decreto-Lei n.º 
259/2007, de 17 de Julho, assim como, encaminhar tais 
pedidos, quando necessário, para o Departamento de 
Gestão e Ordenamento Urbanístico.  
  
19. A competência prevista nos n º s 2 e 3 do artigo 29 º 
do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho no âmbito 
da utilização de fogo de artifício e outros artefactos 
pirotécnicos, em todos os espaços rurais da área territorial 
deste Município, durante o período crítico.  
  
20. A competência prevista no artigo 40 º n.º 3 do 
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, para 
instauração de processos de contra-ordenação, no âmbito 
do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra 
Incêndios.  
  
21 As competências previstas no artigo 30 º, n.º 2 do 
Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, para o 
processamento das contra-ordenações e aplicação das 
respectivas coimas e sanções acessórias, no âmbito do 
Regulamento Geral do Ruído;  
  
22. A competência prevista no artigo 15 º do Decreto-Lei 
n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, para a emissão de licença 
especial de ruído, no âmbito do Regime Geral do Ruído;  
  
23. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 370/99 
de 18 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 9/2002, 
de 24 de Janeiro, no que diz respeito aos procedimentos 
com vista ao licenciamento de estabelecimentos de 
comércio ou armazenagem de produtos alimentares, bem 
como de estabelecimentos de comércio de produtos não 
alimentares e de prestação de serviços, cujo 
funcionamento envolve riscos para a saúde e segurança 
das pessoas;  
  
24. As competências previstas no artigo 12 º do Decreto-
Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, no que diz respeito ao 
licenciamento dos veículos de transporte em táxi, bem 
como as previstas no artigo 27º n.º 2, do mesmo diploma, 
para o processamento das contra-ordenações;  
  
25. A competência prevista no artigo 19 º n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 312/2003, de 17 de Dezembro, para a 
instrução dos processos de contra-ordenação, por violação 
das normas aplicáveis à detenção de animais perigosos e 

potencialmente perigosos, enquanto animais de 
companhia; 
 
26. A competência prevista no artigo 20 º n.º 1 do 
Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, para a instrução 
dos processos de contra-ordenação e aplicação de coimas 
e sanções acessórias, no âmbito do regime das operações 
de gestão de resíduos;  
  
27. A competência prevista no artigo 70 º n.º 1 do 
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, para a 
instrução dos processos de contra-ordenação e aplicação 
de coimas e sanções acessórias, no âmbito do regime geral 
da gestão de resíduos;  

 
IV 
 

Do exercício das competências delegadas e subdelegadas 
deverá o delegado prestar ao delegante informação escrita, 
nos termos do n.º 3 do artigo 69º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, com a periodicidade de 10 dias, sem prejuízo do 
cumprimento do estabelecido no n.º 3 do artigo 65.º do 
mesmo diploma.  

 
V 
 

Nesta conformidade e na sequência da publicação no 
Diário da República n.º 201, 2.ª Série, do Aviso n.º 
20554/2010, de 15 de Outubro, relativo à Estrutura 
Nuclear da Câmara Municipal de Odivelas, efectuada em 
cumprimento do n.º 6 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de Outubro, revogo o meu Despacho 
de Delegação e Subdelegação de Competências n.º 
81/PRES/2010, publicado em 9 de Novembro de 
2010, no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 21, ao abrigo do disposto no artigo 40.º, 
alínea a) do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 
6/96, de 31 de Janeiro, com efeitos à presente data.  
  
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011  

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 43/PRES/2011 
 

Assunto: Delegação e Subdelegação de Competências da 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas 
no Vereador Hugo Manuel dos Santos Martins 

 
Considerando: 
 
Que a delegação e a subdelegação de competências, são o 
instrumento jurídico que tem como escopo promover a 
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desconcentração administrativa, cujo princípio consagrado 
no artigo 267.º da CRP, permite às Autoridades 
Administrativas conferir maior celeridade, economia e 
eficácia às suas decisões; 
 
A deliberação de delegação de competências da Câmara 
Municipal de Odivelas na sua Presidente, tomada na 1.ª 
Reunião Extraordinária, realizada em 6 de Novembro de 
2009 e publicada no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões de 15 de Junho de 2010, em cumprimento do 
disposto no artigo 91.º, n.º 2 da Lei n º 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro; 
 
A entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 
de Outubro, que impôs às Câmaras Municipais a revisão 
dos seus serviços até 31 de Dezembro de 2010, revogando 
o Decreto -Lei n.º 116/84, de 6 de Abril que regulava esta 
matéria, a qual deu origem à aprovação do Regulamento 
Orgânico e Macro Estrutura Nuclear da Câmara 
Municipal de Odivelas, na 2.ª reunião da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 2 de 
Junho de 2010 e publicado em 15 de Junho de 2010, no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 1, e a 
aprovação da sua Estrutura Orgânica Flexível na 20 ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 29 
de Setembro de 2010 e publicada no Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 19; 

 
I 
 

Nestes termos, ao abrigo dos artigos 65 º, n.º 2 e 69 º, n.º 
2, da Lei n º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e em 
conjugação com os artigos 35 º, 36.º e 37 º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção conferida 
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, delego as 
minhas competências próprias e subdelego as que 
me foram delegadas pela Câmara Municipal, na 
deliberação tomada na 1.ª Reunião Extraordinária, 
realizada em 6 de Novembro de 2009, publicada no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 21, de 
17 de Novembro de 2009, no Senhor Vereador HUGO 

MANUEL DOS SANTOS MARTINS. 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas abrangem a 
prática de todos os actos de natureza administrativa, 
incluindo a decisão final e a gestão de todos os assuntos 
que se encontram atribuídos à Unidade Orgânica Nuclear 
abaixo identificada, incluindo todas as Unidades Flexíveis 
que a integram, bem como as Unidades Flexíveis que 
abaixo se discriminam sob a sua tutela, nomeadamente: 
 
1. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS; 
 

a) Controlar, em coordenação com o Departamento de 
Gestão Financeira e Patrimonial, a execução 
orçamental e financeira dos Planos de Investimentos, 

quanto ás obras e concursos sob a sua 
responsabilidade,  

 
b) Assegurar a elaboração dos estudos e projectos 

relativos a infra-estruturas, equipamentos e 
instalações municipais, planear e executar as 
respectivas obras, através do lançamento de 
concursos de empreitadas ou por administração 
directa, bem como fiscalizar e acompanhar a execução 
das referidas obras. 

 
c) Planear a execução das obras contempladas nos 

Planos de Investimento aprovados, calendarizando as 
diferentes fases de execução das mesmas de acordo 
com os objectivos definidos superiormente; 

 
d) Planear as obras necessárias de manutenção em 

Equipamentos Colectivos e Instalações Municipais da 
responsabilidade da Câmara Municipal, em 
coordenação com as entidades encarregues da sua 
gestão e em observância do Plano de Investimentos 
aprovado; 

 
e) Promover e controlar os actos administrativos 

previstos na lei para os processos de empreitadas e 
fornecimentos de obras públicas, a partir do acto de 
celebração dos respectivos contratos iniciais; 

 
f) Assegurar o cumprimento, pelos adjudicatários, dos 

contratos de empreitadas e fornecimentos, em 
representação do dono de obra, desenvolvendo os 
necessários procedimentos administrativos e técnicos 
previstos na função de fiscalização; 

 
g) Assegurar a conservação e manutenção das 

instalações e equipamentos municipais, ou sob 
responsabilidade municipal; 

 
h) Assegurar a gestão dos contratos de manutenção dos 

diversos equipamentos existentes nas instalações 
municipais, nomeadamente aparelhos de ar 
condicionado, elevadores;  

 
i) Programar e lançar empreitadas necessárias à 

prossecução dos seus objectivos, fiscalizar as obras e 
garantir o respectivo controlo de qualidade; 

 
j) Acompanhamento das acções delegadas nas Juntas de 

Freguesia nas áreas de:  
 
� Manutenção e conservação de escolas e jardins-de-

infância; 
� Manutenção, conservação e gestão de mercados; 
� Manutenção, conservação e gestão de recintos 

desportivos cobertos e descobertos e campos de 
ténis; 

� Manutenção e conservação de pavimentos 
rodoviários e pedonais e limpeza e conservação de 
bermas e valetas. 

 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano XII - N.º 1 25 de Janeiro de 2011 51 

 

k) Assegurar a elaboração de estudos e projectos 
relativos a instalações municipais e equipamentos 
colectivos de responsabilidade municipal a construir, 
reconstruir, ampliar, remodelar e conservar; 

 
l) Prestar assistência técnica às obras municipais;  
 
m) Assegurar a construção, manutenção e conservação 

da rede viária, nomeadamente: vias, estacionamentos, 
passeios, pontes e caminhos; 

 
n) Promover a construção de parques e zonas verdes, de 

acordo com os projectos definidos e aprovados 
superiormente; 

 
o) Assegurar a construção, manutenção e conservação 

de espaços urbanos; 
 
p) Promover e acompanhar, em estreito contacto e 

articulação com os operadores públicos e privados, 
um adequado sistema de transportes, bem como 
definir as zonas de transporte de automóveis de 
aluguer de ligeiros de passageiros; 

 
q) Elaborar estudos e projectos relativos ás 

acessibilidades municipais e intermunicipais, visando 
o desenvolvimento e consolidação da estrutura viária 
prevista no Plano Director de Acessibilidades 
Municipais (P.D.A.M./P.D.R.V.M.); 

 
r) Assegurar o planeamento, programação e 

coordenação de iniciativas e empreendimentos, 
municipais ou em parceria, de carácter imperativo ou 
estratégico para o desenvolvimento concelhio no 
domínio das acessibilidades. 

 
2. DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO 

DESPORTIVO: 
 
a) Apoiar e colaborar com o associativismo desportivo, 

em especial os clubes/colectividades desportivas com 
estatuto de utilidade pública, no estrito cumprimento 
dos seus objectivos de promoção, generalização e 
desenvolvimento do Desporto; 

 
b) Implementar um programa de apoios financeiros ao 

associativismo desportivo, assente em normas e 
critérios objectivos, garantindo os princípios de rigor, 
transparência e imparcialidade; 

 
c) Apoiar e garantir a organização de eventos 

desportivos, quer da iniciativa do Município, quer de 
parcerias estabelecidas com o movimento associativo 
desportivo concelhio, quer ainda eventos resultantes 
de parcerias externas; 

 
d) Promover o desenvolvimento do Desporto, através 

da adopção de programas e projectos que visem a 
diversificação da oferta desportiva, o aumento do 
número de praticantes, a manutenção da sua saúde e 

condição física e a melhoria da qualidade das práticas, 
no âmbito das diversas vertentes do Desporto, 
designadamente na formação, recreação e lazer e 
rendimento: 

 
e) Coordenar a elaboração da Carta Desportiva do 

Concelho de Odivelas (CDCO), em estreita 
articulação com os demais sectores da Divisão de 
Desenvolvimento Desportivo, como instrumento de 
planeamento e suporte à definição da política 
desportiva municipal; 

 
f) Assegurar a valorização da qualidade dos recursos 

humanos directa e indirectamente relacionados com o 
Desporto, considerando a criação de um Programa de 
Formação e de um Programa de Documentação no 
Desporto; 

 
g) Criar um Sistema de Informação Desportiva (SID), 

como instrumento complementar de apoio à decisão; 
 
h) Criar o Plano Municipal de «Mobilidade Sustentável»; 
 
i) Desenvolver as acções necessárias que visem a 

qualificação dos equipamentos desportivos 
municipais, de modo a salvaguardar a sua qualidade, 
adequação para as diferentes práticas desportivas e 
segurança dos seus utilizadores; 

 
j) Promover a máxima rentabilização da utilização das 

instalações desportivas municipais, através de 
programação de actividades e optimização de 
protocolos; 

 
k) Projectar a requalificação da Quinta das Águas 

Férreas. 
 
3. DIVISÃO DE TRANSPORTES E OFICINAS: 
 
a) Assegurar a gestão técnica e operacional do material 

rolante; 
 
b) Assegurar a gestão técnica e operacional do parque de 

viaturas e máquinas do Município; 
 
c) Manter o controlo técnico do equipamento mecânico 

afecto, em termos operacionais e patrimoniais, a 
outras unidades orgânicas; 

 
d) Assegurar as actividades de manutenção do parque de 

viaturas e máquinas do Município; 
 
e) Prestar apoio nas áreas técnicas para que esteja 

dotada, aos outros serviços municipais; 
 
f) Definição das cláusulas contratuais da carteira de 

seguros relativa a todas as viaturas e máquinas 
municipais; 
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g) Acompanhar em caso de sinistro ou acidentes todos 
os procedimentos tendo em vista a defesa dos 
interesses municipais. 

 
II 
 

Assim, delego as competências que a seguir se enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 

68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, de execução 
das deliberações da Câmara Municipal e de 
coordenação da actividade dos serviços sob sua 
superintendência; 

 
2. A competência prevista na alínea g) do n.º 1 do artigo 

68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, para autorizar a realização das despesas 
orçamentadas com a locação e aquisição de bens e 
serviços até ao limite de 5.000 € (cinco mil euros), 
com a possibilidade de subdelegação nos dirigentes 
municipais até ao limite de 2.500 € (dois mil e 
quinhentos euros), bem como as demais 
competências para a decisão de contratar referidas no 
artigo 109.º, n.º 3, do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01, 
sempre com respeito pela disciplina de execução 
orçamental estabelecida nas alíneas d), e) e f) do 
Ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado pela 
Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei 
n.º 162/99 de 14 de Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000 de 2 de Dezembro e no cumprimento do 
disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de Junho, que se mantém em vigor por força do 
artigo 14.º, n.º 1 alínea f) do já referido Decreto-Lei 
n.º 18/2008 de 29/01, que aprovou o Código dos 
Contratos Públicos. 

 
3. A competência prevista na alínea h) do n.º 1 do artigo 

68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, para autorizar o pagamento de despesas 
realizadas, nas condições legais e até ao limite de 
5.000 € (cinco mil euros); 

 
4. A competência prevista na alínea m) do n.º 1 do 

referido artigo 68º, de assinar ou visar a 
correspondência da Câmara Municipal com destino a 
quaisquer entidades excepto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 

Primeiro Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do 
Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia da 
República e Presidente da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses, Presidentes das Câmaras 

Municipais ou titulares de cargos públicos de estatuto 
equivalente ou superior; 

 
b) A que constituir, por si, informação, proposta ou 

decisão vinculativa para o Município ou constitutiva 
de direitos de terceiros ou que verse, de forma 
inovadora, matérias sobre as quais o Município se 
deva pronunciar. 

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

68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para 
promover a publicação das decisões previstas no 
artigo 91.º do citado diploma. 

 
6. A competência prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 

68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para decisão 
de todos os assuntos relacionados com a gestão e 
direcção dos recursos humanos afectos às unidades 
orgânicas sob a sua responsabilidade, com excepção 
dos actos relativos à constituição, modificação e 
extinção da relação jurídica de emprego, 
designadamente: 

 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 

relativas a férias, com respeito pela necessidade da 
consecução da prestação dos respectivos serviços 
públicos, que estão afectos à sua responsabilidade; 

 
b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos, dos trabalhadores da unidade orgânica; 

 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade dos trabalhadores da 
unidade orgânica; 

 
d) Justificar e não justificar as faltas verificadas no 

âmbito do serviço; 
 
e) Autorizar deslocações em serviço no País, 

exceptuando aquelas que hajam de ser feitas para 
representação oficial do Município, e a realização de 
trabalho extraordinário e prestado em dias de 
descanso semanal e de descanso semanal 
complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, bem como autorizar os 
respectivos pagamentos; 

 
f) Instaurar processos disciplinares, considerando que a 

nomeação do instrutor do processo deverá recair, 
sempre que possível, em licenciado em Direito que 
seja funcionário do Município; 

 
g) Autorizar o abono de vencimento de exercício 

perdido por motivo de doença; 
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h) Emitir parecer sobre requerimentos de mobilidade 
interna. 

 
7. A possibilidade de subdelegação de competências 

quanto à gestão de recursos humanos restringe-se a: 
 
a) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 

 
b) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade; 
 
c) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 

com excepção das referidas no artigo 40º, n.º 3 do 
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 
9 de Setembro; 

 
d) Autorizar deslocações em serviço no País, 

exceptuando aquelas que hajam de ser feitas para 
representação oficial do Município, e a realização de 
trabalho extraordinário e prestado em dias de 
descanso semanal e de descanso semanal 
complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço; 

 
e) Visar Boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 

custo, confirmando a informação neles constante e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 

 
f) Propor a instauração de processos disciplinares. 
 
8. A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 

68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, de modificar 
ou revogar os actos praticados por funcionários 
municipais; 

 
9. A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 

68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para 
promover todas as acções necessárias à administração 
corrente do Património Municipal e à sua 
conservação nas unidades orgânicas sob a sua tutela; 

 
10. A competência prevista na alínea j) do n.º 2 do artigo 

68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para 
promover todas as acções necessárias à administração 
corrente do Património Municipal e à sua 
conservação nas unidades orgânicas sob a sua tutela; 

 
11. A competência prevista na alínea j) do n.º 2 do artigo 

68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para 
promover a execução, por administração directa ou 

empreitada, das obras, assim como proceder à 
aquisição de bens e serviços, nos termos da lei 

 
III 
 

E, subdelego as competências que me foram delegadas 
pela Câmara Municipal, e que a seguir se enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para executar 
as opções do plano e o orçamento aprovado, a 
exercer nas áreas funcionais sob a sua 
responsabilidade; 

 
2. A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para 
colaborar no apoio a programa e projectos de 
interesse municipal em parceria com outras entidades 
da administração central, a exercer nas áreas 
funcionais sob sua responsabilidade, sob prévia 
consulta e coordenação da Presidente da Câmara 
Municipal; 

 
3. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 

empreitadas até ao limite de 75.000 € (setenta e cinco 
mil euros), sempre com respeito pela disciplina de 
execução orçamental estabelecida nas alíneas d), e) e 
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, nos termos do art.º 
109º do Código dos Contratos Públicos, publicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01, 
conjugado com o art. º 69 n.º 2 da Lei 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro; 

 
4. A competência prevista no artigo 6 º n.º 1 e n.º 2 do 

Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro, para a 
sinalização de vias públicas municipais. 

 
IV 
 

No exercício das competências delegadas e subdelegadas 
deverá o delegado prestar ao delegante informação escrita, 
nos termos do n.º 3 do artigo 69 º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, com a periodicidade de 10 dias, 
sem prejuízo do cumprimento da obrigação prevista no 
n.º 3 do artigo 65.º do referido diploma. 

 
V 

 
Nesta conformidade e na sequência da publicação no 
Diário da República n.º 201, 2.ª Série, do Aviso n.º 
20554/2010, de 15 de Outubro, relativo à Estrutura 
Nuclear da Câmara Municipal de Odivelas efectuada em 
cumprimento do n.º 6 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 
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305/2009, de 23 de Outubro, revogo o meu Despacho 
de Delegação e Subdelegação de Competências n.º 
122/PRES/2009, publicado em 17 de Novembro de 
2009, no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 21, ao abrigo do disposto no artigo 40.º, 
alínea a) do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 
6/96, de 31 de Janeiro, com efeitos à presente data. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

 
DESPACHO N.º 44/PRES/2011 

 
Assunto: Delegação e Subdelegação de Competências da 

Presidente da Câmara Mnicipal de Odivelas na 
Vereadora Maria Fernanda Marcelo Faria Duarte 
Franchi 

 
Considerando: 
 
Que a delegação e a subdelegação de competências, são o 
instrumento jurídico que tem como escopo promover a 
desconcentração administrativa, cujo princípio consagrado 
no artigo 267.º da CRP, permite às Autoridades 
Administrativas conferir maior celeridade, economia e 
eficácia às suas decisões; 
 
A deliberação de delegação de competências da Câmara 
Municipal de Odivelas na sua Presidente, tomada na 1.ª 
Reunião Extraordinária, realizada em 6 de Novembro de 
2009 e publicada no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões de 15 de Junho de 2010, em cumprimento do 
disposto no artigo 91.º, n.º 2 da Lei n º 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro; 
 
A entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 
de Outubro, que impôs às Câmaras Municipais a revisão 
dos seus serviços até 31 de Dezembro de 2010, revogando 
o Decreto -Lei n.º 116/84, de 6 de Abril, que regulava esta 
matéria, a qual deu origem à aprovação do Regulamento 
Orgânico e Macro Estrutura Nuclear da Câmara 
Municipal de Odivelas, na 2.ª reunião da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 2 de 
Junho de 2010 e publicado em 15 de Junho de 2010, no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 1, e a 
aprovação da sua Estrutura Orgânica Flexível na 20 ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 29 
de Setembro de 2010 e publicada no Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 19; 

 
 
 

I 
 

Nestes termos, ao abrigo dos artigos 65 º, n.º 2 e 69 º, n.º 
2, da Lei n º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e em 
conjugação com os artigos 35 º, 36.º e 37 º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro,  na  redacção  conferida  
pelo  Decreto-Lei  n.º 6/96,  de  31  de Janeiro,  delego  
as  minhas competências próprias e subdelego as que 
me foram delegadas pela Câmara Municipal, na 
deliberação tomada na 1.ª Reunião Extraordinária, 
realizada em 6 de Novembro de 2009, publicada no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 21, de 
17 de Novembro de 2009, na Senhora Vereadora 
MARIA FERNANDA MARCELO FARIA DUARTE 

FRANCHI. 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas abrangem a 
prática de todos os actos de natureza administrativa, 
incluindo a decisão final e a gestão de todos os assuntos 
que se encontram atribuídos à Unidade Orgânica Nuclear 
abaixo identificada e Unidade Flexível que abaixo se 
discriminam sob a sua tutela, nomeadamente: 
 
1. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, 

JUVENTUDE E CULTURA, COM EXCLUSÃO 

DA DIVISÃO DESENVOLVIMENTO 

DESPORTIVO, DIVISÃO DE CULTURA, 
TURISMO E PATRIMÓNIO CULTURAL E 

DIVISÃO DE BIBLIOTECAS 
 
a) Assegurar as atribuições e competências na área da 

educação, 
 
b) Promover e dinamizar programas e projectos culturais 

que contribuam para o desenvolvimento social 
integrado, trabalhando de forma articulada e 
interactiva com os diferentes agentes da comunidade, 
bem como  dinamizar os equipamentos colectivos 
que dependem das suas áreas de intervenção, 
promovendo a sua gestão integrada, rentabilizando-os 
e contribuindo para a afirmação e consolidação da 
identidade local, e para a promoção de um serviço 
público de qualidade. 

 
c) Dinamizar os equipamentos colectivos que dependem 

das suas áreas de intervenção, promovendo a sua 
gestão integrada, rentabilizando-os e criando parcerias 
contribuindo para a afirmação e consolidação da 
identidade local, e para a promoção de um serviço 
público de qualidade; 

 
d) Garantir a representação do município, em 

associações, comissões ou grupos de trabalho, 
constituídos a nível local, regional, nacional, ou 
internacional para apreciar matérias das suas áreas de 
competência; 
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e) Assegurar o desenvolvimento de projectos próprios 
ou em colaboração com entidades externas, com vista 
a promoção de acções de dinamização da expressão 
psico-motoras, desporto escolar e desenvolvimento 
social e cultural; 

 
f) Desenvolver Programas e Projectos, que contribuam 

para a ligação da escola ao meio, para o 
desenvolvimento pessoal e social das crianças e 
jovens, e para a promoção de acções de educação ao 
longo da vida; 

 
g) Promover a dinamização de Projectos próprios que 

visem o desenvolvimento pessoal, social, e cultural 
das crianças e jovens, inseridos no apoio à educação 
extracurricular e ás actividades complementares de 
acção educativa; 

 
h) Colaborar com a Comunidade Educativa em 

Projectos e iniciativas que potenciem a função sócio-
educativa da Escola, a promoção da qualidade das 
aprendizagens e o combate ao abandono escolar 
precoce e à exclusão social; 

 
i) Promover a divulgação de Programas e Projectos 

vocacionados para a qualificação dos ambientes 
educativos, quer sejam de iniciativa municipal, quer 
sejam promovidos pelos diferentes Agentes 
Educativos do Concelho; 

 
j) Participar na concepção e planeamento do sistema 

educativo local, designadamente na monitorização da 
Carta Educativa do Concelho, na dinamização do 
Conselho Municipal de Educação e na definição anual 
da rede escolar, em articulação com a Direcção 
Regional de Educação de Lisboa; 

 
k) Participar no planeamento e programação das novas 

construções escolares no que diz respeito aos jardins-
de- infância e aos restantes estabelecimentos de 
ensino da rede pública sob responsabilidade 
municipal, bem como na sua manutenção e 
recuperação, em articulação com o Departamento de 
Obras Municipais; 

 
l) Assegurar a gestão dos estabelecimentos de ensino da 

rede pública sob responsabilidade municipal, 
designadamente quanto ao apetrechamento, 
renovação, e requalificação, do mobiliário e 
equipamento escolar, assim como, a atribuição de 
verbas para adquirir material didáctico, e para fazer 
face a despesas de funcionamento corrente; 

 
m) Executar acções no âmbito da acção social escolar, 

designadamente, a atribuição de verbas para a 
aquisição de livros e material escolar aos alunos 
carenciados do ensino básico, e comparticipação no 
custo das refeições dos alunos do pré-escolar e do 
ensino básico; 

 

n) Assegurar a gestão dos refeitórios escolares dos 
estabelecimentos de ensino sob responsabilidade 
municipal; 

 
o) Assegurar a colocação e a gestão do pessoal não 

docente dos estabelecimentos de ensino sob 
responsabilidade municipal; 

 
p) Assegurar a gestão dos Transportes Escolares, de 

acordo com a legislação em vigor; 
 
q) Assegurar as Actividades de Enriquecimento 

Curricular nas escolas do 1º ciclo do ensino básico e 
as Actividades de Apoio à Família nos jardins-de-
infância. 

 
2. GABINETE DE COESÃO E INOVAÇÃO 
SOCIAL 
 
a) Elaborar a carta social de equipamentos e serviços 

como instrumento de planeamento da intervenção 
municipal na área da Acção social; 

 
b) Promover políticas/projectos/iniciativas e apoiar 

programas integrados de acção social, em parceria 
com as entidades sociais, visando a inclusão social dos 
grupos sociais mais desfavorecidos; 

 
c) Incentivar e promover a criação de estruturas e 

actividades de apoio aos grupos socialmente 
vulneráveis, com especial incidência nas zonas sujeitas 
a processos sociais mais complexos; 

 
d) Apoiar as entidades sem fins lucrativos, legalmente 

constituídas, sedeadas e/ou a desenvolver actividades 
de intervenção social no Concelho de Odivelas, 
designadamente as Instituições Particulares de 
Solidariedade Social, Organizações Não 
Governamentais (ONG`s) e Confissões Religiosas 
promovendo e articulando acções conjuntas; 

 
e) Executar medidas de política social destinadas a 

grupos sociais específicos nomeadamente de apoio à 
Infância, Terceira Idade, Deficiência, Sem-abrigo e 
demais população; 

 
f) Prevenção, intervenção e acompanhamento de 

situações de pobreza e exclusão social, através da 
mobilização de recursos existentes na comunidade 
e/ou atribuição de subsídios/apoios pontuais; 

 
g) Promover campanhas de sensibilização e acções de 

carácter formativo em temáticas específicas na área da 
intervenção social; 

 
h) Articular/colaborar com as estruturas locais de apoio 

às crianças em situação de risco e/ou outros grupos 
em situação de vulnerabilidade; 
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i) Operacionalizar o Programa da Rede Social no 
Concelho e assegurar o respectivo acompanhamento 
técnico e administrativo, tendo em vista o 
cumprimento dos princípios e objectivos deste 
programa; 

 
j) Promover uma plataforma de participação de 

entidades públicas, privadas e de solidariedade, 
dinamizando e apoiando a criação e funcionamento 
de parcerias locais; 

 
k) Promover a captação de recursos para servir e 

beneficiar os cidadãos residentes em Odivelas; 
 
l) Assegurar a participação e integração do Município 

em redes locais, regionais, nacionais e transnacionais, 
comissões de acompanhamento, conselhos 
consultivos ou qualquer outra estrutura que permita 
captar recursos para a intervenção social;  

 
m) Dinamizar o Banco de Voluntariado (BV) na área 

social vocacionado para colaborar com as diversas 
instituições/entidades do Concelho e/ou pessoas em 
situação de dependência, isolamento e solidão ou em 
qualquer outra situação de interesse social e 
comunitário que possa ser susceptível de 
voluntariado; 

 
n) Dinamizar a cidadania e a participação das pessoas 

com deficiência, nomeadamente através do apoio 
técnico no âmbito do Serviço de Informação e 
Mediação para Pessoas com Deficiência (SIM-PD); 

 
o) Assegurar o funcionamento do Serviço Municipal de 

Transportes Especiais (SMTE) dirigido à população 
deficiente, desde que se encontrem a frequentar um 
estabelecimento de ensino e/ou uma Instituição de 
Deficiência; 

 
p) Promover a construção e gestão de equipamentos 

sociais  em parceria com as entidades sociais. 
 
II 
 

Assim, delego as competências que a seguir se 
enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 

68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, para execução das deliberações da Câmara 
Municipal e de coordenação da actividade dos 
serviços sob sua superintendência; 

 
2. A competência prevista na alínea g) do n.º 1 do 

referido artigo 68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, para autorizar a realização 
das despesas orçamentadas com a locação e aquisição 
de bens e serviços até ao limite de 5.000 € (cinco mil 

euros), com a possibilidade de subdelegação nos 
dirigentes municipais até ao limite de 2.500 € (dois mil 
e quinhentos euros), bem como as demais 
competências para a decisão de contratar referidas no 
artigo 109.º, n.º 3, do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01, 
sempre com respeito pela disciplina de execução 
orçamental estabelecida nas alíneas d), e) e f) do 
Ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado pela 
Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei 
n.º 162/99 de 14 de Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000 de 2 de Dezembro e no cumprimento do 
disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de Junho, que se mantém em vigor por força do 
artigo 14.º, n.º 1 alínea f) do já referido Decreto-Lei 
n.º 18/2008 de 29/01, que aprovou o Código dos 
Contratos Públicos. 

 
3. A competência prevista na alínea h) do n.º 1 do artigo 

68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, para autorizar o pagamento de despesas 
realizadas, nas condições legais e até ao limite de 
5.000 € (cinco mil euros); 

 
4. A competência prevista na alínea m) do n.º 1 do 

artigo 68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com 
a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, para assinar ou visar a correspondência da 
Câmara Municipal com destino a quaisquer entidades, 
excepto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 

Primeiro Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do 
Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia da 
República e Presidente da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses, Presidentes das Câmaras 
Municipais ou titulares de cargos públicos de estatuto 
equivalente ou superior; 

 
b) A que constituir, por si, informação, proposta ou 

decisão vinculativa para o Município ou constitutiva 
de direitos de terceiros ou que verse, de forma 
inovadora, matérias sobre as quais o Município se 
deva pronunciar. 

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

68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para 
promover a publicação das decisões previstas no 
artigo 91.º do citado diploma; 

 
6. A competência prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 

68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, para decisão de todos os assuntos 
relacionados com a gestão e direcção dos recursos 
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humanos afectos às unidades orgânicas sob a sua 
responsabilidade, com excepção dos actos relativos à 
constituição, modificação ou extinção da respectiva 
relação jurídica de emprego, designadamente: 

 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 

relativas a férias, com respeito pela necessidade da 
consecução da prestação dos respectivos serviços 
públicos, que estão afectos à sua responsabilidade; 

 
b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos, dos trabalhadores da unidade orgânica; 

 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade dos trabalhadores da 
unidade orgânica; 

 
d) Justificar e não justificar as faltas verificadas no 

âmbito dos serviços; 
 
e) Autorizar deslocações em serviço no País, 

exceptuando aquelas que hajam de ser feitas para 
representação oficial do Município, e a realização de 
trabalho extraordinário e prestado em dias de 
descanso semanal e de descanso semanal 
complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, bem como autorizar os 
respectivos pagamentos; 

 
f) Instaurar processos disciplinares, considerando que a 

nomeação do instrutor do processo deverá recair, 
sempre que possível, em licenciado em Direito que 
seja trabalhador em funções públicas do Município; 

 
g) Autorizar o abono de vencimento de exercício 

perdido por motivo de doença; 
 
h) Emitir parecer sobre requerimentos de mobilidade 

interna. 
 
7. A possibilidade de subdelegação de competências 
quanto à gestão de recursos humanos restringe-se a: 
 
a) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 

 
b) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade; 
 
c) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 

com excepção das referidas no artigo 40 º, n.º 3 do 
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 
9 de Setembro; 

 
d) Autorizar deslocações em serviço no País, 

exceptuando aquelas que hajam de ser feitas para 

representação oficial do Município, e a realização de 
trabalho extraordinário e prestado em dias de 
descanso semanal e de descanso semanal 
complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço; 

 
e) Visar Boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 

custo, confirmando a informação neles constante e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 

 
f) Propor a instauração de processos disciplinares. 
 
8. A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 

68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, para modificar ou revogar os actos praticados 
por funcionários municipais; 

 
9. A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 

68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, para promover todas as acções necessárias à 
administração corrente do Património Municipal e à 
sua conservação nas unidades orgânicas sob a sua 
tutela; 

 
10. A competência prevista na alínea j) do n.º 2 do artigo 

68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, para promover a execução, por administração 
directa ou empreitada, das obras, assim como 
proceder à aquisição de bens e serviços, nos termos 
da lei; 

 
III 
 

E, subdelego as competências que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal e que a seguir se 
enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea l) do n.º 1 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para apoiar 
ou comparticipar no apoio à acção social escolar e às 
actividades complementares no âmbito de projectos 
educativos, nos termos da lei; 

 
2. A competência prevista na alínea m) do n.º 1 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para 
organizar e gerir os transportes escolares; 

 
3. A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para executar 
as opções do plano e o orçamento aprovado, a 
exercer nas áreas funcionais sob a sua 
responsabilidade; 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
58 25 de Janeiro de 2011 Ano XII - N.º 1 

 

 
4. A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para 
colaborar no apoio a programa e projectos de 
interesse municipal em parceria com outras entidades 
da administração central, a exercer nas áreas 
funcionais sob sua responsabilidade, sob prévia 
consulta e coordenação da Presidente da Câmara 
Municipal; 

 
5. A competência prevista na alínea c) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada   
pela   Lei  n.º  5-A/2002, de  11 de  Janeiro,  a   
exercer  nas  áreas  funcionais  sob  a  sua 
responsabilidade, para participar na prestação de 
serviços a estratos sociais desfavorecidos ou 
dependentes, em parceria com as entidades 
competentes da administração central, e prestar apoio 
aos referidos estratos sociais, pelos meios adequados 
e nas condições constantes de regulamento municipal; 

 
6. A competência prevista na alínea b) do n.º 5 do 

Artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 
exercer nas áreas funcionais sob a sua 
responsabilidade para realizar vistorias e executar, de 
forma exclusiva ou participada, a actividade 
fiscalizadora atribuída por lei, nos termos por esta 
definidos; 

 
IV 
 

Do exercício das competências delegadas e subdelegadas 
deverá o delegado prestar ao delegante informação escrita, 
nos termos do n.º 3 do artigo 69º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, com a periodicidade de 10 dias, sem prejuízo do 
cumprimento do estabelecido no n.º 3 do artigo 65.º do 
mesmo diploma. 

 
V 
 

Nesta conformidade e na sequência da publicação no 
Diário da República n.º 201, 2.ª Série, do Aviso n.º 
20554/2010, de 15 de Outubro, relativo à Estrutura 
Nuclear da Câmara Municipal de Odivelas, efectuada em 
cumprimento do n.º 6 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de Outubro, revogo o meu Despacho 
de Delegação e Subdelegação de Competências n.º 
123/PRES/2009, publicado em 17 de Novembro de 
2009, no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 21, ao abrigo do disposto no artigo 40.º, 
alínea a) do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 
6/96, de 31 de Janeiro, com efeitos à presente data. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 

 
 

DESPACHO N.º 45/PRES/2011 
 

Assunto: Delegação e Subdelegação de Competências da 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas no 
Vereador Paulo César Prata Teixeira 

 
Considerando: 
 
Que a delegação e a subdelegação de competências, são o 
instrumento jurídico que tem como escopo promover a 
desconcentração administrativa, cujo princípio consagrado 
no artigo 267.º da CRP, permite às Autoridades 
Administrativas conferir maior celeridade, economia e 
eficácia às suas decisões; 
 
A deliberação de delegação de competências da Câmara 
Municipal de Odivelas na sua Presidente, tomada na 1.ª 
Reunião Extraordinária, realizada em 6 de Novembro de 
2009 e publicada no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões de 15 de Junho de 2010, em cumprimento do 
disposto no artigo 91.º, n.º 2 da Lei n º 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro; 
 
A entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 
de Outubro, que impôs às Câmaras Municipais a revisão 
dos seus serviços até 31 de Dezembro de 2010, revogando 
o Decreto -Lei n.º 116/84, de 6 de Abril que regulava esta 
matéria, a qual deu origem à aprovação do Regulamento 
Orgânico e Macro Estrutura Nuclear da Câmara 
Municipal de Odivelas, na 2.ª reunião da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 2 de 
Junho de 2010 e publicado em 15 de Junho de 2010, no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 1, e a 
aprovação da sua Estrutura Orgânica Flexível na 20 ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 29 
de Setembro de 2010 e publicada no Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 19; 

 
I 
 

Nestes termos, ao abrigo dos artigos 65 º, n.º 2 e 69 º, n.º 
2, da Lei n º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e em 
conjugação com os artigos 35 º, 36.º e 37 º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção conferida 
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, delego as 
minhas competências  próprias  e  subdelego  as  que 
me  foram  delegadas  pela  Câmara  Municipal,  na  
deliberação tomada na 1.ª Reunião Extraordinária, 
realizada em 6 de Novembro de 2009, publicada no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 21, de 
17 de Novembro de 2009, no Senhor Vereador PAULO 

CÉSAR PRATA TEIXEIRA. 
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As competências ora delegadas e subdelegadas abrangem a 
prática de todos os actos de natureza administrativa, 
incluindo a decisão final e a gestão de todos os assuntos 
que se encontram atribuídos à Unidade Orgânica Nuclear 
abaixo identificada, incluindo todas as Unidades Flexíveis 
que a integram, bem como as Unidades Flexíveis que 
abaixo se discriminam sob a sua tutela, nomeadamente: 
 
1. DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ORDENAMENTO 

URBANÍSTICO; 
 
a) Assegurar a instrução dos procedimentos relativos ao 

licenciamento e autorização de operações 
urbanísticas; 

 
b) Elaborar os adequados instrumentos de planeamento, 

gestão urbanística na perspectiva de transformação 
física e do uso do solo; 

 
c) Instruir e informar, em conformidade com o Plano 

Director Municipal e outros regulamentos e 
instrumentos de planeamento em vigor, e demais 
legislação aplicável, todos os procedimentos de 
licenciamento e autorização de operações 
urbanísticas, da competência dos órgãos municipais 
ou sobre que estes devam pronunciar-se, quando 
apresentados por entidades exteriores ao Município; 

 
d) Gerir os procedimentos relativos a operações de 

loteamento, bem como a obras particulares, até à 
vistoria final e à emissão do alvará de licença de 
construção, respectivamente, assegurando a 
conformidade das obras com os projectos e 
regulamentos aprovados; 

 
e) Assegurar os procedimentos administrativos relativos 

à prestação de cauções, cedências patrimoniais e ao 
cumprimento de outras obrigações dos promotores, 
no quadro dos respectivos financiamentos; 

 
f) Elaborar alvarás de licença e de autorização de 

loteamento e de obras de urbanização; 
 
g) Assegurar todo o procedimento administrativo 

relativo à recuperação e legalização das áreas urbanas 
de génese ilegal, como tal formalmente delimitadas ou 
não, em conformidade com as normas legais e 
regulamentares; 

 
h) Assegurar as actividades de medição de projectos, 

liquidação de taxas e outras receitas municipais das 
AUGI’s e áreas equivalentes, nos termos da lei e dos 
regulamentos municipais, normativo para as AUGI’s 
e do Regulamento de Taxas e outras Receitas; 

 
i) Assegurar a articulação com as associações de 

proprietários, associações de moradores e 
administrações conjuntas e participar nas assembleias 
de administração conjunta, nos termos da Lei; 

 
j) Promover a elaboração de planos e estudos 

necessários à recuperação e legalização dos diversos 
aglomerados ilegais, nos termos da Lei, na 
modalidade de reconversão de iniciativa municipal; 

 
k) Instruir os procedimentos relativos a projectos de 

loteamento e de construção localizados nos 
aglomerados ilegais e promover a legalização das 
edificações existentes, no quadro dos planos ou 
parâmetros urbanísticos aprovados; 

 
l) Verificar a conformidade da execução das operações 

urbanísticas superiormente determinadas com os 
projectos aprovados e as condições do licenciamento 
ou autorização, promovendo o embargo e 
participação de ilícitos contra-ordenacionais, e os 
demais procedimentos previstos por lei ou 
regulamento; 

 
m) Efectuar os demais procedimentos necessários à 

prevenção e contenção de infracções de âmbito 
urbanístico após a emissão das autorizações ou dos 
licenciamentos previamente aprovados de forma a 
contribuir para a fluidez e a boa regularidade dos 
processos de obras particulares; 

 
n) Elaborar os estudos e planos municipais de 

ordenamento do território considerados necessários a 
uma adequada dinâmica de urbanização do 
Município, ao reordenamento e requalificação de 
zonas urbanas degradadas e aglomerados 
deficientemente inseridos na malha urbana, bem 
como a qualificação dos núcleos históricos das 
diversas localidades; 

 
o) Coordenar iniciativas e projectos especiais, que 

assumam uma importância estratégica no 
desenvolvimento e qualificação do território. 

