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COMISSÃO INSTALADORA DO 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

10ª Reunião Ordinária, 
realizada em 16 de Maio de 2000 

 
 
 

PROPOSTA 
 
 

Emissão de parecer sobre alteração da 
denominação da Freguesia de Odivelas 

 
Emitir parecer favorável sobre o Projecto de Lei nº 
40/VIII que foi remetido pela Comissão Parlamentar de 
Administração e Ordenamento do Território, Poder 
Local e Ambiente, no sentido de a denominação da 
Freguesia de Odivelas “Lumiar e Carnide” ser alterada 
para Freguesia de Odivelas. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

APROVAÇÃO DE ACTA 
 
 
Acta da 9ª Reunião Ordinária da Comissão Instaladora 
do Município de Odivelas realizada em 2 de Maio de 
2000. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

GESTÃO DE EQUIPAMENTOS 
 
 

Estatutos de Empresa Municipal de Gestão 
de Equipamentos Sociais 

 
Proposta para aprovar os Estatutos da Empresa 
Municipal de Gestão de Equipamentos Sociais. 
 
Mais se propôs: Estabelecer a seguinte ordem de 
preferências relativamente à denominação da Empresa a 
propor ao Registo Nacional de Pessoas Colectivas: 
Odivelgest – Gestão de Equipamentos, E.M. , 

Gesodivelas – Gestão de Equipamentos, E.M. e Odigest 
– Gestão de Equipamentos, E.M.. 

 
 

PROPOSTA DE ESTATUTOS 
 
 

Artigo 1º 
(Natureza e Designação) 

 
A _______________________ é uma Empresa Pública 
Municipal, nos termos da Lei 58/98, de Agosto. 

 
 

Artigo 2º 
 

(Sede) 
 

1. A _______________________, tem a sua sede no 
Município de Odivelas. 
 
2. Por deliberação do Conselho de Administração, pode 
a Empresa estabelecer ou encerrar filiais, sucursais, 
agências, delegações, ou qualquer outro tipo de 
representação em qualquer local da área do Município. 

 
 

Artigo 3º 
 

(objecto) 
 

1. A _______________________, tem por objecto a 
construção, gestão, manutenção, exploração e concessão 
de equipamentos que lhe sejam destinados pelo órgão 
executivo do Município de Odivelas, bem como a 
promoção do desenvolvimento do Município. 
 
2. Para a prossecução dos seus fins, a ______________ 
___________, pode constituir outras pessoas colectivas, 
bem como subscrever ou adquirir participações em 
sociedade civil ou comercial, sociedades reguladas por 
leis especiais ou cooperativas, mediante deliberação do 
órgão executivo do Município de Odivelas . 
 
3. O Município de Odivelas, através do seu órgão 
executivo pode delegar poderes respeitantes à prestação 
de serviços públicos na ________________________. 
 
4. A natureza dos serviços e as condições da sua 
prestação serão determinadas pelo acto de delegação. 
 

 
Artigo 4º 

 
(Órgãos Sociais) 

 
1. São órgãos da ______________________________ : 
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a) O Conselho de Administração; 
b) O Fiscal Único. 
 
2. Os titulares dos órgãos são nomeados e exonerados 
pelo órgão executivo do Município de Odivelas. 
 
3. O seu mandato é coincidente com o dos titulares dos 
órgãos autárquicos em funções aquando da nomeação, 
sem prejuízo dos actos de exoneração e da continuação 
em funções até à efectiva substituição. 

 
 

Artigo 5º 
 

(Composição e Regime do Conselho de 
Administração) 

 
1. O Conselho de Administração é o órgão de gestão da 
Empresa, sendo constituído pelo Presidente e dois 
vogais. 
 
2. A responsabilidade dos seus membros está 
dispensada de caução, nos termos do nº 3, do artº 396º 
do Código das Sociedades Comerciais. 
 