 
2. DIVISÃO DE FISCALIZACÃO MUNICIPAL: 
 
a) Velar pelo cumprimento das leis, regulamentos, 

deliberações e decisões dos órgãos do Município nos 
limites das suas atribuições, participar as infracções 
ocorridas cabendo-lhe igualmente a execução de 
mandados; 

 
b) Desenvolver uma acção preventiva e pedagógica, 

esclarecendo, quando for caso disso, quais os modos 
mais adequados de dar cumprimento à lei, aos 
regulamentos e às decisões dos órgãos autárquicos; 

 
c) Colaborar com os diversos serviços municipais ou 

com entidades externas na área das suas atribuições 
ou na resolução de outros assuntos de interesse 
municipal; 

 
d) Informar o serviço de contra-ordenações do 

Município sobre o que estes reputem útil para a 
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decisão em sede dos respectivos procedimentos e de 
que a Divisão disponha, relativamente à evolução dos 
procedimentos que nela corram os seus termos; 

 
e) Efectuar os demais procedimentos técnico-

administrativos adequados ao exercício das 
competências da Divisão; 

 
f) Assegurar a remoção de viaturas abandonadas e 

proceder à tramitação administrativa e destino final 
das mesmas; 

 
g) Participar e contribuir para a elaboração de estratégias 

com vista à elaboração do mapa de ruído concelhio; 
 
h) Proceder à fiscalização do ruído produzido por 

actividades ruidosas permanentes de licenciamento 
municipal, intervindo preventivamente, através da 
emissão de pareceres, no âmbito dos processos de 
licenciamento das referidas actividades; 

 
i) Emitir pareceres e relatórios técnicos no âmbito do 

licenciamento de actividades ruidosas temporárias; 
 
j) Contribuir para a elaboração de planos de acção, 

incluindo planos de redução de ruído; 
 
k) Detectar e promover o embargo e participação da 

prática de ilícitos contra-ordenacionais das operações 
urbanísticas que, estando sujeitas a licenciamento ou 
autorização, dele não hajam sido objecto, 
promovendo os demais procedimentos previstos por 
lei ou regulamento, com vista ás correspondentes 
cominações;  

 
l) Proceder à apreciação dos processos decorrentes da 

actividade da sua área funcional específica, 
respeitantes a obras ilegais, pedidos de vistoria, 
diligências e denúncias diversas. 

 
m) Executar medições de ruído por solicitação dos 

serviços da Câmara Municipal de Odivelas ou de 
entidades externas nacionais ou internacionais ao 
Laboratório de Acústica da Câmara Municipal de 
Odivelas (LACMO)  

 
3. EQUIPA DE PROJECTO DO PLANO DIRECTOR 

MUNICIPAL, PROJECTOS ESPECIAIS E ENERGIA: 
 
a) Promover a realização de estudos e apoiar a 

formalização de propostas, em articulação com as 
diferentes unidades orgânicas municipais, 
conducentes à definição de estratégias ou planos 
estratégicos para o desenvolvimento concelhio; 

 
b) Assegurar a gestão (processo de elaboração/revisão e 

implementação) do PDM de Odivelas em articulação 
com o PROT, e em observância das Grandes Linhas 
de Desenvolvimento Concelhio definidas pelos 
órgãos municipais, garantindo que o mesmo se 

constitua efectivamente como instrumento de 
planeamento, regulação e promoção do 
desenvolvimento do território nas vertentes social, 
económica e ambiental; 

 
c) Garantir e agilizar a eficaz implementação do PDM, 

promovendo, em articulação ou em conjunto, com as 
diferentes unidades orgânicas municipais, em 
conformidade com as atribuições respectivas, os 
processos de elaboração, e de gestão de instrumentos 
de planeamento e regulação estruturantes e conexos 
ao PDM, designadamente, entre outros, cartas 
temáticas ou planos sectoriais, tais como os relativos à 
Reserva Agrícola Nacional e à Reserva Ecológica 
Nacional, às redes de equipamentos e espaços 
públicos, às acessibilidades e ao ambiente e recursos 
naturais; 

 
d) Assegurar procedimentos e mecanismos que 

operacionalizem as orientações estratégicas definidas 
pelos órgãos municipais, pelo PDM e instrumentos 
de planeamento conexos, através da programação 
sistemática e integrada de acções, nos diferentes 
componentes territoriais, tendentes ao desejado 
desenvolvimento concelhio; 

 
e) Assegurar o acompanhamento e negociação, ao nível 

estratégico, das intervenções da Administração 
Central nos domínios dos equipamentos colectivos, 
biofísico e paisagístico. 

 
4. GABINETE DE TECNOLOGIA, INFORMACÃO E 

CONHECIMENTO 
 
a) Promover e orientar o processo de informatização 

municipal de forma a assegurar-lhe coerência, 
fiabilidade e eficácia e, de um modo geral, promover a 
utilização extensiva de tecnologias de informação e de 
comunicação adaptadas à actividade municipal; 

 
b) Analisar, de modo continuado, no quadro das 

medidas de organização estrutural e funcional dos 
serviços e de desburocratização e modernização 
administrativa, as necessidades e prioridades dos 
diversos serviços quanto a soluções informáticas; 

 
c) Propor e supervisionar tecnicamente todos os 

processos de aquisição de equipamentos e de suportes 
lógicos; 

 
d) Assegurar a administração, a manutenção e a 

adequada exploração dos sistemas informáticos e de 
comunicação instalados, incluindo os respectivos 
sistemas de protecção, segurança e controlo de 
acesso; 

 
e) Gerir e operar os sistemas municipais de 

comunicações, compreendendo as redes telefónica e 
de transmissão de dados. 
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5. SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL: 
 
a) Assegurar a articulação e colaboração com a 

autoridade de protecção civil existente a nível central, 
bem como demais agentes de Protecção Civil; 

 
b) Assegurar o cumprimento das competências 

decorrentes da Lei de Bases da Protecção Civil 
adaptada à escala Municipal;  

 
c) Acompanhar e promover as acções concernentes às 

Associações de Bombeiros Voluntários existentes na 
área do Município, nomeadamente no 
acompanhamento e apoio, financeiro ou outro;  

 
d) Identificar as situações de maior risco potencial na 

área do Município, promovendo a elaboração, revisão 
e actualização do Plano Municipal de Emergência e 
demais Planos de Emergência Específicos julgados 
convenientes; 

 
e) Coordenar o sistema operacional de intervenção de 

Protecção Civil, assegurando a comunicação com os 
Órgãos Municipais e outras entidades públicas;  

 
f) Colaborar, sempre que solicitado, na elaboração de 

planos de emergência externos; 
 
g) Implementar e coordenar a Rede Municipal de 

Voluntários de Protecção Civil; 
 
h) Requerer, em situação de emergência e sempre que se 

julgue de elevada pertinência, a colaboração de outros 
serviços da Câmara Municipal solicitando a sua 
intervenção imediata, garantindo a funcionalidade e a 
eficácia do sistema de protecção civil na resposta às 
situações de emergência; 

 
i) Apoiar os estabelecimentos de ensino, públicos ou 

particulares e demais instituições ou entidades, na 
elaboração dos seus Planos de Emergência; 

 
j) Assegurar o alojamento e a assistência imediata e 

transitória das populações vítimas de acidentes graves, 
catástrofes ou calamidades decorrentes de fenómenos 
naturais ou antrópicos; 

 
k) Promover a realização, pelas entidades legalmente 

competentes, de vistorias a unidades económicas, 
instituições sociais e outras, no que respeita a 
condições de risco propiciadoras de catástrofes; 

 
l) Promover a adequada informação e sensibilização dos 

cidadãos relativamente às questões da Protecção Civil, 
através de campanhas gerais de prevenção e 
sensibilização; 

 
m) Ministrar acções de sensibilização nas Escolas e em 

outras entidades públicas e privadas; 
 

n) Gerir a Escola Municipal de Protecção Civil. 
 
II 
 

Assim, delego as competências que a seguir se enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 
68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, de execução das 
deliberações da Câmara Municipal e de coordenação da 
actividade dos serviços sob sua superintendência; 
 
2. A competência prevista na alínea g) do n.º 1 do artigo 
68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para 
autorizar a realização das despesas orçamentadas com a 
locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de 
5.000 € (cinco mil euros), com a possibilidade de 
subdelegação nos dirigentes municipais até ao limite de 
2.500 € (dois mil e quinhentos euros), bem como as 
demais competências para a decisão de contratar referidas 
no artigo 109.º, n.º 3, do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01, sempre 
com respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabelecida nas alíneas d), e) e f) do Ponto 2.3.4 do 
POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias 
Locais), aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99 de 14 de Setembro 
e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000 de 2 de Dezembro e no 
cumprimento do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 8 de Junho, que se mantém em vigor por 
força do artigo 14.º, n.º 1 alínea f) do já referido Decreto-
Lei n.º 18/2008 de 29/01, que aprovou o Código dos 
Contratos Públicos. 
 
3. A competência prevista na alínea h) do n.º 1 do artigo 
68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para 
autorizar o pagamento de despesas realizadas, nas 
condições legais e até ao limite de 5.000 € (cinco mil 
euros); 
 
4. A competência prevista na alínea m) do n.º 1 do artigo 
68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para 
assinar ou visar a correspondência da Câmara Municipal 
com destino a quaisquer entidades excepto: 
 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 

Primeiro Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do 
Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia da 
República e Presidente da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses, Presidentes das Câmaras 
Municipais ou titulares de cargos públicos de estatuto 
equivalente ou superior; 

 
b) A que constituir, por si, informação, proposta ou 

decisão vinculativa para o Município ou constitutiva 
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de direitos de terceiros ou que verse, de forma 
inovadora, matérias sobre as quais o Município se 
deva pronunciar. 

 
5. A competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 
68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para promover a 
publicação das decisões previstas no artigo 91.º do citado 
diploma; 
 
6. A competência prevista na alínea z) do n.º 1 do artigo 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para dirigir, em 
estreita articulação com o Serviço Nacional de Protecção 
Civil, o Serviço Municipal de Protecção Civil, tendo em 
vista o cumprimento dos planos e programas 
estabelecidos e a coordenação das actividades a 
desenvolver no domínio da protecção civil, 
designadamente em operações de socorro e assistência, 
com especial relevo em situações de catástrofe e 
calamidade públicas; 
 
7. A competência prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 
68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para 
decisão de todos os assuntos relacionados com a gestão e 
direcção dos recursos humanos afectos às unidades 
orgânicas sob a sua responsabilidade, com excepção dos 
actos relativos à constituição, modificação ou extinção da 
respectiva relação jurídica de emprego, designadamente: 
 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 

relativas a férias, com respeito pela necessidade da 
consecução da prestação dos respectivos serviços 
públicos, que estão afectos à sua responsabilidade; 

 
b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos, dos trabalhadores da unidade orgânica; 

 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade dos trabalhadores da 
unidade orgânica; 

 
d) Justificar e não justificar as faltas verificadas no 

âmbito dos serviços;  
 
e) Autorizar deslocações em serviço no País, 

exceptuando aquelas que hajam de ser feitas para 
representação oficial do Município, e a realização de 
trabalho extraordinário e prestado em dias de 
descanso semanal e de descanso semanal 
complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, bem como autorizar os 
respectivos pagamentos; 

 
f) Instaurar processos disciplinares, considerando que a 

nomeação do instrutor do processo deverá recair, 

sempre que possível, em licenciado em Direito que 
seja funcionário do Município; 

 
g) Autorizar o abono de vencimento de exercício 

perdido por motivo de doença; 
 
h) Emitir parecer sobre requerimentos de mobilidade 

interna. 
 
8. A possibilidade de subdelegação de competências 
quanto à gestão de recursos humanos restringe-se a: 
 
a) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 

 
b) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade; 
 
c) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 

com excepção das referidas no artigo 40 º, n.º 3 do 
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 
9 de Setembro; 

 
d) Autorizar deslocações em serviço no País, 

exceptuando aquelas que hajam de ser feitas para 
representação oficial do Município, e a realização de 
trabalho extraordinário e prestado em dias de 
descanso semanal e de descanso semanal 
complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço; 

 
e) Visar Boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 

custo, confirmando a informação neles constante e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 

 
f) Propor a instauração de processos disciplinares. 
 
9. A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 
68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para modificar ou 
revogar os actos praticados por funcionários municipais; 
 
10. A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 
68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para promover todas 
as acções necessárias à administração corrente do 
Património Municipal e à sua conservação nas unidades 
orgânicas sob a sua tutela; 
 
11. A competência prevista na alínea l) do n.º 2 do artigo 
68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para conceder nos 
casos e nos termos previstos na Lei, licenças ou 
autorizações de utilização de edifícios; 
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12. A competência prevista na alínea o) do n.º 2 do artigo 
68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para conceder licenças 
policiais e fiscais, de harmonia com o disposto nas leis, 
regulamentos e posturas, nomeadamente, as respeitantes a 
publicidade e ocupação da via pública;  
 
13. A competência prevista no artigo 5.º n.º 2, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 
4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 04/09 e Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30 de Março, para a admissão ou rejeição da 
comunicação prévia referida no artigo 4.º, n.º 4 deste 
diploma legal; com faculdade de subdelegação; 
 
14. A competência prevista no artigo 5.º n.º 3, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 
4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 04/09 e Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30 de Março, para a concessão da 
Autorização de utilização referida no artigo 4.º, n.º 5 deste 
diploma legal; com faculdade de subdelegação; 
 
15. A competência prevista no artigo 8.º n.º 2, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 
4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 04/09 e Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30 de Março, para a direcção da instrução do 
procedimento referente ao controlo prévio das operações 
urbanísticas, com faculdade de subdelegação nos 
dirigentes dos serviços municipais; 
 
16. A competência prevista no artigo 11.º n.º 1, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 
4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 04/09 e Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30 de Março, para, ao abrigo do n.º 10 da 
desta disposição, decidir as questões de ordem formal e 
processual que possam obstar ao conhecimento de 
qualquer pedido ou comunicação apresentados no âmbito 
deste diploma, com faculdade de subdelegação nos 
dirigentes dos serviços municipais; 
 
17. A competência prevista no artigo 11.º n.º 2, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 
4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 04/09 e Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30 de Março, para, ao abrigo do n.º 10 desta 
disposição, proferir despacho de aperfeiçoamento do 
pedido, no prazo de oito dias a contar da respectiva 
apresentação, sempre que o requerimento ou 
comunicação não contenham a identificação do 
requerente ou comunicante, do  pedido ou  da localização 
da operação  urbanística a realizar, bem como no caso de 
faltar documento instrutório exigível que seja 

indispensável ao conhecimento da pretensão e cuja falta 
não possa ser oficiosamente suprida, com faculdade de 
subdelegação nos dirigentes dos serviços municipais; 
 
18. A competência prevista no artigo 11.º n.º 3, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 
4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 04/09 e Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30 de Março, para, ao abrigo do n.º 10 desta 
disposição, proferir despacho de rejeição liminar, caso o 
requerente ou o comunicante não efectuem a correcção 
do pedido ou o seu completamente, no prazo de 15 dias a 
contar da sua notificação, com faculdade de subdelegação 
nos dirigentes dos serviços municipais; 
 
19. A competência prevista no artigo 11.º n.º 4, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 
4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 04/09 e Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30 de Março, para, ao abrigo do n.º 10 desta 
disposição, no prazo de 10 dias a contar da apresentação 
do requerimento ou comunicação, proferir despacho de 
rejeição liminar, oficiosamente ou por indicação do gestor 
do procedimento, quando da análise dos elementos 
instrutórios resultar que o pedido seja manifestamente 
contrário às normas legais ou regulamentares aplicáveis, 
com faculdade de subdelegação nos dirigentes dos 
serviços municipais; 
 
20. A competência prevista no artigo 11.º, n.º 11, do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 04/09 e 
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março; 
 
21. A competência prevista no artigo 17.º n.º 3, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 
4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 04/09 e Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30 de Março, para declarar que se mantêm os 
pressupostos de facto e de direito que levaram à anterior 
declaração prévia favorável; 
 
22. A competência prevista no artigo 20.º n.º 5, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 
4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 04/09 e Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30 de Março, para prorrogar, por uma só vez 
e por período não superior a três meses, o prazo para 
apresentação dos projectos de especialidades e outros 
estudos necessários à execução da obra; 
 
23. A competência prevista no artigo 36.º n.º 1, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
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alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 
4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 04/09 e Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30 de Março, para no prazo de 20 dias a 
contar da entrega da comunicação e demais elementos a 
que se refere o artigo 35.º, rejeitar a comunicação quando 
verifique que a obra viola as normas legais e 
regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes 
de plano municipal de ordenamento do território, alvará 
de loteamento, normas técnicas de construção em vigor 
ou os termos de informação prévia existente, com 
faculdade de subdelegação nos dirigentes dos serviços 
municipais; 
 
24. A competência prevista no artigo 58.º, n º s 5 a 7, do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 04/09 e 
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, para prorrogar 
o prazo de execução das obras;  
 
25. A competência prevista no artigo 64.º, n.º 2, do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 04/09 e 
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, para determinar 
a realização de vistoria;  
 
26. A competência prevista no artigo 75.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 
4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 04/09 e Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30 de Março, para emitir o alvará para a 
realização das operações urbanísticas, com faculdade de 
subdelegação nos dirigentes dos serviços municipais; 
 
27. A competência prevista no artigo 76.º, n.º 2, do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 04/09 e 
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, para prorrogar, 
por uma única vez, o prazo para requerer a emissão do 
respectivo alvará de licenciamento ou da autorização;  
 
28. A competência prevista no artigo 79.º, nºs 1 e 2, do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 04/09 e 
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, para proceder à 
cassação do alvará ou da admissão da comunicação prévia 
e para comunicá-la à conservatória do registo predial 
competente, para efeitos de anotação à descrição ou ao 
cancelamento do correspondente registo;  
 
29. A competência prevista no artigo 81.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 
4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 04/09 e Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30 de Março, para permitir a execução de 
trabalhos de demolição ou de escavação e de contenção 
periférica até à profundidade do piso menor da cota, nos 
termos e nas condições estabelecidos; 
 
30. A competência referida no artigo 94.º, n.º 1, do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 04/09 e 
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, para fiscalizar a 
realização de quaisquer operações urbanísticas previstas 
neste diploma legal; 
 
31. A competência prevista no artigo 95.º n.º 3, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 
4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 04/09 e Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30 de Março, para requerer ao juiz da 
comarca o mandado judicial para entrada no domicílio de 
qualquer pessoa sem o seu o consentimento; 
 
32. A competência prevista no artigo 96.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 
4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 04/09 e Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30 de Março, para ordenar a realização de 
vistorias aos imóveis em que estejam a ser executadas 
operações urbanísticas quando o exercício dos poderes de 
fiscalização dependa da prova de factos que, pela sua 
natureza ou especial complexidade, impliquem uma 
apreciação valorativa de carácter pericial; 
 
33. A competência prevista no artigo 102.º, nº 1, do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 04/09 e 
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, para embargar 
obras de urbanização, de edificação ou de demolição, bem 
como quaisquer trabalhos de remodelação de terrenos que 
se encontrem a ser executadas em qualquer uma das 
condições descritas nas alíneas a) a c) do n.º 1 do citado 
artigo; 
 
34. A competência prevista no artigo 102.º, nº 8, do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 04/09 e 
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, para efectuar o 
registo do embargo, assim como da sua cessação ou 
caducidade, na conservatória do registo predial 
competente, mediante comunicação do despacho que o 
determinou, procedendo-se aos necessários averbamentos; 
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35. A competência prevista no artigo 105.º, n.º1, do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 04/09 e 
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, para ordenar a 
realização de trabalhos de correcção ou alteração da obra, 
fixando um prazo para o efeito, tendo em conta a sua 
natureza e o grau de complexidade dos mesmos; 
 
36. A competência prevista no artigo 106.º, nº 1 e 3, do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 04/09 e 
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, para ordenar a 
demolição total ou parcial da obra ou a reposição do 
terreno nas condições em que se encontrava antes do 
início das obras ou trabalhos, fixando um prazo para o 
efeito, sem prejuízo da prévia audição do interessado;  
 
37. A competência prevista no artigo 117.º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 
4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 04/09 e Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30 de Março, para proceder à liquidação das 
taxas, em conformidade com o regulamento aprovado 
pela assembleia municipal. 

 
III 
 

E, subdelego as competências que me foram delegadas 
pela Câmara Municipal, e que a seguir se enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo 
64 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para decidir sobre o 
estacionamento de veículos nas ruas e demais lugares 
públicos; 
 
2. A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para executar as 
opções do plano e o orçamento aprovado, a exercer nas 
áreas funcionais sob a sua responsabilidade; 
 
3. A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para colaborar no 
apoio a programa e projectos de interesse municipal em 
parceria com outras entidades da administração central, a 
exercer nas áreas funcionais sob sua responsabilidade, sob 
prévia consulta e coordenação da Presidente da Câmara 
Municipal; 
 
4. A competência prevista no artigo 5.º n.º 1, do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 
4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 04/09 e Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30 de Março, para conceder a licença prevista 
no n.º 2 do art.º 4, do mesmo diploma, com possibilidade 
de subdelegação; 
 
5. A competência prevista no artigo 5.º, n.º 3 do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
Junho, Lei n.º 60/2007, de 04/09 e Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30 de Março, para aprovar a informação 
prévia regulada no mesmo diploma, nos artigos 14.º e 
seguintes; 
 
6. A competência prevista no artigo 6 º, n.º 9 do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 
4 de Junho, pela Lei n.º 60/2007, de 04/09 e pelo 
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março; para emitir 
certidões para efeitos de registo predial; 
 
7. A competência prevista no n.º 2 do artigo 7 º do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho, Lei n.º 60/2007, de 04/09 e 
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, para emitir 
parecer prévio não vinculativo sobre a execução das 
operações urbanísticas previstas no n.º 1 do citado artigo 
7.º; 
 
8. Praticar os actos administrativos previstos no Regime 
Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, Lei n.º 
60/2007, de 04/09 e Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de 
Março, elencados a seguir: 
 
i. Decidir sobre o projecto de arquitectura, nos termos do 
artigo 20 º n.º 3 do citado diploma legal; 
 
ii. Decidir o pedido de licenciamento, nos termos do 
artigo 23 º n.º 1 alínea c); 
 
iii. Aprovar licença parcial para construção da estrutura, 
imediatamente após a entrega de todos os projectos das 
especialidades e desde que se mostre aprovado o projecto 
de arquitectura e prestada caução para demolição da 
estrutura até ao piso de menor cota em caso de 
indeferimento, nos termos do artigo 23 º n.º 6; 
 
iv. Proceder às notificações, nos termos e para os efeitos 
previstos no artigo 65 º n.º 3; 
 
v. Emitir as certidões, nos termos previstos no artigo 49 º, 
n.º 2 e n.º 3; 
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vi. Fixar, com o deferimento do pedido de licenciamento 
das obras referidas nas alíneas c) e d) do n.º 2 do artigo 4º, 
as condições a observar na execução da obra, nos termos 
do n.º 1 do artigo 57 º; 
 
vii. Fixar, com o deferimento do pedido de licenciamento 
das obras referidas nas alíneas c) e d) do n.º 2 do artigo 4º, 
o prazo para a conclusão das obras, nos termos do n.º 1 
do artigo 58 º; 
 
viii. Fixar o prazo, por motivo devidamente 
fundamentado, para a execução faseada de obra, nos 
termos previstos no artigo 59 º, n.º 1; 
 
ix. Nomear de técnicos para efeito de vistoria prévia, nos 
termos do n.º 2 do artigo 65 º; 
 
x. A competência prevista no artigo 71 º n.º 5, do RJUE, 
para declarar a caducidade da licença ou admissão de 
comunicação prévia;  
 
xi. Revogar a licença ou a admissão da comunicação 
prévia de operações urbanísticas, nos termos previstos no 
artigo 73 º, n.º 2; 
 
xii. Promover a execução de obras, nos termos previstos 
no artigo 84 º, n.º 1; 
 
xiii. Accionar as cauções, nos termos previstos no artigo 
84 º, n.º 3; 
 
xiv. Proceder ao levantamento do embargo, nos termos 
previstos no artigo 84 º, n.º 4; 
 
xv. Fixar prazo para a prestação de caução destinada a 
garantir a limpeza e reparação de danos causados em 
infra-estruturas públicas, nos termos previstos no artigo 
86 º; 
 
xvi. Proceder à recepção provisória e definitiva das obras 
de urbanização, nos termos previstos no artigo 87 º; 
 
xvii. A competência para conceder a licença especial para 
a conclusão de obra inacabada, prevista no n.º 3 do artigo 
88.º do RJUE; 
 
xviii. Determinar a execução de obras de conservação nos 
termos previstos no artigo 89 º, n.º 2, e artigo 90º; 
 
xix. Ordenar a demolição total ou parcial de construções, 
nos termos previstos no artigo 89 º, n.º 3, e artigo 90 º; 
 
xx. A competência para nomeação de técnicos para efeitos 
de vistoria prévia, prevista no n.º 1 do artigo 90.º; 
 
xxi. Contratar com empresas privadas para efeitos de 
fiscalização, nos termos previstos no artigo 94º, n.º 5; 
 

xxii. Promover a realização de trabalhos de correcção ou 
alteração por conta do titular da licença ou autorização, 
nos termos previstos no artigo 105 º, n.º 3; 
 
xxiii. Prestar a informação, nos termos e para os efeitos 
previstos no artigo 110 º; 
 
xxiv. A competência para autorizar o pagamento 
fraccionado de taxas cujo montante global não e exceda o 
valor de 300.000 euros, ao abrigo do n.º 2 do artigo 117.º 
do RJUE; 
 
xxv. Prestar informações sobre processos relativos a 
operações urbanísticas, nos termos previstos no artigo 
120º; 
 
xxvi. Enviar mensalmente os elementos estatísticos para o 
Instituto Nacional de Estatística, nos termos previstos no 
artigo 126 º; 
 
9. A competência para ordenar a execução de obras de 
reparação e fixar as condições gerais e especiais de 
salubridade, segurança e estética das edificações previstas 
no Regulamento Geral das Edificações Urbanas, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de Agosto de 1951; 
 
10. A competência para realizar vistorias e executar, de 
forma exclusiva ou participada, a actividade fiscalizadora 
atribuída por lei, nos termos por esta definidos, e aplicar 
sanções em matéria de segurança contra os riscos de 
incêndio, abrangendo as competências previstas no artigo 
8 º, artigo 11 º e artigo 13 º do Decreto-Lei n.º 368/99, de 
18 de Setembro; 
 
11. As competências previstas na Lei n.º 91/95, de 2 de 
Setembro, de acordo com a redacção constante do anexo 
à Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, quanto à Reconversão 
Urbanística das Áreas Urbanas de Génese Ilegal, para: 
 
a) Nos termos do artigo 19 º, e em sede de apreciação 

liminar, solicitar outras informações ou elementos 
imprescindíveis ao conhecimento do pedido de 
loteamento ou do pedido de aprovação dos projectos 
de obras de urbanização; 

 
b) Nos termos do artigo 20 º, promover a consulta às 

entidades que, nos termos da legislação em vigor, 
devam emitir parecer, autorização ou aprovação para 
o licenciamento da operação de loteamento ou obras 
de urbanização; 

 
c) Nos termos do n.º 1 do artigo 22, proceder à 

realização de vistoria com a finalidade de verificar a 
conformidade da planta referida na alínea d) do n.º 1 
do artigo 18º com a realidade existente na AUGI; 

 
d) Nos termos do n.º 3 do artigo 22 º, designar a 

comissão especial que realizará a vistoria; 
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e) Nos termos do artigo 23 º, para notificar o dono da 
obra não se encontre em conformidade com a planta 
referida na alínea d) do n.º 1 do artigo 18 º, para 
proceder à reposição da situação anterior; 

 
f) Nos termos n.º 1 do artigo 25 º, para recolher o 

parecer das entidades gestoras das redes de infra-
estruturas sobre o pedido de loteamento; 

 
g) Nos termos do n.º 1 do artigo 28 º, tornar pública a 

deliberação de aprovação do projecto de loteamento, 
por edital. 

 
12. Competência prevista no artigo 19 º n.º 1 do Decreto-
Lei n.º 315/95, de 28 de Novembro, para efeitos de 
declaração de embargo no caso de o desrespeito das 
condições técnicas e de segurança a que deve obedecer o 
recinto resulte de obra a decorrer e sujeita a licenciamento 
municipal, no âmbito da instalação e funcionamento dos 
recintos de espectáculos e de divertimentos públicos; 
 
13. As competências previstas da Lei n.º 12/2004, de 30 
de Março, quanto ao regime de autorização a que estão 
sujeitas a instalação e a modificação dos estabelecimentos 
de comércio a retalho e de comércio por grosso em livre 
serviço e a instalação dos conjuntos comerciais, para: 
 
a) Nos termos do n.º 10 do artigo 13 º, solicitar 

esclarecimentos ou informações complementares à 
entidade coordenadora; 

 
b) Nos termos do n.º 2 do artigo 22 º, informar a 

entidade coordenadora da data da realização da 
vistoria. 

 
14. As competências previstas Regulamento dos Sistemas 
Energéticos Climatização em Edifícios, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 118/98, de 7 de Maio, quanto às 
instalações energéticas de climatização, para: 
 
a) Nos termos do n.º 1 do artigo 14º, licenciar as 

instalações abrangidas pelo diploma acima referido; 
 
b) Nos termos do n.º 2 do artigo 14º, recorrer ao apoio 

técnico de quaisquer entidades, públicas ou privadas, 
com as quais serão celebrados contratos ou 
protocolos específicos para o efeito. 

 
IV 
 

No exercício das competências delegadas e subdelegadas 
deverá o delegado prestar ao delegante informação escrita, 
nos termos do n.º 3 do artigo 69 º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, com a periodicidade de 10 dias, 
sem prejuízo do cumprimento da obrigação prevista no 
n.º 3 do artigo 65.º do referido diploma. 

 
 
 

V 
 

Nesta conformidade e na sequência da publicação no 
Diário da República n.º 201, 2.ª Série, do Aviso n.º 
20554/2010, de 15 de Outubro, relativo à Estrutura 
Nuclear da Câmara Municipal de Odivelas efectuada em 
cumprimento do n.º 6 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de Outubro, revogo o meu Despacho 
de Delegação e Subdelegação de Competências n.º 
87/PRES/2010, publicado em 7 de Dezembro de 
2010, no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 23, ao abrigo do disposto no artigo 40.º, 
alínea a) do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 
6/96, de 31 de Janeiro, com efeitos à presente data. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 

 
DESPACHO N.º 46/PRES/2011 

 
Assunto: Delegação e Subdelegação de Competências da 

Presidente da Câmara Municipal de Odivelas no 
Vereador Carlos Manuel Maio Bodião 

 
Considerando: 
 
Que a delegação e a subdelegação de competências, são o 
instrumento jurídico que tem como escopo promover a 
desconcentração administrativa, cujo princípio consagrado 
no artigo 267.º da CRP, permite às Autoridades 
Administrativas conferir maior celeridade, economia e 
eficácia às suas decisões; 
 
A deliberação de delegação de competências da Câmara 
Municipal de Odivelas na sua Presidente, tomada na 1.ª 
Reunião Extraordinária, realizada em 6 de Novembro de 
2009 e publicada no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões de 15 de Junho de 2010, em cumprimento do 
disposto no artigo 91.º, n.º 2 da Lei n º 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro; 
 
A entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 
de Outubro, que impôs às Câmaras Municipais a revisão 
dos seus serviços até 31 de Dezembro de 2010, revogando 
o Decreto -Lei n.º 116/84, de 6 de Abril que regulava esta 
matéria, a qual deu origem à aprovação do Regulamento 
Orgânico e Macro Estrutura Nuclear da Câmara 
Municipal de Odivelas, na 2.ª reunião da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 2 de 
Junho de 2010 e publicado em 15 de Junho de 2010, no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 1, e a 
aprovação da sua Estrutura Orgânica Flexível na 20 ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 29 
de Setembro de 2010 e publicada no Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 19; 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
68 25 de Janeiro de 2011 Ano XII - N.º 1 

 

I 
 

Nestes termos, ao abrigo dos artigos 65 º, n.º 2 e 69 º, n.º 
2, da Lei n º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e em 
conjugação com os artigos 35 º, 36.º e 37 º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção conferida 
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, delego as 
minhas competências próprias e subdelego as que 
me foram delegadas pela Câmara Municipal, na 
deliberação tomada na 1.ª Reunião Extraordinária, 
realizada em 6 de Novembro de 2009, publicada no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 21, de 
17 de Novembro de 2009, no Senhor Vereador 
CARLOS MANUEL MAIO BODIÃO 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas abrangem a 
prática de todos os actos de natureza administrativa, 
incluindo a decisão final e a gestão de todos os assuntos 
que se encontram atribuídos à Unidade Orgânica Nuclear 
abaixo identificada e Unidade Flexível igualmente abaixo 
discriminada sob a sua tutela, nomeadamente: 
 
1. DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E 

TRANSPORTES, COM EXCLUSÃO DA DIVISÃO 

DE TRANSPORTES E OFICINAS: 
 
a) Promover a salvaguarda e melhoria das condições 

ambientais através da manutenção e conservação de 
infra-estruturas de responsabilidade municipal; 

 
b) Velar pela manutenção dos espaços verdes de uso 

público destinados designadamente ao lazer; 
 
c) Assegurar a gestão, conservação manutenção e 

contínuo melhoramento da qualidade e 
funcionalidade dos parques e jardins que lhe estão 
directamente cometidos; 

 
d) Acompanhamento das intervenções delegadas nas 

Juntas de Freguesia e outras entidades nas áreas de 
espaços verdes e lazer; 

 
e) Colaborar, sempre que necessário, na elaboração de 

projectos municipais relativos à requalificação do 
espaço público urbano; 

 
f) Coordenar acções de educação e informação pública 

com vista à conservação da natureza; 
 
g) Gestão dos viveiros municipais; 
 
h) Intervenções em situações de degradação ambiental;  
 
i) Limpeza e desobstrução de linhas de água; 
 
j) Colaborar com os demais serviços municipais em 

acções de vertente ambiental, nomeadamente, da 
prevenção e da eliminação de riscos ambientais; 

k) Emissão de pareceres técnicos na área ambiental; 
 
l) Promover acções de educação e sensibilização 

ambiental em parceria e junto dos munícipes, das 
instituições locais e dos organismos oficiais; 

 
m) Propor medidas e acções concretas tendentes à 

recuperação de zonas degradadas por acção humana, 
nomeadamente actividades económicas e outras, bem 
como por processos naturais; 

 
n) Garantir o cumprimento da lei e das posturas 

municipais no que se refere à higiene e limpeza 
pública; 

 
o) Colaborar com as autoridades de saúde pública e 

coordenar a fiscalização e intervenção sanitária em 
espaços municipais; 

 
2. GABINETE VETERINÁRIO MUNICIPAL: 
 
a) Colaborar na execução das tarefas de inspecção higio-

sanitárias das instalações para alojamento de animais, 
dos produtos de origem animal e dos 
estabelecimentos comerciais ou industriais onde se 
abatam, preparem, produzam, transformem, 
fabriquem, conservem, armazenem ou comercializem 
animais ou produtos de origem animal e seus 
derivados;  

 
b) Efectuar vistorias a veículos de transporte de 

produtos alimentares;  
 
c) Emitir parecer, nos termos da legislação vigente, 

sobre as instalações, estabelecimentos e veículos 
referidos nas alíneas anteriores; 

 
d) Apoiar as brigadas de fiscalização da ASAE, bem 

como efectuar peritagens por nomeação do 
Ministério Público ou em acções de rotina; 

 
e) Elaborar e remeter, nos prazos fixados, a informação 

relativa ao movimento nosonecrológico dos animais; 
 
f) Notificar, de imediato, as doenças de declaração 

obrigatória e adoptar prontamente as medidas de 
profilaxia determinadas pela autoridade sanitária 
veterinária nacional sempre que sejam detectados 
casos de doenças de carácter epizoótico; 

 
g) Emitir guias sanitárias de trânsito; 
 
h) Participar nas campanhas de saneamento ou de 

profilaxia determinadas pelas autoridades 
competentes; 

 
i) Colaborar na realização do recenseamento de animais, 

de inquéritos de interesse pecuário e ou económico e 
prestar informação técnica sobre abertura de novos 
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estabelecimentos de comercialização, de preparação e 
de transformação de produtos de origem animal; 

 
j) Recolha e encaminhamento de animais errantes; 
 
k) Recolha e encaminhamento para destino final de 

cadáveres de animais; 
 
l) Apoio a munícipes de comprovada insuficiência 

económica e/ou física no transporte dos seus animais 
domésticos para atendimento no Consultório 
Veterinário Municipal; 

 
m) Promover o regular funcionamento do CORACO 

(Centro Oficial de Recolha de Animais do Concelho 
de Odivelas), em termos de higiene e bem-estar 
animal; 

 
n) Realizar cirurgias e outros tratamentos aos animais 

que deles necessitem;  
 
o) Promover uma rede de adopção, em colaboração com 

a população em geral e com associações de protecção 
animal; 

 
p) Realizar campanhas de sensibilização e informação da 

população, no âmbito das suas atribuições; 
 
q) Elaborar o regulamento do CORACO e assegurar o 

seu cumprimento; 
 
r) Gerir o efectivo animal do CORACO; 
 
s) Gerir o Consultório Veterinário Interactivo; 
 
t) Desenvolver o Programa de Esterilização de Animais 

Errantes; 
 
u) Implementar a Rede de Escolas Amigas dos Animais; 
 
v) Colaborar com as Câmaras Municipais da área 

metropolitana de Lisboa ou quaisquer outras 
entidades idóneas na realização de iniciativas que 
visem a promoção do bem-estar animal. 

 
II 
 

Assim, delego as competências que a seguir se enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 
68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
para execução das deliberações da Câmara Municipal e de 
coordenação da actividade dos serviços sob sua 
superintendência; 
 
2. A competência prevista na alínea d) do n º 1 do artigo 
68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

para elaborar e manter actualizado o cadastro dos bens 
móveis e imóveis do Município; 
 
3. A competência prevista na alínea g) do n.º 1 do referido 
artigo 68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, para autorizar a realização das despesas 
orçamentadas com a locação e aquisição de bens e 
serviços até ao limite de 5.000 € (cinco mil euros), com a 
possibilidade de subdelegação nos dirigentes municipais 
até ao limite de 2.500 € (dois mil e quinhentos euros), bem 
como as demais competências para a decisão de contratar 
referidas no artigo 109.º, n.º 3, do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 
29/01, sempre com respeito pela disciplina de execução 
orçamental estabelecida nas alíneas d), e) e f) do Ponto 
2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais), aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 
de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 162/99 de 14 de 
Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000 de 2 de 
Dezembro e no cumprimento do disposto no artigo 16.º 
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, que se mantém 
em vigor por força do artigo 14.º, n.º 1 alínea f) do já 
referido Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01, que aprovou 
o Código dos Contratos Públicos. 
 
4. A competência prevista na alínea h) do n.º 1 do artigo 
68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para 
autorizar o pagamento de despesas realizadas, nas 
condições legais e até ao limite de 5.000 € (cinco mil 
euros); 
 
5. A competência prevista na alínea m) do n.º 1 do artigo 
68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
para assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal com destino a quaisquer entidades, excepto: 
 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 

Primeiro Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do 
Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia da República 
e Presidente da Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, Presidentes das Câmaras Municipais ou 
titulares de cargos públicos de estatuto equivalente ou 
superior; 

 
b) A que constituir, por si, informação, proposta ou 

decisão vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva 
pronunciar. 

 
6. A competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 
68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para promover a 
publicação das decisões previstas no artigo 91.º do citado 
diploma; 
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7. A competência prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 
68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para 
decisão de todos os assuntos relacionados com a gestão e 
direcção dos recursos humanos afectos às unidades 
orgânicas sob a sua responsabilidade, com excepção dos 
actos relativos à constituição, modificação ou extinção da 
respectiva relação jurídica de emprego, designadamente: 
 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 

relativas a férias, com respeito pela necessidade da 
consecução da prestação dos respectivos serviços 
públicos, que estão afectos à sua responsabilidade; 

 
b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos, dos trabalhadores da unidade orgânica; 

 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 

relatórios de assiduidade dos trabalhadores da unidade 
orgânica; 

 
d) Justificar e não justificar as faltas verificadas no âmbito 

dos serviços; 
 
e) Autorizar deslocações em serviço no País, exceptuando 

aquelas que hajam de ser feitas para representação 
oficial do Município, e a realização de trabalho 
extraordinário e prestado em dias de descanso semanal 
e de descanso semanal complementar, dentro dos 
limites legalmente estabelecidos e sempre que assim o 
exija o funcionamento do serviço, bem como autorizar 
os respectivos pagamentos; 

 
f) Instaurar processos disciplinares, considerando que a 

nomeação do instrutor do processo deverá recair, 
sempre que possível, em licenciado em Direito que seja 
trabalhador em funções públicas do Município; 

 
g) Autorizar o abono de vencimento de exercício perdido 

por motivo de doença; 
 
h)Emitir parecer sobre requerimentos de mobilidade 

interna. 
 
8. A possibilidade de subdelegação de competências 
quanto à gestão de recursos humanos restringe-se a: 
 
a) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 

 
b) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 

relatórios de assiduidade; 
 
c) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 

excepção das referidas no artigo 40 º, n.º 3 do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de 
Setembro; 

d) Autorizar deslocações em serviço no País, exceptuando 
aquelas que hajam de ser feitas para representação 
oficial do Município, e a realização de trabalho 
extraordinário e prestado em dias de descanso semanal 
e de descanso semanal complementar, dentro dos 
limites legalmente estabelecidos e sempre que assim o 
exija o funcionamento do serviço; 

 
e) Visar Boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 

custo, confirmando a informação neles constante e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 

 
f) Propor a instauração de processos disciplinares. 
 
9. A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 
68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
para modificar ou revogar os actos praticados por 
funcionários municipais; 
 
10. A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 
68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
para promover todas as acções necessárias à administração 
corrente do Património Municipal e à sua conservação nas 
unidades sob a sua tutela;  

 
III 
 

E, subdelego as competências que me foram delegadas 
pela Câmara Municipal, e que a seguir se enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea x) do n.º 1 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para proceder 
à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos, 
nos termos da legislação aplicável; 

 
2. A competência prevista na alínea z) do n.º 1 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para decidir 
sobre a deambulação e extinção de animais nocivos; 

 
3. A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para executar 
as opções do plano e o orçamento aprovado, a 
exercer nas áreas funcionais sob a sua 
responsabilidade; 

 
4. A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para 
colaborar no apoio a programa e projectos de 
interesse municipal em parceria com outras entidades 
da administração central, a exercer nas áreas 
funcionais sob sua responsabilidade, sob prévia 
consulta e coordenação da Presidente da Câmara 
Municipal; 
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5. A competência prevista na alínea b) do n.º 5 do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para realizar 
vistorias e executar, de forma exclusiva ou 
participada, a actividade fiscalizadora atribuída por lei, 
nos termos por esta definidos, a exercer nas áreas 
funcionais sob a sua responsabilidade. 

 
IV 
 

Do exercício das competências delegadas e subdelegadas 
deverá o delegado prestar ao delegante informação escrita, 
nos termos do n.º 3 do artigo 69º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, com a periodicidade de 10 dias, sem prejuízo do 
cumprimento do estabelecido no n.º 3 do artigo 65.º do 
mesmo diploma. 

 
V 
 

Nesta conformidade e na sequência da publicação no 
Diário da República n.º 201, 2.ª Série, do Aviso n.º 
20554/2010, de 15 de Outubro, relativo à Estrutura 
Nuclear da Câmara Municipal de Odivelas, efectuada em 
cumprimento do n.º 6 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de Outubro, revogo o meu Despacho 
de Delegação e Subdelegação de Competências n.º 
125/PRES/2009, publicado em 17 de Dezembro de 
2009, no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 21, ao abrigo do disposto no artigo 40.º, 
alínea a) do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 
6/96, de 31 de Janeiro, com efeitos a partir de 1 Janeiro de 
2011. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

 
DESPACHO N.º 47/PRES/2011 

 
Assunto: Delegação e Subdelegação de Competências da 

Presidente da Câmara Municipal de Odivelas na 
Vereadora Sandra Cristina de Sequeiros Pereira 

 
Considerando: 
 
Que a delegação e a subdelegação de competências, são o 
instrumento jurídico que tem como escopo promover a 
desconcentração administrativa, cujo princípio consagrado 
no artigo 267.º da CRP permite às Autoridades 
Administrativas conferir maior celeridade, economia e 
eficácia às suas decisões; 
 
A deliberação de delegação de competências da Câmara 
Municipal de Odivelas na sua Presidente, tomada na 1.ª 

Reunião Extraordinária, realizada em 6 de Novembro de 
2009 e publicada no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões de 15 de Junho de 2010, em cumprimento do 
disposto no artigo 91.º, n.º 2 da Lei n º 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro; 
 
A entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 
de Outubro, que impôs às Câmaras Municipais a revisão 
dos seus serviços até 31 de Dezembro de 2010, revogando 
o Decreto -Lei n.º 116/84, de 6 de Abril que regulava esta 
matéria, a qual deu origem à aprovação do Regulamento 
Orgânico e Macro Estrutura Nuclear da Câmara 
Municipal de Odivelas, na 2.ª reunião da 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 2 de 
Junho de 2010 e publicado em 15 de Junho de 2010, no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 1, e a 
aprovação da sua Estrutura Orgânica Flexível na 20 ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 29 
de Setembro de 2010 e publicada no Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 19. 

 
I 
 

Nestes termos, ao abrigo dos artigos 65 º, n.º 2 e 69 º, n.º 
2, da Lei n º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e em 
conjugação com os artigos 35 º, 36.º e 37 º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção conferida 
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, delego as 
minhas competências próprias e subdelego as que 
me foram delegadas pela Câmara Municipal, na 
deliberação tomada na 1.ª Reunião Extraordinária, 
realizada em 6 de Novembro de 2009, publicada no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 21, de 
17 de Novembro de 2009, na Senhora Vereadora 
SANDRA CRISTINA DE SEQUEIROS PEREIRA. 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas abrangem a 
prática de todos os actos de natureza administrativa, 
incluindo a decisão final e a gestão de todos os assuntos 
que se encontram atribuídos à Unidade Orgânica Flexível 
abaixo identificada, nomeadamente: 
 
DIVISÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE: 
 
a) Promover e acompanhar todas as situações e acções 

em matéria de saúde, num quadro de articulações e 
parceria com as diferentes entidades com intervenção 
neste domínio; tendo em vista contribuir para a 
melhoria das condições de Saúde das populações 
através de programas de educação e promoção de 
saúde, para os diferentes estratos populacionais; 

 
b) Promover a igualdade no acesso aos Cuidados 

Primários da Saúde, participando no planeamento, 
concepção e acompanhamento da construção de 
equipamentos de saúde no Concelho de Odivelas; 
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c) Participar, nos termos da lei, nos órgãos consultivos 
dos estabelecimentos integrados no Serviço Nacional 
de Saúde; 

 
d) Participar na definição das políticas e das acções de 

saúde pública levadas a cabo pelas delegações de 
saúde concelhias; 

 
e) Participar, nos termos da lei, nos órgãos consultivos 

de acompanhamento e avaliação do Serviço Nacional 
de Saúde; 

 
f) Participar no plano da comunicação e de informação 

do cidadão e nas agências de acompanhamento dos 
serviços de saúde; 

 
g) Elaborar estudos, através do Observatório de Saúde, 

que permitam o diagnóstico da situação da saúde no 
Concelho de Odivelas, através de estratégias 
concertadas com os diferentes agentes da comunidade 
que desempenham actividade nos domínios da 
promoção e educação para a saúde;  

 
h) Operacionalizar actividades no Concelho de Odivelas 

com ênfase na promoção da saúde e prevenção da 
doença, promovendo o envolvimento dos diferentes 
sectores do Concelho de Odivelas numa participação 
mais activa em defesa da sua própria saúde;  

 
i) Desenvolver o projecto “Odivelas, Concelho 

Saudável”, em articulação directa com a Associação 
da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis e a 
Organização Mundial de Saúde; 

 
j) Participar em actividades de educação para a saúde 

com estruturas locais, nacionais e internacionais que 
pretendam desenvolver projectos e/ou iniciativas 
para/ com os munícipes de Odivelas; 

 
k) Implementar um Plano Municipal de Prevenção das 

Toxicodependências e Doenças Infecto-Contagiosas 
no Concelho de Odivelas, em articulação com as 
estruturas locais, nacionais e internacionais que 
desenvolvem trabalho nesta matéria;  

 
l) Implementar Protocolos de Cooperação com 

entidades públicas e/ou privadas, no âmbito da 
Promoção e Educação para a Saúde; 

 
m) Promover o intercâmbio de informação e colaboração 

técnica com outros serviços do município e entidades 
exteriores à Câmara Municipal de Odivelas, no 
âmbito da Prevenção, da Educação e Promoção da 
Saúde;  

 
n) Promover acções de rastreio na população do 

Concelho de Odivelas, através de parcerias e 
protocolos com instituições públicas ou privadas em 
áreas diversas no âmbito da prevenção da doença;  

 

o) Promover a formação/ informação no âmbito da 
educação para a saúde junto dos diferentes estratos 
populacionais da comunidade, bem como de grupos 
socialmente mais desfavorecidos, nomeadamente ao 
nível da Higiene Oral, Deficiência, Gerontologia, 
Sexualidade, Alimentação. 

 

II 
 

Assim, delego as competências que a seguir se enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 

68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, para a execução das deliberações da Câmara 
Municipal e de coordenação da actividade dos 
serviços sob sua superintendência; 

 
2. A competência prevista na alínea g) do n.º 1 do artigo 

68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, para autorizar a realização das despesas 
orçamentadas com a locação e aquisição de bens e 
serviços até ao limite de 5.000 € (cinco mil euros), 
com a possibilidade de subdelegação no dirigente 
municipal até ao limite de 2.500 € (dois mil e 
quinhentos euros), bem como as demais 
competências para a decisão de contratar referidas no 
artigo 109.º, n.º 3, do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01, 
sempre com respeito pela disciplina de execução 
orçamental estabelecida nas alíneas d), e) e f) do 
Ponto 2.3.4 do POCAL (Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado pela 
Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei 
n.º 162/99 de 14 de Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000 de 2 de Dezembro e no cumprimento do 
disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de Junho, que se mantém em vigor por força do 
artigo 14.º, n.º 1 alínea f) do já referido Decreto-Lei 
n.º 18/2008 de 29/01, que aprovou o Código dos 
Contratos Públicos; 

 
3. A competência prevista na alínea h) do n.º 1 do artigo 

68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, para autorizar o pagamento de despesas 
realizadas, nas condições legais e até ao limite de 
5.000 € (cinco mil euros); 

 
4. A competência prevista na alínea m) do n.º 1 do 

artigo 68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, para assinar ou visar a correspondência da 
Câmara Municipal com destino a quaisquer entidades 
excepto: 

 
a) -A que for dirigida ao Presidente da República, ao 

Primeiro Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do 
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Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia da 
República e Presidente da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses, Presidentes das Câmaras 
Municipais ou titulares de cargos públicos de estatuto 
equivalente ou superior; 

 
b) -A que constituir, por si, informação, proposta ou 

decisão vinculativa para o Município ou constitutiva 
de direitos de terceiros ou que verse, de forma 
inovadora, matérias sobre as quais o Município se 
deva pronunciar. 

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

68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para 
promover a publicação das decisões previstas no 
artigo 91.º do citado diploma; 

 
6. A competência prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 

68 º do mesmo diploma para decisão de todos os 
assuntos relacionados com a gestão e direcção dos 
recursos humanos afectos à unidade orgânica sob a 
sua responsabilidade, com excepção dos actos 
relativos à constituição, modificação e extinção da 
relação jurídica de emprego, designadamente: 

 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 

relativas a férias, com respeito pela necessidade da 
consecução da prestação dos respectivos serviços 
públicos, que estão afectos à sua responsabilidade; 

 
b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos, dos trabalhadores da unidade orgânica; 

 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade dos trabalhadores da 
unidade orgânica; 

 
d) Justificar e não justificar as faltas verificadas no 

âmbito dos serviços;  
 
e) Autorizar deslocações em serviço no País, 

exceptuando aquelas que hajam de ser feitas para 
representação oficial do Município, e a realização de 
trabalho extraordinário e prestado em dias de 
descanso semanal e de descanso semanal 
complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, bem como autorizar os 
respectivos pagamentos; 

 
f) Instaurar processos disciplinares, considerando que a 

nomeação do instrutor do processo deverá recair, 
sempre que possível, em licenciado em Direito que 
seja funcionário do Município; 

 
g) Autorizar o abono de vencimento de exercício 

perdido por motivo de doença; 

h) Emitir parecer sobre requerimentos de mobilidade 
interna. 

 
7. A possibilidade de subdelegação de competências 

quanto à gestão de recursos humanos restringe se a: 
 
a) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 

 
b) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade; 
 
c) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 

com excepção das referidas no artigo 40º, n.º 3 do 
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 
9 de Setembro; 

 
d) Autorizar deslocações em serviço no País, 

exceptuando aquelas que hajam de ser feitas para 
representação oficial do Município, e a realização de 
trabalho extraordinário e prestado em dias de 
descanso semanal e de descanso semanal 
complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço; 

 
e) Visar Boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 

custo, confirmando a informação neles constante e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 

f) Propor a instauração de processos disciplinares. 
 
8. A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 

68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para 
modificar ou revogar os actos praticados por 
funcionários municipais; 

 
9. A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 

68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para 
promover todas as acções necessárias à administração 
corrente do Património Municipal e à sua 
conservação na unidade orgânica sob a sua tutela; 

 
III 
 

E, subdelego as competências que me foram delegadas 
pela Câmara Municipal, e que a seguir se enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para executar 
as opções do plano e o orçamento aprovado, a 
exercer nas áreas funcionais sob a sua 
responsabilidade; 
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2. A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para 
colaborar no apoio a programa e projectos de 
interesse municipal em parceria com outras entidades 
da administração central, a exercer nas áreas 
funcionais sob sua responsabilidade, sob prévia 
consulta e coordenação da Presidente da Câmara 
Municipal; 

 
IV 
 

No exercício das competências delegadas e subdelegadas 
deverá o delegado prestar ao delegante informação escrita, 
nos termos do n.º 3 do artigo 69 º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, com a periodicidade de 10 dias, 
sem prejuízo da obrigação prevista no n.º 3 do artigo 65.º 
do referido diploma. 

 
V 
 

Nesta conformidade e na sequência da publicação no 
Diário da República n.º 201, 2.ª Série, do Aviso n.º 
20554/2010, de 15 de Outubro, relativo à Estrutura 
Nuclear da Câmara Municipal de Odivelas, efectuada em 
cumprimento do n.º 6 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de Outubro, revogo o meu Despacho 
de Delegação e Subdelegação de Competências n.º 
126/PRES/2009, publicado em 17 de Novembro de 
2009, no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 21, ao abrigo do disposto no artigo 40.º, 
alínea a) do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 
6/96, de 31 de Janeiro, com efeitos com efeitos à presente 
data. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

 
DESPACHO N.º 48/PRES/2011 

 
Assunto: Despacho de Delegação de Competências da 

Presidente da Câmara Municipal no Director 
do Departamento de Administração Jurídica e 
Geral, Hernâni Silvino Vilela Boaventura 

 
Na sequência do meu Despacho de Nomeação em 
Regime de Substituição n.º 01/PRES/2011, de 3 de 
Janeiro, e nos termos do artigo 70.º, n.º 1, alínea v), n.º 2, 
alíneas a), b), c), f) e g) e n.º 3, alíneas g) e n) da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11/01, artigo 29.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8/06, artigo 109 º do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29/01, alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02/10 
e demais legislação habilitante, conjugados com os artigos 
35 °, 36 ° e 37.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15/11, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, 
de 31/01, delego no Senhor Director do 
Departamento de Administração Jurídica e Geral, 
Hernâni Silvino Vilela Boaventura, Licenciado em 
Direito, as competências abaixo discriminadas, que serão 
exercidas na Divisão de Recursos Humanos e 
Formação e Secção de Apoio aos Órgãos Municipais, 
nomeadamente para: 

 
Parte I 

 

No âmbito da Divisão de Recursos Humanos e 
Formação: 
 

1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com excepção da dirigida a 
organismos ou entidades públicas; 

 
2. Autorizar férias dos trabalhadores da unidade 

orgânica, em conformidade com os respectivos mapas 
e requerimentos apresentados pelos trabalhadores; 

 

3. Autorizar ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 

 

4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, à 
excepção da situação prevista no artigo 40.º, n.ºs 3 e 4 
do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que 
Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 
58/2008, de 09/09; 

 

5. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 
livros sujeitos a esta formalidade;  

 
6. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, 

dentro das condições e limites previstos nos artigos 
160.º e 161.º e artigo 163.º da Lei n.º 59/2008, de 
11/09, que aprova o Regime do Contrato de 
Trabalho em funções Públicas; 

 
7. Propor 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; 

 
8. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 

a aquisição e locação de bens e serviços até ao limite 
de 2.500 € (dois mil e quinhentos euros), bem 
como as demais competências até esse limite, 
atribuídas ao órgão competente para a decisão de 
contratar previstas no Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 
29/01 e alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 
02/10, com possibilidade de subdelegação no 
dirigente municipal intermédio de 2.º grau até ao 
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limite de 1.500 € (mil e quinhentos euros), sempre 
com respeito pela disciplina de execução orçamental, 
estabelecida nas alíneas d), e) e 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 Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
Dezembro, e em obediência ao disposto nos artigos 
16.º e 18.º, alínea a) do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de Junho em vigor, por força do artigo 14, n.º 1, 
alínea. f), do supra citado Decreto-Lei n.º 18/2008 de 
29/01; 

 
9. Autorizar o pagamento das despesas até ao limite de 

2.500 € (dois mil e quinhentos euros), com a 
possibilidade de subdelegação no dirigente 
municipal intermédio de 2.º grau até ao limite de 
1.500 € (mil e quinhentos euros); 

 
10. Promover a publicação das decisões ou deliberações 

previstas no artigo 91º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro; 

 
11. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

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

 
12. Propor a verificação domiciliária de doença nos 

termos do artigo 190.º da Lei n.º 59/2008, de 11/09, 
que aprova o Regime do Contrato de Trabalho em 
funções Públicas constante do Anexo I e artigos 116.º 
e 117.º, do Anexo II que o Regulamenta; 

 
13. Praticar actos e formalidade de carácter instrumental 

necessários ao exercício da competência decisória 
quanto à gestão e direcção dos recursos humanos 
afectos aos serviços municipais, designadamente: 

 
a. Elaboração de propostas sobre políticas de pessoal;  
 
b. Elaboração dos programas de provas de 

conhecimentos gerais e específicos, nos termos nos 
termos do artigo 9.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 
de Janeiro; 

 
c. Acompanhamento do processo de classificação de 

serviço, nomeadamente através da definição, em 
conjunto com as outras unidades orgânicas, de 
propostas de critérios uniformes de classificação de 
serviço; 

 
d. Instrução dos procedimentos administrativos 

tendentes à constituição da relação jurídica de 
emprego público, a qualquer título; 

 

e. Instrução dos procedimentos relativos à 
administração do pessoal, designadamente, concursos 
de admissão e de acesso, aposentações, exonerações, 
licenças sem remuneração, acumulação de funções e 
estatuto de trabalhador-estudante. 

 
14. Coordenar as actividades nas áreas da higiene e 

segurança no trabalho e saúde ocupacional; 
 
15. Promover uma política de Saúde Ocupacional e 

assegurar a manutenção e desenvolvimento do 
Serviço de Saúde dos trabalhadores Municipais; 

 
16. Proceder periodicamente ao levantamento das 

necessidades de formação; 
 
17. Elaborar e propor os Planos Anuais de Formação 

(interna e externa) e os respectivos orçamentos; 
 
18. Manter-se informado sobre os mecanismos centrais, e 

outros, de financiamento da formação profissional na 
Administração Pública e coordenar acções com as 
entidades gestoras desses programas; 

 
19. Organizar e acompanhar as actividades de formação 

planeadas e assegurar todos os procedimentos 
administrativos para a sua concretização e controlo 
pedagógico e financeiro; 

 
20. Informar da utilidade para o Município de propostas 

de frequência de acções de formação externa emitidas 
pelos diversos serviços e promover os 
correspondentes procedimentos administrativos; 

 
21. Proceder à avaliação dos resultados práticos das 

acções de formação realizadas ao nível do 
desempenho dos trabalhadores e dos Serviços em que 
se integram; 

 
22. Elaborar o Relatório anual de formação; 

 
Parte II 

 
No âmbito da Secção de Apoio aos Órgãos 
Municipais: 
 
1. Assegurar a elaboração da ordem do dia das reuniões 

dos órgãos do Município, com base nos assuntos que 
para o efeito lhe forem indicados pelos respectivos 
presidentes; 

 
2. Assegurar o apoio administrativo às reuniões da 

Câmara Municipal, bem como tudo o que respeita à 
elaboração das actas e respectivas minutas; 

 
3. Assegurar o conveniente apoio ao funcionamento da 

Assembleia Municipal, mormente no que respeita ao 
respectivo expediente e elaboração das actas e 
respectiva minutas; 
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4. Enviar à mesa da Assembleia Municipal as respostas 
aos pedidos de informação por estar requeridos; 

 
5. Assegurar a conveniente disposição física do 

mobiliário para cada sessão ou reunião dos Órgãos 
Municipais. 

 
As competências ora delegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo, ao abrigo das disposições conjugadas dos 
artigos 65.º, n.º 5 “ex vi”  artigo 70.º n.º 6 da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11/01 e 142.º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15/11, na redacção conferida pelo 
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01, e bem assim como 
quaisquer actos praticados pela delegada no exercício da 
presente delegação.  
 
Poderá ainda a delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a delegada 
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. 
 
Sem prejuízo do disposto no artigo 71.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11/01, deverá a delegada no exercício das competências 
delegadas prestar à delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar  
 
O presente despacho produz efeitos a 3 de Janeiro de 
2011.  
 
Odivelas, 06 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

 
DESPACHO N.º 49/PRES/2011 

 
Assunto: Despacho de Delegação de Competências da 

Presidente da Câmara Municipal no Director do 
Departamento de Gestão Financeira e 
Patrimonial, Sérgio Manuel da Conceição Pipa 

 
Na sequência do meu Despacho de Nomeação em 
Regime de Substituição n.º 14/PRES/2011, de 3 de 
Janeiro, e nos termos do artigo 70.º, n.º 1, alínea v), n.º 2, 
alíneas a), b), c), f) e g) e n.º 3, alíneas g) e n) da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11/01, artigo 29.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8/06, artigo 109 º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29/01, alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02/10 

e demais legislação habilitante, conjugados com os artigos 
35 °, 36 ° e 37.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15/11, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, 
de 31/01, delego no Senhor Director do 
Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial, 
Sérgio Manuel da Conceição Pipa, Técnico Superior, 
do Mapa de pessoal desta Câmara, as competências 
abaixo discriminadas, que serão exercidas no âmbito da 
Divisão Financeira e Divisão de Aprovisionamento, 
nomeadamente para: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

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

 
2. Autorizar férias dos trabalhadores da unidade 

orgânica, em conformidade com os respectivos mapas 
e requerimentos apresentados pelos trabalhadores; 

 
3. Autorizar ausências ao serviço por pequenos 

períodos; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, à 

excepção da situação prevista no artigo 40.º, n.ºs 3 e 4 
do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que 
Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 
58/2008, de 09/09; 

 

5. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 
livros sujeitos a esta formalidade;  

 

6. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, 
dentro das condições e limites previstos nos artigos 
160.º e 161.º e artigo 163.º da Lei n.º 59/2008, de 
11/09, que aprova o Regime do Contrato de 
Trabalho em funções Públicas; 

 
7. Propor ao Departamento de Administração Jurídica e 

Geral 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; 

 
8. Promover a publicação das decisões ou deliberações 

previstas no artigo 91º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro; 

 
9. Competências genéricas de gestão para instrução de 

processos e procedimentos administrativos a cargo 
dos respectivos serviços, devendo tomar todas as 
medidas que visem acelerar a respectiva conclusão e a 
execução das suas decisões, nelas se incluindo, entre 
outras, as notificações, mandados e pedidos de 
parecer a organismos exteriores e a publicação em 
edital dos Actos Administrativos, quando 
obrigatórios; 
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10. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados e 
que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos 
locais, com respeitos pelas salvaguardas estabelecidas 
por Lei; bem como a restituição de documentos aos 
interessados;  

 
11. Propor a verificação domiciliária de doença nos 

termos do artigo 190.º da Lei n.º 59/2008, de 11/09, 
que aprova o Regime do Contrato de Trabalho em 
funções Públicas constante do Anexo I e artigos 116.º 
e 117.º, do Anexo II que o Regulamenta; 

 
12. Coordenar a elaboração das Grandes Opções do 

Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Outras 
Actividades Relevantes) e do Orçamento do 
Município, promovendo o planeamento anual e 
plurianual de actividades, tanto na sua vertente 
operativa como orçamental, bem como colaborar na 
elaboração de outros instrumentos de planeamento e 
de gestão financeira;  

 
13. Acompanhar e controlar a execução dos Planos e 

Orçamentos, elaborar relatórios de avaliação dessa 
execução e promover medidas de reajustamento, 
sempre que se verifique a ocorrência de desvios entre 
o programado e o executado;  

 
14. Acompanhar os contratos-programa, protocolos e 

acordos, na sua incidência financeira, em que o 
Município participe;  

 
15. Assegurar os registos e procedimentos contabilísticos, 

de acordo com a legislação em vigor e com os 
requisitos do modelo de gestão estabelecido no 
Município;  

 
16. Proceder aos estudos prévios, e colaborar na 

execução de operações financeiras ao nível da 
aplicação de disponibilidades e da gestão da carteira 
de empréstimos;  

 
17. Proceder à liquidação das receitas municipais sempre 

que esta tarefa não esteja cometida a outros serviços;  
 
18. Colaborar com a Divisão de Estudos e Projectos 

Comparticipados na gestão financeira destes 
projectos, preparando os respectivos elementos 
contabilísticos;  

 
19. Assegurar a gestão e controlo das garantias bancárias 

prestadas, quer pelo Município, quer por terceiros a 
favor do Município, no quadro dos contratos 
estabelecidos;  

 
20. Organizar a Conta de Gerência e elaborar o 

respectivo relatório;  
 

21. Elaborar estudos e propostas de tabelas de taxas e 
relativamente a receitas a cobrar pelo Município;  

 
22. Assegurar a gestão e funcionamento da tesouraria do 

Município, designadamente no que respeita à 
elaboração de planos de tesouraria; 

 
23. Propor directrizes, mediante análise económico-

financeira, para o aumento das receitas municipais;  
 
24. Colaborar na elaboração de relatórios que 

sistematizem aspectos relevantes da gestão financeira 
do Município; 

 
25. Preparar os procedimentos ou decisões no âmbito da 

justiça fiscal que por lei corram pelos Municípios, 
bem como determinar a cobrança coerciva de dívidas 
que sigam este processo;  

 
26. Praticar outros actos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória da delegante; 

 
27. No âmbito da Divisão de Aprovisionamento, 

autorizar a realização de despesas orçamentadas com 
a aquisição e locação de bens e serviços até ao limite 
de 25.000 € (vinte cinco mil euros), bem como as 
demais competências até esse limite, atribuídas ao 
órgão competente para a decisão de contratar 
previstas no Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01 e 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02/10, 
com possibilidade de subdelegação no dirigente 
municipal intermédio de 2.º grau até ao limite de 
1.500 € (mil e quinhentos euros), sempre com 
respeito pela disciplina de execução orçamental, 
estabelecida nas alíneas d), e) e 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 Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
Dezembro, e em obediência ao disposto nos artigos 
16.º e 18.º, alínea a) do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de Junho em vigor, por força do artigo 14, n.º 1, 
alínea. f), do supra citado Decreto-Lei n.º 18/2008 de 
29/01; 

 
28. Autorizar o pagamento das despesas no âmbito da 

Divisão de Aprovisionamento até ao limite de 25.000 
€ (vinte cinco mil euros), com a possibilidade de 
subdelegação nos dirigentes municipais 
intermédios de 2.º grau até ao limite de 1.500 € 
(mil e quinhentos euros); 

29. No âmbito da Divisão Financeira, autorizar a 
realização de despesas orçamentadas com a aquisição 
e locação de bens e serviços até ao limite de 2.500 € 
(dois mil e quinhentos euros), bem como as demais 
competências até esse limite, atribuídas ao órgão 
competente para a decisão de contratar previstas no 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01 e alterado pelo 
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Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02/10, com 
possibilidade de subdelegação no dirigente 
municipal intermédio de 2.º grau até ao limite de 
1.500 € (mil e quinhentos euros), sempre com 
respeito pela disciplina de execução orçamental, 
estabelecida nas alíneas d), e) e 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 Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
Dezembro, e em obediência ao disposto nos artigos 
16.º e 18.º, alínea a) do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de Junho em vigor, por força do artigo 14, n.º 1, 
alínea. f), do supra citado Decreto-Lei n.º 18/2008 de 
29/01; 

 
30. Autorizar o pagamento no âmbito da Divisão 

Financeira das despesas até ao limite de 2.500 € (dois 
mil e quinhentos euros), com a possibilidade de 
subdelegação no dirigente municipal intermédio 
de 2.º grau até ao limite de 1.500 € (mil e 
quinhentos euros); 

 
As competências ora delegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo, ao abrigo das disposições conjugadas dos 
artigos 65.º, n.º 5 “ex vi”  artigo 70.º n.º 6 da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11/01 e 142.º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15/11, na redacção conferida pelo 
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01, e bem assim como 
quaisquer actos praticados pela delegada no exercício da 
presente delegação. 
 
Poderá ainda a delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a delegada 
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. 
 
Sem prejuízo do disposto no artigo 71.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11/01, deverá a delegada no exercício das competências 
delegadas prestar à delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar  
 
O presente despacho produz efeitos a 3 de Janeiro de 
2011.  
 
Odivelas, 06 de Janeiro de 2011 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 

 
 
 

DESPACHO N.º 50/PRES/2011 
 

Assunto: Despacho de Delegação de Competências da 
Presidente da Câmara Municipal na Directora 
do Departamento de Habitação e Saúde, Mestre 
Alice Mabília dos Santos Silva 

 
Na sequência do meu Despacho de Nomeação em 
Regime de Substituição n.º 19/PRES/2011, de 3 de 
Janeiro, e nos termos do artigo 70.º, n.º 1, alínea v), n.º 2, 
alíneas a), b), c), f) e g) e n.º 3, alíneas g) e n) da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11/01, artigo 29.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8/06, artigo 109 º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29/01, alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02/10 
e demais legislação habilitante, conjugados com os artigos 
35 °, 36 ° e 37.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15/11, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, 
de 31/01, delego na Senhora Directora do 
Departamento de Habitação e Saúde, Mestre Alice 
Mabília dos Santos Silva, as competências abaixo 
discriminadas, que serão exercidas no âmbito da Divisão 
de Gestão e Habitação Social e Divisão de 
Construção e Reabilitação de habitação, 
nomeadamente para: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

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

 

2. Autorizar férias dos trabalhadores da unidade 
orgânica, em conformidade com os respectivos mapas 
e requerimentos apresentados pelos trabalhadores; 

 
3. Autorizar ausências ao serviço por pequenos 

períodos; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, à 

excepção da situação prevista no artigo 40.º, n.ºs 3 e 4 
do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que 
Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 
58/2008, de 09/09; 

 

5. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 
livros sujeitos a esta formalidade;  

 

6. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, 
dentro das condições e limites previstos nos artigos 
160.º e 161.º e artigo 163.º da Lei n.º 59/2008, de 
11/09, que aprova o Regime do Contrato de 
Trabalho em funções Públicas; 

 
7. Propor ao Departamento de Administração Jurídica e 

Geral 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; 
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8. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 
a aquisição e locação de bens e serviços até ao limite 
de 2.500 € (dois mil e quinhentos euros), bem como 
as demais competências até esse limite, atribuídas ao 
órgão competente para a decisão de contratar 
previstas no Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01 e 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02/10, 
com possibilidade de subdelegação no dirigente 
municipal intermédio de 2.º grau até ao limite de 
1.500 € (mil e quinhentos euros), sempre com 
respeito pela disciplina de execução orçamental, 
estabelecida nas alíneas d), e) e 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 Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
Dezembro, e em obediência ao disposto nos artigos 
16.º e 18.º, alínea a) do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de Junho em vigor, por força do artigo 14, n.º 1, 
alínea. f), do supra citado Decreto-Lei n.º 18/2008 de 
29/01; 

 
9. Autorizar o pagamento das despesas até ao limite de 

2.500 € (dois mil e quinhentos euros), com a 
possibilidade de subdelegação nos dirigentes 
municipais intermédios de 2.º grau até ao limite 
de 1.500 € (mil e quinhentos euros); 

 
10. Promover a publicação das decisões ou deliberações 

previstas no artigo 91º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro; 

 
11. Competências genéricas de gestão para instrução de 

processos e procedimentos administrativos a cargo 
dos respectivos serviços, devendo tomar todas as 
medidas que visem acelerar a respectiva conclusão e a 
execução das suas decisões, nelas se incluindo, entre 
outras, as notificações, mandados e pedidos de 
parecer a organismos exteriores e a publicação em 
edital dos Actos Administrativos, quando 
obrigatórios; 

 
12. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

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

 
13. Propor a verificação domiciliária de doença nos 

termos do artigo 190.º da Lei n.º 59/2008, de 11/09, 
que aprova o Regime do Contrato de Trabalho em 
funções Públicas constante do Anexo I e artigos 116.º 
e 117.º, do Anexo II que o Regulamenta; 

 
14. Praticar outros actos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória da delegante;  

15. O estudo, preparação, execução e avaliação das 
decisões a tomar pelos órgãos competentes do 
Município no âmbito da política municipal de 
habitação, e em especial promover a elaboração de 
programas de construção de habitação social e definir 
os papeis e incidência das iniciativas pública e privada, 
bem como apoiar o movimento cooperativo de 
habitação segundo as orientações dos órgãos 
autárquicos; 

 
As competências ora delegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo, ao abrigo das disposições conjugadas dos 
artigos 65.º, n.º 5 “ex vi” artigo 70.º n.º 6 da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11/01 e 142.º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15/11, na redacção conferida pelo 
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01, e bem assim como 
quaisquer actos praticados pela delegada no exercício da 
presente delegação.  
 
Poderá ainda a delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a delegada 
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. 
 
Sem prejuízo do disposto no artigo 71.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11/01, deverá a delegada no exercício das competências 
delegadas prestar à delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar  
 
O presente despacho produz efeitos a 3 de Janeiro de 
2011.  
 
Odivelas, 06 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 51/PRES/2011 
 

Assunto: Despacho de Delegação de Competências da 
Presidente da Câmara Municipal na 
Coordenadora do Gabinete de Comunicação e 
Modernização Administrativa, Dr.ª Maria de 
Fátima da Cruz Simões Estevão 

 
Na sequência do meu Despacho de Nomeação em 
Regime de Substituição n.º 05/PRES/2011, de 3 de 
Janeiro, e nos termos do artigo 70.º, n.º 1, alínea v), n.º 2, 
alíneas a), b), c), f) e g) e n.º 3, alíneas g) e n) da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
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A/2002, de 11/01, artigo 29.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8/06, artigo 109 º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29/01, alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02/10 
e demais legislação habilitante, conjugados com os artigos 
35 °, 36 ° e 37.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15/11, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, 
de 31/01, delego na Senhora Coordenadora do 
Gabinete de Comunicação e Modernização 
Administrativa, Maria de Fátima da Cruz Simões 
Estevão, Técnica Superior do Mapa de Pessoal desta 
Câmara Municipal, as competências abaixo 
discriminadas, que serão exercidas no âmbito desta 
Unidade Orgânica flexível, nomeadamente para: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

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

 
2. Autorizar férias dos trabalhadores da unidade 

orgânica, em conformidade com os respectivos mapas 
e requerimentos apresentados pelos trabalhadores; 

 
3. Autorizar ausências ao serviço por pequenos 

períodos; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, à 

excepção da situação prevista no artigo 40.º, n.º s 3 e 
4 do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que 
Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 
58/2008, de 09/09; 

 

5. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 
livros sujeitos a esta formalidade;  

 
6. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, 

dentro das condições e limites previstos nos artigos 
160.º e 161.º e artigo 163.º da Lei n.º 59/2008, de 
11/09, que aprova o Regime do Contrato de 
Trabalho em funções Públicas; 

 
7. Propor ao Departamento de Administração Jurídica e 

Geral 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; 

 
 
8. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 

a aquisição e locação de bens e serviços até ao limite 
de 1.500 € (mil e quinhentos euros), bem como as 
demais competências até esse limite, atribuídas ao 
órgão competente para a decisão de contratar 
previstas no Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01 e 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02/10, 
sempre com respeito pela disciplina de execução 
orçamental, estabelecida nas alíneas d), e) e 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 Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de Dezembro, e em obediência ao 
disposto nos artigos 16.º e 18.º, alínea a) do Decreto-
Lei n.º 197/99, de 8 de Junho em vigor, por força do 
artigo 14, n.º 1, alínea. f), do supra citado Decreto-Lei 
n.º 18/2008 de 29/01; 

 
9. Autorizar o pagamento das despesas até ao limite de 

1.500 € (mil e quinhentos euros),  
 
10. Promover a publicação das decisões ou deliberações 

previstas no artigo 91º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro; 

 
11. Competências genéricas de gestão para instrução de 

processos e procedimentos administrativos a cargo do 
respectivo Gabinete devendo tomar todas as medidas 
que visem acelerar a respectiva conclusão e a 
execução das suas decisões, nelas se incluindo, entre 
outras, pedidos de parecer a organismos exteriores e a 
publicação em edital dos Actos Administrativos, 
quando obrigatórios; 

 
12. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

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

 

13. Propor a verificação domiciliária de doença nos 
termos do artigo 190.º da Lei n.º 59/2008, de 11/09, 
que aprova o Regime do Contrato de Trabalho em 
funções Públicas constante do Anexo I e artigos 116.º 
e 117.º, do Anexo II que o Regulamenta; 

 
14. Praticar outros actos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória da delegante;  

 
As competências ora delegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo, ao abrigo das disposições conjugadas dos 
artigos 65.º, n.º 5 “ex vi” artigo 70.º n.º 6 da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11/01 e 142.º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15/11, na redacção conferida pelo 
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01, e bem assim como 
quaisquer actos praticados pela delegada no exercício da 
presente delegação.  
 
Poderá ainda a delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a delegada 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
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existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Sem prejuízo do disposto no artigo 71.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11/01, deverá a delegada no exercício das competências 
delegadas prestar à delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a 3 de Janeiro de 
2011.  
 
Odivelas, 06 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

 
DESPACHO N.º 52/PRES/2011 

 
Assunto: Despacho de Delegação de Competências da 

Presidente da Câmara Municipal na 
Coordenadora do Gabinete para a Igualdade e 
Minorias, Arquitecta Maria Manuela Dias dos 
Santos Henriques 

 
Na sequência do meu Despacho de Nomeação em 
Regime de Substituição n.º 03/PRES/2011, de 3 de 
Janeiro, e nos termos do artigo 70.º, n.º 1, alínea v), n.º 2, 
alíneas a), b), c), f) e g) e n.º 3, alíneas g) e n) da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11/01, artigo 29.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8/06, artigo 109 º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29/01, alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02/10 
e demais legislação habilitante, conjugados com os artigos 
35 °, 36 ° e 37.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15/11, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, 
de 31/01, delego na Senhora Coordenadora do 
Gabinete para a Igualdade e Minorias, Maria 
Manuela Dias dos Santos Henriques, Técnica 
Superior do Mapa de Pessoal desta Câmara 
Municipal, as competências abaixo discriminadas que 
serão exercidas no âmbito desta Unidade Orgânica 
flexível, nomeadamente para: 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

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

 
2. Autorizar férias dos trabalhadores da unidade 

orgânica, em conformidade com os respectivos mapas 
e requerimentos apresentados pelos trabalhadores; 

 
3. Autorizar ausências ao serviço por pequenos 

períodos; 
 

4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, à 
excepção da situação prevista no artigo 40.º, n.º s 3 e 
4 do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que 
Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 
58/2008, de 09/09; 

 

5. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 
livros sujeitos a esta formalidade;  

 
6. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, 

dentro das condições e limites previstos nos artigos 
160.º e 161.º e artigo 163.º da Lei n.º 59/2008, de 
11/09, que aprova o Regime do Contrato de 
Trabalho em funções Públicas  

 
7. Propor ao Departamento de Administração Jurídica e 

Geral 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; 

 
8. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 

a aquisição e locação de bens e serviços até ao limite 
de 1.500 € (mil e quinhentos euros), bem como as 
demais competências até esse limite, atribuídas ao 
órgão competente para a decisão de contratar 
previstas no Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01 e 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02/10, 
sempre com respeito pela disciplina de execução 
orçamental, estabelecida nas alíneas d), e) e 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 Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de Dezembro, e em obediência ao 
disposto nos artigos 16.º e 18.º, alínea a) do Decreto-
Lei n.º 197/99, de 8 de Junho em vigor, por força do 
artigo 14, n.º 1, alínea. f), do supra citado Decreto-Lei 
n.º 18/2008 de 29/01; 

 
9. Autorizar o pagamento das despesas até ao limite de 

1.500 € (mil e quinhentos euros),  
 
10. Promover a publicação das decisões ou deliberações 

previstas no artigo 91º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro; 

 
11. Competências genéricas de gestão para instrução de 

processos e procedimentos administrativos a cargo do 
respectivo Gabinete devendo tomar todas as medidas 
que visem acelerar a respectiva conclusão e a 
execução das suas decisões, nelas se incluindo, entre 
outras, pedidos de parecer a organismos exteriores e a 
publicação em edital dos Actos Administrativos, 
quando obrigatórios; 

 
12. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

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

 

13. Propor a verificação domiciliária de doença nos 
termos do artigo 190.º da Lei n.º 59/2008, de 11/09, 
que aprova o Regime do Contrato de Trabalho em 
funções Públicas constante do Anexo I e artigos 116.º 
e 117.º, do Anexo II que o Regulamenta; 

 
14. Praticar outros actos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória da delegante;  

 
As competências ora delegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo, ao abrigo das disposições conjugadas dos 
artigos 65.º, n.º 5 “ex vi” artigo 70.º n.º 6 da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11/01 e 142.º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15/11, na redacção conferida pelo 
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01, e bem assim como 
quaisquer actos praticados pela delegada no exercício da 
presente delegação.  
 