3. O Conselho de Administração considera-se 
constituído desde que se encontre nomeada a maioria 
dos seus membros. 
 
4. Os membros do Conselho de Administração que 
sejam trabalhadores da Empresa acumulam o cargo com 
a função própria do seu posto de trabalho, excepto se 
exercerem funções em regime de permanência. 

 
 

Artigo 6º 
 

(Competência do Conselho de Administração) 
 

1. O Conselho de Administração assegura a gestão e o 
desenvolvimento da Empresa, nos termos da lei e dos 
presentes Estatutos. 
 
2. Compete nomeadamente, ao Conselho de 
Administração, sem prejuízo dos poderes municipais: 
 
a) Gerir a Empresa Municipal, praticando todos os actos 
e operações relativos ao objecto social; 
 
b) Administrar o património da Empresa, 
designadamente amortizar e reintegrar bens, reavaliar o 
activo imobilizado e constituir provisões; 
 
c) Adquirir, alienar e onerar direitos ou bens móveis e 
imóveis; 
 

d) Estabelecer a organização técnico-administrativa da 
Empresa e as normas do seu funcionamento interno, 
designadamente em matéria de pessoal e da sua 
remuneração; 
 
e) Constituir mandatários com os poderes que julgar 
convenientes, incluindo os de substabelecer. 
 
3. Sem prejuízo de outras que o Conselho de 
Administração delibere delegar em qualquer dos seus 
membros, consideram-se delegadas no Presidente do 
Conselho de Administração as competências para a 
prática dos actos de administração ordinária, para 
realização de despesas até cinco milhões de escudos, e 
de gestão de recursos humanos, com excepção da 
aplicação de sanções disciplinares. 

 
 

Artigo 7º 
 

(Requisitos das deliberações) 
 

1. O Conselho de Administração fixará as datas ou a 
periodicidade das suas reuniões ordinárias e reunirá 
extraordinariamente sempre que seja convocado pelo 
Presidente, por sua iniciativa ou a requerimento da 
maioria dos seus membros. 
 
2. O Conselho de Administração não poderá funcionar 
sem a presença da maioria dos seus membros. 
 
3. As deliberações serão tomadas pela maioria simples 
dos membros presentes. 
 
4. O Presidente do Conselho de Administração, ou 
quem o substituir, tem voto de qualidade, em caso de 
empate. 

 
 

Artigo 8º 
 

(Competência do Presidente do Conselho de 
Administração) 

 
1. Compete ao Presidente do Conselho de 
Administração : 
 
a)Representar a Empresa em juízo e fora dele; 
 
b) Convocar e presidir às reuniões do Conselho de 
Administração; 
 
c) Coordenar a actividade do órgão; 
 
d) Assegurar a execução das deliberações. 
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2. Compete ainda ao Presidente do Conselho de 
Administração assegurar a gestão corrente da Empresa e 
exercer outras competências atribuídas pelos presentes 
Estatutos ou delegadas por deliberação do Conselho de 
Administração, podendo delegar e sub-delegar 
competências noutros membros do Conselho de 
Administração e em titulares de cargos dirigentes da 
Empresa. 
 
3. Nas suas faltas e impedimentos o Presidente será 
substituído pelo membro do Conselho de Administração 
por si designado, ou, na falta de designação, pelo 
membro do Conselho de Administração mais idoso. 

 
 

Artigo 9º 
 

Fiscal Único 
(Nomeação e Competência) 

 
A fiscalização da Empresa é exercida por revisor ou por 
sociedade de revisores oficiais de contas, que procederá 
à revisão legal, a quem compete, designadamente: 
 
a) Fiscalizar a acção do Conselho de Administração; 
 
b) Verificar a regularidade dos livros, registos 
contabilísticos e documentos que lhes servem de 
suporte; 
 
c) Participar aos órgãos competentes as irregularidade, 
bem como os factos que considere reveladores de graves 
dificuldades na prossecução do objecto da Empresa; 
 
d) Proceder à verificação dos valores patrimoniais da 
Empresa, ou por ela recebidos em garantia, depósito 
e/ou a outro título; 
 
e) Remeter semestralmente ao executivo Municipal 
informação sobre a situação económica e financeira da 
Empresa; 
 
f) Pronunciar-se sobre qualquer assunto de interesse 
para a Empresa, a solicitação do Conselho de 
Administração; 
 
g) Emitir parecer sobre os instrumentos de gestão 
previsional, bem como sobre o relatório  do Conselho de 
Administração e contas do exercício; 
 
h) Emitir parecer sobre o valor de eventuais 
indemnizações compensatórias a receber pela Empresa; 
 
i) Emitir a certificação legal das contas. 

 
 

Artigo 10º 
 

(Poderes de superintendência) 
 

O Município de Odivelas, através do seu órgão 
executivo exerce os seguintes poderes de 
superintendência sobre a Empresa: 
 
a) Emitir directivas e instruções genéricas ao Conselho 
de Administração no âmbito dos objectivos a 
prosseguir; 
 
b) Autorizar alterações estatutárias; 
 
c) Aprovar os instrumentos de gestão previsional; 
 
d) Aprovar o relatório do Conselho de Administração, 
as contas do exercício e a proposta de aplicação de 
resultados, bem como o parecer do fiscal único; 
 
e) Aprovar preços e tarifas, sob proposta do Conselho 
de Administração; 
 
f) Autorizar a aquisição e a alienação de participações 
no capital de sociedades; 
 
g) Autorizar a celebração de empréstimos de médio e 
longo prazo; 
 
h) Definir o estatuto remuneratório dos membros do 
Conselho de Administração; 
 
i) Determinar a realização de auditorias e averiguações 
ao funcionamento da Empresa; 
 
j) Pronunciar-se sobre quaisquer assuntos de interesse 
para a Empresa, podendo emitir as recomendações que 
considerar convenientes; 
 
k) Exercer outros poderes que lhe sejam conferidos pela 
lei ou pelos Estatutos. 

 
 

Artigo 11º 
 

(Capital Estatutário) 
 

1. O capital estatuário da ______________________, é 
de trinta milhões de escudos, equivalente a 149.639,37 
Euros, e encontra-se integralmente realizado em 
dinheiro e nos demais elementos do activo social, sendo 
detido, na totalidade, pelo Município de Odivelas, 
através do seu órgão executivo. 
 
2. O capital estatuário da _______________________, 
poderá vir a ser aumentado através dos valores que 
venham integrar, a título definitivo, o património da 
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Empresa, para além do montante agora consignado nos 
presentes Estatutos. 

 
 

Artigo 12º 
 

(Reservas) 
 

A Empresa deve constituir as seguintes reservas, sem 
prejuízo de outras que, decidindo sobre a aplicação de 
resultados, o órgão executivo do Município de Odivelas 
delibere: 
 
a) Reserva geral, no valor anual mínimo de 10% do 
resultado de exercício; 
 
b) Reserva para investimento, no valor anual mínimo de 
5% do resultado de exercício. 

 
 

Artigo 13º 
 

(Regime e Forma de Obrigar) 
 

1. A ______________________________, rege-se pelas 
normas legais aplicáveis às Empresas Municipais e 
pelos presentes Estatutos. 
 
2. A Empresa dura por tempo indeterminado. 
 
3. Sem prejuízo do disposto no artigo 17º, a Empresa 
obriga-se pela assinatura do Presidente do Conselho de 
Administração ou por quem estatutariamente o 
substituir. 

 
 

Artigo 14 
 

(Património) 
 

1. O património da Empresa é constituído pelos bens e 
direitos recebidos ou adquiridos para ou no exercício da 
sua actividade. 
 
2. A Empresa pode dispor dos bens que integram o seu 
património nos termos da presente lei e dos respectivos 
estatutos. 
 
3. É vedada à Empresa a contracção de empréstimos a 
favor do Município e a intervenção como garante de 
empréstimos ou outras dívidas daquele. 
 
4. Os empréstimos de médio e longo prazos contraídos 
pela Empresa relevam para os limites da capacidade de 
endividamento do Município. 