Poderá ainda a delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a delegada 
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. 
 
Sem prejuízo do disposto no artigo 71.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11/01, deverá a delegada no exercício das competências 
delegadas prestar à delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar  
 
O presente despacho produz efeitos a 3 de Janeiro de 
2011.  
 
Odivelas, 06 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 

DESPACHO N.º 54/PRES/2011 
 

Assunto: Delegação e Subdelegação de Competências da 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas no 
Chefe do Gabinete da Presidência, José Esteves 
Ferreira 

 
Ao abrigo do disposto no artigo 73.º, n.º 4, da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11/01, conjugado com os artigos 35 ° e 37.º, 

do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15/11, na redacção 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01 e Decreto-
Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, aplicável “ex vi” artigo 
74°, n.º 6 da referida 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 no Senhor Chefe do Gabinete 
de Apoio Pessoal da Presidência, José Esteves 
Ferreira, as competências para a coordenação e direcção 
deste Gabinete que em seguida se discriminam  

 
I 
 

GABINETE DE APOIO PESSOAL DA PRESIDENTE; 
 
Prestar-me assessoria técnica e administrativa; 
designadamente: 
 
a) Secretariado; 
 
b) Assessoria técnica dos domínios jurídicos, do 

desenvolvimento económico e social local e regional, 
da organização e gestão municipal, das relações 
institucionais e outros domínios julgados 
convenientes; 

 
c) Assessoria relativa à definição e prossecução das 

políticas municipais; 
 
d) Assegurar o desenvolvimento prático das relações 

institucionais do Município com os órgãos e 
estruturas dos poderes central e regional, com 
institutos públicos e instituições privadas com 
actividade relevante no Município, assim como outros 
Municípios e Associações de Municípios;  

 
e) Promover os contactos com os serviços do Município 

e organizar a agenda e outras tarefas que lhe sejam 
atribuídas pelo Presidente. 

 
Assim, delego as competências que a seguir se enunciam: 
 
1. A competência prevista na alínea m) do n.º 1 do 

artigo 68 º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, para assinar ou visar a correspondência da 
Câmara Municipal com destino a quaisquer entidades 
excepto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, ao 

Primeiro Ministro, Ministros, Secretários de Estado, 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do 
Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia da 
República e Presidente da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses, Presidentes das Câmaras 
Municipais ou titulares de cargos públicos de estatuto 
equivalente ou superior; 
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b) A que constituir, por si, informação, proposta ou 
decisão vinculativa para o Município ou constitutiva 
de direitos de terceiros ou que verse, de forma 
inovadora, matérias sobre as quais o Município se 
deva pronunciar. 

 
2. A competência prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 

68 º do mesmo diploma para decisão de todos os 
assuntos relacionados com a gestão e direcção dos 
recursos humanos afectos ao Gabinete, com excepção 
dos actos relativos à constituição, modificação e 
extinção da relação jurídica de emprego, 
designadamente: 

 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 

relativas a férias,  
 
b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos 
períodos, dos trabalhadores do Gabinete; 

 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade dos trabalhadores do 
Gabinete; 

 
d) Justificar e não justificar as faltas verificadas no 

âmbito do Gabinete, com excepção das referidas no 
artigo 40º, n.º 3 do Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, 
aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro; 

 
e) Propor a instauração de processos disciplinares, 

considerando que a nomeação do instrutor do 
processo deverá recair, sempre que possível, em 
licenciado em Direito que seja funcionário do 
Município; 

 
f) Emitir parecer sobre requerimentos de mobilidade 

interna. 
 
3. Propor ao Departamento de Administração Jurídica e 

Geral 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;  

 
4. Propor ao Departamento de Administração Jurídica e 

Geral a verificação domiciliária de doença nos termos 
do artigo 190.º da Lei n.º 59/2008, de 11/09, que 
aprova o Regime do Contrato de Trabalho em 
funções públicas constante do Anexo I e artigos 116.º 
e 117.º, do Anexo II que o Regulamenta; 

 
5. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 

livros sujeitos a esta formalidade; 
 
6. 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; 

 
7. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 

necessários ao exercício da minha competência 
decisória; 

8. Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir 
os procedimentos administrativos, com o objectivo 
de preparar o exercício da minha competência 
decisória; 

 
II 
 

As competências ora delegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogadas quaisquer actos 
praticados pelo delegado no exercício da presente 
delegação. 
 
Poderá ainda a 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 exercido das competências delegadas, deverá o 
delegado prestar à delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 

 
III 

Nesta conformidade, revogo o meu Despacho de 
Delegação de Competências n.º 120/PRES/2009, 
publicado em 17 de Novembro de 2009, no Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 21, ao 
abrigo do disposto no artigo 40.º, alínea a) do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção conferida 
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro. 
 
O presente despacho produz efeitos a 3 de Janeiro de 
2011. 
 
Odivelas, 10 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

DESPACHO N.º 55/PRES/2011 
 

Assunto: Revogação do Ponto 3 do Despacho de 
Delegação e Subdelegação de Competências n.º 
45/PRES/2010, de 3 de Janeiro de 2010 
conferido ao Senhor Vereador Paulo César 
Prata Teixeira, referente às matérias 
relacionadas com o Plano Director Municipal. 
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Pelo presente Despacho, revogo parcialmente ao abrigo 
das disposições conjugadas dos artigos 138.º, 140.º e 143.º 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, na 
redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de 
Janeiro, o Ponto 3 do meu Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências n.º 45/PRES/2010, 
de 3 de Janeiro conferido ao Senhor Vereador PAULO 

CÉSAR PRATA TEIXEIRA, relativo às matérias 
atinentes ao Plano Director Municipal, mantendo-se sob a 
sua tutela os Projectos Especiais e Energia.  
 
O presente Despacho produz efeitos a 03 de Janeiro de 
2011. 
 
Odivelas, 10 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

 
DESPACHO N.º 57/PRES/2011 

 
Assunto: Revogação do Despacho de Nomeação n.º 

01/PRES/2011, de 3 de Janeiro 
 
Considerando que: 
 
Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 
23 de Outubro, a Câmara Municipal de Odivelas foi 
obrigada a promover a revisão dos seus serviços até 31 de 
Dezembro de 2010, a qual deu origem à aprovação do 
Regulamento Orgânico e Macro Estrutura Nuclear, 
publicado no Diário da República n.º 201, 2.ª Série, de 15 
de Outubro de 2010, em cumprimento dos artigos 10.º, 
n.º 6 e 19.º daquele diploma legal  
 
Na sequência dessa aprovação, foram criadas duas 
Unidades Orgânicas Nucleares; nomeadamente, a 
Direcção Municipal de Gestão e Administração Geral e a 
Direcção Municipal de Ordenamento e Intervenção 
Territorial, que têm como atribuições próprias: assegurar a 
concretização das políticas municipais definidas para as 
respectivas áreas de actividades; coordenar as actividades 
das unidades orgânicas de nível inferior que a compõem 
na linha geral de actuação definida pelos órgãos 
municipais competentes; assegurar uma adequada 
articulação entre os departamentos municipais ou outros 
serviços de nível inferior; apoiar os dirigentes municipais 
das unidades orgânicas de nível inferior e superintender os 
aspectos de gestão corrente; controlar os resultados 
sectoriais, responsabilizando-se pela sua produção de 
forma adequada aos objectivos prosseguidos e promover a 
execução das ordens e despachos do Presidente da 
Câmara ou dos Vereadores com poderes para o efeito nas 
matérias compreendidas na esfera da sua competência. 
 

Assim sendo, no seguimento da Proposta n.º 
1/PRES/2011, de 5 de Janeiro, a Câmara Municipal de 
Odivelas procedeu ao provimento pelo período de três (3) 
anos de Hernâni Silvino Vilela Boaventura, licenciado em 
Direito, no cargo de Director Municipal de Gestão e 
Administração Geral, mediante deliberação tomada na 1.ª 
Reunião Ordinária realizada em 11 de Janeiro de 2011, ao 
abrigo do disposto no artigo 8.º-A- n.º 1 do Decreto-Lei 
n.º 93/2004, de 20 de Abril, na redacção conferida pelo 
Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, que adaptou à 
Administração local o regime previsto na Lei n.º 2/2004 
de 15 de Janeiro, que aprova o Estatuto do Pessoal 
Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração 
Central, Regional e Local do Estado, alterada pela Lei n.º 
51/2005 de 30 de Agosto e Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 
Dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 
2009. 
 
Nessa conformidade, revogo o meu Despacho de 
Nomeação n.º 01/PRES/2011, de 3 de Janeiro, ao abrigo 
das disposições conjugadas dos artigos 138.º, 140.º e 143.º 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, na 
redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de 
Janeiro. 
 
O presente despacho produz efeitos a 11 de Janeiro de 
2011. 
 
Odivelas, 14 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

 
DESPACHO N.º 58/PRES/2011 

 
Assunto: Despacho de Delegação de Competências da 

Presidente da Câmara Municipal no Director 
Municipal de Gestão e Administração Geral, 
Hernâni Silvino Vilela Boaventura 

 
Ao abrigo do disposto no artigo 70.º, n.º 1, alínea v), n.º 2, 
alíneas a), b), c), f) e g) e n.º 3, alíneas g) e n) da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11/01, artigo 29.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8/06, aplicável por força do artigo 14, n.º 1, 
alínea. f), do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01, artigo 
109 º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02/10 e demais legislação 
habilitante, conjugados com os artigos 35 °, 36 ° e 37.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15/11, na redacção conferida 
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01, delego no Senhor 
Director Municipal de Gestão e Administração Geral, 
Hernâni Silvino Vilela Boaventura, Licenciado em 
Direito, as competências abaixo discriminadas no âmbito 
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da Direcção Municipal de Gestão e Administração 
Geral, Divisão de Recursos Humanos e Formação e 
Secção de Apoio aos Órgãos Municipais: 

 
Parte I 

 
No âmbito da Direcção Municipal de Gestão e 
Administração Geral: 
 
A competência prevista no artigo 16.º do Regulamento 
Orgânico e Macro Estrutura Nuclear da Câmara 
Municipal de Odivelas, publicado no Diário da República 
n.º 201, 2.ª Série, de 15 de Outubro de 2010; para 
coordenar as actividades das unidades orgânicas de nível 
inferior, designadamente nas áreas jurídica, financeira, 
patrimonial e de recursos humanos, tendo em vista a 
prossecução das atribuições definidas no artigo 14.º do 
referido Regulamento, nomeadamente para: 
 
1. Assegurar a concretização das políticas municipais 

definidas para as respectivas áreas de actividade; 
 
2. Assegurar uma adequada articulação entre os 

departamentos municipais ou outros serviços de nível 
inferior que a integram; 

 
3. Apoiar os dirigentes municipais das unidades 

orgânicas de nível inferior e superintender os aspectos 
de gestão corrente; 

 
4. Controlar os resultados sectoriais, responsabilizando-

se pela sua produção de forma adequada aos 
objectivos prosseguidos; 

 
5. Promover a execução das ordens e despachos do 

Presidente da Câmara ou dos vereadores com poderes 
para o efeito nas matérias compreendidas na esfera da 
sua competência. 

 
Parte II 

 
No âmbito da Divisão de Recursos Humanos e 
Formação, com possibilidade para subdelegar, as 
competências para: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

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

 
2. Autorizar férias dos trabalhadores afectos a esta 

Unidade Orgânica, em conformidade com os 
respectivos mapas e requerimentos apresentados 
pelos trabalhadores; 

 
3. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, à 

excepção da situação prevista no artigo 40.º, n.ºs 3 e 4 
do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que 
Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 
58/2008, de 09/09; 

 

4. Autorizar a prestação de trabalho extraordinário, 
dentro das condições e limites previstos nos artigos 
160.º e 161.º da Lei n.º 59/2008, de 11/09, que 
aprova o Regime do Contrato de Trabalho em 
funções Públicas; 

 
5. Autorizar o 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; 

 
6. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 

a aquisição e locação de bens e serviços até ao limite 
de 2.500 € (dois mil e quinhentos euros), bem 
como as demais competências até esse limite, 
atribuídas ao órgão competente para a decisão de 
contratar previstas no Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 
29/01 e alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 
02/10, com possibilidade de subdelegação no 
dirigente municipal intermédio de 2.º grau até ao 
limite de 1.500 € (mil e quinhentos euros), sempre 
com respeito pela disciplina de execução orçamental, 
estabelecida nas alíneas d), e) e 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 Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
Dezembro, e em obediência ao disposto no artigo 
16.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho em 
vigor, por força do artigo 14, n.º 1, alínea. f), do supra 
citado Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01; 

 
7. Autorizar o pagamento das despesas até ao limite de 

2.500 € (dois mil e quinhentos euros), com a 
possibilidade de subdelegação no dirigente 
municipal intermédio de 2.º grau até ao limite de 
1.500 € (mil e quinhentos euros); 

 
8. Promover a publicação das decisões ou deliberações 

previstas no artigo 91º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro; 

 
9. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

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

 
10. Propor a verificação domiciliária de doença nos 

termos do artigo 190.º da Lei n.º 59/2008, de 11/09, 
que aprova o Regime do Contrato de Trabalho em 
funções Públicas constante do Anexo I e artigos 116.º 
e 117.º, do Anexo II que o Regulamenta; 

 
11. Praticar actos e formalidade de carácter instrumental 

necessários ao exercício da competência decisória 
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quanto à gestão e direcção dos recursos humanos 
afectos aos serviços municipais, designadamente: 

 
a) Elaboração de propostas sobre políticas de pessoal; 
b) Elaboração dos programas de provas de 

conhecimentos gerais e específicos, nos termos do 
artigo 9.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro; 

 
c) Acompanhamento do processo de classificação de 

serviço, nomeadamente através da definição, em 
conjunto com as outras unidades orgânicas, de 
propostas de critérios uniformes de classificação de 
serviço; 

 
d) Instrução dos procedimentos administrativos 

tendentes à constituição da relação jurídica de 
emprego público, a qualquer título; 

 
e) Instrução dos procedimentos relativos à 

administração do pessoal, designadamente, concursos 
de admissão e de acesso, aposentações, exonerações, 
licenças sem remuneração, acumulação de funções e 
estatuto de trabalhador-estudante. 

 
12. Assegurar, de forma integrada, as actividades relativas 

à saúde ocupacional e á higiene e segurança dos 
trabalhadores municipais; 

 
13. Promover uma política de Saúde Ocupacional e 

assegurar a manutenção e desenvolvimento do 
Serviço de Saúde dos trabalhadores Municipais; 

 
14. Proceder periodicamente ao levantamento das 

necessidades de formação; 
 
15. Elaborar e propor os Planos Anuais de Formação 

(interna e externa) e os respectivos orçamentos; 
 
16. Manter-se informado sobre os mecanismos centrais, e 

outros, de financiamento da formação profissional na 
Administração Pública e coordenar acções com as 
entidades gestoras desses programas; 

 
17. Organizar e acompanhar as actividades de formação 

planeadas e assegurar todos os procedimentos 
administrativos para a sua concretização e controlo 
pedagógico e financeiro; 

 
18. Informar da utilidade para o Município de propostas 

de frequência de acções de formação externa emitidas 
pelos diversos serviços e promover os 
correspondentes procedimentos administrativos; 

 
19. Proceder à avaliação dos resultados práticos das 

acções de formação realizadas ao nível do 
desempenho dos trabalhadores e dos Serviços em que 
se integram; 

 
20. Elaborar o Relatório anual de formação; 
 

21. Gerir o refeitório Municipal. 
 
 
 

Parte III 
 

No âmbito da Secção de Apoio aos Órgãos 
Municipais as competências para: 
 
1. Assegurar a elaboração da ordem do dia das reuniões 

dos órgãos do Município, com base nos assuntos que 
para o efeito lhe forem indicados pelos respectivos 
presidentes; 

 
2. Assegurar o apoio administrativo às reuniões da 

Câmara Municipal, bem como tudo o que respeita à 
elaboração das actas e respectivas minutas; 

 
3. Assegurar o conveniente apoio ao funcionamento da 

Assembleia Municipal, mormente no que respeita ao 
respectivo expediente e elaboração das actas e 
respectiva minutas; 

 
4. Enviar à mesa da Assembleia Municipal as respostas 

aos pedidos de informação por estar requeridos; 
 
5. Assegurar a conveniente disposição física do 

mobiliário para cada sessão ou reunião dos Órgãos 
Municipais. 

 
As competências ora delegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim como quaisquer actos praticados pelo delegado 
no exercício da presente delegação.  
 
Poderá ainda a 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. 
 
Sem prejuízo do disposto no artigo 71.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11/01, deverá o delegado no exercício das competências 
delegadas prestar à delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar  
 
Revogo o meu Despacho de Delegação de 
Competências n.º 48/PRES/2011, de 6 de Janeiro de 
2011, ao abrigo do disposto no artigo 40.º, alínea a) do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro. 
 
O presente despacho produz efeitos a 11 de Janeiro de 
2011. 
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Odivelas, 14 de Janeiro de 2011 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 59/PRES/2011 
 

Assunto: Revogação do Despacho de Nomeação n.º 
02/PRES/2011, de 3 de Janeiro 

 
Considerando que: 
 
Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 
23 de Outubro, a Câmara Municipal de Odivelas foi 
obrigada a promover a revisão dos seus serviços até 31 de 
Dezembro de 2010, a qual deu origem à aprovação do 
Regulamento Orgânico e Macro Estrutura Nuclear, 
publicado no Diário da República n.º 201, 2.ª Série, de 15 
de Outubro de 2010, em cumprimento dos artigos 10.º, 
n.º 6 e 19.º daquele diploma legal  
 
Na sequência dessa aprovação, foram criadas duas 
Unidades Orgânicas Nucleares; nomeadamente, a 
Direcção Municipal de Gestão e Administração Geral e a 
Direcção Municipal de Ordenamento e Intervenção 
Territorial, que têm como atribuições próprias: assegurar a 
concretização das políticas municipais definidas para as 
respectivas áreas de actividades; coordenar as actividades 
das unidades orgânicas de nível inferior que a compõem 
na linha geral de actuação definida pelos órgãos 
municipais competentes; assegurar uma adequada 
articulação entre os departamentos municipais ou outros 
serviços de nível inferior; apoiar os dirigentes municipais 
das unidades orgânicas de nível inferior e superintender os 
aspectos de gestão corrente; controlar os resultados 
sectoriais, responsabilizando-se pela sua produção de 
forma adequada aos objectivos prosseguidos e promover a 
execução das ordens e despachos do Presidente da 
Câmara ou dos Vereadores com poderes para o efeito nas 
matérias compreendidas na esfera da sua competência. 
 
Assim sendo, no seguimento da Proposta n.º 
2/PRES/2011, de 5 de Janeiro, a Câmara Municipal de 
Odivelas procedeu ao provimento pelo período de três (3) 
anos de Luis Manuel da Conceição Jorge, licenciado em 
Engenharia, no cargo de Director Municipal de 
Ordenamento e Intervenção Territorial, mediante 
deliberação tomada na 1.ª Reunião Ordinária realizada em 
11 de Janeiro de 2011, ao abrigo do disposto no artigo 8.º-
A- n.º 1 do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, na 
redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 
de Junho, que adaptou à Administração local o regime 
previsto na Lei n.º 2/2004 de 15 de Janeiro, que aprova o 
Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos 
da Administração Central, Regional e Local do Estado, 
alterada pela Lei n.º 51/2005 de 30 de Agosto e Lei n.º 64-
A/2008, de 31 de Dezembro, que aprovou o Orçamento 
de Estado para 2009. 
 

Nessa conformidade, revogo o meu Despacho de 
Nomeação n.º 02/PRES/2011, de 3 de Janeiro, ao 
abrigo das disposições conjugadas dos artigos 138.º, 140.º 
e 143.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, na redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 
6/96, de 31 de Janeiro. 
 
O presente despacho produz efeitos a 11 de Janeiro de 
2011. 
 
Odivelas, 14 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 60/PRES/2011 
 

Assunto: Despacho de Delegação de Competências da 
Presidente da Câmara Municipal no Director 
Municipal de Ordenamento e Intervenção 
Territorial, Luis Manuel da Conceição Jorge 

 
Ao abrigo do disposto no artigo 70.º, n.º 1, alínea v), n.º 2, 
alíneas a), b), c), f) e g) e n.º 3, alíneas g) e n) da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11/01, artigo 29.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8/06, aplicável por força do artigo 14, n.º 1, 
alínea. f), do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01, artigo 
109 º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02/10 e demais legislação 
habilitante, conjugados com os artigos 35 °, 36 ° e 37.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15/11, na redacção conferida 
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01, delego no Senhor 
Director Municipal de Ordenamento e Intervenção 
Territorial, Luis Manuel da Conceição Jorge, Licenciado 
em Engenharia, as competências abaixo discriminadas 
no âmbito da Direcção Municipal de Ordenamento e 
Intervenção Territorial: 
 
No âmbito da Direcção Municipal de Ordenamento e 
Intervenção Territorial: 
 
A competência prevista no artigo 17.º do Regulamento 
Orgânico e Macro Estrutura Nuclear da Câmara 
Municipal de Odivelas, publicado no Diário da República 
n.º 201, 2.ª Série, de 15 de Outubro de 2010; para 
coordenar as actividades das unidades orgânicas de nível 
inferior, designadamente nas áreas do planeamento e do 
ordenamento territorial, na intervenção e realização de 
infra-estruturas que promovam o processo de 
transformação física e o uso do solo, tendo em vista a 
prossecução das atribuições definidas no artigo 14.º do 
referido Regulamento, nomeadamente para: 
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1. Assegurar a concretização das políticas municipais 
definidas para as respectivas áreas de actividade; 

 
2. Assegurar uma adequada articulação entre os 

departamentos municipais ou outros serviços de nível 
inferior que a integram; 

 
3. Apoiar os dirigentes municipais das unidades 

orgânicas de nível inferior e superintender os aspectos 
de gestão corrente; 

 
4. Controlar os resultados sectoriais, responsabilizando-

se pela sua produção de forma adequada aos 
objectivos prosseguidos; 

 
5. Promover a execução das ordens e despachos do 

Presidente da Câmara ou dos vereadores com poderes 
para o efeito nas matérias compreendidas na esfera da 
sua competência. 

As competências ora delegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim como quaisquer actos praticados pelo delegado 
no exercício da presente delegação.  
 
Poderá ainda a 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. 
 
Sem prejuízo do disposto no artigo 71.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11/01, deverá o delegado no exercício das competências 
delegadas prestar à delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar  
 
O presente despacho produz efeitos a 11 de Janeiro de 
2011. 
 
Odivelas, 14 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

 
DESPACHO N.º 61/PRES/2011 

 
Assunto: Trabalho Extraordinário 
 
Considerando que: 
 
Não obstante o meu Despacho nº 28/PRES/2010, de 2 
de Fevereiro de 2010, relativo à contenção efectiva da 
despesa com o pagamento do trabalho extraordinário, 

verificou-se que o mesmo se manteve em níveis elevados 
nalguns serviços; 
 
Continua a ser imperioso garantir a contenção efectiva da 
despesa com pessoal face aos recursos financeiros 
disponíveis; 
 
Nessa conformidade, determino o seguinte: 
 
1. A competência para autorizar a prestação de trabalho 

extraordinário, na sequência do já previsto nos 
Despachos nº 96/PRES/2006, de 13 de Junho e 
28/PRES/2010, de 2 de Fevereiro de 2010, continua 
avocada pela signatária; 

 
2. Os diversos serviços deverão continuar a cumprir o 

objectivo de redução nas horas extraordinárias, pelo 
que o plafond máximo para o corrente ano será 
correspondente, no máximo, ao estabelecido para o 
ano de 2010, com a redução dos 30% anteriormente 
fixada; 

 
3. Não será autorizado o pagamento de trabalho 

extraordinário que ultrapasse esse limite, competindo 
aos responsáveis dos diversos serviços municipais a 
gestão da prestação do trabalho extraordinário no 
respeito pela lei e pelos limites estabelecidos; 

 
4. Para efeitos do disposto nos pontos 2 e 3, a Divisão 

de Recursos Humanos e Formação (DRHF), 
remeterá mensalmente, aos Senhores Dirigentes 
Municipais, via e-mail, os valores gastos e os valores 
disponíveis em horas extraordinárias; 

 
5. Os Senhores Dirigentes Municipais deverão 

apresentar, até ao dia 20 de cada mês, uma previsão 
do trabalho extraordinário a realizar no mês seguinte, 
na qual deverá a indicação do(s) nome(s) do(s) 
trabalhador(es), número de horas de trabalho a 
realizar, respectivas datas e fundamento legal; 

6. A referida previsão será remetida à DRHF, via 
sistema de gestão documental, para análise, estimativa 
de custos inerentes ao trabalho proposto e verificação 
do cumprimento do limite estabelecido no ponto 2, 
por forma a que a autorização seja prévia à realização 
do mesmo; 

 
7. Caso a previsão apresentada não contenha todos os 

elementos indicados no ponto 5 ou o trabalho 
extraordinário ultrapasse os parâmetros definidos no 
ponto 2, à DRHF procederá à sua devolução ao 
respectivo serviço; 

 
8. Após a realização do trabalho extraordinário, o 

trabalhador procederá ao preenchimento do 
competente impresso, o qual será confirmado pelo 
respectivo superior hierárquico, com indicação dos 
fundamentos que justificaram a prestação do mesmo; 
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9. Os impressos serão remetidos à DRHF, via sistema 
de gestão documental, impreterivelmente ate ao dia 7 
de cada mês ou dia útil imediatamente seguinte, caso 
o dia 7 coincida com dia em que os serviços não se 
encontrem abertos, para efeitos de verificação da sua 
conformidade com as previsões previamente 
autorizadas e respectivo processamento;   

 
10. Todos os impressos recepcionados fora do prazo 

referido no ponto anterior, serão processados no mês 
seguinte; 

 
11. Após o processamento mensal, a DRHF remeterá 

informação, via e-mail, aos serviços municipais acerca 
do trabalho extraordinário efectivamente pago. 

 
Quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o 
presente Despacho deverão ser esclarecidas junto da 
DRHF. 
 
Odivelas, 17 de Janeiro de 2011 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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VEREAÇÃO 
 

 
 
 

VEREADOR CARLOS MAIO BODIÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/VCMB/2011 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Carlos Maio Bodião na Sra. Directora do 
Departamento de Ambiente e Transportes – 
Dra. Regina Sofia de Brito e Silva dos Anjos 
Lopes Meneses 

 
Nos termos da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 
Janeiro, e de acordo com as normas do Código de 
Procedimento Administrativo e ao abrigo do disposto no 
Despacho de delegação de Competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nº 
46/PRES/2011, de 3 de Janeiro de 2011, pelo presente 
despacho subdelego na Senhora Directora do 
Departamento de Ambiente e Transportes, Dra. Regina 
Sofia de Brito e Silva dos Anjos Lopes Meneses, as 
competências abaixo descriminadas que serão exercidas 
no âmbito do respectivo Departamento, com exclusão 
da Divisão de Transportes e Oficinas. 
 
Assim subdelego as competências que me foram 
delegadas e subdelegadas pela Sra. Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, para: 
 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

correspondência, com excepção da dirigida às 
entidades referidas no capítulo II, nº 5 do Despacho 
nº. 46/PRES/2011; 

 
2. Autorizar férias dos trabalhadores da unidade 

orgânica, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos; 

 
3. Autorizar ausências ao serviço por pequenos 

períodos; 
 
4. Controlar a assiduidade, mediante informações, 

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

com excepção dos referidos no art.º 71 do estatuto 
disciplinar; 

 
6. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas 

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

7. Autorizar deslocações em serviço no País, 
exceptuando aquelas que hajam de ser feitas para 
representação oficial do Município, e a realização de 
trabalho extraordinário e prestado em dias de 
descanso semanal e de descanso semanal 
complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço; 

 
8. Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
 
9. Autorizar a realização de despesas com a aquisição de 

bens e serviços até ao montante de € 2.500 (dois mil e 
quinhentos euros), sempre com respeito pela 
disciplina de execução orçamental estabelecida nas 
alíneas d), e) e f) do ponto 2.3.4 do Pocal, aprovado 
pela Lei 54-A/99 de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei 
162/99, de 14 de Setembro, e pelo Dec-Lei 
315/2000, de 2 de Dezembro, e o cumprimento do 
estabelecido no Artigo 16º do Dec-Lei 197/99, de 8 
de Junho, por aplicação do artigo 14º nº 1 alínea f) do 
Código dos Contratos Públicos, publicado em anexo 
ao mesmo diploma legal; 

 
10. Autorizar o pagamento das despesas realizadas até ao 

limite de € 2.500 (dois mil e quinhentos euros), nos 
termos do Código dos Contratos Públicos, publicado 
em anexo ao Decreto-Lei nº 18/2008, de 29/01; 

 
11. Assinar contratos de assistência técnica e de 

manutenção de equipamentos para a unidade 
orgânica; 

 
12. Competências genéricas de gestão para instrução de 

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

 
13. Praticar outros actos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante ao subdelegante; 

 
14. 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 efeitos 
locais, com respeito pelas salvaguardas estabelecidas 
por Lei; 

 
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. 
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Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia do signatário. 
 
Odivelas, 6 de Janeiro de 2011 

 
O Vereador 

Por subdelegação e delegação de competências da Sra. Presidente da 
Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do Despacho nº 

46/Pres/2011 
 

(Carlos Maio Bodião) 
 
 
 

DESPACHO N.º 02/VCMB/2011 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Carlos Maio Bodião no Coordenador do 
Gabinete Veterinário Municipal – Dra. Maria 
João Costa Batista Nabais 

 
Nos termos da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 
Janeiro, e de acordo com as normas do Código de 
Procedimento Administrativo e ao abrigo do disposto no 
Despacho de delegação de Competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nº 
46/PRES/2011, de 3 de Janeiro de 2011, pelo presente 
despacho subdelego no Coordenador do Gabinete 
Veterinário Municipal, Dra. Maria João Costa Batista 
Nabais, as competências abaixo descriminadas que serão 
exercidas no âmbito do respectivo Gabinete. 
 
Assim subdelego as competências que me foram 
delegadas e subdelegadas pela Sra. Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, para: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

correspondência, com excepção da dirigida às 
entidades referidas no capítulo II, nº 5 do Despacho 
nº. 46/PRES/2011; 

 
2. Autorizar férias dos trabalhadores da unidade 

orgânica, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos; 

 

3. Autorizar ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 

 
4. Controlar a assiduidade, mediante informações, 

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

com excepção dos referidos no art.º 71 do estatuto 
disciplinar; 

 
6. Autorizar deslocações em serviço no País, 

exceptuando aquelas que hajam de ser feitas para 
representação oficial do Município, e a realização de 
trabalho extraordinário e prestado em dias de 
descanso semanal e de descanso semanal 
complementar, dentro dos limites legalmente 
estabelecidos e sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço; 

 
7. Visar Boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 

custo, confirmando a informação neles constante e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 

 
8. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
9. A competência prevista na alínea x) do nº 1 do artigo 

64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para proceder 
à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos, 
nos termos da legislação aplicável; 

 
10. A competência prevista na alínea z) do n.º 1 do artigo 

64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para decidir sobre 
a deambulação e extinção de animais nocivos; 

 
11. A competência prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 

64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro para colaborar 
no apoio a programas e projectos de interesse 
Municipal em parceria com outras entidades da 
Administração Central, a exercer nas áreas funcionais 
sob sua responsabilidade, sob prévia consulta e 
coordenação do agora delegante; 

 
12. A competência prevista na alínea b) do n.º 5 do artigo 

64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para realizar 
vistorias e executar, de forma exclusiva ou 
participada, actividade fiscalizadora atribuída por lei, 
nos termos por esta definidos, a exercer nas áreas 
funcionais sob a sua responsabilidade. 

 
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. 
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Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 6 de Janeiro de 2011 

 
O Vereador 

Por subdelegação e delegação de competências da Sra. Presidente da 
Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do Despacho nº 

46/Pres/2011 
 

(Carlos Maio Bodião) 
 
 
 
 

VEREADOR HUGO MARTINS 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/VHM/2011 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Vereador Hugo Martins no Chefe da Divisão de 
Desenvolvimento Desportivo, Dr. Carlos 
Alexandre Bargado Lérias 

 
Nos termos 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 n.º 3 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de Junho, e genericamente nos artigos 35.º e 36.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96 de 1 de 
Janeiro e Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, e 
demais legislação habilitante, subdelego, pelo presente 
despacho, no Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, DR. CARLOS ALEXANDRE BARGADO 

LÉRIAS, as competências abaixo discriminadas que serão 
exercidas no âmbito da respectiva Divisão: 
 
1. Assinar correspondência e documentos de mero 

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

 
2. Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimentos dos trabalhadores da unidade orgânica;  
 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade;  
 

4. Autorizar a realização de trabalho extraordinário com 
respeito pelos limites impostos pelo n.º 1 do artigo 
27° do Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
169/2006, de 17 de Agosto, bem como autorizar a 
prestação de trabalho nocturno, por turnos, em dias 
de descanso semanal, complementar e feriados, 
sempre que assim o exija o funcionamento do serviço;  

 
5. Visar boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 

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

 
6. Propor a instauração de procedimentos disciplinares;  
 
7. Justificar e injustificar faltas no âmbito da Divisão, 

com excepção das mencionadas no artigo 40.º n.º s 3 
e 4 da Lei n.º 58/2008 de 9 de Setembro diploma que 
aprovou o Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores 
que Exercem Funções Públicas; 

 
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 restrição de documentos aos 
interessados;  

 
10. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 

a aquisição e locação de bens e serviços até ao limite 
de 1.500 € (mil e quinhentos euros), sempre com 
respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabelecida nas alíneas d), e) e 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 do estabelecido no 
artigo 16º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 
por aplicação do artigo 14 n.º 1 al. f) do Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29/01, e nos termos do artigo 109º 
do Código dos Contratos Públicos publicado em 
anexo ao mesmo diploma legal; 

 
11. Autorizar o pagamento das despesas até ao limite de 

1.500 € (mil e quinhentos euros), nos termos do 
Código dos Contratos Públicos, publicado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01; 

 
12. Competência genérica de gestão e instrução dos 

procedimentos e processos administrativos a cargo do 
respectivo serviço, devendo tomar todas as medidas 
que visem acelerar a respectiva conclusão e a 
execução das decisões;  
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13. Receber, processar e informar a respeito de 
correspondência dirigida à Divisão do Desporto e a 
que me for pessoalmente dirigida que se refira a 
actividades daquela unidade orgânica.  

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado.  
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido.  
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar.  
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia do signatário.  
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
O Vereador 

Por Delegação e Subdelegação de Competências da Sra. Presidente 
através do despacho 43/PRES/2011 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 

DESPACHO N.º 02/VHM/2011 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Vereador Hugo Martins na Chefe da Divisão de 
Transportes e Oficinas, Dra. Susana Maria 
Fernandes Duarte 

 
Nos termos 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 n.º 3 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de Junho, e genericamente nos artigos 35.º a 36.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96 de 1 de 
Janeiro e Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, e 
demais legislação habilitante, subdelego, pelo presente 
despacho, na Chefe da Divisão de Transportes e 
Oficinas DRA. SUSANA MARIA FERNANDES DUARTE, 
as competências abaixo discriminadas que serão exercidas 
no âmbito da respectiva Divisão: 
 
1. Assinar correspondência e documentos de mero 

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

2. Decidir a respeito de requisições internas de 
transporte; 

 
3. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 

livros sujeitos a essa formalidade; 
 
4. Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimentos dos trabalhadores da unidade orgânica 
e ausências ao serviço por pequenos períodos;  

 
5. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade;  
 
6. Autorizar a realização de trabalho extraordinário com 

respeito pelos limites impostos pelo n.º 1 do artigo 
27° do Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
169/2006, de 17 de Agosto, bem como autorizar a 
prestação de trabalho nocturno, por turnos, em dias 
de descanso semanal, complementar e feriados, 
sempre que assim o exija o funcionamento do serviço;  

 
7. Visar boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 

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

 
8. Propor a instauração de procedimentos disciplinares;  
 
9. Justificar e injustificar faltas no âmbito da Divisão, 

com excepção das mencionadas no artigo 40.º n.º s 3 
e 4 da Lei n.º 58/2008 de 9 de Setembro diploma que 
aprovou o Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores 
que Exercem Funções Públicas; 

 
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 salvaguardas estabelecidas 
por lei, bem como a restrição de documentos aos 
interessados;  

 
12. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 

a aquisição e locação de bens e serviços até ao limite 
de 1.500 € (mil e quinhentos euros), sempre com 
respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabelecida nas alíneas d), e) e 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 do estabelecido no 
artigo 16º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 
por aplicação do artigo 14 n.º 1 al. f) do Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29/01, e nos termos do artigo 109º 
do Código dos Contratos Públicos publicado em 
anexo ao mesmo diploma legal; 
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13. Autorizar o pagamento das despesas até ao limite de 

1.500 € (mil e quinhentos euros), nos termos do 
Código dos Contratos Públicos, publicado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01; 

 
14. Competência genérica de gestão e instrução dos 

procedimentos e processos administrativos a cargo do 
respectivo serviço, devendo tomar todas as medidas 
que visem acelerar a respectiva conclusão e a 
execução das decisões;  

 
15. Receber, processar e informar a respeito de 

correspondência dirigida à Divisão de Transportes e 
Oficinas e a que me for pessoalmente dirigida que se 
refira a actividades daquela unidade orgânica; 

 
16. Autorizar deslocações em serviço no País. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado.  
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido.  
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar.  
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia do signatário.  
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
O Vereador 

Por Delegação e Subdelegação de Competências da Sra. Presidente 
através do despacho 43/PRES/2011 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 03/VHM/2011 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Vereador Hugo Martins no Adjunto do seu 
Gabinete de Apoio Pessoal, Dr. Luís Gomes da 
Costa 

 
Visando uma maior eficácia na gestão do Gabinete de 
Apoio e considerando a habilitação para o efeito 
constante do n.º 4 do art. 73.º da Lei n.º 169/99 de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, 
nos termos dos artigos 35.º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei 
442/91 de 15 de Novembro e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação e Subdelegação de Competências 
43/PRES/2011, subdelego, pelo presente despacho, no 
Adjunto do meu Gabinete de Apoio Pessoal, Dr. Luís 
Gomes da Costa, as seguintes competências que me 
foram delegadas e subdelegadas, que serão exercidas no 
âmbito do referido Gabinete e que a seguir 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, mediante os 

respectivos mapas e requerimentos dos trabalhadores 
afectos ao gabinete; 

 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade; 
 
4. Autorizar ausências ao serviço por pequenos 

períodos, dos trabalhadores afectos ao gabinete; 
 
5. Justificar e injustificar faltas no âmbito do Serviço, 

com excepção das mencionadas no art.º 40.º nºs 3 e 4 
da Lei n.º 58/2008 de 9 de Setembro, diploma que 
aprovou o Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores 
que exercem funções públicas; 

 
6. Autorizar deslocações em serviço no País, 

exceptuando aquelas que envolvam a representação 
oficial do Município; 

 
7. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 

necessários ao exercício da minha competência 
decisória; 

 
8. Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
 
9. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e 
que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos 
locais, com respeito pelas salvaguardas estabelecidas 
por lei, bem como a restituição de documentos aos 
interessados; 
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10. Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir 
os procedimentos administrativos, com o objectivo 
de preparar o exercício da minha competência 
decisória. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado.  
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido.  
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar.  
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização previa do signatário.  
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011 

 
O Vereador 

Por Delegação e Subdelegação de Competências da Sra. Presidente 
através do despacho 43/PRES/2011 

 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 

VEREADORA MARIA FERNANDA FRANCHI 
 

 
 

DESPACHO N.º 1/GVMFF/2011 
 

Assunto: Subdelegação de Competências da Vereadora 
Maria Fernanda Franchi, na Senhora Directora 
do Departamento de Educação, Juventude e 
Cultura 

 
Nos termos do art.º 70º, nº 1, 2 e 3 da Lei nº 169/99, de 
18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, de acordo com os artigos 35º a 
37º do Código do Procedimento Administrativo e ao 
abrigo do disposto no despacho de delegação e 
subdelegação de competências da Senhora Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, nº 44/PRES/2011, de 3 
de Janeiro de 2011, pelo presente despacho subdelego na 
Senhora Directora do Departamento de Educação, 
Juventude e Cultura, Dr.ª Maria Margarida Santos de 
Freitas, as competências abaixo discriminadas que serão 
exercidas no âmbito da Divisão de Planeamento e 

Intervenção Socioeducativa, Divisão de Desenvolvimento 
Socioeducativo e do Gabinete de Coesão e Inovação 
Social: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

correspondência, com excepção da dirigida a 
organismos ou entidades públicas, bem como a que 
constituir, por si, informação, proposta ou decisão 
vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma 
inovadora, matérias sobre as quais o Município se 
deva pronunciar; 

 
2. Autorizar o gozo de férias, mediante os respectivos 

mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 

 
3. Controlar a assiduidade, mediante informações, 

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

com excepção das referidas no artigo 40º, n.º 3 do 
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas, aprovado pela Lei nº 58/2008, de 9 
de Setembro; 

 
5. Autorizar a realização de trabalho extraordinário nos 

termos e dentro dos limites legalmente estabelecidos e 
sempre que assim o exija o funcionamento do 
Serviço; 

 
6. Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas 

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

 
7. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
8. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 

necessários ao exercício da minha competência 
decisória; 

 
9. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 

a locação e aquisição de bens e serviços até ao limite 
de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), com a 
possibilidade de subdelegação nos dirigentes 
municipais até ao limite de €1.500 (mil e quinhentos 
euros), sempre com respeito pela disciplina de 
execução orçamental estabelecida nas alíneas d), e) e 
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 
nº 162/99, de 14 de Setembro, e pelo Decreto-Lei nº 
315/2000, de 2 de Dezembro, e o cumprimento do 
estabelecido no artigo 16º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de Junho, por aplicação do artigo 14 n.º 1 al. f) 
do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, e nos 
termos do artigo 109º do Código dos Contratos 
Públicos; 
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10. Autorizar o pagamento das despesas realizadas, até ao 
limite de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), 
com a possibilidade de subdelegação nos dirigentes 
municipais até ao limite de €1.500 (mil e quinhentos 
euros), nos termos da alínea h) do nº 1 do art.º 68º da 
Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 
republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia da signatária. 
 