 
 

Artigo 15º 
 

(Receitas) 
 

Constituem receitas da Empresa: 
 
a) As provenientes da sua actividade; 
 
b) O rendimento dos bens próprios; 
 
c) As comparticipações, dotações e subsídios que lhe 
sejam destinados; 
 
d) O produto da alienação ou oneração de bens próprios; 
As doações, heranças e legados; 
 
f) O produto da contracção de empréstimos a curto 
prazos, bem como da emissão de obrigações; 
 
g) Quaisquer outras que por lei ou contrato venham a 
perceber. 

 
 

Artigo 16º 
 

(Princípios de Gestão) 
 

A gestão deve articular-se com os objectivos 
prosseguidos pelo Município e respectivos serviços 
autónomos, visando a promoção do desenvolvimento 
local e assegurando a sua viabilidade económica e o 
equilíbrio da Empresa. 

 
 

Artigo 17º 
 

(Administração Financeira) 
 

As contas bancárias da titularidade da Empresa serão 
movimentadas, conjuntamente, pelo Presidente do 
Conselho de Administração e por outro membro 
daquele órgão, ou, em situações de impedimento do 
Presidente, pelos restantes administradores e pelo 
responsável do sector administrativo e financeiro da 
Empresa. 
 
 

Artigo 18º 
 

(Instrumentos de gestão previsional) 
 

A gestão económica da Empresa é disciplinada, pelos 
seguintes instrumentos de gestão previsional: 
 
a) Planos plurianuais e anuais de actividades, de 
investimento e financeiros; 
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b) Orçamento anual de investimento; 
 
c) Orçamento anual de exploração, desdobrado em 
orçamento de proveitos e orçamentos de custos; 
 
d) Orçamento anual de tesouraria; 
 
e) Balanço previsional. 

 
 

Artigo 19º 
 

(Contratos-Progama) 
 

A celebração de Contratos-Progama será feita nos 
termos da lei. 

 
 

Artigo 20º 
 

(Amortização, reintegrações e reavaliações) 
 

A amortização, a reintegração de bens e a reavaliação 
do acto imobilizado, bem como a constituição de 
provisões, serão efectivadas pelo respectivo Conselho 
de Administração. 

 
 

Artigo 21º 
 

(Contabilidade) 
 

A contabilidade da Empresa respeitará o Plano Oficial 
de Contabilidade e deverá responder às necessidades da 
gestão empresarial e permitir um controlo orçamental 
permanente. 

 
 

Artigo 22º 
 

(Documentos de prestação de contas) 
 

1. O exercício social corresponde ao ano civil. 
 
2. A prestação anual de contas será feita nos termos e 
através dos instrumentos previstos na lei. 
 

 
Artigo 23º 

 
(Tribunal de Contas) 

 
A gestão da Empresa encontra-se sujeita a fiscalização 
do Tribunal de Contas, nos termos da lei. 

 
 

Artigo 24º 
 

(Regime Jurídico, Fiscal e de 
Segurança Social do Pessoal) 

 
O estatuto do pessoal da _______________________ é 
disciplinado pelas normas de Direito do Trabalho e o da 
previdência pelo regime geral da segurança social. 

 
 

Artigo 25º 
 

(Participação dos Trabalhadores na Gestão) 
 

A participação dos trabalhadores na gestão da Empresa 
faz-se através de uma Comissão de Trabalhadores, a 
criar nos termos da lei, e cujo mandato será coincidente 
com o dos titulares dos órgãos sociais da Empresa. 

 
 

Artigo 26º 
 

(Regime Fiscal da Empresa) 
 

A ________________________________, fica sujeita à 
tributação directa nos termos gerais, salvo se, por lei, 
lhe for aplicável um regime fiscal próprio. 