Pelo presente despacho revogo o meu despacho nº 
4/VMFF/2009, datado de 4 de Dezembro de 2009, 
publicado no Boletim Municipal, nº 23, de 15 de 
Dezembro de 2009. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011. 

 
A Vereadora 

No uso da competência que me foi delegada pela Sra. Presidente da 
Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do Despacho nº 

44/PRES/2011, de 03/01/2011 
 

(Mª Fernanda Franchi) 
 
 
 

DESPACHO N.º 2/GVMFF/2011 
 

Assunto: Subdelegação de Competências da Vereadora 
Maria Fernanda Franchi, no Senhor Adjunto, 
João Carlos Tavares Dias Quintas 

 
Nos termos do art.º 73º, nº 3 da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, de acordo com os artigos 35º a 37º do Código do 
Procedimento Administrativo e ao abrigo do disposto no 
despacho de delegação e subdelegação de competências da 
Senhora Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, nº 
44/PRES/2011, de 3 de Janeiro de 2011, pelo presente 
despacho subdelego no Adjunto do meu Gabinete de Apoio 
pessoal, Sr. João Carlos Tavares Dias Quintas, as 

competências abaixo discriminadas que serão exercidas no 
âmbito do referido Gabinete: 
 
1. Controlar a assiduidade, mediante informações, mapas e 
relatórios de assiduidade dos trabalhadores afectos ao Gabinete; 
2. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com 
excepção das referidas no artigo 40º, n.º 3 do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, 
aprovado pela Lei nº 58/2008, de 9 de Setembro; 
3. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da minha competência decisória; 
4. Aprovar notas de imprensa, conteúdos programáticos das 
iniciativas dos serviços da signatária em articulação com o 
GCRPP. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, bem 
assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo 
subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da revogação 
do presente despacho, avocar qualquer processo ou assunto, 
devendo, neste caso, o subdelegado abster-se da prática de 
quaisquer acções ou iniciativas que por qualquer forma sejam 
susceptíveis de alterar a situação existente, enquanto o processo 
ou assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua vez, ser 
objecto de subdelegação sempre que tal se justifique e com 
autorização prévia da signatária. 
 
Pelo presente despacho revogo o meu despacho nº 
3/VMFF/2009, datado de 27 de Novembro de 2009, publicado 
no Boletim Municipal, nº 22, de 30 de Novembro de 2009. 
 
Odivelas, 17 de Janeiro de 2011. 
 

A Vereadora 
No uso da competência que me foi delegada pela Sra. Presidente 
da Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do 

Despacho nº 44/PRES/2011, de 03/01/2011 
 

Mª Fernanda Franchi 
 
 
 
 

VEREADOR MÁRIO MÁXIMO 
 

 
 

DESPACHO N.º 1/VMM/2011 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Mário Máximo no Director do Departamento 
de Administração Jurídica e Geral, Dr. Hernâni 
Silvino Vilela Boaventura 

 
Nos termos 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, de acordo com as normas do Código do 
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Procedimento Administrativo e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação de Competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
42/PRES/2011, de 3 de Janeiro de 2011, pelo presente 
despacho subdelego no Senhor Director do 
Departamento de Administração Jurídica e Geral, Dr. 
Hernâni Silvino Vilela Boaventura, licenciado em 
Direito, as competências abaixo discriminadas que serão 
exercidas no âmbito do respectivo Departamento, com 
excepção da Divisão de Fiscalização e da Divisão de 
Recursos Humanos e Formação. 

 
I 
 

Assim subdelego as competências que me foram 
delegadas pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal para: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

correspondência, com excepção da dirigida às 
entidades referidas no capítulo II n.º 5, alíneas a) e b) 
do Despacho n.º 42/PRES/11; 

 
2. Autorizar férias dos trabalhadores da unidade 

orgânica, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos; 

 
3. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 

com excepção das situações previstas no artigo 
40º/nºs 3 e 4 do Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores em Exercício de Funções Públicas; 

 
4. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, 

dentro dos limites estabelecidos e sempre que assim o 
exija o funcionamento do serviço; 

 
5. Autorizar a realização de despesas com a aquisição de 

bens e serviços até ao limite de 2.500 € (dois mil e 
quinhentos euros), com respeito pela disciplina de 
execução orçamental estabelecida nas alíneas d), e) e 
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 do 
estabelecido no artigo 16º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de Junho, por aplicação do art.º 14 n.º 1 al. f) do 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, e nos termos do 
art.º 109º do Código dos Contratos Públicos, 
publicado em anexo ao mesmo diploma legal; 

 
6. Autorizar o pagamento das despesas realizadas, até ao 

limite de 2.500 € (dois mil e quinhentos euros), nos 
termos do Código dos Contratos Públicos, publicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01; 

 
7. Assinar contratos de assistência técnica e de 

manutenção de equipamentos para a unidade 
orgânica; 

 

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

 
9. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e 
que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos 
locais, com respeitos pelas salvaguardas estabelecidas 
por Lei; 

 
10. Praticar outros actos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante ou subdelegante; 

 
11. Conceder licenças policiais ou fiscais, de harmonia 

com o disposto nas leis, regulamentos e posturas, nos 
termos da alínea o) do nº 2 do artigo 68º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

 
12. Exercer as competências previstas no artigo 9º n.º 4, 

artigo 12º n.º 1, artigo 18º n.º 4 e artigo 19º do 
Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de Dezembro, 
relativamente ao licenciamento da instalação e 
funcionamento dos recintos de espectáculos e de 
divertimentos públicos; 

 
13. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 

310/2002, de 16 de Dezembro, designadamente: 
 
a) A prevista no artigo 5º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de guarda-
noturno, 

 
b) A prevista no artigo 20º, relativamente ao registo de 

máquinas de diversão; 
 
14. Exercer a competência prevista no artigo 14º do 

Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de Dezembro, 
relativamente à manutenção e inspecção de 
ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes 
rolantes, no que diz respeito à instrução do processo 
de contra-ordenação; 

 
15. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 

209/2008, de 29 de Outubro, rectificado pelas 
Declarações de Rectificação n.º 77-A/2008, de 26/12, 
e 15/2009, de 10/02, relativamente ao registo e 
respectivos procedimentos no âmbito do Regime de 
Exercício da Actividade Industrial (REAI). 
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II 
 

E, subdelego as competências que me foram 
subdelegadas pela Senhora Presidente da Câmara, 
para: 
 
1. Emitir matrículas e licenças de condução de 

ciclomotores, motociclos de cilindrada não superior a 
50 cm3 e de veículos agrícolas, bem como o seu 
cancelamento, nos termos do artigo 12º do Decreto-
Lei nº 2/98, de 3 de Janeiro, na redacção que lhe foi 
conferida pelo Decreto-Lei nº 265-A/2001, de 28 de 
Setembro; 

 
2. Exercer as competências previstas no Decreto-Lei n.º 

309/2002, de 16 de Dezembro, relativamente aos 
procedimentos com vista ao licenciamento da 
instalação e funcionamento dos recintos de 
espectáculos e de divertimentos públicos, bem como 
ao processamento das contra-ordenações; 

 
3. Emitir e renovar cartões para o exercício de venda 

ambulante, nos termos do artigo 18º do Decreto-Lei 
n.º 122/79, de 8 de Maio; 

 
4. Exercer as competências previstas no Decreto-Lei n.º 

310/2002, de 16 de Dezembro, designadamente: 
 
a) A prevista no artigo 10º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de vendedor 
ambulante de lotarias, 

 
b) A prevista no artigo 14º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de 
arrumador de automóveis; 

 
c) A prevista no artigo 18º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de 
acampamentos ocasionais; 

 
d) A prevista no artigo 23º, relativamente ao 

licenciamento da exploração de máquinas de diversão; 
 
e) A prevista no artigo 29º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de realização 
de espectáculos de natureza desportiva e de 
divertimentos públicos; 

 
f) A prevista no artigo 35º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de agências 
de venda de bilhetes para espectáculos públicos; 

 
g) A prevista no artigo 39º e artigo 40º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de fogueiras 
e queimadas; 

 
h) A prevista no artigo 41º, relativamente ao 

licenciamento do exercício da actividade de realização 
de leilões; 

 

i) A prevista no artigo 50º n.º 1, relativamente à 
instrução dos processos de contra-ordenação; 

5. Exercer as competências previstas no Decreto-Lei n.º 
320/2002, de 28 de Dezembro, relativamente à 
manutenção e inspecção de ascensores, monta-cargas, 
escadas mecânicas e tapetes rolantes; 

 
6. Exercer as competências previstas no Decreto-Lei n.º 

2-A/2005, de 24 de Março, relativamente à emissão 
de autorização de utilização das vias públicas para a 
realização de actividades de carácter desportivo, 
festivo ou outras que possam afectar o trânsito 
normal; 

 
7. Receber os pedidos de instalação, modificação, 

comunicações de encerramento, e demais 
documentação no âmbito da instalação e modificação 
dos estabelecimentos de comércio ou de 
armazenagem de produtos não alimentares e de 
prestação de serviços cujo funcionamento pode 
envolver riscos para a saúde e segurança das pessoas, 
estabelecidos no Decreto-Lei n.º 259/2007, de 17 de 
Julho, assim como, encaminhar tais pedidos, quando 
necessário, para o Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico. 

 
8. O processamento das contra-ordenações nos termos 

do artigo 30º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 
de Janeiro, no âmbito do Regulamento Geral do 
Ruído; 

 
9. As competências previstas no Decreto-Lei n.º 370/99 

de 18 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
9/2002, de 24 de Janeiro, no que diz respeito aos 
procedimentos com vista ao licenciamento de 
estabelecimentos de comércio ou armazenagem de 
produtos alimentares, bem como de estabelecimentos 
de comércio de produtos não alimentares e de 
prestação de serviços, cujo funcionamento envolve 
riscos para a saúde e segurança das pessoas. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
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As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se 
justifique. 
O presente Despacho produz efeitos a 3 de Janeiro de 
2011. 
 
Odivelas, 10 de Janeiro de 2011 

 
O Vereador 

Por delegação e subdelegação de competências da 
Sra. Presidente Susana de Carvalho Amador, através do 

Despacho n.º42 /PRES/2011, de 3/01/2011, 
 

(Mário Máximo) 
 
 
 

DESPACHO N.º 2/VMM/2011 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Mário Máximo no Director do Departamento de 
Gestão Financeira e Patrimonial, Dr. Sérgio 
Manuel da Conceição Pipa 

 
Nos termos 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, de acordo com as normas do Código do 
Procedimento Administrativo e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação de Competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
42/PRES/2011, de 3 de Janeiro de 2011, pelo presente 
despacho subdelego no Senhor Director do 
Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial, Dr. 
Sérgio Manuel da Conceição Pipa, as competências 
abaixo discriminadas que serão exercidas no âmbito da 
Divisão de Gestão Patrimonial e da Divisão de Apoio 
Empresarial, Emprego e Projectos Co-Financiados, com 
exclusão do exercício de competências em matéria de 
Apoio Empresarial e Emprego. 
 
Assim subdelego as competências que me foram 
delegadas pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal para: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

correspondência, com excepção da dirigida às 
entidades referidas no capítulo II n.º 5, alíneas a) e b) 
do Despacho n.º 42/PRES/11; 

 
2. Autorizar férias dos trabalhadores da unidade 

orgânica, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos; 

 
3. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 

com excepção das situações previstas no artigo 
40º/nºs 3 e 4 do Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores em Exercício de Funções Públicas; 

 
4. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, 

dentro dos limites estabelecidos e sempre que assim o 
exija o funcionamento do serviço; 

5. Autorizar a realização de despesas com a aquisição de 
bens e serviços até ao limite de 2.500 € (dois mil e 
quinhentos euros), sempre com respeito pela 
disciplina de execução orçamental estabelecida nas 
alíneas d), e) e 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 do estabelecido no artigo 16º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, por aplicação 
do art.º 14 n.º 1 al. f) do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29/01, e nos termos do art.º 109º do Código dos 
Contratos Públicos, publicado em anexo ao mesmo 
diploma legal; 

 
6. Autorizar o pagamento das despesas realizadas, até ao 

limite de 2.500 € (dois mil e quinhentos euros), nos 
termos do Código dos Contratos Públicos, publicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01; 

 
7. Competências genéricas de gestão para instrução de 

processos e dos procedimentos em processos 
administrativos a cargo dos respectivos serviços, 
devendo para o efeito tomar todas as medidas que 
visem acelerar a respectiva conclusão e a execução das 
decisões, nelas se incluindo, entre outras, as 
notificações, e a publicação em edital dos Actos 
Administrativos, quando obrigatórios; 

 
8. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e 
que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos 
locais, com respeitos pelas salvaguardas estabelecidas 
por Lei; 

 
9. Praticar outros actos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória do subdelegante; 

 
10. Promover todas as acções necessárias à administração 

corrente do Património Municipal e à sua 
conservação, nos termos da alínea h) do n.º 2 do 
artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com 
a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro;  

 
11. Proceder aos registos prediais do património 

imobiliário do Município, ou outros, nos termos da 
alínea i) do n.º 2 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro; 

 
12. Colaborar com a Divisão de Apoio Empresarial, 

Emprego e Projectos Co-Financiados na gestão 
Financeira destes projectos, preparando os 
respectivos elementos contabilísticos. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
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justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se 
justifique.  
 
Este Despacho produz efeitos a 3 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 10 de Janeiro de 2011 

 
O Vereador 

Por delegação e subdelegação de competências da 
Sra. Presidente Susana de Carvalho Amador, através do 

Despacho n.º42 /PRES/2011, de 3/01/2011, 
 

(Mário Máximo) 
 
 
 

DESPACHO N.º 3/VMM/2011 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Mário Máximo no Coordenador de Gabinete de 
Planeamento Estratégico equiparado a Director 
de Departamento, Arquitecto José Pedro da 
Silva Pereira Moura de Mesquita 

 
Nos termos 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, de acordo com as normas do Código do 
Procedimento Administrativo e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação de Competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
42/PRES/2011, de 3 de Janeiro de 2011, pelo presente 
Despacho subdelego no Coordenador de Gabinete de 
Planeamento Estratégico equiparado a Director de 
Departamento, Arquitecto José Pedro da Silva Pereira 
Moura de Mesquita, as competências que a seguir se 
discriminam e que serão exercidas no âmbito da 
reconversão urbana e áreas críticas: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

correspondência, com excepção da dirigida às 
entidades referidas no capítulo II n.º 5, alíneas a) e b) 
do Despacho n.º 42/PRES/11; 

 

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

 
3. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 

com excepção das situações previstas no artigo 
40º/nºs 3 e 4 do Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores em Exercício de Funções Públicas; 

 
4. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, 

dentro dos limites estabelecidos e sempre que assim o 
exija o funcionamento do serviço; 

 
5. Autorizar a realização de despesas com a aquisição de 

bens e serviços até ao limite de 2.500 € (dois mil e 
quinhentos euros), com respeito pela disciplina de 
execução orçamental estabelecida nas alíneas d), e) e 
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 do 
estabelecido no artigo 16º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de Junho, por aplicação do art.º 14 n.º 1 al. f) do 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, e nos termos do 
art.º 109º do Código dos Contratos Públicos, 
publicado em anexo ao mesmo diploma legal; 

 
6. Autorizar o pagamento das despesas realizadas, até ao 

limite de 2.500 € (dois mil e quinhentos euros), nos 
termos do Código dos Contratos Públicos, publicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01; 

 
7. A competência prevista na alínea g) do n.º 3 do artigo 

70º da LAL, para 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; 

 
8. A competência prevista na alínea n) do n.º 3 do artigo 

70º da LAL, para praticar actos e formalidades de 
carácter instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do subdelegante. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo, desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente Despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam susceptíveis de alterar a 
situação existente, enquanto o processo ou assunto não 
lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
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solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
As competências agora subdelegadas poderão, por sua 
vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se 
justifique. 
 
Este despacho produz efeitos a 3 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 10 de Janeiro de 2011 

 
Por Delegação e Subdelegação de Competências da Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, exaradas no Despacho 42/PRES/2011, 

de 3 de Janeiro 
O Vereador 

 
(Mário Máximo) 

 
 
 

DESPACHO N.º 04/VMM/2011 
 

Assunto: Subdelegação de competências no Dr. David 
Abel Viegas Martins, Chefe da Divisão Jurídica 

 
Visando uma maior eficácia da gestão do Município, no 
uso das competências em mim delegadas, pelo Despacho 
n.º 42/PRES/2011 e, ao abrigo 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, 
rectificada pelas Declarações de Rectificação nºs 4/2002, 
de 6 de Fevereiro e 9/2002, de 5 de Março e novamente 
alterada pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro – Lei 
das Autarquias Locais (doravante LAL) e artigos 35º a 40º 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 de Novembro, alterado 
pelo D.L. n.º 6/96, de 31 de Janeiro e pelo Decreto-lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro, pelo presente despacho 
SUBDELEGO no Sr. Dr. David Abel Viegas Martins, 
Chefe da Divisão Jurídica, a competência que a seguir 
se enuncia e que será exercida no âmbito da referida 
Divisão: 
 
1. A competência prevista na alínea p) do n.º 2 do artigo 

68º da LAL, para determinar a instrução de processos 
de contra-ordenação, com possibilidade de, nos 
termos da alínea m) do n.º 3 do artigo 70º do mesmo 
diploma legal, designar os instrutores respectivos. 

 
Esta subdelegação não inclui a competência de aplicação 
de coimas e sanções acessórias. 
 
A competência agora subdelegada poderá ser revogada a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 

por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício da competência subdelegada, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Este despacho produz efeitos a 3 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 10 de Janeiro de 2011 

 
Por Delegação de Competências da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, exaradas no Despacho 42/PRES/2011, de 3 de Janeiro 

O Vereador 
 

(Mário Máximo) 
 
 
 

DESPACHO N.º 05/VMM/2011 
 

Assunto: Nomeação do Dr. Luís Daniel Braga Gonçalves 
da Silva como Instrutor de Processos de Contra-
Ordenação 

 
No uso da competência prevista na alínea p) do n.º 2 do 
artigo 68º 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, rectificada pelas Declarações de Rectificação nºs 
4/2002, de 6 de Fevereiro e 9/2002, de 5 de Março e 
novamente alterada pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 
Dezembro, para determinar a instrução de processos de 
contra-ordenação, em mim delegada pelo Despacho n.º 
42/PRES/2011, pelo presente Despacho, NOMEIO o 
Sr. Dr. Luís Daniel Braga Gonçalves da Silva, Técnico 
Superior do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de 
Odivelas, como instrutor dos processos de contra-
ordenação que corram termos na Divisão Jurídica da 
Câmara Municipal de Odivelas e que lhe forem 
atribuídos.  
 
Este despacho produz efeitos a 3 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 10 de Janeiro de 2011 

 
Por Delegação de Competências da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, exaradas no Despacho 42/PRES/2011, de 3 de Janeiro 

O Vereador 
 

(Mário Máximo) 
 
 

DESPACHO N.º 06/VMM/2011 
 

Assunto: Nomeação da Dr.ª Paula Cristina da Silva 
Tavares como Instrutora de Processos de 
Contra-Ordenação 
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No uso da competência prevista na alínea p) do n.º 2 do 
artigo 68º 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, rectificada pelas Declarações de Rectificação nºs 
4/2002, de 6 de Fevereiro e 9/2002, de 5 de Março e 
novamente alterada pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 
Dezembro, para determinar a instrução de processos de 
contra-ordenação, em mim delegada pelo Despacho n.º 
42/PRES/2011, pelo presente Despacho, NOMEIO a 
Sr.ª Dr.ª Paula Cristina da Silva Tavares, Técnica 
Superior do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de 
Odivelas, como instrutora dos processos de contra-
ordenação que corram termos na Divisão Jurídica da 
Câmara Municipal de Odivelas e que lhe forem 
atribuídos.  
 
Este despacho produz efeitos a 3 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 10 de Janeiro de 2011 

 
Por Delegação de Competências da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, exaradas no Despacho n.º 42/PRES/2011, de 3 de Janeiro 

O Vereador 
 

(Mário Máximo) 
 
 
 

DESPACHO N.º 07/VMM/2011 
 

Assunto: Nomeação da Dr.ª Natércia Alexandra Conde 
Garcia Bruno como Instrutora de Processos de 
Contra-Ordenação 

 
No uso da competência prevista na alínea p) do n.º 2 do 
artigo 68º 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, rectificada pelas Declarações de Rectificação nºs 
4/2002, de 6 de Fevereiro e 9/2002, de 5 de Março e 
novamente alterada pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 
Dezembro, para determinar a instrução de processos de 
contra-ordenação, em mim delegada pelo Despacho n.º 
42/PRES/2011, pelo presente Despacho, NOMEIO a 
Sr.ª Dr.ª Natércia Alexandra Conde Garcia Bruno, 
Técnica Superior do Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal de Odivelas, como instrutora dos processos 
de contra-ordenação que corram termos na Divisão 
Jurídica da Câmara Municipal de Odivelas e que lhe 
forem atribuídos.  
 
Este despacho produz efeitos a 3 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 10 de Janeiro de 2011 

 
Por Delegação de Competências da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, exaradas no Despacho n.º 42/PRES/2011, de 3 de Janeiro 

O Vereador 
 

(Mário Máximo) 
 
 

DESPACHO N.º 08/VMM/2011 
 

Assunto: Nomeação da Dr.ª Teresa Alexandra Pereira 
Ramos como Instrutora de Processos de 
Contra-Ordenação 

 
No uso da competência prevista na alínea p) do n.º 2 do 
artigo 68º 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, rectificada pelas Declarações de Rectificação nºs 
4/2002, de 6 de Fevereiro e 9/2002, de 5 de Março e 
novamente alterada pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 
Dezembro, para determinar a instrução de processos de 
contra-ordenação, em mim delegada pelo Despacho n.º 
42/PRES/2011, pelo presente Despacho, NOMEIO a 
Sr.ª Dr.ª Teresa Alexandra Pereira Ramos, como 
instrutora dos processos de contra-ordenação que 
corram termos na Divisão Jurídica da Câmara 
Municipal de Odivelas e que lhe forem atribuídos.  
 
Este despacho produz efeitos a 3 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 10 de Janeiro de 2011 

 
Por Delegação de Competências da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, exaradas no Despacho n.º 42/PRES/2011, de 3 de Janeiro 

O Vereador 
 

(Mário Máximo) 
 
 
 

DESPACHO N.º 9/VMM/2011 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Mário Máximo na Chefe da Divisão de Cultura, 
Turismo e Património Cultural, Dr.ª Corália 
Viçoso da Conceição Afonso Rodrigues 

 
Nos termos 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, de acordo com as normas do Código do 
Procedimento Administrativo e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação de Competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
42/PRES/2011, de 3 de Janeiro de 2011, pelo presente 
despacho subdelego na Chefe da Divisão de Cultura, 
Turismo e Património Cultural, Dr.ª Corália Viçoso da 
Conceição Afonso Rodrigues, as competências abaixo 
discriminadas que serão exercidas no âmbito respectiva 
unidade orgânica. 
 
Assim subdelego as competências que me foram 
delegadas pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal para: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

correspondência, com excepção da dirigida às 
entidades referidas no capítulo II n.º 5, alíneas a) e b) 
do Despacho n.º 42/PRES/11; 
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2. Autorizar férias dos trabalhadores da unidade 
orgânica, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos; 

 
3. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 

com excepção das situações previstas no artigo 
40º/nºs 3 e 4 do Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores em Exercício de Funções Públicas; 

 
4. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, 

dentro dos limites estabelecidos e sempre que assim o 
exija o funcionamento do serviço; 

 
5. Autorizar a realização de despesas com a aquisição de 

bens e serviços até ao limite de 1.500 € (mil e 
quinhentos euros), sempre com respeito pela 
disciplina de execução orçamental estabelecida nas 
alíneas d), e) e 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 do estabelecido no artigo 16º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, por aplicação 
do art.º 14 n.º 1 al. f) do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29/01, e nos termos do art.º 109º do Código dos 
Contratos Públicos, publicado em anexo ao mesmo 
diploma legal; 

 
6. Autorizar o pagamento das despesas realizadas, até ao 

limite de 1.500 € (mil e quinhentos euros), nos termos 
do Código dos Contratos Públicos, publicado em 
anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01; 

 
7. Praticar outros actos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória do subdelegante. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Este Despacho produz efeitos a 3 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 10 de Janeiro de 2011 

 
O Vereador 

Por delegação e subdelegação de competências da 
Sra. Presidente Susana de Carvalho Amador, através 
do Despacho n.º42/PRES/2011, de 3/01/2011, 

 
(Mário Máximo) 

 
 
 

DESPACHO N.º 10/VMM/2011 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Mário Máximo na Chefe da Divisão de 
Bibliotecas, Dr.ª Helena Fernanda Teixeira 
Morais do Nascimento Jardim 

 
Nos termos 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, de acordo com as normas do Código do 
Procedimento Administrativo e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação de Competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
42/PRES/2011, de 3 de Janeiro de 2011, pelo presente 
despacho subdelego na Chefe da Divisão de Bibliotecas, 
Dr.ª Helena Fernanda Teixeira Morais do 
Nascimento Jardim, as competências abaixo 
discriminadas que serão exercidas no âmbito respectiva 
unidade orgânica. 
 
Assim subdelego as competências que me foram 
delegadas pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal para: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

correspondência, com excepção da dirigida às 
entidades referidas no capítulo II n.º 5, alíneas a) e b) 
do Despacho n.º 42/PRES/11; 

 
2. Autorizar férias dos trabalhadores da unidade 

orgânica, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos; 

 
3. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 

com excepção das situações previstas no artigo 
40º/nºs 3 e 4 do Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores em Exercício de Funções Públicas; 

 
4. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, 

dentro dos limites estabelecidos e sempre que assim o 
exija o funcionamento do serviço; 

 
5. Autorizar a realização de despesas com a aquisição de 

bens e serviços até ao limite de 1.500 € (mil e 
quinhentos euros), sempre com respeito pela 
disciplina de execução orçamental estabelecida nas 
alíneas d), e) e 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 do estabelecido no artigo 16º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, por aplicação 
do art.º 14 n.º 1 al. f) do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
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29/01, e nos termos do art.º 109º do Código dos 
Contratos Públicos, publicado em anexo ao mesmo 
diploma legal; 

 
6. Autorizar o pagamento das despesas realizadas, até ao 

limite de 1.500 € (mil e quinhentos euros), nos termos 
do Código dos Contratos Públicos, publicado em 
anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01; 

 
7. Praticar outros actos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória do subdelegante. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente Despacho produz efeitos a 3 de Janeiro de 
2011. 
 
Odivelas, 10 de Janeiro de 2011 

 
O Vereador 

Por delegação e subdelegação de competências da 
Sra. Presidente Susana de Carvalho Amador, através do Despacho n.º42 

/PRES/2011, de 3/01/2011, 
 

(Mário Máximo) 
 
 
 

DESPACHO N.º 11/VMM/2011 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Mário Máximo na Chefe da Divisão de Apoio 
Empresarial, Emprego e Projectos Co-
Financiados Dr.ª Sandra Maria Nogueira Neto 

 
Nos termos 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, de acordo com as normas do Código do 
Procedimento Administrativo e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Delegação de Competências da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
42/PRES/2011, de 3 de Janeiro de 2011, pelo presente 
despacho subdelego na Chefe da Divisão de Apoio 
Empresarial, Emprego e Projectos Co-Financiados Dr.ª 

Sandra Maria Nogueira Neto, as competências abaixo 
discriminadas que serão exercidas no âmbito Apoio 
Empresarial e Emprego. 
 
Assim subdelego as competências que me foram 
delegadas pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal para: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

correspondência, com excepção da dirigida às 
entidades referidas no capítulo II n.º 5, alíneas a) e b) 
do Despacho n.º 42/PRES/11; 

 
2. Autorizar férias dos trabalhadores da unidade 

orgânica, mediante os respectivos mapas e 
requerimentos; 

 
3. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, 

com excepção das situações previstas no artigo 
40º/nºs 3 e 4 do Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores em Exercício de Funções Públicas; 

 
4. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, 

dentro dos limites estabelecidos e sempre que assim o 
exija o funcionamento do serviço 

 
5. Autorizar a realização de despesas com a aquisição de 

bens e serviços até ao limite de 1.500 € (mil e 
quinhentos euros), sempre com respeito pela 
disciplina de execução orçamental estabelecida nas 
alíneas d), e) e 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 do estabelecido no artigo 16º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, por aplicação 
do art.º 14 n.º 1 al. f) do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29/01, e nos termos do art.º 109º do Código dos 
Contratos Públicos, publicado em anexo ao mesmo 
diploma legal; 

 
6. Autorizar o pagamento das despesas realizadas, até ao 

limite de 1.500 € (mil e quinhentos euros), nos termos 
do Código dos Contratos Públicos, publicado em 
anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01; 

 
7. Praticar outros actos e formalidades de carácter 

instrumental necessários ao exercício da competência 
decisória do subdelegante. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
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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. 
 
Este Despacho produz efeitos a 3 de Janeiro de 2011. 
 
Odivelas, 10 de Janeiro de 2011 

 
O Vereador 

Por delegação e subdelegação de competências da 
Sra. Presidente Susana de Carvalho Amador, através 
do Despacho n.º42/PRES/2011, de 3/01/2011, 

 
(Mário Máximo) 

 
 
 
 

VEREADOR PAULO CÉSAR TEIXEIRA 
 

 
 
 

DESPACHO N.º 1/VPCT/2011 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Vereador Paulo César Teixeira, na Adjunta do 
Gabinete de Apoio Pessoal do Vereador, Sra. 
Maria José Pereira Xavier 

 
Visando uma maior eficácia na gestão do meu Gabinete 
de Apoio, e considerando a habilitação para o efeito 
constante do nº 4 do artigo 73º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº 5 – A/2002, de 11 de 
Janeiro, nos termos do disposto nos artigos 35.º e 
seguintes do Código de Procedimento Administrativo e ao 
abrigo do Despacho nº 45/PRES/2011, referente à 
Delegação e Subdelegação da Sr.ª Presidente da Câmara 
Municipal no signtário, subdelego na minha Adjunta, SRA. 
MARIA JOSÉ PEREIRA XAVIER, as competências abaixo 
indicadas, que serão exercidas no âmbito do referido 
Gabinete nos seguintes termos e limites: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero 

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

 
2. Autorizar férias dos trabalhadores afectos ao meu 

gabinete, em conformidade com os respectivos mapas 
e requerimentos apresentados pelos trabalhadores; 

 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade;  
 
4. Autorizar ausências ao serviço por pequenos 

períodos, dos trabalhadores afectos ao meu gabinete;  
 

5. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, à 
excepção da situação prevista no artigo 40.° n.ºs 3 e 4 
do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que 
Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 
58/2008, de 9 de Setembro; 

 
6. Autorizar deslocações em serviço no País, 

exceptuando aquelas que hajam de ser feitas para a 
representação oficial do Município;  

 
7. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, nos 

termos e com os limites previstos nos artigos 160.º e 
161.º da Lei 59/2008, de 11 de Setembro, sempre que 
assim o exija o funcionamento do serviço; 

 
8. 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;  

 
9. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
10. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 

necessários ao exercício da minha competência 
decisória;  

 
11. Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir 

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

 
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 pela subdelegada. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
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 a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 13 de Janeiro de 2011 

 
O Vereador 

No uso da competência que me foi delegada pela Sra. Presidente da 
Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do 

Despacho n.º 45/PRES/2011, de 03/01/2011 
 

(Paulo César Teixeira) 
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DESPACHO N.º 2/VPCT/2011 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Vereador Paulo César Teixeira, no Coordenador 
do Gabinete de Tecnologia, Informação e 
Conhecimento, Dr. Carlos Cunha 

 
Nos termos do artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto – Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho e Decreto- Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
diploma que adaptou à Administração Local o Estatuto do 
Pessoal Dirigente, constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro, com as alterações da Lei n.º 51/2005, de 30 de 
Agosto e Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, do 
artigo 70.º 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, e do Despacho nº 45/PRES/2011, referente à 
Delegação e Subdelegação de Competências da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal no signatário, subdelego, 
pelo presente despacho, no Sr. Coordenador do Gabinete 
de Tecnologia, Informação e Conhecimento, Dr. Carlos 
Cunha,  as competências abaixo indicadas, que serão 
exercidas no âmbito do respectivo Gabinete nos seguintes 
termos e limites:  
 
1. A competência para assinar documentos de mero 

expediente e correspondência, com excepção da 
dirigida a entidades referidas no Capítulo II, n.º 4, 
alíneas a) e b) do Despacho n.º 45/PRES/2011; 

 
2. A competência para promover a publicação das 

decisões ou deliberações previstas no artigo 91.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

 
3. A competência para autorizar férias dos 

trabalhadores, em conformidade com os respectivos 
mapas e requerimentos apresentados; 

 
4. Autorizar ausências ao serviço por pequenos 

períodos;  
 
5. A competência para controlar a assiduidade, visando 

informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
 
6. A competência para justificar e injustificar faltas no 

âmbito do serviço, à excepção da situação prevista no 
artigo 40 º, n.ºs 3 e 4, do Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, 
aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro; 

 
7. A competência para autorizar deslocações em serviço 

no País, exceptuando aquelas que hajam de ser feitas 
para representação oficial do Município; 

 
8. A competência para autorizar a realização de trabalho 

extraordinário, nos termos e com os limites previstos 

nos artigos 160.º e 161.º da Lei 59/2008, de 11 de 
Setembro, sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço; 

 
9. A competência para visar boletins de horas 

extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando a 
informação neles constante e a sua conformidade 
com os limites legalmente estabelecidos; 

 
10. A competência para propor a instauração de 

processos disciplinares; 
 
11. Autorizar a realização de despesas com a aquisição de 

bens e serviços até ao limite de 1.500 € (mil e 
quinhentos euros), sempre com respeito pela 
disciplina de execução orçamental estabelecida nas 
alíneas d), e) e 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 do estabelecido no artigo 16º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, por aplicação 
do art.º 14 n.º 1 al. f) do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 
29/01, e nos termos do art.º 109º do Código dos 
Contratos Públicos, publicado em anexo ao mesmo 
diploma legal; 

 
12. Autorizar o pagamento das despesas realizadas, até ao 

limite de 1.500 € (mil e quinhentos euros), nos termos 
do Código dos Contratos Públicos, publicado em 
anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01; 

 
13. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 

necessários ao exercício da minha competência 
decisória;  

 
14. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 

livros sujeitos a essa formalidade; 
 
15. 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; 

 
16. Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir 

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

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam susceptíveis de alterar a 
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situação existente, enquanto o processo ou assunto não 
lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 13 de Janeiro de 2011 

 
O Vereador 

No uso da competência que me foi delegada pela Sra. Presidente da 
Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do 

Despacho n.º 45/PRES/2011, de 03/01/2011 
 

(Paulo César Teixeira) 
 
 
 

DESPACHO N.º 3/VPCT/2011 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Vereador Paulo César Teixeira, na 
Coordenadora do Serviço Municipal de 
Protecção Civil, Dra. Claúdia Beiró 

 
Nos termos do artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto – Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho e Decreto- Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
diploma que adaptou à Administração Local o Estatuto do 
Pessoal Dirigente, constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro, com as alterações da Lei n.º 51/2005, de 30 de 
Agosto e Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, do 
artigo 70.º 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, e do Despacho nº 45/PRES/2011, referente à 
Delegação e Subdelegação de Competências da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal no signatário, subdelego, 
pelo presente despacho, na Sra. Coordenadora do Serviço 
Municipal de Protecção Civil, DRA. CLAÚDIA BEIRÓ, as 
competências abaixo indicadas, que serão exercidas no 
âmbito do respectivo Gabinete nos seguintes termos e 
limites:  
 
1. A competência para assinar documentos de mero 

expediente e correspondência, com excepção da 
dirigida a entidades referidas no Capítulo II, n.º 4, 
alíneas a) e b) do Despacho n.º 45/PRES/2011; 

 
2. Assinar a correspondência excepcionada no ponto 

anterior quando se trate da resolução de questões de 
carácter urgente; 

 
3. A competência para promover a publicação das 

decisões ou deliberações previstas no artigo 91.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

 

4. A competência para autorizar férias dos 
trabalhadores, em conformidade com os respectivos 
mapas e requerimentos apresentados; 

 
5. Autorizar ausências ao serviço por pequenos 

períodos;  
 
6. A competência para controlar a assiduidade, visando 

informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
 
7. A competência para justificar e injustificar faltas no 

âmbito do serviço, à excepção da situação prevista no 
artigo 40 º, n.ºs 3 e 4, do Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, 
aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro; 

 
8. A competência para autorizar deslocações em serviço 

no País, exceptuando aquelas que hajam de ser feitas 
para representação oficial do Município; 

 
9. A competência para autorizar a realização de trabalho 

extraordinário, nos termos e com os limites previstos 
nos artigos 160.º e 161.º da Lei 59/2008, de 11 de 
Setembro, sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço; 

 
10. A competência para visar boletins de horas 

extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando a 
informação neles constante e a sua conformidade 
com os limites legalmente estabelecidos; 

 
11. A competência para propor a instauração de 

processos disciplinares; 
 
12. Autorizar a realização de despesas com a aquisição de 

bens e serviços até ao limite de 1.500 € (mil e 
quinhentos euros), sempre com respeito pela 
disciplina de execução orçamental estabelecida nas 
alíneas d), e) e 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 do estabelecido no artigo 16º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, por aplicação 
do art.º 14 n.º 1 al. f) do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 
29/01, e nos termos do art.º 109º do Código dos 
Contratos Públicos, publicado em anexo ao mesmo 
diploma legal; 

 
13. Autorizar o pagamento das despesas realizadas, até ao 

limite de 1.500 € (mil e quinhentos euros), nos termos 
do Código dos Contratos Públicos, publicado em 
anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01; 

 
14. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 

necessários ao exercício da minha competência 
decisória;  

 
15. Autorizar termos de abertura e de encerramento de 

livros sujeitos a essa formalidade; 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
108 25 de Janeiro de 2011 Ano XII - N.º 1 

 

16. 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; 

 
17. Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir 

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

 
18. Receber, processar e informar a respeito de 

correspondência dirigida ao SMPC e a que me for 
pessoalmente dirigida que se refira a actividades 
daquela unidade orgânica. 

 
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 pela subdelegada. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
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 a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 13 de Janeiro de 2011 

 
O Vereador 

No uso da competência que me foi delegada pela Sra. Presidente da 
Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do Despacho 

n.º 45/PRES/2011, de 03/01/2011 
 

(Paulo César Teixeira) 
 
 
 

DESPACHO N.º 4/VPCT/2011 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Vereador 
Paulo César Prata Teixeira no Director do 
Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico, Arq.º António Henrique Moreira 
Sousa 

 
Nos termos dos artigos 35. º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção conferida 
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, da Lei n. º 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e do Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação (RJUE), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 28/2010, de 2 
de Setembro, e ao abrigo do Despacho n.º 
45/PRES/2011, subdelego no Sr. Director do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Arq. António Henrique Moreira Sousa, as 
competências abaixo indicadas, que serão exercidas no 
âmbito do respectivo Departamento: 
 
1. A competência para assinar documentos de mero 

expediente e correspondência, com excepção da 
dirigida a entidades referidas no Capítulo II, n.º 4, 
alíneas a) e b) do Despacho n.º 45/PRES/2011; 

 
2. A competência para promover a publicação das 

decisões ou deliberações previstas no artigo 91.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

 
3. A competência para autorizar férias dos 

trabalhadores, em conformidade com os respectivos 
mapas e requerimentos apresentados; 

 
4. A competência para autorizar ausências ao serviço 

por pequenos períodos; 
 
5. A competência para controlar a assiduidade, visando 

informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
 
6. A competência para justificar e injustificar faltas no 

âmbito do serviço, à excepção da situação prevista no 
artigo 40 º, n.ºs 3 e 4, do Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, 
aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro; 

 
7. A competência para autorizar deslocações em serviço 

no País, exceptuando aquelas que hajam de ser feitas 
para representação oficial do Município; 

 
8. A competência para autorizar a realização de trabalho 

extraordinário, nos termos e com os limites previstos 
nos artigos 160.º e 161.º da Lei 59/2008, de 11 de 
Setembro, sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço; 

 
9. A competência para visar boletins de horas 

extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando a 
informação neles constante e a sua conformidade 
com os limites legalmente estabelecidos; 

 
10. A competência para propor a instauração de 

processos disciplinares; 
 
11. Autorizar a realização de despesas com a aquisição de 

bens e serviços até ao limite de 2.500 € (dois mil e 
quinhentos euros), sempre com respeito pela 
disciplina de execução orçamental estabelecida nas 
alíneas d), e) e 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 
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pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e 
o cumprimento do estabelecido no artigo 16º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, por aplicação 
do art.º 14 n.º 1 al. f) do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 
29/01, e nos termos do art.º 109º do Código dos 
Contratos Públicos, publicado em anexo ao mesmo 
diploma legal; 

 
12. Autorizar o pagamento das despesas realizadas, até ao 

limite de 2.500 € (dois mil e quinhentos euros), nos 
termos do Código dos Contratos Públicos, publicado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01; 

 
13. A competência para autorizar termos de abertura e de 

encerramento de livros sujeitos a esta formalidade; 
 
14. A competência para autorizar a restituição aos 

interessados de documentos juntos a processos, nos 
termos do disposto na alínea e) do n.º 3 do artigo 70.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 
conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

 
15. A competência para 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, nos termos do 
disposto na alínea g) do n.º 3 do artigo 70.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

 
16. A competência para praticar actos e formalidades de 

carácter instrumental necessários ao exercício da 
minha competência decisória, nos termos do disposto 
na alínea n) do n.º 3 do artigo 70.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 
5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

 
17. A competência para praticar actos inerentes à 

actividade fiscalizadora, designadamente o 
acompanhamento de obra, verificando a 
conformidade das operações urbanísticas que tenham 
sido objecto de qualquer procedimento de controlo 
prévio com os projectos aprovados ou com as 
comunicações prévias admitidas, procedendo aos 
competentes registos em livro de obra, bem como 
efectuando as diligências conducentes à prorrogação 
do prazo de execução de alvarás ou comunicações 
prévias admitidas; 

 
18. Detectar e propor o embargo das obras de 

urbanização, de edificação ou demolição, bem como 
quaisquer trabalhos de remodelação de terrenos, 
quando estejam a ser executados em 
desconformidade com o respectivo projecto 
aprovado ou com as condições da licença ou da 
comunicação prévia admitida e/ou em violação das 
normas legais e regulamentares aplicáveis; 

19. A competência para participar a prática de ilícitos 
urbanísticos puníveis como contra-ordenação ou 
crime; 

 
20. A competência para propor a demolição total ou 

parcial das edificações que ameacem ruína ou 
constituam perigo para a saúde e segurança das 
pessoas; 

 
21. A competência para informar pedidos de ramal de 

água ou esgotos, ou baixada de electricidade; 
 
22. A competência prevista no artigo 8.º n.º 2, do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 177/2001, de 4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 
04/09 e Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, 
para a direcção da instrução do procedimento 
referente ao controlo prévio das operações 
urbanísticas; 

 
23. A competência prevista no artigo 11.º n.º 1, do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 177/2001, de 4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 
04/09 e Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, 
para, ao abrigo do n.º 10 da desta disposição, decidir 
as questões de ordem formal e processual que possam 
obstar ao conhecimento de qualquer pedido ou 
comunicação apresentados no âmbito deste diploma; 

 
24. A competência prevista no artigo 11.º n.º 2, do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 177/2001, de 4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 
04/09 e Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, 
para, ao abrigo do n.º 10 desta disposição, proferir 
despacho de aperfeiçoamento do pedido, no prazo de 
oito dias a contar da respectiva apresentação, sempre 
que o requerimento ou comunicação não contenham 
a identificação do requerente ou comunicante, do 
pedido ou da localização da operação urbanística a 
realizar, bem como no caso de faltar documento 
instrutório exigível que seja indispensável ao 
conhecimento da pretensão e cuja falta não possa ser 
oficiosamente suprida; 

 
25. A competência prevista no artigo 11.º n.º 3, do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 177/2001, de 4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 
04/09 e Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, 
para, ao abrigo do n.º 10 desta disposição, proferir 
despacho de rejeição liminar, caso o requerente ou o 
comunicante não efectuem a correcção do pedido ou 
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o completem, no prazo de 15 dias a contar da sua 
notificação; 

 
26. A competência prevista no artigo 11.º n.º 4, do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 177/2001, de 4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 
04/09 e Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, 
para, ao abrigo do n.º 10 desta disposição, no prazo 
de 10 dias a contar da apresentação do requerimento 
ou comunicação, proferir despacho de rejeição 
liminar, oficiosamente ou por indicação do gestor do 
procedimento, quando da análise dos elementos 
instrutórios resultar que o pedido seja manifestamente 
contrário às normas legais ou regulamentares 
aplicáveis; 

 
27. A competência prevista no artigo 36.º, n.º 1, do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto- Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto- Lei 
n.º 177/2001, de 4 de Junho, Lei n.º 60/2007, de 4 de 
Setembro e Decreto- Lei n.º 26/2010, de 30 de 
Março, para no prazo de 20 dias a contar da entrega 
da comunicação e demais elementos a que se refere o 
artigo 35.º, rejeitar a comunicação quando verifique 
que a obra viola as normas legais e regulamentares 
aplicáveis, designadamente as constantes do plano 
municipal de ordenamento do território, alvará de 
loteamento, normas técnicas de construção em vigor 
ou termos de informação prévia existente; 

 
28. A competência prevista no artigo 75.º do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 177/2001, de 4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 
04/09 e Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, 
para emitir o alvará para a realização das operações 
urbanísticas; 

 
29. A competência prevista no artigo 102.º, nº 8, do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 177/2001, de 4 de Junho, Lei n.º 60/2007 de 
04/09 e Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, 
para efectuar o registo do embargo, assim como da 
sua cessação ou caducidade, na conservatória do 
registo predial competente, mediante comunicação do 
despacho que o determinou, procedendo-se aos 
necessários averbamentos; 

 
30. A competência para promover, no âmbito dos 

procedimentos em apreciação, as consultas às 
entidades que nos termos do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação devam emitir parecer, 
autorização ou aprovação relativamente às operações 

urbanísticas sujeitas a informação prévia, 
licenciamento ou comunicação prévia. 

 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante informação escrita. 
 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo subdelegado nos termos legalmente 
previstos. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se 
da prática de quaisquer actos ou iniciativas susceptíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser objecto 
de subdelegação sempre que tal se justifique e com a 
prévia autorização do signatário. 
 
Pelo presente despacho, nos termos e para todos os 
efeitos previstos no artigo 137.º do Código do 
Procedimento Administrativo, ratifico todos os actos 
praticados desde 3 de Janeiro de 2011 pelo Sr. Director do 
DGOU no âmbito das competências supra referenciadas. 
 
Odivelas, 13 de Janeiro de 2011 

 
O Vereador 

No uso da competência que me foi delegada pela Sra. Presidente da 
Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do Despacho 

n.º 45/PRES/2011, de 03/01/2011 
 

(Paulo César Teixeira) 
 
 
 

DESPACHO N.º 5/VPCT/2011 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Vereador Paulo César Teixeira, na Chefe da 
Divisão de Fiscalização Municipal, Dra. 
Elisabete Lucas 

 
Nos termos do artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto – Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho e Decreto- Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
diploma que adaptou à Administração Local o Estatuto do 
Pessoal Dirigente, constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro, com as alterações da Lei n.º 51/2005, de 30 de 
Agosto e Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, do 
artigo 70.º 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, e do Despacho nº 45/PRES/2011, referente à 
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Delegação e Subdelegação de Competências da Sr.ª 
Presidente da Câmara Municipal no signatário, subdelego, 
pelo presente despacho, na Sra. Chefe da Divisão de 
Fiscalização Municipal, DRA. ELISABETE LUCAS, as 
competências abaixo indicadas, que serão exercidas no 
âmbito da respectiva Divisão nos seguintes termos e 
limites:  
 
1. A competência para assinar documentos de mero 

expediente e correspondência, com excepção da 
dirigida a entidades referidas no Capítulo II, n.º 4, 
alíneas a) e b) do Despacho n.º 45/PRES/2011; 

 
2. Receber e processar a correspondência dirigida à 

DFM e a que me for pessoalmente dirigida que seja 
relativa a matéria da área daquela unidade orgânica, 
incluindo decidir a respeito do seu arquivamento ou 
encaminhamento;  

 
3. Promover e assinar as notificações dos particulares, 

qualquer que seja a forma por que sejam efectuadas; 
 
4. A competência para promover a publicação das 

decisões ou deliberações previstas no artigo 91.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

 
5. A competência para autorizar férias dos 

trabalhadores, em conformidade com os respectivos 
mapas e requerimentos apresentados; 

 
6. Autorizar ausências ao serviço por pequenos 

períodos;  
 
7. A competência para controlar a assiduidade, visando 

informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
 
8. A competência para justificar e injustificar faltas no 

âmbito do serviço, à excepção da situação prevista no 
artigo 40 º, n.ºs 3 e 4, do Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, 
aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro; 

 
9. A competência para autorizar deslocações em serviço 

no País, exceptuando aquelas que hajam de ser feitas 
para representação oficial do Município; 

 
10. A competência para autorizar a realização de trabalho 

extraordinário, nos termos e com os limites previstos 
nos artigos 160.º e 161.º da Lei 59/2008, de 11 de 
Setembro, sempre que assim o exija o funcionamento 
do serviço; 

 
11. A competência para visar boletins de horas 

extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando a 
informação neles constante e a sua conformidade 
com os limites legalmente estabelecidos; 

 
12. A competência para propor a instauração de 

processos disciplinares; 

13. Autorizar a realização de despesas com a aquisição de 
bens e serviços até ao limite de 1.500 € (mil e 
quinhentos euros), sempre com respeito pela 
disciplina de execução orçamental estabelecida nas 
alíneas d), e) e 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 do estabelecido no artigo 16º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, por aplicação 
do art.º 14 n.º 1 al. f) do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 
29/01, e nos termos do art.º 109º do Código dos 
Contratos Públicos, publicado em anexo ao mesmo 
diploma legal; 

 
14. Autorizar o pagamento das despesas realizadas, até ao 

limite de 1.500 € (mil e quinhentos euros), nos termos 
do Código dos Contratos Públicos, publicado em 
anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01; 

 
15. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 

necessários ao exercício da minha competência 
decisória;  

 
16. A competência genérica de gestão e instrução dos 

procedimentos e processos administrativos a cargo da 
respectiva Divisão, devendo tomar as medidas que 
visem acelerar a respectiva conclusão e a execução das 
decisões;  

 
17. 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; 

 
18. Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir 

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

 
19. A competência para ordenar a remoção de veículos 

estacionados indevida ou abusivamente na via 
pública; 

 
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 pela subdelegada. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
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 a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as informações 
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solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 13 de Janeiro de 2011 

 
O Vereador 

No uso da competência que me foi delegada pela Sra. Presidente da 
Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do 

Despacho n.º 45/PRES/2011, de 03/01/2011 
 

(Paulo César Teixeira) 
 
 
 
 

VEREADORA SANDRA SEQUEIROS PEREIRA 
 

 
 
 

DESPACHO N.º 01/VSP/2011 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências da 
Vereadora Sandra Cristina de Sequeiros Pereira, 
no Adjunto do Gabinete de Apoio Pessoal da 
Vereadora, Sr. Rui Manuel Andrade Teixeira 

 
Visando uma maior eficácia na gestão do meu Gabinete 
de Apoio, e considerando a habilitação para o efeito 
constante do nº 4 do artigo 73º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei nº 5 – A/2002, de 11 de 
Janeiro e rectificada pela Declaração de Rectificação nº 
4/2002, de 6 de Fevereiro, nos termos dos artigos 35º e 
seguintes do Código de Procedimento Administrativo, e 
ao abrigo do disposto no Despacho de Delegação e 
Subdelegação de Competências n.º 47/PRES/2011, 
subdelego no meu Adjunto, Sr. Rui Manuel Andrade 
Teixeira, as competências que me foram delegadas e 
subdelegadas, que serão exercidas no âmbito do referido 
Gabinete 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, mediante os 

respectivos mapas e requerimentos dos trabalhadores 
afectos ao meu gabinete; 

 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade; 
 
4. Autorizar ausências ao serviço por pequenos 

períodos, dos trabalhadores afectos ao meu Gabinete; 
 
5. 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; 

 

6. Autorizar a realização de trabalho extraordinário com 
respeito pelos limites impostos pelo nº 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 assim o exija o funcionamento de serviço;  

 
7. 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; 

 
8. Propor ao Departamento de Gestão Administrativa e 

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

 
9. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 

necessários ao exercício da minha competente 
decisória; 

 
10. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
11. Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir 

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

 
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 pela subdelegada. 
 
Poderá assim o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
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 a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 04 de Janeiro de 2011 

 
A Vereadora 

No uso da competência que me foi delegada pela Sra. Presidente da 
Câmara 

Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do Despacho nº 
47/PRES/2011, de 03 de Janeiro de 2011. 

 
(Sandra de Sequeiros Pereira) 
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DESPACHO N.º 02/VSP/2011 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências da 
Vereadora Sandra Cristina de Sequeiros Pereira, 
na Chefe da Divisão de Promoção de Saúde, 
Dr.ª Paula Alexandra da Silva Ganchinho. 

 
Nos termos da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e genericamente nos artigos 35º e 36º do Código 
de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
Lei nº 442/91, de 15 de Novembro e demais legislação 
habilitante, e ao abrigo do disposto no Despacho de 
Delegação e Subdelegação de Competência n.º 
47/PRES/2011, subdelego, pelo presente despacho, na 
Sra. Chefe da Divisão de Promoção de Saúde, Dra. Paula 
Alexandra da Silva Ganchinho, as seguintes 
competências, que serão exercidas no âmbito da 
respectiva Divisão nos seguintes termos e limites: 
  
1. Assinatura de correspondência e documentos de 

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

 
2. 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; 

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

respectivo plano anual; 
 
4. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade; 
 
5. Autorizar a realização de trabalho extraordinário com 

respeito pelos limites impostos pelo nº 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 assim o exija o funcionamento de 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 Gestão Administrativa e 

Financeira 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. Propor ao Departamento de Gestão Administrativa e 

Financeira, a verificação domiciliária de doença, nos 
termos do artº 33 do Decreto-Lei nº 100/99, de 31 de 
Março; 

 

10. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da minha competente 
decisória; 

 
11. Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir 

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

 
12. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 

a aquisição e locação de bens e serviços até ao limite 
de € 1.500 (mil e quinhentos euros), sempre com 
respeito pela Disciplina de execução orçamental 
estabelecida nas alíneas d), e) e 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 do estabelecido no 
artigo 16º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho, 
por aplicação do artº 14 nº 1 al.f) do Decreto-Lei nº 
18/2008, de 29/01, e nos termos do artigo 109º do 
Código dos Contratos Públicos, publicado em anexo 
ao mesmo diploma legal; 

 
13. Autorizar o pagamento das despesas até ao limite de € 

1.500 (mil e quinhentos euros), nos termos do Código 
dos Contratos Públicos, publicado pelo Decreto-Lei 
nº 18/2008, de 29/01; 

 
14. A competência genérica de gestão e instrução de 

procedimentos e processos administrativos a cargo 
dos respectivos serviços, devendo tomar as medidas 
que visem acelerar a respectiva conclusão e a 
execução das decisões. 

 
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 pela subdelegada. 
 
Poderá assim o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
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 a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 04 de Janeiro de 2011 
 

A Vereadora 
No uso da competência que me foi delegada pela Sra. Presidente da 

Câmara 
Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do Despacho nº 

47/PRES/2011, de 03 de Janeiro de 2011 
 

(Sandra de Sequeiros Pereira)
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DIRECTOR MUNICIPAL DE  
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL 

  

 
 

DESPACHO N.º 01/DMGAG/2011 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Director Municipal de Gestão e de 
Administração Geral, Dr. Hernâni Silvino Vilela 
Boaventura, na Chefe da Divisão de Recursos 
Humanos e Formação, Dr.ª Maria Cristina 
Machado Mira Laureano Forte. 

 
Considerando que; 
 
A delegação e a subdelegação de competências, 
constituem instrumentos privilegiados de gestão, cabendo 
aos titulares dos cargos de direcção a promoção da sua 
adopção, enquanto meios que propiciam a redução de 
circuitos de decisão e uma gestão mais célere e 
desburocratizada,  
 
Nestes termos, subdelego, na Chefe da Divisão de 
Recursos Humanos e Formação, Dr.ª Maria Cristina 
Machado Mira Laureano Forte, as competências que 
me foram delegadas pela Senhora Presidente, no 
Despacho n.º 58/PRES/2011, de 14 de Janeiro de 
2011, ao abrigo do disposto no artigo. 5.º do Decreto-Lei 
n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho e Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, que 
adaptou à Administração Local o Estatuto do Pessoal 
Dirigente, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro 
e alterado pelas Leis n.º s 51/2005, de 30 de Agosto e 64-
A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com os artigos 
36.º a 39.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de 
Janeiro e Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro e que 
serão exercidas no âmbito da respectiva Divisão, nos 
seguintes termos e limites: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

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

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

respectivo plano anual;  
 
3. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, à 

excepção da situação prevista no artigo 40.º, n.º s 3 e 
4 do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que 
Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 
58/2008, de 09/09; 

4. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, 
dentro das condições e limites previstos nos artigos 
160.º e 161.º da Lei n.º 59/2008, de 11/09, que 

aprova o Regime do Contrato de Trabalho em 
funções Públicas;  

 
5. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

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

 
6. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 

a aquisição e locação de bens e serviços até ao limite 
de 1.500 € (mil e quinhentos euros), sempre com 
respeito pela disciplina de execução orçamental, 
estabelecida nas alíneas d), e) e 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 Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
Dezembro, e em obediência ao disposto no artigo 
16.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho em 
vigor, por força do artigo 14, n.º 1, alínea. f), do supra 
citado Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01; 

 
7. Autorizar o pagamento das despesas cuja contracção 

tenha autorizado até ao limite de 1.500 € (mil e 
quinhentos euros);  

 
Mais subdelego na Chefe da Divisão de Recursos 
Humanos e Formação, as competências que a seguir se 
enunciam, para serem exercidas em relação a todas as 
unidades orgânicas do Município: 
 
8. Autorizar o 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 e o respectivo processamento;  

 
9. Solicitar a verificação domiciliária da doença nos 

termos do artigo 190 º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
Setembro, que aprova o regime de contrato de 
trabalho em funções públicas constante do anexo I e 
artigos 116 º e 117 º do anexo II que o regulamenta; 

 
10. Autorizar o processamento do trabalho 

extraordinário;  
 
11. Autorizar os termos de abertura e encerramento em 

livros sujeitos a esta formalidade;  
 
12. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 

necessários ao exercício da competência decisória 
quanto à gestão e direcção dos recursos humanos 
afectos aos serviços municipais, designadamente; 
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a) Instrução dos procedimentos administrativos 
tendentes à constituição da relação jurídica de 
emprego público, a qualquer título; 

 
b) Instrução dos procedimentos relativos à 

administração do pessoal, designadamente, 
aposentações, exonerações, licenças sem 
remuneração, acumulação de funções e estatuto de 
trabalhador-estudante. 

 
13. Coordenar as actividades nas áreas da higiene e 

segurança no trabalho e saúde ocupacional; 
 
14. Promover uma política de Saúde Ocupacional e 

assegurar a manutenção e desenvolvimento do 
Serviço de Saúde dos trabalhadores municipais; 

 
15. Assegurar a gestão do Refeitório Municipal; 
 
16. Proceder periodicamente ao levantamento das 

necessidades de formação; 
 
17. Elaborar e propor os Planos Anuais de Formação 

(interna e externa) e os respectivos orçamentos; 
 
18. Manter-se informado sobre os mecanismos centrais, e 

outros, de financiamento da formação profissional na 
Administração Pública e coordenar acções com as 
entidades gestoras desses programas; 

 
19. Organizar e acompanhar as actividades de formação 

planeadas e assegurar todos os procedimentos 
administrativos para a sua concretização e controlo 
pedagógico e financeiro; 

 
20. Informar da utilidade para o Município de propostas 

de frequência de acções de formação externa emitidas 
pelos diversos serviços e promover os 
correspondentes procedimentos administrativos; 

 
21. Proceder à avaliação dos resultados práticos das 

acções de formação realizadas ao nível do 
desempenho dos trabalhadores e dos Serviços em que 
se integram; 

 
22. Elaborar o Relatório anual de formação; 
 
23. Autorizar a autoformação, requerida nos termos do 

art. 24.º do Decreto-Lei n.º 50/98, de 11 de Março, 
na sua actual redacção. 

 
As competências ora subdelegadas poderão ser revogadas 
a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem 
e, bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pela subdelegada. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
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 a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente Despacho produz efeitos a 11 de Janeiro de 
2011. 
 
Odivelas, 17de Janeiro de 2011 

 
Por Subdelegação de Competências, 

O Director Municipal de Gestão e Administração Geral 
 

(Hernâni Boaventura) 
 
 
 

DESPACHO N.º 02/DMGAG/2011 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Director Municipal de Gestão e Administração 
Geral, Dr. Hernâni Silvino Vilela Boaventura, 
no Chefe da Divisão Jurídica, Dr. David Viegas 
Martins 

 
Considerando que; 
 
A delegação e a subdelegação de competências, 
constituem instrumentos privilegiados de gestão, cabendo 
aos titulares dos cargos de direcção a promoção da sua 
adopção, enquanto meios que propiciam a redução de 
circuitos de decisão e uma gestão mais célere e 
desburocratizada,  
 
Nestes termos, subdelego, no Chefe da Divisão 
Jurídica Dr. David Viegas Martins, as competências 
que me foram subdelegadas pelo Senhor Vereador 
Mário Máximo, no Despacho de Subdelegação de 
Competências n.º 12 /VMM/2011, de 17/01/2011, ao 
abrigo do disposto no artigo. 5.º do Decreto-Lei n.º 
93/2004, de 20 de Abril, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e Decreto-
Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, que adaptou à 
Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, 
aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro e alterado 
pelas Leis n.º s 51/2005, de 30 de Agosto e 64-A/2008, de 
31 de Dezembro, conjugado com os artigos 36.º a 39.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro e Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de Janeiro e que serão exercidas no 
âmbito da respectiva Divisão, nos seguintes termos e 
limites: 
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1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com excepção da dirigida a 
organismos ou entidades públicas;  

 
2. Autorizar o gozo e acumulação de férias férias, 

mediante os respectivos mapas e requerimento; 
 
3. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, à 

excepção da situação prevista no artigo 40.º, n.º s 3 e 
4 do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que 
Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 
58/2008, de 09/09; 

 

4. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, 
dentro das condições e limites previstos nos artigos 
160.º e 161.º da Lei n.º 59/2008, de 11/09, que 
aprova o Regime do Contrato de Trabalho em 
funções Públicas;  

 
5. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

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

 
6. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 

a aquisição e locação de bens e serviços até ao limite 
de 1.500 € (mil e quinhentos euros), sempre com 
respeito pela disciplina de execução orçamental, 
estabelecida nas alíneas d), e) e 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 Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
Dezembro, e em obediência ao disposto no artigo 
16.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho em 
vigor, por força do artigo 14, n.º 1, alínea. f), do supra 
citado Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01; 

 
7. Autorizar o pagamento das despesas cuja contracção 

tenha autorizado até ao limite de 1.500 € (mil e 
quinhentos euros), nos termos do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29/01. 

 
As competências ora subdelegadas poderão ser revogadas 
a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem 
e, bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam susceptíveis de alterar a 
situação existente, enquanto o processo ou assunto não 
lhe for devolvido. 
 

Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente Despacho produz efeitos a 11 de Janeiro de 
2011. 
 
Odivelas, 17de Janeiro de 2011 

 
Por Subdelegação de Competências, 

O Director Municipal de Gestão e Administração Geral 
 

(Hernâni Boaventura) 
 
 
 

DESPACHOS N.º 03/DMGAG/2011 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Director Municipal de Gestão e Administração 
Geral, Dr. Hernâni Silvino Vilela Boaventura na 
Chefe de Divisão Administrativa, Dr.ª Ana 
Isabel Cosme Gomes 

 
Considerando que; 
 
A delegação e a subdelegação de competências, 
constituem instrumentos privilegiados de gestão, cabendo 
aos titulares dos cargos de direcção a promoção da sua 
adopção, enquanto meios que propiciam a redução de 
circuitos de decisão e uma gestão mais célere e 
desburocratizada,  
 
Nestes termos, subdelego, na Chefe de Divisão 
Administrativa, Dr.ª Ana Isabel Cosme Gomes, as 
competências que me foram subdelegadas pelo Senhor 
Vereador Mário Máximo, no Despacho de 
Subdelegação de Competências n.º 12 /VMM/2011, 
de 17/01/2011, ao abrigo do disposto no artigo. 5.º do 
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 
7 de Junho e Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, que adaptou à Administração Local o Estatuto 
do Pessoal Dirigente, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 
de Janeiro e alterado pelas Leis n.º s 51/2005, de 30 de 
Agosto e 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado com 
os artigos 36.º a 39.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 
31 de Janeiro e Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro 
e que serão exercidas no âmbito da respectiva Divisão, 
nos seguintes termos e limites: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

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

 
2. Autorizar o gozo e acumulação de férias, mediante os 

respectivos mapas e requerimento; 
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3. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, à 
excepção da situação prevista no artigo 40.º, n.º s 3 e 
4 do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que 
Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 
58/2008, de 09/09; 

 

4. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, 
dentro das condições e limites previstos nos artigos 
160.º e 161.º da Lei n.º 59/2008, de 11/09, que 
aprova o Regime do Contrato de Trabalho em 
funções Públicas;  

 
5. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

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

 
6. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 

a aquisição e locação de bens e serviços até ao limite 
de 1.500 € (mil e quinhentos euros), sempre com 
respeito pela disciplina de execução orçamental, 
estabelecida nas alíneas d), e) e 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 Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
Dezembro, e em obediência ao disposto no artigo 
16.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho em 
vigor, por força do artigo 14, n.º 1, alínea. f), do supra 
citado Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01; 

 
7. Autorizar o pagamento das despesas cuja contracção 

tenha autorizado até ao limite de 1.500 € (mil e 
quinhentos euros), nos termos do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29/01. 

 
As competências ora subdelegadas poderão ser revogadas 
a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem 
e, bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pela subdelegada. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
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 a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente Despacho produz efeitos a 11 de Janeiro de 
2011. 
 

Odivelas, 17de Janeiro de 2011 
 

Por Subdelegação de Competências, 
O Director Municipal de Gestão e Administração Geral 

 
(Hernâni Boaventura) 

 
 
 

DESPACHO N.º 04/DMGAG/2011 
 

Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Director Municipal de Gestão e Administração 
Geral, Dr. Hernâni Silvino Vilela Boaventura no 
Chefe da Divisão de Licenciamentos, Dr. 
António Janeiro 

 
Considerando que; 
 
A delegação e a subdelegação de competências, 
constituem instrumentos privilegiados de gestão, cabendo 
aos titulares dos cargos de direcção a promoção da sua 
adopção, enquanto meios que propiciam a redução de 
circuitos de decisão e uma gestão mais célere e 
desburocratizada,  
 
Nestes termos, subdelego, no Chefe da Divisão de 
Licenciamentos, Dr. António Janeiro, as competências 
que me foram subdelegadas pelo Senhor Vereador 
Mário Máximo, no Despacho de Subdelegação de 
Competências n.º 12 /VMM/2011, de 17/01/2011, ao 
abrigo do disposto no artigo. 5.º do Decreto-Lei n.º 
93/2004, de 20 de Abril, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e Decreto-
Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, que adaptou à 
Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, 
aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro e alterado 
pelas Leis n.º s 51/2005, de 30 de Agosto e 64-A/2008, de 
31 de Dezembro, conjugado com os artigos 36.º a 39.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro e Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de Janeiro e que serão exercidas no 
âmbito da respectiva Divisão, nos seguintes termos e 
limites: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

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

 
2. Autorizar o gozo e acumulação de férias, mediante os 

respectivos mapas e requerimento; 
 
3. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, à 

excepção da situação prevista no artigo 40.º, n.º s 3 e 
4 do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que 
Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 
58/2008, de 09/09; 
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4. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, 
dentro das condições e limites previstos nos artigos 
160.º e 161.º da Lei n.º 59/2008, de 11/09, que 
aprova o Regime do Contrato de Trabalho em 
funções Públicas;  

 
5. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

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

 
6. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 

a aquisição e locação de bens e serviços até ao limite 
de 1.500 € (mil e quinhentos euros), sempre com 
respeito pela disciplina de execução orçamental, 
estabelecida nas alíneas d), e) e 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 Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
Dezembro, e em obediência ao disposto no artigo 
16.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho em 
vigor, por força do artigo 14, n.º 1, alínea. f), do supra 
citado Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01; 

 
7. Autorizar o pagamento das despesas cuja contracção 

tenha autorizado até ao limite de 1.500 € (mil e 
quinhentos euros), nos termos do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29/01. 

 
As competências ora subdelegadas poderão ser revogadas 
a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem 
e, bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam susceptíveis de alterar a 
situação existente, enquanto o processo ou assunto não 
lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente Despacho produz efeitos a 11 de Janeiro de 
2011. 
 
Odivelas, 17de Janeiro de 2011 

 
Por Subdelegação de Competências, 

O Director Municipal de Gestão e Administração Geral 
 

(Hernâni Boaventura)
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OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

 

AMBIENTE E TRANSPORTES 
 

 
 

DESPACHO N.º 1/DAT/2011 
 

Assunto: Subdelegação de Competências da Directora do 
Departamento de Ambiente e Transportes no 
Dr. Luis Miguel Pereira Galamba Guerra Silva, 
Chefe da Divisão de Parques e Jardins 

 
Nos termos do disposto no art.º 5º do Decreto-Lei nº 
93/2004, de 20 de Abril, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei nº 104/2006, de 07 de Junho e Decreto-
Lei nº 305/2009, de 23 de Outubro, diploma que adaptou 
à Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, 
constante da Lei nº 2/2004, de 15 de Janeiro, com as 
alterações da Lei nº 51/2005, de 30 de Agosto e Lei nº 
64/A/2008, de 31 de Dezembro, no art.º 35º e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo aprovado 
pelo Decreto- Lei nº 442/91, de 15 de Novembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 6/96, de 31 de 
Janeiro e Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, e no 
Despacho nº 01/VCMB/2011, de 06 de Janeiro, referente 
à Subdelegação de Competências do Sr. Vereador na 
Signatária, Subdelego no Sr. Dr. Luis Miguel Pereira 
Galamba Guerra Silva, Chefe da Divisão de Parques e 
Jardins, as competências que a seguir se enunciam e que 
serão exercidas no âmbito da referida Divisão, nos 
seguintes termos; 
 
a) Justificar faltas com excepção das referidas no art. 71º 

do Estatuto Disciplinar; 
 
b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimento; 
 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade; 
 
d) Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
 
e) A competência genérica de gestão e instrução de 

procedimentos e processos administrativos a cargo 
dos respectivos serviços, devendo tomar as medidas 
que visem acelerar a respectiva conclusão e a 
execução das decisões. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado; 
 

Poderá ainda, o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da pratica de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 07 de Janeiro de 2011 

 
Por Subdelegação de Competências 

A Directora do Departamento de Ambiente e Transportes 
 

(Regina Meneses) 
 
 
 

DESPACHO N.º 2/DAT/2011 
 

Assunto: Subdelegação de Competências da Directora do 
Departamento de Ambiente e Transportes na 
Eng.ª Rita Luisa da Silva Niza Meira Jesus,  
Chefe da Divisão de Ambiente e Valorização 
Paisagística 

 
Nos termos do disposto no art.º 5º, do Decreto-Lei nº 
93/2004, de 20 de Abril, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei nº 104/2006, de 07 de Junho e 
Decreto/Lei nº 305/2009, de 23 de Outubro, diploma que 
adaptou à Administração Local o Estatuto do Pessoal 
Dirigente, constante da Lei nº 2/2004, de 15 de Janeiro, 
com as alterações da Lei nº 51/2005, de 30 de Agosto e 
Lei nº 64/A/2008, de 31 de Dezembro, no art.º 35º e 
seguintes do Código do Procedimento Administrativo 
aprovado pelo Decreto- Lei nº 442/91, de 15 de 
Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
Lei nº 6/96, de 31 de Janeiro e Decreto-Lei nº 18/2008, 
de 29 de Janeiro, e no Despacho nº 01/VCMB/2011, de 
06 de Janeiro, referente à Subdelegação de Competências 
do Sr. Vereador na Signatária, subdelego na Sra. Eng.ª 
Rita Luisa da Silva Niza Meira Jesus, Chefe da Divisão 
de Ambiente e Valorização Paisagística, as competências 
que a seguir se enunciam e que serão exercidas no âmbito 
da referida Divisão, à excepção do Sector de Estudos e 
Projectos de Sensibilização Ambiental, nos seguintes 
termos; 
 
a) Justificar faltas com excepção das referidas no art. 71º 

do Estatuto Disciplinar; 
 
b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimento; 
 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade; 
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d) Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
 
e) A competência genérica de gestão e instrução de 

procedimentos e processos administrativos a cargo 
dos respectivos serviços, devendo tomar as medidas 
que visem acelerar a respectiva conclusão e a 
execução das decisões. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado; 
 
Poderá ainda, o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da pratica de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 07 de Janeiro de 2011 

 
Por Subdelegação de Competências 

A Directora do Departamento de Ambiente e Transportes 
 

(Regina Meneses) 
 
 
 

DESPACHO N.º 3/DAT/2011 
 

Assunto: Subdelegação de Competências da Directora do 
Departamento de Ambiente e Transportes na 
Dra. Alexandra Manuela Medeiros Afonso, 
Chefe da Divisão de Controlo Ambiental 

 
Nos termos do disposto no art.º 5º, do Decreto-Lei nº 
93/2004, de 20 de Abril, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei nº 104/2006, de 07 de Junho e Decreto-
Lei nº 305/2009, de 23 de Outubro, diploma que adaptou 
à Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, 
constante da Lei nº 2/2004, de 15 de Janeiro, com as 
alterações da Lei nº 51/2005, de 30 de Agosto e Lei nº 
64/A/2008, de 31 de Dezembro, no art.º 35º e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo aprovado 
pelo Decreto- Lei nº 442/91, de 15 de Novembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 6/96, de 31 de 
Janeiro e Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, e no 
Despacho nº 01/VCMB/2011, de 06 de Janeiro, referente 
à Subdelegação de Competências do Sr. Vereador na 
Signatária, Subdelego, na Sra. Dra. Alexandra Manuela 
Medeiros Afonso, Chefe da Divisão de Controlo 
Ambiental, as competências que a seguir se enunciam e 

que serão exercidas no âmbito da referida Divisão, nos 
seguintes termos; 
 
a) Justificar faltas com excepção das referidas no art. 71º 

do Estatuto Disciplinar; 
 
b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimento; 
 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade; 
 
d) Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
 
e) A competência genérica de gestão e instrução de 

procedimentos e processos administrativos a cargo 
dos respectivos serviços, devendo tomar as medidas 
que visem acelerar a respectiva conclusão e a 
execução das decisões. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado; 
 
Poderá ainda, o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da pratica de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 07 de Janeiro de 2011 

 
Por Subdelegação de Competências 

A Directora do Departamento de Ambiente e Transportes 
 

(Regina Meneses) 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E CULTURA 
 

 
 

DESPACHO N.º 1/DEJC/2011 
 

Assunto: Subdelegação de Competências da Directora 
Maria Margarida Santos de Freitas, no Senhor 
Chefe de Divisão de Planeamento e 
Intervenção Socioeducativa, Dr. Gabriel 
Davide Lopes Caetano 
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Nos termos do disposto no art. 5.º, do Decreto-Lei n.º 
93/2004, de 20 de Abril, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e Decreto-
Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, diploma que adaptou 
à Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, 
constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as 
alterações da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e Lei n.º 
64-A/2008, de 31 de Dezembro, no art.° 35° e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo, e ao abrigo 
do disposto no Despacho de Subdelegação de 
Competências da Senhora Vereadora, Fernanda Franchi, 
n.º 1/VMFF/2011, de 3 de Janeiro de 2011, pelo presente 
despacho subdelego no Senhor Chefe de Divisão de 
Planeamento e Intervenção Socioeducativa, Dr. Gabriel 
Davide Lopes Caetano, as competências que me foram 
delegadas e que serão exercidas no âmbito da respectiva 
Divisão, nos seguintes termos e limites: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

correspondência, com excepção da dirigida a 
organismos ou entidades públicas, bem como a que 
constituir, por si, informação, proposta ou decisão 
vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma 
inovadora, matérias sobre as quais o Município se 
deva pronunciar; 

 
2. Autorizar o gozo de férias, mediante os respectivos 

mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 

 
3. Controlar a assiduidade, mediante informações, 

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

com excepção das referidas no artigo 40°, nº 3 do 
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 
9 de Setembro; 

 
5. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
6. A competência genérica de gestão e instrução dos 

processos e procedimentos administrativos a cargo 
dos respectivos serviços; 

 
7. Substituir-me nas minhas faltas e impedimentos, no 

que diz respeito às atribuições da Divisão de 
Planeamento e Intervenção Socioeducativa; 

 
8. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 

a locação e aquisição de bens e serviços até ao limite 
de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), sempre com 
respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabelecida nas alíneas d), e) e 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 do estabelecido no 

artigo 16° do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 
por aplicação do artigo 14 n.º 1 al. f) do Decreto-Lei 
n.º18/2008, de 29 de Janeiro, e nos termos do artigo 
109° do Código dos Contratos Públicos; 

 
9. Autorizar o pagamento das despesas realizadas até ao 

limite de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), nos 
termos do Código dos Contratos Públicos. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Pelo presente despacho revogo o meu despacho nº 
1/DSC/2010, datado de 22 de Janeiro de 2010, publicado 
no Boletim Municipal, nº 1, de 26 de Janeiro de 2010. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011. 

 
A Directora de Departamento de Educação, 

Juventude e Cultura 
No uso da competência que me foi delegada pela Sra. Vereadora, Maria 

Fernanda Franchi, através do Despacho nº 01/VMFF/2011, de 
03/01/2011 

 
(M.ª Margarida de Freitas) 

 
 
 

DESPACHO N.º 2/DEJC/2011 
 

Assunto: Subdelegação de Competências da Directora 
Maria Margarida Santos de Freitas, na Senhora 
Chefe de Divisão de Desenvolvimento 
Socioeducativa, Dra. Paula Cristina Sebastião 
Ramos Freitas 

 
Nos termos do disposto no art. 5.º, do Decreto-Lei n.º 
93/2004, de 20 de Abril, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e Decreto-
Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, diploma que adaptou 
à Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, 
constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as 
alterações da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e Lei n.º 
64-A/2008, de 31 de Dezembro, no art.º 35° e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo, e ao abrigo 
do disposto no Despacho de Subdelegação de 
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Competências da Senhora Vereadora, Fernanda Franchi, 
n.º 1/VMFF/2011, de 3 de Janeiro de 2011, pelo presente 
despacho subdelego na Senhora Chefe de Divisão de 
Desenvolvimento Socioeducativa, Dra. Paula Cristina 
Sebastião Ramos Freitas, as competências que me 
foram delegadas e que serão exercidas no âmbito da 
respectiva Divisão, nos seguintes termos e limites: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

correspondência, com excepção da dirigida a 
organismos ou entidades públicas, bem como a que 
constituir, por si, informação, proposta ou decisão 
vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma 
inovadora, matérias sobre as quais o Município se 
deva pronunciar; 

 
2. Autorizar o gozo de férias, mediante os respectivos 

mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 

 
3. Controlar a assiduidade, mediante informações, 

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

com excepção das referidas no artigo 40°, nº 3 do 
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 
9 de Setembro; 

 
5. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
6. A competência genérica de gestão e instrução dos 

processos e procedimentos administrativos a cargo 
dos respectivos serviços; 

 
7. Substituir-me nas minhas faltas e impedimentos, no 

que diz respeito às atribuições da Divisão de 
Desenvolvimento Socioeducativa; 

 
8. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 

a locação e aquisição de bens e serviços até ao limite 
de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), sempre com 
respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabelecida nas alíneas d), e) e 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 do estabelecido no 
artigo 16° do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 
por aplicação do artigo 14 n.º 1 al. f) do Decreto-Lei 
n.º18/2008, de 29 de Janeiro, e nos termos do artigo 
109° do Código dos Contratos Públicos; 

 
9. Autorizar o pagamento das despesas realizadas até ao 

limite de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), nos 
termos do Código dos Contratos Públicos. 