 
 

Artigo 27º 
 

(Disposições Transitórias e de Instalação) 
 

1. As disposições dos presentes Estatutos entrarão em 
vigor no primeiro dia útil posterior ao da sua 
publicação. 
 
2. O Município de Odivelas, através do seu órgão 
executivo pode nomear, com efeitos à data da 
celebração da escritura pública dos presentes Estatutos, 
os titulares dos órgãos sociais da Empresa, que entrarão 
em funções logo que formalizado aquele documento. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 

PROTOCOLO 
 
 
Protocolo de Cedência em Direito de Superfície a 
celebrar entre o Município de Odivelas e a DREL 
 
Proposta para aprovar a celebração de um Protocolo de 
Cedência em Direito de Superfície, pelo Município de 
Odivelas à DREL, de 3,700m2 da parcela de terreno sita 
na Av. Professor Augusto Abreu Lopes, em Odivelas, 
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inscrita na matriz predial respectiva sob o artigo 4º, 
secção F, e descrita na Conservatória do Registo Predial 
de Odivelas sob o nº 15229 do Livro B-43, 
correspondente ao PR/0092. 
 
Mais se propôs que os Serviços Municipais deverão 
proceder à desanexação da referida área do PR/0092. 
 
 

PROTOCOLO  
 

Considerando que: 
♦Se torna indispensável o alargamento do Campo de 
Jogos da Escola Secundária de Odivelas; 
 
♦O Município de Odivelas é possuidor de uma parcela 
de terreno, sita na Av. Professor Augusto Abreu Lopes, 
em Odivelas, inscrita na matriz predial respectiva sob o 
artigo 4º, secção F, e descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Odivelas sob o nº 15229 do Livro B 
– 43; 
 
♦O terreno supra indicado, por ser contíguo à Escola 
Secundária de Odivelas, satisfaz as pretensões da 
DREL  - Direcção Regional de Educação de Lisboa. 
entre: 
 
Município de Odivelas – Comissão Instaladora, com 
sede na Av. D.Dinis – 96 C, 2675-330 ODIVELAS, 
contribuinte n.º 504293125, representada pelo Sr. 
Presidente Manuel Porfírio Varges com poderes para o 
acto, doravante designado por Cedente; e; DREL, 
Direcção Regional de Educação de Lisboa, com sede 
na......................, representada pelo................................, 
também com poderes para o acto, doravante designado 
por Cessionário. 
 
É ajustado e reduzido a escrito o presente Protocolo de 
cedência em Direito de  Superfície, que se rege pelas 
seguintes cláusulas que as partes aceitam e se obrigam a 
fazer cumprir: 
 

Primeira 
 
O Cedente compromete-se a ceder ao Cessionário, a 
título gratuito, em direito de superfície, parte da parcela 
de terreno atrás descrita, até ao limite máximo de 
3700m2.- 
 

Segunda 
 
A cedência, prevista no número anterior, não implica 
quaisquer onús ou encargos para o Cedente, ficando a 
cargo do Cessionário todas as despesas decorrentes do 
alargamento do Campo de jogos da Escola Secundária 
de Odivelas. 
 

Terceira 
 

O Cessionário deverá apresentar ao Município de 
Odivelas planta da implantação das infraestruturas a 
construir na parte da parcela cedida, cuja delimitação se 
encontra em anexo ao presente Protocolo. 
 

Quarta 
 

Após a aprovação por parte do Cedente poderá o 
Cessionário iniciar os trabalhos de alargamento das 
infra-estruturas desportivas da Escola Secundária. 
 

Quinta 
 
As infra-estruturas desportivas serão prioritariamente 
utilizadas pela Escola, durante o seu período de 
funcionamento, e terá, ainda prioridade na marcação de 
actividades extra- curriculares com os alunos; 
A essa utilização será reservado o período de tempo 
compreendido entre as 08.00H e as 19.00H de 2ª a 6ª 
feira e entre as 08.00H e as 13.00H de sábado, no 
tocante à valência escola, sendo o restante horário 
destinado à comunidade local. 
O Município assegurará a gestão das infra-estruturas 
desportivas nos períodos extracurriculares e definidos 
no número anterior; 
A distribuição dos custos de utilização ( água, 
electricidade, gás e telefone ), bem como pormenores de 
gestão corrente, serão objecto de acordo, a firmar entre 
o Município de Odivelas e a Escola, homologado pelo 
Director Regional de Educação. 
 

Sexta 
 

O presente protocolo produz os seus efeitos por 50 anos 
renováveis, a partir da data de assinatura do mesmo, 
sem prejuízo de ulterior formalização legal da área 
cedida a favor do Município de Odivelas. 
 
Por estarem de acordo as partes lêem e assinam. 
 

___________________ 
(pelo Cedente) 

__________________ 
(pelo Cessionário) 

 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 
 

7ª Alteração Orçamental 
 
7ª Alteração Orçamental, nos termos propostos através 
da informação n.º 25/DPO/2000, de 15.05.2000. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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ACTIVIDADE SOCIOCULTURAL 

 
 

Auditório Municipal da Póvoa de Santo Adrião 
 

Quadro Normativo 
 

1. O Auditório Municipal da Póvoa de Sto. Adrião é 
propriedade  do Município de Odivelas. 
A sua utilização só pode ser autorizada pelo 
Departamento Sociocultural, nos termos do presente 
regulamento. 
 
Igualmente, a programação, é estabelecida pelo 
Departamento Sociocultural, baseando-se em critérios 
de qualidade, incremento da divulgação e difusão das 
várias formas de expressão artística, do conhecimento e 
da acção cívica. 
 
Esta programação inclui entre outras iniciativas 
propostas e organizadas, no seu todo ou em partes, por 
entidades exteriores ao Município. 
 
2. O espaço só pode ser utilizado com a supervisão de 
um elemento indicado pela Divisão de Cultura e 
Património Cultural, sendo este a pessoa responsável 
pela abertura e encerramento do mesmo. 
 
3. Os técnicos e funcionários que, exercem a sua 
actividade no Auditório, ou outras pessoas de qualquer 
modo relacionadas com ela, isto é, artistas e grupos de 
artistas assim como técnicos ou outros elementos que os 
acompanhem, os organizadores e demais elementos a 
quem foi cedido o espaço para a realização de 
iniciativas, outros elementos de outra proveniência que 
se encontrem na situação de organizadores de iniciativas 
ou que, de qualquer modo, estejam relacionadas com as 
mesmas, respeitam as disposições das normas de  
regulamentação e agem no sentido de as fazer cumprir 
em todas as fases dos eventos ou espectáculos, a saber: 
 
Montagem, ensaios, testes, realização/concretização e 
desmontagem 
 
4. Em caso algum pode ser dada a chave do Auditório a 
terceiros, assim como deve ser obrigatoriamente 
fechada a porta de lagarta existente no local. 
 
5. No caso de cedência para um espectáculo, a 
montagem e desmontagem de material dentro da sala, 
deve ser sempre acompanhada, conforme o previsto nos 
pontos 2 e 3. 
 
6. Antes, durante e após os eventos ou espectáculos não 
é permitida a entrada nas zonas de acesso reservado, 
bastidores e camarins, a pessoas que não estejam 

directamente relacionadas com aqueles, excepto se 
autorizados. 
 
7. Os danos causados por utilização incorrecta do 
equipamento do Auditório, serão sempre imputados à 
entidade utilizadora do mesmo.  
 
8. O não cumprimento da regra n.º 4 imputa ao 
responsável pela supervisão do Auditório eventuais 
danos ocorridos. 
 
9. Nos pedidos de utilização do Auditório deve constar 
qual o período pretendido, incluindo, se for caso disso 
tempo para, ensaios e desmontagem de material, lista de 
necessidades especificas, indicação do n.º de 
intervenientes, alinhamento do programa específico. 
Caso não sejam indicados os períodos acima referidos a 
desmontagem terá de ser efectuada imediatamente após 
a realização do evento. 
 