 

As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Pelo presente despacho revogo o meu despacho nº 
1/DSC/2009, datado de 9 de Dezembro de 2009, 
publicado no Boletim Municipal, nº 23, de 15 de 
Dezembro de 2009. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011. 

 
A Directora de Departamento de Educação, 

Juventude e Cultura 
No uso da competência que me foi delegada pela Sra. Vereadora, Maria 

Fernanda Franchi, através do Despacho nº 01/VMFF/2011, de 
03/01/2011 

 
(M.ª Margarida de Freitas) 

 
 
 

DESPACHO N.º 3/DEJC/2011 
 

Assunto: Subdelegação de Competências da Directora 
Maria Margarida Santos de Freitas, na Senhora 
Coordenadora do Gabinete de Coesão e 
Inovação Social, Dra. Carla Cristina Moreiras 
Sérgio 

 
Nos termos do disposto no art. 5.º, do Decreto-Lei n.º 
93/2004, de 20 de Abril, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho e Decreto-
Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, diploma que adaptou 
à Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente, 
constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as 
alterações da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e Lei n.º 
64-A/2008, de 31 de Dezembro, no art.º 35° e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo, e ao abrigo 
do disposto no Despacho de Subdelegação de 
Competências da Senhora Vereadora, Fernanda Franchi, 
n.º 1/VMFF/2011, de 3 de Janeiro de 2011, pelo presente 
despacho subdelego na Senhora Coordenadora do 
Gabinete de Coesão e Inovação Social, Dra. Carla 
Cristina Moreiras Sérgio, equiparada a Chefe de 
Divisão, de acordo com o despacho nº 06/PRES/2011, 
de 3 de Janeiro de 2011 e o estipulado no art.º 26º, al. c), 
da Estrutura Orgânica Nuclear da Câmara Municipal de 
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Odivelas, constante do Aviso nº 20554/2010, publicado 
no Diário da República, 2ª Série, de 15 de Outubro de 
2010, as competências que me foram delegadas e que 
serão exercidas no âmbito do respectivo Gabinete, nos 
seguintes termos e limites: 
 
1. Assinar documentos de mero expediente e 

correspondência, com excepção da dirigida a 
organismos ou entidades públicas, bem como a que 
constituir, por si, informação, proposta ou decisão 
vinculativa para o Município ou constitutiva de 
direitos de terceiros ou que verse, de forma 
inovadora, matérias sobre as quais o Município se 
deva pronunciar; 

 
2. Autorizar o gozo de férias, mediante os respectivos 

mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 

 
3. Controlar a assiduidade, mediante informações, 

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

com excepção das referidas no artigo 40°, nº 3 do 
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 
9 de Setembro; 

 
5. Propor a instauração de processos disciplinares; 
 
6. A competência genérica de gestão e instrução dos 

processos e procedimentos administrativos a cargo 
dos respectivos serviços; 

 
7. Substituir-me nas minhas faltas e impedimentos, no 

que diz respeito às atribuições do Gabinete de Coesão 
e Inovação Social; 

 
8. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 

a locação e aquisição de bens e serviços até ao limite 
de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), sempre com 
respeito pela disciplina de execução orçamental 
estabelecida nas alíneas d), e) e 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 do estabelecido no 
artigo 16° do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 
por aplicação do artigo 14 n.º 1 al. f) do Decreto-Lei 
n.º18/2008, de 29 de Janeiro, e nos termos do artigo 
109° do Código dos Contratos Públicos; 

 
9. Autorizar o pagamento das despesas realizadas até ao 

limite de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), nos 
termos do Código dos Contratos Públicos. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 

justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2011. 

 
A Directora de Departamento de Educação, 

Juventude e Cultura 
No uso da competência que me foi delegada pela Sra. Vereadora, Maria 

Fernanda Franchi, através do Despacho nº 01/VMFF/2011, de 
03/01/2011 

 
(M.ª Margarida de Freitas) 

 
 
 
 

HABITAÇÃO E SAÚDE 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/DHS/2011 
 

Assunto: Subdelegação de competências da Directora do 
Departamento de Habitação e Saúde na Chefe 
de Divisão de Gestão de Habitação Social – Dra. 
Carla Maria Rodrigues Barra da Silva 

 
Visando uma maior eficácia da gestão do Município, nos 
termos do artigo 70º, n.º 2, alíneas a), b) e g) da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11/01, art. 29º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 08/06, artigo 109º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29/01, alterado pelo Decreto-lei n,º 278/2009, de 02/10 e 
demais lei habilitante, conjugado com o artigos 35º, 36º e 
37º do Código de Procedimento Administrativo aprovado 
pela Decreto-Lei n.º 442/91, de 15/11, na redacção 
conferida pelo Decreto-Lei nº 6/96, de 31/01, e ao abrigo 
do disposto no Despacho de Delegação de Competências 
da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas n.º 
050/PRES/2011, de 6 de Janeiro, subdelego na Senhora 
Chefe de Divisão de Gestão de Habitação Social, 
Dra. Carla Maria Rodrigues Barra da Silva, as 
competências que me foram delegadas e que serão 
exercidas no âmbito da respectiva Divisão, com excepção 
do Sector de Estudos, Planeamento e Controlo, nos 
seguintes termos e limites: 
 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
124 25 de Janeiro de 2011 Ano XII - N.º 1 

 

1. Assinar correspondência e documentos de mero 
expediente, com excepção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 

 
2. Justificar faltas com excepção da situação provista no 

artigo 40.º, n.ºs 3 e 4 do Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, 
aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 09/09; 

 
3. Autorizar férias, em conformidade com os 

respectivos mapas e requerimentos apresentados 
pelos trabalhadores; 

 
4. Autorizar, previamente, a realização de trabalho 

extraordinário, dentro dos limites previstos nos 
artigos 160.º e 161.º da Lei n.º 59/2008, de 11/09, 
que aprova o Regime do Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas; 

 
5. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 

a aquisição e locação de bens e serviços até ao limite 
de 1.500€ (mil e quinhentos euros), bem como as 
demais competências, até esse limite, atribuídas ao 
órgão competente para a decisão de contratar 
previstas no Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01 e 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02/10, 
sempre com respeito pela disciplina de execução 
orçamental estabelecida nas alíneas d), e) e f) do 
ponto 2.3.4 do POCAL, aprovado pela Lei n.º 54-
A/99, de 22/02, alterada pela Lei n.º 162/99, de 
14/09, e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2/12, e 
em obediência ao estabelecido no artigo 16º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8/06, por aplicação do 
artº 14 n.º 1 al. f) do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 
29/01; 

 
6. Autorizar o pagamento das despesas que se 

contenham no limite referenciado no ponto 5, nos 
termos do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01 e alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02/10; 

 
7. A competência genérica de gestão e instrução de 

procedimentos e processos administrativos a cargo 
dos respectivos serviços, devendo tomar as medidas 
que visem acelerar a respectiva conclusão e a 
execução das decisões. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem, ao abrigo das disposições conjugadas dos 
artigos 65.º, n.º 5 por remissão do artigo 70.º, n.º 6, da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11/01 e 142.º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo aprovado pela Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15/11, na redacção conferida pelo 
Decreto-Lei nº 6/96, de 31/01, e bem assim, poderão ser 
revogados quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 

Poderá ainda, o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 14 de Janeiro de 2011. 
 

Por delegação de Competências da 
Sra. Presidente da Câmara, 

A Directora do Departamento de Habitação e Saúde 
 

(Alice Santos Silva) 
 
 
 

DESPACHO N.º 02/DHS/2011 
 

Assunto: Subdelegação de competências da Directora do 
Departamento de Habitação e Saúde na Chefe 
de Divisão de Construção e Reabilitação de 
Habitação – Arqt.ª Ana Feronha Martins 

 
Visando uma maior eficácia da gestão do Município, nos 
termos do artigo 70º, n.º 2, alíneas a), b) e g) da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11/01, art. 29º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 08/06, artigo 109º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29/01, alterado pelo Decreto-lei n,º 278/2009, de 02/10 e 
demais lei habilitante, conjugado com o artigos 35º, 36º e 
37º do Código de Procedimento Administrativo aprovado 
pela Decreto-Lei n.º 442/91, de 15/11, na redacção 
conferida pelo Decreto-Lei nº 6/96, de 31/01, e ao abrigo 
do disposto no Despacho de Delegação de Competências 
da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas n.º 
050/PRES/2011, de 6 de Janeiro, subdelego na Senhora 
Chefe de Divisão de Construção e Reabilitação de 
Habitação, Arq. Ana Feronha Martins, as 
competências que me foram delegadas e que serão 
exercidas no âmbito da respectiva Divisão, nos seguintes 
termos e limites: 
 
1. Assinar correspondência e documentos de mero 

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

 
2. Justificar faltas com excepção da situação provista no 

artigo 40.º, n.ºs 3 e 4 do Estatuto Disciplinar dos 
Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, 
aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 09/09; 
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3. Autorizar férias, em conformidade com os 
respectivos mapas e requerimentos apresentados 
pelos trabalhadores; 

 
4. Autorizar, previamente, a realização de trabalho 

extraordinário, dentro dos limites previstos nos 
artigos 160.º e 161.º da Lei n.º 59/2008, de 11/09, 
que aprova o Regime do Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas; 

 
5. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 

a aquisição e locação de bens e serviços até ao limite 
de 1.500€ (mil e quinhentos euros), bem como as 
demais competências, até esse limite, atribuídas ao 
órgão competente para a decisão de contratar 
previstas no Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01 e 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02/10, 
sempre com respeito pela disciplina de execução 
orçamental estabelecida nas alíneas d), e) e f) do 
ponto 2.3.4 do POCAL, aprovado pela Lei n.º 54-
A/99, de 22/02, alterada pela Lei n.º 162/99, de 
14/09, e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2/12, e 
em obediência ao estabelecido no artigo 16º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8/06, por aplicação do 
artº 14 n.º 1 al. f) do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 
29/01; 

 
6. Autorizar o pagamento das despesas que se 

contenham no limite referenciado no ponto 5, nos 
termos do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01 e alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02/10; 

 
7. A competência genérica de gestão e instrução de 

procedimentos e processos administrativos a cargo 
dos respectivos serviços, devendo tomar as medidas 
que visem acelerar a respectiva conclusão e a 
execução das decisões. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem, ao abrigo das disposições conjugadas dos 
artigos 65.º, n.º 5 por remissão do artigo 70.º, n.º 6, da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11/01 e 142.º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo aprovado pela Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15/11, na redacção conferida pelo 
Decreto-Lei nº 6/96, de 31/01, e bem assim, poderão ser 
revogados quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda, o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 

Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 14 de Janeiro de 2011. 

 
Por delegação de Competências da 

Sra. Presidente da Câmara, 
A Directora do Departamento de Habitação e Saúde 

 
(Alice Santos Silva) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/GPE/2011 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Coordenador 
de Gabinete de Planeamento Estratégico, 
Arquitecto José Pedro da Silva Pereira Moura de 
Mesquita no Coordenador da Equipa de 
Projecto de Reconversão Urbana de Áreas 
Críticas equiparado a Chefe de Divisao, 
Arquitecto Nuno Alexandre António Neves 

 
Considerando que; 
 
A delegação e a subdelegação de competências, 
constituem instrumentos privilegiados de gestão, cabendo 
aos titulares dos cargos de direcção a promoção da sua 
adopção, enquanto meios que propiciam a redução de 
circuitos de decisão e uma gestão mais célere e 
desburocratizada,  
 
Nestes termos, subdelego, no Coordenador da Equipa 
de Projecto de Reconversão Urbana de Áreas 
Críticas, Arquitecto Nuno Alexandre António Neves, 
as competências que me foram subdelegadas pelo 
Senhor Vereador Mário Máximo, no Despacho de 
Subdelegação de Competências n.º 3/VMM/2011, de 
10/01/2011, ao abrigo do disposto no artigo. 5.º do 
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 
7 de Junho, e Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, que adaptou à Administração Local o Estatuto 
do Pessoal Dirigente, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 
de Janeiro, e alterado pelas Leis n.º s 51/2005, de 30 de 
Agosto, e 64-A/2008, de 31 de Dezembro, conjugado 
com os artigos 36.º a 39.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 
31 de Janeiro, e Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
Janeiro, e que serão exercidas no âmbito da respectiva 
Equipa de Projecto, nos seguintes termos e limites: 
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1. Assinar documentos de mero expediente e 
correspondência, com excepção da dirigida a 
organismos ou entidades públicas;  

 
2. Autorizar o gozo e acumulação de férias, mediante os 

respectivos mapas e requerimento; 
 
3. Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, à 

excepção da situação prevista no artigo 40.º, n.º s 3 e 
4 do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que 
Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 
58/2008, de 09/09; 

 

4. Autorizar a realização de trabalho extraordinário, 
dentro das condições e limites previstos nos artigos 
160.º e 161.º da Lei n.º 59/2008, de 11/09, que 
aprova o Regime do Contrato de Trabalho em 
funções Públicas;  

 
5. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

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

 
6. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com 

a aquisição e locação de bens e serviços até ao limite 
de 1.500 € (mil e quinhentos euros), sempre com 
respeito pela disciplina de execução orçamental, 
estabelecida nas alíneas d), e) e 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 Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de 
Dezembro, e em obediência ao disposto no artigo 
16.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho em 
vigor, por força do artigo 14, n.º 1, alínea. f), do supra 
citado Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01; 

 
7. Autorizar o pagamento das despesas cuja contracção 

tenha autorizado até ao limite de 1.500 € (mil e 
quinhentos euros), nos termos do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29/01. 

 
As competências ora subdelegadas poderão ser revogadas 
a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem 
e, bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam susceptíveis de alterar a 
situação existente, enquanto o processo ou assunto não 
lhe for devolvido. 
 

Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente Despacho produz efeitos a 19 de Janeiro de 
2011. 
 
Odivelas, 19 de Janeiro de 2011 

 
Por Subdelegação de Competências, 

O Coordenador do Gabinete de Planeamento Estratégico 
 

(José Pedro S. P. Moura de Mesquita) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

VEREADOR HUGO MARTINS 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Hugo Martins, ao abrigo das competências subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através 
do Despacho n.º 43/PRES/2011, nos termos da Informação 
n.º Interno/2011/775, de 2011.01.19, referente ao período de 
3 a 14 de Janeiro de 2011: 
 
Departamento de Obras Municipais e Transportes 
 
DIEM – Divisão de Instalações e Equipamentos 
Municipais: 
 
EDOC/2010/67653 
Interno/2010/12971 de 2010/12/13 
Processo nº 1704/PO-DOMT 
Assunto: Proposta de Pagamento da Factura nº FCN10125733 
de 01/12/2010, referente à Assistência Técnica e Manutenção de 
Elevadores/Ascensores de Dezembro 2010 e Janeiro e Fevereiro 
de 2011 no valor de 337,26 € com Iva, do Elevador Otis 
NSQ862 instalado no Centro de Dia do Bairro de Santo Eloy na 
Freguesia da Pontinha. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo com o 
proposto. Ao DGFP/DF para efeitos de pagamento do 
montante mencionado”. 
Data de decisão: 13/01/2011 
 
EDOC/2010/67653 
Interno/2010/12975 de 2010/12/13 
Processo nº 1704/PO-DOMT 
Assunto: Proposta de Rescisão do Contrato de Manutenção do 
Elevador Otis NSQ862 instalado no Centro de Dia do Bairro de 
Santo Eloy na Freguesia da Pontinha. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo com o 
proposto, pelo que aprovo a rescisão do contrato mencionado e 
o envio do respectivo ofício para o efeito”. 
Data de decisão: 13/01/2011 
 
 
DTO – Divisão de Transportes e Oficinas: 
 
EDOC/2010/72131 
Interno/2010/13351 de 2010/12/29 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Aquisição de Pneus para a Viatura nº 2204 da Frota 
Municipal à Empresa Pneumacor, Lda. no valor de 1 281,68 € 
com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGFP/DA para os devidos efeitos”. 
Data de decisão: 05/01/2011 
 
EDOC/2011/323 
Interno/2011/35 de 2011/01/04 
Assunto: Proposta de Emissão de Cheque ao IMTT no valor de 
200 € para solicitação de Renovação de Certificados de 
Transporte Rodoviário de Passageiros Particular Internacional 

para os dois Autocarros da Frota Municipal com os nºs 2208 e 
2209. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Ao 
DGFP/DF para efeitos de cabimento, compromisso e emissão 
de Cheque conforme o exposto”. 
Data de decisão: 05/01/2011 
 
 
EDOC/2010/68873 
Interno/2011/306 de 2011/01/10 
Assunto: Proposta de Adjudicação, Cabimentação, 
Compromisso e Pagamento das Facturas nºs 226/10/00001053, 
226/10/00001058 e 226/10/00001060 à Empresa Cima, S.A. no 
valor de 235,05 € com Iva, referente à Inspecção Periódica e 
Extraordinária da Viatura nº 2208 e Inspecção Extraordinária na 
Viatura nº 2209 (Autocarros) da Frota Municipal. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “De acordo. Adjudique-se 
em conformidade. Ao DGFP/DF para efeitos de cabimento, 
compromisso e pagamento das facturas mencionadas”. 
Data de decisão: 11/01/2011 
 
EDOC/2010/71883 
Interno/2010/13325 de 2010/12/28 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Aquisição de diversas Peças para a Viatura nº 1604 da Frota 
Municipal à Empresa Simopeças, Lda. no valor de 181,16 € com 
Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Autorizo. Ao DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 13/01/2011 
 
EDOC/2010/71893 
Interno/2010/13326 de 2010/12/28 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento urgente para a 
Reparação de forro de banco na Viatura nº 1709 da 
Frota Municipal à Empresa Pedro M. M. Monteiro no valor de 
72,60 € com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Autorizo. Ao DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 13/01/2011 
 
EDOC/2010/71903 
Interno/2010/13327 de 2010/12/28 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento urgente para a 
Reparação de avarias na Viatura nº 2371 da Frota 
Municipal à Empresa Carvalho, Branco & Lopes, Lda. no valor 
de 194,42 € com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Autorizo. Ao DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 13/01/2011 
 
EDOC/2010/72136 
Interno/2010/13352 de 2010/12/29 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Reparação de motor Honda da máquina de fresar 
municipal adstrita à DOMT/DIEU à Empresa Simopeças, 
Lda. no valor de 255,31 € com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Autorizo. Ao DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 13/01/2011 
 
EDOC/2010/72145 
Interno/2010/13353 de 2010/12/29 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Aquisição de peças para a Viatura nº 2702 da Frota 
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Municipal à Empresa Simopeças, Lda. no valor de 145,20 € com 
Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Autorizo. Ao DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 13/01/2011 
 
EDOC/2010/72156 
Interno/2010/13354 de 2010/12/29 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Aquisição de peças para a Viatura nº 2003 da Frota 
Municipal à Empresa Simopeças, Lda. no valor de 111,93 € com 
Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Autorizo. Ao DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 13/01/2011 
 
EDOC/2010/72373 
Interno/2010/13389 de 2010/12/30 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento urgente para a 
Reparação de avaria na Viatura nº 2204 da Frota 
Municipal à Empresa Pedro M. M. Monteiro no valor de 42,35 
€ com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Autorizo. Ao DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 13/01/2011 
  
EDOC/2010/72377 
Interno/2010/13390 de 2010/12/30 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Aquisição de uma capa para volante para a Viatura nº 
2006 à Empresa Simopeças, Lda. no valor de 16,70 € com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Autorizo. Ao DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 13/01/2011 
 
EDOC/2010/72380 
Interno/2010/13392 de 2010/12/30 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Reparação de avaria na Viatura nº 2006 da Frota 
Municipal à Empresa Pedro M. M. Monteiro no valor de 72,60 
€ com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Autorizo. Ao DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 13/01/2011 
 
EDOC/2010/71112 
Interno/2010/13260 de 2010/12/22 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Aquisição de óleo para as Viaturas da Frota Municipal à 
Empresa Simopeças, Lda. no valor de 1 694,00 € com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Autorizo. Ao DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 14/01/2011 
 
EDOC/2010/72384 
Interno/2010/13394 de 2010/12/30 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Aquisição de 2 Amortecedores traseiros para a Viatura nº 2005 
da Frota Municipal à Empresa Simopeças, Lda. no valor de 
174,85 € com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Autorizo. Ao DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 14/01/2011 
 
EDOC/2010/72395 
Interno/2010/13397 de 2010/12/30 

Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a Revisão 
Geral e Diversas Reparações na Viatura nº 2204 da 
Frota Municipal à Empresa Simopeças, Lda. no valor de 2 
230,06 € com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Autorizo. Ao DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 14/01/2011 
 
EDOC/2010/72397 
Interno/2010/13398 de 2010/12/30 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Aferição de Tacógrafos nas Viaturas nºs 2208 e 2209 da 
Frota Municipal à Empresa Tecniamper, Lda. no valor de 
356,59 € com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Autorizo. Ao DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 14/01/2011 
 
EDOC/2010/72409 
Interno/2010/13399 de 2010/12/30 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Aquisição de diversas Peças para a Viatura nº 2207 da 
Frota Municipal à Empresa Simopeças, Lda. no valor de 307,95 
€ com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Autorizo. Ao DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 14/01/2011 
EDOC/2010/72407 
Interno/2010/13400 de 2010/12/30 
 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Reparação de Ar Condicionado na Viatura nº 2206 e de 
Sistema de Microfone na Viatura nº 2208 da Frota 
Municipal à Empresa Tecniamper, Lda. no valor de 416,45 € 
com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Autorizo. Ao DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 14/01/2011 
 
EDOC/2010/72421 
Interno/2010/13402 de 2010/12/30 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para 
Reparações diversas na Viatura nº 2207 da Frota 
Municipal à Empresa Tecniamper, Lda. no valor de 717,25 € 
com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Autorizo. Ao DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 14/01/2011 
 
EDOC/2011/1153 
Interno/2011/167 de 2011/01/06 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento urgente para a 
Aquisição de Peças para a Viatura nº 1601 da Frota 
Municipal à Empresa Simopeças, Lda. no valor de 280,75 € com 
Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Autorizo. Ao DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 14/01/2011 
 
EDOC/2011/1165 
Interno/2011/181 de 2011/01/06 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Reparação de avarias na Viatura nº 2701 da Frota 
Municipal à Empresa Simopeças, Lda. no valor de 1 289,04 € 
com Iva. 
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Decisão do Vereador Hugo Martins: “Autorizo. Ao DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 14/01/2011 
 
EDOC/2011/1176 
Interno/2011/184 de 2011/01/06 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Aquisição de pneus para a Viatura nº 2007 da Frota 
Municipal à Empresa Pneumacor, Lda. no valor de 483,56 € 
com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Autorizo. Ao DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 14/01/2011 
 
EDOC/2011/1276 
Interno/2011/200 de 2011/01/06 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento urgente para a 
Aquisição de diversas Peças para Viaturas da Frota 
Municipal à Empresa Simopeças, Lda. no valor de 1 239,15 € 
com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Autorizo. Ao DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 14/01/2011 
 
EDOC/2011/1283 
Interno/2011/202 de 2011/01/06 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para 
Aquisição de peça para a Viatura nº 1706 da Frota 
Municipal à Empresa Simopeças, Lda. no valor de 22,41 € com 
Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Autorizo. Ao DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 14/01/2011  
 
EDOC/2011/1309 
Interno/2011/204 de 2011/01/06 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Reparação de avarias na Viatura nº 3101 da Frota 
Municipal à Empresa Astel, SA. no valor de 679,71 € com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Autorizo. Ao DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 14/01/2011  
 
EDOC/2011/1393 
Interno/2011/211 de 2011/01/07 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Aquisição de Peças para a Viatura nº 1406 da Frota 
Municipal à Empresa Simopeças, Lda. no valor de 165,50 € com 
Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Autorizo. Ao DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 14/01/2011  
 
EDOC/2011/1411 
Interno/2011/214 de 2011/01/07 
Assunto: Proposta de Abertura de Procedimento para a 
Montagem de limitador de velocidade na Viatura nº 
2204 da Frota Municipal à Empresa Tecniamper, Lda. no 
valor de 1 617,53 € com Iva. 
Decisão do Vereador Hugo Martins: “Autorizo. Ao DGFP/DA 
para o devido procedimento”. 
Data de decisão: 14/01/2011  

 
 
 
 

 

VEREADOR MÁRIO MÁXIMO 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Mário 
Máximo, ao abrigo das competências delegadas pela Presidente 
de Câmara Municipal de Odivelas, nos termos da Informação n.º 
781, de 2011.01.19, referente ao período de 30 de Dezembro de 
2010 a 19 de Janeiro de 2011: 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Delegação de Competências 
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
EDOC/2010/65043 
Assunto: Licenciam/2010/752 - de: Tempo Amigo, Lda (Tempo 
Amigo, Lda)   
e-atendimento de Licenciamentos / 6018/OP - Pedido de 
Horário de Funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Com a minha concordância com o horário de funcionamento 
proposto.  
13-01-2011 
 
EDOC/2010/40743 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 2864/OCP - 
pedido de horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Com a minha concordância com o horário de funcionamento 
proposto.  
13-01-2011 
 
EDOC/2010/57623 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / pedido de horário 
de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Com a minha concordância com o horário de funcionamento 
proposto. 
13-01-2011 
 
EDOC/2010/64642 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horário 
de Funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Com a minha concordância com o horário de funcionamento  
13-01-2011 
 
EDOC/2010/65854 
Assunto: JM - Shoes and Keys Unipessoal Lda   
e-atendimento de Licenciamentos / 2672/OP - pedido de 
horário de funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Com a minha concordância com o horário de funcionamento 
proposto. 
13-01-2011 
 
EDOC/2010/72114 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horario 
de Funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
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Com a minha concordância com o horário de funcionamento 
proposto. 
13-01-2011  
 
EDOC/2010/67721 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de Horario 
de Funcionamento 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Com a minha concordância com o horário de funcionamento 
proposto. 
13-01-2011 
 
EDOC/2010/42874 
Assunto: 548/ODV/06 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Considerando a manutenção da inércia processual por causa 
imputável à requerente e o facto de a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permitir que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
18-01-2011 
 
EDOC/2010/43049 
Assunto: 172/ODV/02 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Considerando a inércia processual imputável à requerente e que 
a inexistência de impulso processual por parte desta não permite 
que o processo prossiga, declaro deserto o presente 
procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
18-01-2011 
 
 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Mário Máximo, ao abrigo das competências subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, nos 
termos da Informação n.º 780, de 2011.01.19, referente ao 
período de 30 Dezembro de 2010 a 19 de Janeiro de 2011: 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Subdelegação de Competências 
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
EDOC/2010/66355 
Assunto: Auto táxis José de Carvalho (Auto táxis José de 
Carvalho) e-atendimento de Licenciamentos / Táxis - Licença de 
Táxi 13/2003 - troca de veículo 
Despacho: 
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se o pedido de averbamento à licença de Táxi n.º 
13/2003, condicionado ao pagamento da taxa devida. 
11-01-2011 
 
 
 

EDOC/2010/62741 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / proc 48 pedido de 
renovação de cartão de vendedor ambulante 
Despacho:  
Ao Sr. DDAJG, 
Defere-se a renovação do cartão de venda ambulante, 
condicionada ao pagamento da taxa identificada. 
13-01-2011 
 
EDOC/2010/72193 
Assunto: Processo n.º REST/2010/14 - Estabelecimento de 
Bebidas sito na Rua de Santo Eloy, n.º 30 A - Pontinha 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG,  
Concordo. 
Aprovo o alvará de autorização de utilização n.º 16/2010, que 
segue assinado. 
18-01-2011 
 
EDOC/2010/53569 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 44/OD/97Junção 
de Elementos 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Considero válida a declaração prévia para efeitos de mudança do 
titular da exploração; 
Concordo com o horário de funcionamento; 
Notifique-se os proprietários, dando-se conhecimento da 
alteração; 
Seguem ofícios, na versão anexa à etapa 16, assinados. 
18-01-2011 
 

 
 
 

APROVISIONAMENTO 
 

 
 
Decisões tomadas pela Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas e pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, nos termos da Informação n.º Interno/2011/160, de 
2011.01.06, referente ao período de 5 de Novembro a 30 de 
Dezembro de 2010:  
 
Despachos exarados pela Sra. Presidente da CMO: 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de Seguro de 
Acidentes Pessoais para Trabalhadores do IEFP, à empresa 
“Global Seguros”, pelo valor de € 1.398,32 (Mil trezentos e 
noventa e oito euros e trinta e dois cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/11607 de 
2010/11/03 – Processo 889/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/05 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de reparação de impressora, à empresa “HP Portugal, 
Lda.”, pelo valor de € 276,63 (Duzentos e setenta e seis euros e 
sessenta e três cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/11572 de 2010/11/02 – Processo 
888/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
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Data de despacho: 2010/11/05 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diversas 
peças para as viaturas da Frota Municipal, à empresa “Glaxcar”, 
pelo valor de € 1.166,04 (Mil cento e sessenta e seis euros e 
quatro cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/11587 de 2010/11/03 – Processo 885/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/05 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de diversas viaturas da Frota Municipal, à 
empresa “Carvalho Branco e Lopes, Lda.”, pelo valor de € 69,69 
(Sessenta e nove euros e sessenta e nove cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/11590 de 
2010/11/03 – Processo 887/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/05 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de DVD e Fita-
cola, às empresas “NOVABIT – Informática Unipessoal, Lda. e 
OHM Técnica – Reparações de Marcas, Lda.”, pelo valor de € 
205,50 (Duzentos e cinco euros e cinquenta cêntimos) e € 45,00 
(Quarenta e cinco euros) respectivamente, nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/11415 de 
2010/10/27 – Processo 874/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/05 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
equipamento e mobiliário escolar – Unidade de Apoio à 
Multideficiência na EB1/JI Quinta da Condensa, à empresa 
“Areal Editores, SA ”, pelo valor de € 2.019,58 (Dois mil e 
dezanove euros e cinquenta e oito cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/11465 de 
2010/10/28 – Processo 867/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/05 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de um foco e lâmpada de luz da esplanada 
do Centro de Exposições, à empresa “Carceluz”, pelo valor de € 
60,00 (Sessenta euros), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2010/11469 de 2010/10/28 – Processo 445/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/05 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de Impressora da Divisão do Plano do 
Director Municipal, à empresa “HP”, pelo valor de € 259,09 
(Duzentos e cinquenta e nove euros e nove cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/11706 
de 2010/11/05 – Processo 898/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/09 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação da UPS, à empresa “APC Portugal”, pelo 
valor de € 2.307,86 (Dois mil trezentos e sete euros e oitenta e 
seis cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/11688 de 2010/11/05 – Processo 897/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/09 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de pastas para 
processos, à empresa “Calbergráfica – Artes Gráficas, Lda.”, 
pelo valor de € 135,00 (Cento e trinta e cinco euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/11752 de 
2010/11/05 – Processo 895/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/09 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material desportivo no âmbito da iniciativa “Clube do 
Movimento na Vertente Sul”, à empresa “Casa Senna, Lda.”, 
pelo valor de € 837,70 (Oitocentos e trinta e sete euros e setenta 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/11737 de 2010/11/05 – Processo 902/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/09 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de fornecimento e montagem para intervir nas várias 
instalações, à empresa “Caixivários, Lda.”, pelo valor de € 750,00 
(Setecentos e cinquenta euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/11661 de 2010/11/04 – Processo 
896/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/09 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de elaboração de projecto de embalagem, à 
empresa “Esfera Intangível, Lda.”, pelo valor de € 2.500,00 
(Dois mil quinhentos euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/11641 de 2010/11/04 – Processo 
814/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/09 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de manutenção da Fonte Luminosa Codivel, à empresa 
“GHESA, SA”, pelo valor de € 9.949,72 (Nove mil novecentos e 
quarenta e nove euros e setenta e dois cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/11623 de 
2010/11/03 – Processo 816/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/09 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de refeições no âmbito do rastreio audiologico, à 
empresa “ICA, SA”, pelo valor de € 182,28 (Cento e oitenta e 
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dois euros e vinte e oito cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/11752 de 2010/11/05 – Processo 
904/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/08 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de Limpeza Semanal para o Pinhal da Paiã, à empresa 
“IPODEC, Lda.”, pelo valor de € 5.600,00 (Cinco mil e 
seiscentos euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/11534 de 2010/11/02 – Processo 323/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, conforme proposto. Ao DGAF, para os devidos 
procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/09 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de capas de 
processos em cartolina, à empresa “Orligrafe”, pelo valor de € 
555,00 (Quinhentos e cinquenta e cinco euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/11883 de 
2010/11/09 – Processo 914/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de implementação do programa “Crescer a Brincar – 
Investir nas Gerações” e Pré: Programa de Competências para a 
Vertente Sul, à ”Associação Prevenir”, pelo valor de € 25.653,86 
(Vinte e cinco mil e seiscentos e cinquenta e três euros e oitenta 
e seis cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/11803 de 2010/11/08 – Processo 840/2009. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para publicação de anúncios, à 
“Imprensa Nacional Casa da Moeda”, pelo valor de € 418,80 
(Quatrocentos e dezoito euros e oitenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/11811de 
2010/11/08 – Processo 908/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, conforme proposto. Ao DGAF, para os devidos 
efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro 
multirriscos para a Exposição “D. Dinis e as Artes de Paz e 
Guerra”, à empresa “Global Seguros, SA”, pelo valor de € 58,00 
(Cinquenta e oito euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/11799 de 2010/11/08 – Processo 
907/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para várias reparações no Parque Infantil, à empresa 
“Trinox”, pelo valor de € 380,80 (Trezentos e oitenta euros e 
oitenta cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/11538 de 2010/11/02 – Processo 882/2010. 

Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de autorização 
de usufruto de Direitos de Autor para o 12º Aniversario do 
Município de Odivelas, à empresa “Spautores – Sociedade 
Portuguesa de Autores” pelo valor de € 187,20 (Cento e oitenta 
e sete euros e vinte cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/11810 de 2010/11/08 – Processo 
909/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/11 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços para a realização de um relatório técnico de 
caracterização e de diagnóstico das infra-estruturas de água e 
saneamento e de estudos de viabilidade técnico, à empresa 
”Proengel”, pelo valor de € 74.200,00 (Setenta e quatro mil e 
duzentos euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/11915 de 2010/11/09 – Processo 701/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de fornecimento e montagem de vinil para colocação 
em portas de vidro, à empresa ”Fantoffice ”, pelo valor de € 
1.128,00 (Mil cento e vinte e oito euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/11879 de 
2010/11/09 – Processo 900/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para publicação de anúncios, à 
“Imprensa Nacional Casa da Moeda”, pelo valor de € 781,05 
(Setecentos e oitenta e um euros e cinco cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/11857 de 
2010/11/09 – Processo 913/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, conforme proposto. Ao DGAF, para os devidos 
efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de artigos de 
consumo clínico para o Gabinete de Medicina Ocupacional, à 
empresa “WTEC – Equip. Ind. Lab. E Hospitalar, Lda.” pelo 
valor de € 40,62 (Quarenta euros e sessenta e dois cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/11697 
de 2010/11/05 – Processo 894/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para publicação de anúncios 
em Jornal Nacional, à “Global Notícias (DN)”, pelo valor de € 
258,74 (Duzentos e cinquenta e oito euros e setenta e quatro 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/11865 de 2010/11/09 – Processo 912/2010. 
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Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro para 
a Exposição Colectiva COA “Afinal, a melhor maneira de viajar 
é sentir”, à empresa “Global Seguros”, pelo valor de € 26,00 
(Vinte e seis euros), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2010/11885 de 2010/11/09 – Processo 921/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de fardamento, 
à empresa “Vítor Xavier” pelo valor de € 243,10 (Duzentos e 
quarenta e três euros e dez cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2010/11820 de 2010/11/08 – 
Processo 910/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de Portas Espelhadas do Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, à empresa “Caixivários, Lda.”, pelo valor de 
€ 629,20 (Seiscentos e vinte e nove euros e vinte cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/11867 
de 2010/11/09 – Processo 919/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação da embraiagem da viatura da Frota 
Municipal, à empresa “Auto José Dias dos Santos, Lda.”, pelo 
valor de € 780,92 (Setecentos e oitenta euros e noventa e dois 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/11846 de 2010/11/08 – Processo 911/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de produto 
acelerador de decomposição, à empresa “AMBSOTEN” pelo 
valor de € 3.939,00 (Três mil novecentos e trinta e nove euros), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/11895 de 2010/11/10 – Processo 922/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de armário de 
1º Socorros para EB1/JI Eça de Queiroz e EB1/JI Porto 
Pinheiro, à empresa “Kaiser Kraft” pelo valor de € 206,00 
(Duzentos e seis euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/11925 de 2010/11/10 – Processo 
924/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/12 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de assentamento de pavimento vinílico e respectivos 
rodapés, à empresa “PAVISEMPRE”, pelo valor de € 1.564,77 
(Mil quinhentos e sessenta e quatro euros e setenta e sete 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/11907 de 2010/11/10 – Processo 923/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de fornecimento de gás para Instalações do Cemitério 
Municipal, à empresa “Marques Raso Lda.”, pelo valor de € 
84,00 (Oitenta e quatro euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/11894 de 2010/11/10 – Processo 
899/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de placas para 
identificação de celas no CORACO, à empresa “Serigrafia 
Industrial de Loures, Lda.”, pelo valor de € 188,02 (Cento e 
oitenta e oito euros e dois cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2010/11484 de 2010/11/08 – 
Processo 920/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de viatura da Frota Municipal, à empresa 
“Carvalho Branco e Lopes”, pelo valor de € 623,49 (Seiscentos e 
vinte e três euros e quarenta e nove cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/11855 de 
2010/11/09 – Processo 917/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/12 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de Catering Coffe Break no âmbito da Iniciativa “As 
Mulheres e a República”, à “Malaposta”, pelo valor de € 66,12 
(Sessenta e seis euros e doze cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2010/11976 de 2010/11/11 – 
Processo 925/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/15 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de placas em 
PVC para colocação no Parque de Estacionamento Egas Moniz, 
à empresa “Zolde – Projectos Construção, Lda.”, pelo valor de € 
604,00 (Seiscentos e quatro euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/11837 de 2010/11/08 – Processo 
918/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/15 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de viatura da Frota Municipal, à empresa 
“SegurAudio Lda.”, pelo valor de € 577,58 (Quinhentos e 
setenta e sete euros e cinquenta e oito cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/11835 de 
2010/11/08 – Processo 916/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/15 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de materiais 
para reparação, à empresa “João, Victor e Ligeiro”, pelo valor de 
€ 383,74 (Trezentos e oitenta e três euros e setenta e quatro 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/11770 de 2010/11/05 – Processo 905/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/15 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para publicação de anúncio 
em Diário da República, à “Imprensa Nacional Casa da Moeda”, 
pelo valor de € 381,24 (Trezentos e oitenta e um euros e vinte e 
quatro cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/12085 de 2010/11/15 – Processo 936/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo conforme proposto. Ao DGAF, para os devidos 
procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/17 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 2 
computadores portáteis e ratos, à empresa “CPCIS”, pelo valor 
de € 1.510,76 (Mil quinhentos e dez euros e setenta e seis 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/11984 de 2010/11/11 – Processo 927/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, conforme proposto. Ao DGAF, para os devidos 
procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/17 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de garrafas de 
água para diversas iniciativas, à empresa “Família XL, Lda.”, pelo 
valor de € 13,13 (Treze euros e treze cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/11978 de 
2010/11/11 – Processo 926/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/17 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de abate e/ou poda de 20 árvores, localizadas em 
diferentes zonas do Concelho de Odivelas, à empresa 
“Arbocare”, pelo valor de € 3.500,00 (Três mil e quinhentos 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/11986 de 2010/11/11 – Processo 842/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/17 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de areia 
amarela para o Cemitério de Odivelas, à empresa “Somacota”, 
pelo valor de € 3.672,00 (Três mil seiscentos e setenta e dois 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/12029 de 2010/11/12 – Processo 931/2010. 

Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/17 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de software 
para gestão da Frota Municipal, à empresa “Cartrack, S.A”, pelo 
valor de € 17.693,00 (Dezassete mil seiscentos e noventa e três 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/11504 de 2010/10/29 – Processo 696/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/10/29 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de assistência técnica às fotocopiadoras instaladas nos 
estabelecimentos de ensino, à empresa “Reproeste – 
Equipamentos de Escritório, Lda.”, pelo valor de € 11.081,28 
(Onze mil e oitenta e um euros e vinte e oito cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/12018 
de 2010/11/12 – Processo 822/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/17 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de livro para 
registo dos agraciados com medalhas Municipais, ao 
encadernador “Ilídio Maria Francisco António”, pelo valor de € 
30,00 (Trinta euros), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2010/12136 de 2010/11/16 – Processo 939/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/18 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para publicação de aviso em 
Jornal de Expansão Nacional, à empresa “Global de Notícias - 
Diário de Notícias”, pelo valor de € 129,37 (Cento e vinte e nove 
euros e trinta e sete cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/12145 de 2010/11/16 – Processo 
940/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/18 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
equipamento informático, à empresa “Compudata, Lda.”, pelo 
valor de € 4.989,51 (Quatro mil novecentos e oitenta e nove 
euros e cinquenta e um euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/12165 de 2010/11/16 – Processo 
891/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/18 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para alteração de divisórias, à empresa “Tecnitectos”, 
pelo valor de € 900,88 (Novecentos euros e oitenta e oito 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/12133 de 2010/11/16 – Processo 937/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
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Data de despacho: 2010/11/18 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
para a Brigada de Sinalização, à empresa “Pedro e Paulo Lda.”, 
pelo valor de € 292,00 (Duzentos e noventa e dois euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/12075 
de 2010/11/15 – Processo 934/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/18 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
para a Brigada de Sinalização (Ti Saloia), à empresa “Ti Saloia – 
Comércio de Combustível Líquida e Estação de Serviço Auto”, 
pelo valor de € 4,55 (Quatro euros e cinquenta e cinco 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/12086 de 2010/11/15 – Processo 935/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/18 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de manutenção da Plataforma Elevatória da Casa da 
Juventude, à empresa “Alartécnica”, pelo valor de € 280,64 
(Duzentos e oitenta euros e sessenta e quatro cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/12149 
de 2010/11/16 – Processo 901/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/23 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de assistência técnica de gás nos refeitórios escolares, à 
empresa “Marques Raso”, pelo valor de € 2.000,00 (Dois mil 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/12069 de 2010/11/15 – Processo 933/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/22 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de vacinas para 
o Consultório Veterinário Municipal, à empresa “Merial 
Portuguesa”, pelo valor de € 774,78 (Setecentos e setenta e 
quatro euros e setenta e oito cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2010/12201 de 2010/11/17 – 
Processo 945/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/23 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de gás butano 
para as Escolas EB1/JI Eça de Queirós e Vale Grande, às 
empresas “Marques Raso e Eléctricos Anale, Lda.”, pelo valor de 
€ 3.120,00 (Três mil cento e vinte euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/12064 de 
2010/11/15 – Processo 932/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, conforme proposto. Ao DGAF, para os devidos 
procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/23 
 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço para colocação de placa de chamadas comuns aos 
exteriores, à empresa “Elevabrantes”, pelo valor de € 210,00 
(Duzentos e dez euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/12213 de 2010/11/17 – Processo 
903/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/22 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
desportivo para o Programa da Actividade Física e do Desporto 
nas Escolas do Concelho de Odivelas, à empresa “Casa Senna”, 
pelo valor de € 1.120,00 (Mil cento e vinte euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/12215 de 
2010/11/17 – Processo 943/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/22 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de Seguro de 
Acidentes Pessoais para trabalhadores do IEFP, à empresa 
“Global Seguros – João Manuel Cruz Bernardino”, pelo valor de 
€ 1.149,43 (Mil cento e quarenta e nove euros e quarenta e três 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/12100 de 2010/11/15 – Processo 889/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/22 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de cartões para 
o Parque de Estacionamento Egas Moniz, à empresa “Global 
ID”, pelo valor de € 100,00 (Cem euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/12226 de 
2010/11/17 – Processo 948/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/22 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de Auditoria para o Processo de Acreditação do 
Laboratório de Acústica da Câmara Municipal de Odivelas, à 
empresa “Relacre”, pelo valor de € 600,00 (Seiscentos euros), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/12218 de 2010/11/17 – Processo 947/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/23 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de Vigilância Humana para o Pavilhão Multiusos de 
Odivelas, à empresa “Fénix Security Group, SA”, pelo valor de € 
3.846,00 (Três mil oitocentos e quarenta e seis euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/12390 
de 2010/11/24 – Processo 952/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/24 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de Calibração Sonómetro da Câmara Municipal de 
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Odivelas, à empresa “ISQ – Instituto de Soldadura Qualidade”, 
pelo valor de € 457,49 Quatrocentos e cinquenta e sete euros e 
quarenta e nove cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/12259 de 2010/11/18 – Processo 
949/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/25 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de troféus e 
medalhas para o IV Torneio de Futsal do Serviço de Finanças de 
Odivelas, à empresa “Sport Cups”, pelo valor de € 555,00 
(Quinhentos e cinquenta e cinco euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/12309 de 
2010/11/22 – Processo 956/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/25 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de materiais e 
equipamentos de limpeza, às empresas “Álvaro Henriques e 
Filhos, Lda., Danifer – Higiene Industrial, Lda. e Higiene Plus – 
Produtos e Materiais de Higiene e Limpeza, Lda.”, pelo valor de 
€ 266,17 (Duzentos e sessenta e seis euros e dezassete cêntimos), 
€ 24,70 (Vinte e quatro euros e setenta cêntimos) e € 2,08 (Dois 
euros e oito cêntimos) respectivamente, nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/12316 de 
2010/11/22 – Processo 955/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/25 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de senhas de 
refeição, à empresa “Gráfica Celinor, Lda.”, pelo valor de € 
2.450,00 (Dois mil quatrocentos e cinquenta euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/12353 de 
2010/11/23 – Processo 950/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/25 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de viaturas da Frota Municipal, à empresa 
“Pneumacor”, pelo valor de € 65,00 (Sessenta e cinco euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/12347 
de 2010/11/13 – Processo 963/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/25 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de assistência técnica para o Fax instalado na EB1 
Antonio Maria Bravo, à empresa “Canon Portugal”, pelo valor 
de € 78,94 (Setenta e oito euros e noventa e quatro cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/12284 de 2010/11/22 – Processo 367/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/25 
 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
eléctrico diverso para várias reparações, à empresa “Elpor”, pelo 
valor de € 269,87 (Duzentos e sessenta e nove euros e oitenta e 
sete cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/12290 de 2010/11/22 – Processo 951/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de viatura da Frota Municipal, à empresa 
“Carvalho Branco e Lopes”, pelo valor de € 118,51 (Cento e 
dezoito euros e cinquenta e um cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/12355 de 
2010/11/24 – Processo 962/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de viatura da Frota Municipal, à empresa 
“Staurauto Simões, Lda.”, pelo valor de € 1.406,94 (Mil 
quatrocentos e seis euros e noventa e quatro cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/12383 
de 2010/11/24 – Processo 961/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de sementes de 
relva, à empresa “Coelho Pereira Lda.”, pelo valor de € 1.839,90 
(Mil oitocentos e trinta e nove euros e noventa cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/12319 
de 2010/11/22 – Processo 954/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de assistência técnica e manutenção do sistema AVAC 
instalado no CORACO, à empresa “OSF Herdeiros”, pelo valor 
de € 495,00 (Quatrocentos e noventa e cinco euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/12187 de 
2010/11/17 – Processo 944/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, conforme proposto. Ao DGAF, para os devidos 
procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/22 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de capas de 
processos em cartolina, à empresa “Orligrafe”, pelo valor de € 
556,00 (Quinhentos e cinquenta e seis euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/12369 de 
2010/11/24 – Processo 970/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças para 
viaturas da Frota Municipal, à empresa “Simopeças”, pelo valor 
de € 93,45 (Noventa e três euros e quarenta e cinco cêntimos), 
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nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/12375 de 2010/11/24 – Processo 965/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de viatura da Frota Municipal, à empresa 
“Carvalho Branco e Lopes, Lda.”, pelo valor de € 623,49 
(Seiscentos e vinte e três euros e quarenta e nove cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/12381 
de 2010/11/24 – Processo 967/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de viatura da Frota Municipal, à empresa 
“Carvalho Branco e Lopes, Lda.”, pelo valor de € 675,68 
(Seiscentos e setenta e cinco euros e sessenta e oito cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/12386 de 2010/11/24 – Processo 966/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de forro na viatura da Frota Municipal, à 
empresa “Pedro Miguel Marino Monteiro”, pelo valor de € 
400,00 (Quatrocentos euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/12377 de 2010/11/24 – Processo 
958/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de Seguro de 
Acidentes Pessoais para trabalhadores do IEFP, à empresa 
“Global Seguros – João Manuel Cruz Bernardino”, pelo valor de 
€ 659,11 (Seiscentos e cinquenta e nove euros e onze cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/12382 de 2010/11/24 – Processo 973/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de Seguro de 
Acidentes Pessoais para trabalhadores com contrato Emprego – 
Inserção, à empresa “João Bernardino – Global”, pelo valor de € 
296,74 (Duzentos e noventa e seis euros e setenta e quatro 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/12380 de 2010/11/24 – Processo 968/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diversas 
peças para as viaturas da Frota Municipal, à empresa 
“Simopeças”, pelo valor de € 650,06 (Seiscentos e cinquenta 
euros e seis cêntimos), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2010/12374 de 2010/11/24 – Processo 964/2010. 

Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de placas 
publicitárias permanentes a colocar nas escolas EB1/JI do Olival 
Basto e EB1/JI do Vale Grande, à empresa “Planimagem, Lda.”, 
pelo valor de   € 420,00 (Quatrocentos e vinte euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/12394 
de 2010/11/25 – Processo 960/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para publicação de anúncio 
em Diário da Republica para Concurso Público, à “Imprensa 
Nacional Casa da Moeda”, pelo valor de € 499,26 (Quatrocentos 
e noventa e nove euros e vinte e seis cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/12428 de 
2010/11/25 – Processo 978/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo conforme proposto. Ao DGAF, para os devidos 
procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/26 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de pneus para 
viaturas da Frota Municipal, à empresa “Justino Gomes Bessa e 
Filhos, Lda.”, pelo valor de € 4.544,32 (Quatro mil quinhentos e 
quarenta e quatro euros e trinta e dois cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/12437 de 
2010/11/25 – Processo 875/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/30 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de Seguro de 
Acidentes Pessoais para iniciativa de Natal 2010, à empresa 
“Global, SA”, pelo valor de € 30,00 (Trinta euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/12399 de 
2010/11/25 – Processo 974/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/30 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação do Parque Infantil da Póvoa de Santo 
Adrião, à empresa “Caixivários”, pelo valor de € 1.600,00 (Mil e 
seiscentos euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/12507 de 2010/11/26 – Processo 985/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/11/30 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para publicação de anúncio 
em Diário da República relativo à classificação de imóvel de 
interesse Municipal, à “Imprensa Nacional Casa da Moeda”, pelo 
valor de € 31,49 (Trinta e um euros e quarenta e nove cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/12504 de 2010/11/26 – Processo 984/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
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Data de despacho: 2010/11/30 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças para 
viatura da Frota Municipal, à empresa “Simopeças, Lda.”, pelo 
valor de € 14,85 (Catorze euros e oitenta e cinco cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/12819 
de 2010/12/07 – Processo 1006/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo. Ao DGAF/DF para efeitos nos termos dos 
procedimentos propostos”. 
Data de despacho: 2010/12/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para prestação de serviços de 
publicação de aviso em Jornal, à empresa “Control Investe”, 
pelo valor de € 129,37 (Cento e vinte e nove euros e trinta e sete 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/12791 de 2010/12/07 – Processo 1004/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo. Ao DGAF/DF para efeitos nos termos dos 
procedimentos propostos”. 
Data de despacho: 2010/12/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para publicação de aviso em 
Diário da República, à “Imprensa Nacional Casa da Moeda”, 
pelo valor de € 330,62 (Trezentos e trinta euros e sessenta e dois 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/12786 de 2010/12/07 – Processo 1000/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo. Ao DGAF/DF para efeitos nos termos dos 
procedimentos propostos”. 
Data de despacho: 2010/12/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de fornecimento de Gás Butano e Propano para as 
Escolas EB1/JI Eça de Queirós e EB1/JI do Vale Grande, às 
empresas “Anale, Lda. e Marques Raso”, pelo valor de € 228,00 
(duzentos e vinte e oito euros) e € 200,20 (duzentos euros e 
vinte cêntimos) respectivamente, nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/12838 de 2010/12/07 – Processo 
932/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo e aprovo nos termos dos procedimentos propostos. 
Ao DGAF/DF para efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/10 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de extintores 
para colocação em viatura da Frota Municipal, à empresa 
“Novincêndio, Unipessoal, Lda.”, pelo valor de € 77,00 (Setenta 
e sete euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/12881 de 2010/12/10 – Processo 1010/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de assistência técnica e manutenção do sistema AVAC 
instalado no CORACO, à empresa “OSF, Lda.”, pelo valor de € 
648,00 (Seiscentos e quarenta e oito euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/12869 de 
2010/12/10 – Processo 944/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/13 
 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de viatura da Frota Municipal, à empresa 
“Justino Gomes Bessa e Filhos, Lda.”, pelo valor de € 135,09 
(Cento e trinta e cinco euros e nove cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/12873 de 
2010/12/10 – Processo 1011/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/13 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
eléctrico, à empresa “Elpor – Comércio e Industrias Eléctricas, 
SA”, pelo valor de € 229,67 (duzentos e vinte e nove euros e 
sessenta e sete cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/12853 de 2010/12/09 – Processo 
989/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de fardamento 
para o Jardineiro afecto aos Viveiros Municipais e para Brigada 
de Sinalização, à empresa “Sintimex, Lda.”, pelo valor de € 
296,77 (Duzentos e noventa e seis euros e setenta e sete 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/12950 de 2010/12/13 – Processo 1009/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/14 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços para reparação do pilarete do Parque de 
Estacionamento dos Paços do Concelho, à empresa “Sebastec”, 
pelo valor de € 370,00 (Trezentos e setenta euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/12883 de 
2010/12/10 – Processo 1012/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/13 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
medicamentos, à empresa “Bio 2”, pelo valor de € 478,90 
(Quatrocentos e setenta e oito euros e noventa cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/12826 
de 2010/12/07 – Processo 1008/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/16 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de Seguro de 
Acidentes Pessoais para alunos da EB 2, 3 dos Castanheiros do 
projecto “Hipoterapia de Odivelas – 2010/2011”, à empresa 
“Global Seguros, SA”, pelo valor de € 21,00 (Vinte e um euros), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/12902 de 2010/12/10 – Processo 1007/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/16 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços para substituição de dobradiças na porta da entrada do 
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CAELO, à empresa “Pedro e Paulo”, pelo valor de € 32,60 
(Trinta e dois euros e sessenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/13009 de 
2010/12/14 – Processo 998/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/16 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de Impressos e 
Modelos Legais para eleição do Presidente da Republica, à 
empresa “Imprensa Municipalista”, pelo valor de € 1.240,00 (Mil 
duzentos e quarenta euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/13100 de 2010/12/16 – Processo 
1018/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/20 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de Seguro de 
Acidentes Pessoais no âmbito da Iniciativa “Um dia na Quinta”, 
à empresa “Global Seguros, SA”, pelo valor de € 50,00 
(Cinquenta euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/13005 de 2010/12/14 – Processo 1014/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/20 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material eléctrico, à empresa “Pitrolino”, pelo valor de € 80,25 
(Oitenta euros e vinte e cinco cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/13015 de 
2010/12/14 – Processo 1015/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/20 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de Seguro de 
Acidentes Pessoais para trabalhador no âmbito da medida 
Contratos Emprego – Inserção, à empresa “Global Seguros, 
SA”, pelo valor de € 394,96 (Trezentos e noventa e quatro euros 
e noventa e seis cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/13007 de 2010/12/14 – Processo 
1013/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/20 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de Fardamento 
e Equipamento de Protecção Individual, à empresa “Sintimex”, 
pelo valor de € 1.699,95 (Mil seiscentos e noventa e nove euros e 
noventa e cinco cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/13176 de 2010/12/17 – Processo 
1020/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/20 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de Câmaras de 
Voto e Urnas para eleição do Presidente da República, à empresa 
“Varão Técnica”, pelo valor de € 1.768,00 (Mil setecentos e 

sessenta e oito euros), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2010/13146 de 2010/12/17 – Processo 1019/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/20 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para publicação de aviso em 
Jornal Nacional, à “Global Notícias – Diário de Notícias”, pelo 
valor de € 155,25 (Cento e cinquenta e cinco euros e vinte e 
cinco cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/13232 de 2010/12/21 – Processo 1021/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/22 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de Tenda 
Insuflável, à empresa “Vítor Xavier, Lda.”, pelo valor de € 
9.200,00 (Nove mil e duzentos euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2010/13231 de 2010/12/21 – 
Processo 1017/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/22 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material de 
sinalização, às empresas “Manutan Unipessoal, Lda., Pereiras e 
Prazeres, Lda. e Esteves Morais e Filhos, Lda.”, pelo valor de € 
68,50 (Sessenta e oito euros e cinquenta cêntimos), € 202,60 
(Duzentos e dois euros e sessenta cêntimos) e € 225,00 
(Duzentos e vinte e cinco euros) respectivamente, nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/13222 de 
2010/12/21 – Processo 991/2010. 
Decisão da Sra. Presidente da CMO, Dra. Susana Amador: 
“Autorizo, nos termos propostos. Adjudique-se. Ao DDGAF, 
para os devidos procedimentos e efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/22 
 
 
Despachos exarados pelo Sr. Vice-Presidente da CMO: 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de bandeira, à 
empresa “Casa das Bandeiras”, pelo valor de € 367,80 (Trezentos 
e sessenta e sete euros e oitenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/12639 de 
2010/11/30 – Processo 992/2010. 
Decisão do Sr. Vice-Presidente da CMO, Dr. Mário Máximo: 
“Autorizo nos termos do proposto. Ao DGAF/DF para 
efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 2 carros 
multiusos para as escolas EB1/JI Vale Grande e EB1/JI Casal 
dos Apréstimos, à empresa “Linhas Imaginarias”, pelo valor de € 
380,00 (Trezentos e oitenta euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2010/12658 de 2010/12/02 – Processo 
995/2010. 
Decisão do Sr. Vice-Presidente da CMO, Dr. Mário Máximo: 
“Autorizo nos termos propostos pelos serviços. Ao DGAF/DF 
para efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição diverso 
material para reparação de fechaduras, às empresas “João Victor 
e Ligeiro, Lda. e Graça – Ferragens e Ferramentas, Lda.”, pelo 
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valor de € 107,70 (Cento e sete euros e setenta cêntimos) e € 
39,25 (Trinta e nove euros e vinte e cinco cêntimos) 
respectivamente, nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/12645 de 2010/11/30 – Processo 959/2010. 
Decisão do Sr. Vice-Presidente da CMO, Dr. Mário Máximo: 
“Autorizo nos termos propostos pelos serviços. Ao DGAF/DF 
para efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças 
“Odivelas HEART” para Iniciativa – Liga Portuguesa Contra a 
Sida, à “Liga Portuguesa Contra a Sida”, pelo valor de € 600,00 
(Seiscentos euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/12670 de 2010/12/02 – Processo 994/2010. 
Decisão do Sr. Vice-Presidente da CMO, Dr. Mário Máximo: 
“Autorizo nos termos propostos pelos serviços. Ao DGAF/DF 
para efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material de pintura, à empresa “Radical Cor – Tintas, Materiais 
de Construção e Decoração Lda.”, pelo valor de € 212,46 
(Duzentos e doze euros e quarenta e seis cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/12630 de 
2010/11/30 – Processo 990/2010. 
Decisão do Sr. Vice-Presidente da CMO, Dr. Mário Máximo: 
“Atento ao informado pelos serviços, aprovo e autorizo os 
procedimentos propostos. Ao DGAF/DF para efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material, à empresa “Pedro e Paulo, Lda.”, pelo valor de € 
306,65 (Trezentos e seis euros e sessenta e cinco cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/12610 
de 2010/11/30 – Processo 987/2010. 
Decisão do Sr. Vice-Presidente da CMO, Dr. Mário Máximo: 
“Atento ao informado pelos serviços, aprovo e autorizo os 
procedimentos propostos. Ao DGAF/DF para efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de papeleiras, à 
empresa “Contenur”, pelo valor de € 2.014,00 (Dois mil e 
catorze euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/12523 de 2010/11/29 – Processo 972/2010. 
Decisão do Sr. Vice-Presidente da CMO, Dr. Mário Máximo: 
“Atento ao informado pelos serviços, aprovo e autorizo os 
procedimentos propostos. Ao DGAF/DF para efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação de estores nas salas de Jardim de Infância e 
Refeitório da EB/JI Casal da Serra, à empresa “Vitorio e Filhos, 
Lda.”, pelo valor de € 630,00 (Seiscentos e trinta euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/12413 
de 2010/11/25 – Processo 971/2010. 
Decisão do Sr. Vice-Presidente da CMO, Dr. Mário Máximo: 
“Atento ao informado pelos serviços, aprovo e autorizo os 
procedimentos propostos. Ao DGAF/DF para efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de Bilhetes de 
Cinema no âmbito da Festa de Natal, à empresa “Zon 
Lusomundo Cinemas” pelo valor de € 135,87 (Cento e trinta e 
cinco euros e oitenta e sete cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2010/12668 de 2010/12/02 – 
Processo 997/2010. 

Decisão do Sr. Vice-Presidente da CMO, Dr. Mário Máximo: 
“Atento ao informado pelos serviços, aprovo e autorizo os 
procedimentos propostos. Ao DGAF/DF para efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de ração seca 
para os animais do CORACO, à empresa “Coelho Pereira Lda.” 
pelo valor de € 787,23 (Setecentos e oitenta e sete euros e vinte e 
três cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/12678 de 2010/12/02 – Processo 996/2010. 
Decisão do Sr. Vice-Presidente da CMO, Dr. Mário Máximo: 
“Atento ao informado pelos serviços, aprovo e autorizo os 
procedimentos propostos. Ao DGAF/DF para efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de artigos de 
consumo clínico para o Gabinete de Medicina Ocupacional, à 
empresa “WTEC – Equip. Ind. Lab. e Hospitalar, Lda.” pelo 
valor de € 39,15 (Trinta e nove euros e quinze cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2010/12663 
de 2010/12/02 – Processo 979/2010. 
Decisão do Sr. Vice-Presidente da CMO, Dr. Mário Máximo: 
“Atento ao informado pelos serviços, aprovo e autorizo os 
procedimentos propostos. Ao DGAF/DF para efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de Troféus e 
Medalhas, à empresa “Sportcups” pelo valor de € 600,00 
(Seiscentos euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/12727 de 2010/12/03 – Processo 999/2010. 
Decisão do Sr. Vice-Presidente da CMO, Dr. Mário Máximo: 
“Concordo e autorizo nos termos propostos pelos serviços. Ao 
DGAF/DF para efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peça para 
reparação de viatura da Frota Municipal, à empresa “Auto 
reparadora Melo Falcão, Lda.” pelo valor de € 221,76 (Duzentos 
e vinte e um euros e setenta e seis cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/12751 de 
2010/12/06 – Processo 1001/2010. 
Decisão do Sr. Vice-Presidente da CMO, Dr. Mário Máximo: 
“Autorizo e aprovo os procedimentos propostos. Ao 
DGAF/DF para efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de Limpeza do Pavilhão das Escolas do Moinho da 
Arroja, à empresa “Restaurilimpa, Lda.”, pelo valor de € 
38.780,25 (Trinta e oito mil setecentos e oitenta euros e vinte e 
cinco cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2010/12755 de 2010/12/06 – Processo 969/2010. 
Decisão do Sr. Vice-Presidente da CMO, Dr. Mário Máximo: 
“Autorizo e aprovo os procedimentos propostos. Ao 
DGAF/DF para efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de fita adesiva 
de dupla face, à “Papelaria Universal”, pelo valor de € 43,50 
(Quarenta e três euros e cinquenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/12789 de 
2010/12/07 – Processo 1003/2010. 
Decisão do Sr. Vice-Presidente da CMO, Dr. Mário Máximo: 
“Autorizo e aprovo os procedimentos propostos. Ao 
DGAF/DF para efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/07 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de artigos 
diversos no âmbito da Eleição do Presidente da República, às 
empresas “Álvaro Henriques e Filhos, Lda., Danifer, Lda. e 
OHMTécnica, Lda.”, pelo valor de € 46,00 (Quarenta e seis 
euros), € 60,00 (Sessenta euros) e € 33,64 (Trinta e três euros e 
sessenta e quatro cêntimos) respectivamente, nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2010/12772 de 
2010/12/06 – Processo 1002/2010. 
Decisão do Sr. Vice-Presidente da CMO, Dr. Mário Máximo: 
“Autorizo e aprovo os procedimentos propostos. Ao 
DGAF/DF para efeitos”. 
Data de despacho: 2010/12/07 

 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 
 

 
 
Decisões tomadas pelo Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, ao abrigo das competências subdelegadas pelo 
Vereador Hugo Martins, através do despacho de subdelegação 
de competências nº. 01/VHM/2011, de 3 de Janeiro de 2011, 
nos termos da Informação n.º Interno/2011/612, de 2011.01.17, 
referente ao período de 3 a 14 de Janeiro de 2011:  
 
Edoc/2011/783 
Entrada/2011/484 de 05-01-2011 
Assunto: Cedência da Quinta das Águas Férreas. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias: Tomei Conhecimento. 
À consideração do Sr. Vereador Hugo Martins, com proposta de 
aplicação de tarifa, tendo em atenção o informado na etapa 
anterior. 
Data: 2011-01-07 
 
Edoc/2011/2383 
Interno/2011/403 de 12-01-2011 
Assunto: Devolução de verba a utilizador de instalações 
desportivas – Décio Sérgio dos Santos Valadeiro, no valor de 
108,00 €. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias: De acordo. Ao 
DGFP/DF, para efeitos de devolução de verba ao utilizador de 
instalações desportivas – Décio Sérgio dos Santos Valadeiro, 
tendo em atenção o informado na etapa 1. 
Data: 13-01-2011 
 
Edoc/2011/2544 
Interno/2011/1418 de 12-01-2011 
Assunto: Clube do Movimento – Cabimento, compromisso e 
pagamento – Janeiro a Junho – Juntas de Freguesia. 
Despacho do Chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, Dr. Carlos Alexandre Lérias: Tomei Conhecimento. 
À consideração do Sr. Vereador Hugo Martins, com proposta de 
envio da presente informação ao DGFP/DF, para efeitos de 
cabimento, compromisso e pagamento. 
Data: 13-01-2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 
Decisões tomadas pelo Vereador Paulo César Teixeira, no 
âmbito da Divisão de Fiscalização Municipal, nos termos da 
Informação n.º Interno/2011/8, de 2011.01.03, referente ao 
período de 2 a 30 de Dezembro de 2010:  
 
VIATURAS REMOVIDAS DA VIA PÚBLICA – 02/12/2010 a 
30/12/2010 
 
DESPACHO DE REMOÇÃO ASSINADO PELO SENHOR 
VEREADOR 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat Punto, com a matrícula 79-
58-LD, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 509/VIAT/PO/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.02 
Data da remoção: 2010.12.02 
 
Assunto: Remoção do veículo Mazda, com a matrícula 77-54-
GQ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 510/VIAT/PO/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.02 
Data da remoção: 2010.12.02 
 
Assunto: Remoção do veículo Toyota Dyna, com a matrícula 
RS-32-81, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 511/VIAT/PO/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.02 
Data da remoção: 2010.12.02 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Transit, com a matrícula 55-
60-BX, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 512/VIAT/PO/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.02 
Data da remoção: 2010.12.02 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault Twingo, com a matrícula 
82-78-JH, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
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Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 513/VIAT/PO/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.02 
Data da remoção: 2010.12.02 
 
Assunto: Remoção do veículo Mitsubishi Canter, com a 
matrícula DO-08-70, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 514/VIAT/PO/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.03 
Data da remoção: 2010.12.03 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Fiesta, com a matrícula XV-
92-22, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 515/VIAT/PO/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.03 
Data da remoção: 2010.12.03 
 
Assunto: Remoção do veículo Piaggio Porter, com a matrícula 
83-43-QJ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 516/VIAT/PO/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.03 
Data da remoção: 2010.12.03 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat Bravo, com a matrícula 68-
59-GB, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 517/VIAT/PO/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.03 
Data da remoção: 2010.12.03 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Orion, com a matrícula SI-
62-11, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 518/VIAT/PO/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 

Data do despacho: 2010.12.03 
Data da remoção: 2010.12.03 
 
Assunto: Remoção do veículo Peugeot 406, com a matrícula SG-
12-40, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1534/VIAT/OD/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.06 
Data da remoção: 2010.12.06 
 
Assunto: Remoção do veículo Citroen Bx, com a matrícula 87-
59-AQ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1533/VIAT/OD/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.06 
Data da remoção: 2010.12.06 
 
Assunto: Remoção do veículo Citroen Ax, com a matrícula PG-
27-81, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 332/VIAT/PV/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.06 
Data da remoção: 2010.12.06 
 
Assunto: Remoção do veículo Volkswagen, com a matrícula UZ-
26-03, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1541/VIAT/OD/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.07 
Data da remoção: 2010.12.07 
 
Assunto: Remoção do veículo Roulote, com a matrícula P-
50598, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1540/VIAT/OD/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.07 
Data da remoção: 2010.12.07 
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Assunto: Remoção do veículo Citroen Saxo, com a matrícula 03-
92-PX, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1539/VIAT/OD/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.07 
Data da remoção: 2010.12.07 
 
Assunto: Remoção do veículo Honda Accord, com a matrícula 
PI-67-87, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1538/VIAT/OD/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.07 
Data da remoção: 2010.12.07 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Transit, com a matrícula RJ-
89-98, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1536/VIAT/OD/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.07 
Data da remoção: 2010.12.07 
 
Assunto: Remoção do veículo Nissan Primera, com a matrícula 
42-61-GS, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1535/VIAT/OD/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.07 
Data da remoção: 2010.12.07 
 
Assunto: Remoção do veículo Honda Civic, com a matrícula IJ-
29-49, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 519/VIAT/PO/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.07 
Data da remoção: 2010.12.07 
 
Assunto: Remoção do veículo Citroen Saxo, com a matrícula 11-
00-OE, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 

Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1537/VIAT/OD/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.07 
Data da remoção: 2010.12.07 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault Express , com a matrícula 
QI-53-73, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1542/VIAT/OD/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.09 
Data da remoção: 2010.12.09 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Vectra, com a matrícula 
XH-50-33, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1543/VIAT/OD/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.09 
Data da remoção: 2010.12.09 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Astra , com a matrícula XS-
51-60, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1544/VIAT/OD/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.09 
Data da remoção: 2010.12.09 
 
Assunto: Remoção do veículo Peugeot 106, com a matrícula 28-
53-BO, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1545/VIAT/OD/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.09 
Data da remoção: 2010.12.09 
 
Assunto: Remoção do veículo Seat Ibiza, com a matrícula 80-28-
IZ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1546/VIAT/OD/10). 
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Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.09 
Data da remoção: 2010.12.09 
 
Assunto: Remoção do veículo Peugeot 106, com a matrícula 08-
46-AQ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1547/VIAT/OD/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.10 
Data da remoção: 2010.12.10 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault Laguna, com a matrícula 
06-88-CL, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1549/VIAT/OD/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.10 
Data da remoção: 2010.12.10 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault Kangoo, com a matrícula 
18-33-UZ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1550/VIAT/OD/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.10 
Data da remoção: 2010.12.10 
 
Assunto: Remoção do veículo Audi, com a matrícula GV-47-03, 
nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1548/VIAT/OD/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.10 
Data da remoção: 2010.12.10 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Fiesta, sem matrícula, nos 
termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento Municipal 
de Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na Via 
Pública (Processo nº 1559/VIAT/OD/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 

Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.14 
Data da remoção: 2010.12.15 
 
Assunto: Remoção do veículo Alfa Romeu, com a matrícula VC-
48-50, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1553/VIAT/OD/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.14 
Data da remoção: 2010.12.15 
 
Assunto: Remoção do veículo Peugeot 405, com a matrícula 
XU-13-04, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1554/VIAT/OD/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.14 
Data da remoção: 2010.12.14 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Kadet, com a matrícula PB-
92-69, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1551/VIAT/OD/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.14 
Data da remoção: 2010.12.14 
 
Assunto: Remoção do veículo Volvo, com a matrícula CM-78-
10, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1552/VIAT/OD/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.14 
Data da remoção: 2010.12.14 
 
Assunto: Remoção do veículo Citroen Ax, com a matrícula 20-
08-FC, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1558/VIAT/OD/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
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Data do despacho: 2010.12.14 
Data da remoção: 2010.12.15 
 
Assunto: Remoção do veículo Audi 80, com a matrícula PE-25-
79, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1557/VIAT/OD/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.14 
Data da remoção: 2010.12.15 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Corsa, com a matrícula 08-
98-OF, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1555/VIAT/OD/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.14 
Data da remoção: 2010.12.15 
 
Assunto: Remoção do veículo Volkswagen Passat, com a 
matrícula XU-75-63, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1556/VIAT/OD/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.14 
Data da remoção: 2010.12.15 
 
Assunto: Remoção do Atrelado, com a chapa de matrícula 75-
95-VG, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1560/VIAT/OD/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.16 
Data da remoção: 2010.12.17 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Transit, com a matrícula QI-
44-04, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1561/VIAT/OD/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.16 
Data da remoção: 2010.12.17 

Assunto: Remoção do veículo Peugeot, com a matrícula 21-77-
FL, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 288/VIAT/RA/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.16 
Data da remoção: 2010.12.17 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault Laguna, sem matrícula, 
nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 143/VIAT/CA/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.16 
Data da remoção: 2010.12.17 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat Fiorino, com a matrícula 41-
51-BS, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 144/VIAT/CA/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.27 
Data da remoção: 2010.12.27 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat Panda, com a matrícula 62-
92-AT, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 145/VIAT/CA/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.27 
Data da remoção: 2010.12.27 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat Ducato, com a matrícula JG-
95-31, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 146/VIAT/CA/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.27 
Data da remoção: 2010.12.27 
 
Assunto: Remoção do veículo Fiat Panda, com a matrícula PJ-
34-79, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 147/VIAT/CA/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
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Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.27 
Data da remoção: 2010.12.27 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Courier, com a matrícula 35-
05-FD, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 148/VIAT/CA/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.27 
Data da remoção: 2010.12.27 
 
Assunto: Remoção do veículo Peugeot 306, com a matrícula 52-
66-FA, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 
1562/VIAT/OD/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.27 
Data da remoção: 2010.12.27 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault 5, com a matrícula VB-
72-80, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 152/VIAT/CA/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.27 
Data da remoção: 2010.12.28 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Transit, com a matrícula 51-
48-BD, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 149/VIAT/CA/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.27 
Data da remoção: 2010.12.28 
 
Assunto: Remoção do veículo Toyota, com a matrícula QQ-46-
31, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 150/VIAT/CA/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.27 
Data da remoção: 2010.12.28 
 

Assunto: Remoção do veículo Piaggio, com a matrícula BI-1532-
CN, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 151/VIAT/CA/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.27 
Data da remoção: 2010.12.28 
 
Assunto: Remoção do veículo Volkswagen Golf, com a 
matrícula 62-96-ES, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 333/VIAT/PV/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.27 
Data da remoção: 2010.12.29 
 
Assunto: Remoção do veículo Renault Clio, com a matrícula 11-
32-CV, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 334/VIAT/PV/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.27 
Data da remoção: 2010.12.29 
 
Assunto: Remoção do veículo Ford Fiesta, com a matrícula 37-
18-LM, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 335/VIAT/PV/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.27 
Data da remoção: 2010.12.29 
 
Assunto: Remoção do veículo Subaru Vivo, com a matrícula 12-
84-DH, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 336/VIAT/PV/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.27 
Data da remoção: 2010.12.29 
 
Assunto: Remoção do veículo Mercedes, com a matrícula 72-23-
SQ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 153/VIAT/CA/10). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
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Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2010.12.27 
Data da remoção: 2010.12.29 

 
 
 
 

TRANSPORTES E OFICINAS 
 

 
 
Decisões tomadas pela Chefe da Divisão de Transportes e 
Oficinas ao abrigo das competências subdelegadas pelo 
Vereador Hugo Martins, através do despacho de subdelegação 
de competências nº. 02/VHM/2011, de 3 de Janeiro de 2011, 
nos termos da Informação n.º Interno/2011/642, de 2011.01.18, 
referente ao período de 7 a 14 de Janeiro de 2011:  
 
 
EDOC/2011/1395- Interno/2011/212 de 07-01-2011 
Assunto: Aquisição de peça para a viatura nº 2005 da 
Frota Municipal 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Ao DGFP/DA, de acordo com o 
proposto na etapa anterior. 
Data: 2011-01-14 
 
EDOC//2011/1402 - Interno/2011/213 de 07-01-2011 
Assunto: Aquisição de peças para as viaturas nºs 1410 e 
1504 da Frota Municipal 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Ao DGFP/DA, de acordo com o 
proposto na etapa anterior. 
Data: 2011-01-14 
 
EDOC//2011/1414 - Interno/2011/216 de 07-01-2011 
Assunto: Rotação de pneus na viatura nº 2208 da Frota 
Municipal 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Ao DGFP/DA, de acordo com o 
proposto na etapa anterior. 
Data: 2011-01-14 
 
EDOC//2011/1629 - Interno/2011/273 de 07-01-2011 
Assunto: Aquisição de diversas peças para a viatura n.º 
1509 da Frota Municipal. 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Ao DGFP/DA, de acordo com o 
proposto na etapa anterior. 
Data: 2011-01-14 
EDOC//2011/1696 - Interno/2011/286 de 10-01-2011 
Assunto: Alinhamento de direcção e equilibragem de 

rodas na viatura nº 1509 da Frota Municipal 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Ao DGFP/DA, de acordo com o 
proposto na etapa anterior. 
Data: 2011-01-14 
 
EDOC//2011/2320 - Interno/2011/382 de 12-01-2011 
Assunto: Aquisição de peças para a viatura nº 2005 da 
Frota Municipal 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Ao DGFP/DA, de acordo com o 
proposto na etapa anterior. 

Data: 2011-01-14 
 
EDOC//2011/2559 - Interno/2011/433 de 12-01-2011 
Assunto: Aquisição de 2 jogos de pastilhas de travão para 
Mercedes Vito. 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Ao DGFP/DA, de acordo com o 
proposto na etapa anterior. 
Data: 2011-01-17 
 
EDOC//2010/67627 - Interno/2011/437 de 12-01-2011 
Assunto: Revisão anual da viatura nº 2208 da Frota Municipal 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Ao DGFP/DF de acordo com o 
proposto na etapa anterior. Propõe-se o cabimento, 
compromisso e pagamento da factura em anexo. 
Data: 2011-01-17 
 
EDOC//2010/67624 - Interno/2011/438 de 12-01-2011 
Assunto: Revisão anual da viatura nº 2209 da Frota Municipal 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Ao DGFP/DF de acordo com o 
proposto na etapa anterior. Propõe-se o cabimento, 
compromisso e pagamento da factura em anexo. 
Data: 2011-01-17 
 
EDOC//2011/2788 - Interno/2011/463 de 13-01-2011 
Assunto: Reparação de avarias na viatura n.º 2051 da 
Frota Municipal 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Ao DGFP/DA, de acordo com o 
proposto na etapa anterior. 
Data: 2011-01-17 
 
EDOC//2011/2806 - Interno/2011/465 de 13-01-2011 
Assunto: Aquisição de diversas peças para as viaturas 
municipais. 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Ao DGFP/DA, de acordo com o 
proposto na etapa anterior. 
Data: 2011-01-17 
 
EDOC//2011/2824 - Interno/2011/467 de 13-01-2011 
Assunto: Aquisição de espelho retrovisor para a viatura 
n.º 1509 da Frota Municipal. 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Ao DGFP/DA, de acordo com o 
proposto na etapa anterior. 
Data: 2011-01-17 
 
EDOC//2011/2877 - Interno/2011/475 de 13-01-2011 
Assunto: Aquisição de 1 caixa de lâmpadas 12V 5w para 
as Viaturas Municipais. 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Ao DGFP/DA, de acordo com o 
proposto na etapa anterior. 
Data: 2011-01-17 
 
EDOC//2011/2965 - Interno/2011/515 de 14-01-2011 
Assunto: Aquisição de 1 conjunto de tapetes para a 
viatura n.º 1212 da Frota Municipal. 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Ao DGFP/DA, de acordo com o 
proposto na etapa anterior. 
Data: 2011-01-17 
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EDOC//2011/2982 - Interno/2011/517 de 14-01-2011 
Assunto: Aquisição de 1 Jogo de Escovas para a viatura 
n.º 1709 da Frota Municipal. 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Ao DGFP/DA, de acordo com o 
proposto na etapa anterior. 
Data: 2011-01-17 
 
EDOC//2011/3141 - Interno/2011/557 de 14-01-2011 
Assunto: Reparação do banco do condutor da viatura n.º 
1212 da Frota Municipal. 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Autorizo de acordo com o proposto. 
Ao DGFP/DA para os devidos efeitos. 
Data: 2011-01-17 
 
EDOC//2011/3154 - Interno/2011/558 de 14-01-2011 
Assunto: Reparação de 2 bancos da viatura n.º 1404 da 
Frota Municipal. 
Despacho da Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Dr. 
Susana Fernandes Duarte: Autorizo de acordo com o proposto. 
Ao DGFP/DA para os devidos efeitos. 
Data: 2011-01-17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