10. Só serão analisados pedidos cuja recepção no 
departamento seja feita com a antecedência mínima de 
duas semanas 
 
11. No caso de cessão, haverá lugar a um pagamento 
segundo os seguintes valores e períodos de utilização:  
 
Dias úteis: 
 
09h00 – 13h00  -  10.000$00 
14h00 -  18h00  -  10.000$00 
19h30 -  01h00  -  15.000$00 
09h00 -  01h00  -  25.000$00 
 
Valor de utilização por cada hora extra  -  1.000$00 
 
Fim de Semana: 
 
09h00 -  13h00  -  15.000$00 
14h00 -  18h00  -  15.000$00 
19h30 -  01h00  -  20.000$00 
09h00 -  01h00  -  35.000$00 
 
Valor de utilização por cada hora extra  -  2.000$00 
 
a) Tratando-se de actividades recreativas e culturais 
promovidas por entidades, sem fins lucrativos, sediadas 
no Município, o preçário acima referido será reduzido 
em 50 %. 
 
b) Nos casos em que o Munícipio se constitui como 
entidade colaboradora, apoiante ou patrocinadora de 
uma determinada iniciativa ou iniciativas promovidas 
pelas Juntas de Freguesia, a utilização do Auditório 
poderá ser gratuita.  
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Mantém-se no entanto a obrigatoriedade da observância 
das normas do presente regulamento. 
 
c) A cedência das instalações é feita de acordo com a 
seguinte ordem de prioridades: 
 
1. Iniciativas da Comissão Instaladora do Município de 
Odivelas e iniciativas previstas na programação regular 
do Auditório; 
2. Iniciativas apoiadas pela Comissão Instaladora do 
Município de Odivelas; 
3. Iniciativas da Junta de Freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião; 
4. Iniciativas das Juntas de Freguesia do Concelho; 
5. Escolas e Colectividades do Município de Odivelas; 
6. Outras entidades do Concelho; 
7. Entidades fora do Concelho.  
 
12. O preço de venda de bilhetes para espectáculos 
promovidos pelo Munícipio será decidido pontualmente. 
Quando o promotor do espectáculo não for  o Município 
pode ser acordado que haverá venda de bilhetes com 
preçário a definir entre o promotor e o Município. 
 
13. Em quaisquer actividades realizadas no Auditório 
Municipal, a utilização do equipamento de som e luzes 
será da responsabilidade do técnico ao serviço do 
Município, eventualmente em parceria com o técnico ou 
técnicos indicados pela entidade utente do Auditório. 
 
14. A necessidade de utilização dos meios técnicos bem 
como a do técnico ao serviço do Município, pressupõe o 
seu pedido pelo menos com duas semanas de 
antecedência, assim como o pagamento adicional de 
14.000$00. 
 
15. Não é permitido transportar bebidas ou comida para 
o interior da sala do Auditório, assim como objectos que 
pela sua força e/ou volume possam danificar qualquer 
equipamento ou material instalado ou ainda pôr em 
causa a segurança do público. 
 
Não é permitido igualmente fumar na plateia, no balcão, 
no palco e nas zonas com sinalização de interdição de 
fumar. 
 
16. Não é permitido fotografar, filmar ou efectuar 
gravações de som em qualquer zona do Auditório, 
excepto se tal for previamente autorizado.  De igual 
modo a venda de discos, cassetes ou quaisquer outros 
produtos no foyer do Auditório, por parte de 
participantes nos espectáculos e outras iniciativas, 
necessita de autorização prévia e a venda, se autorizada, 
será efectuada pelo próprios interessados em local e 
modo a estabelecer. 
 

17. O Município é responsável pela limpeza do 
Auditório, sempre que o mesmo for utilizado para 
iniciativas Municipais ou cedido. 
 
18. Circunstâncias omissas nestas normas 
regulamentares serão resolvidas, caso a caso, pelo 
Município de Odivelas, através do Departamento 
Sociocultural, e da Divisão de Cultura e Património 
Cultural. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
Adenda ao Programa de Apoio à Actividade Juvenil 

do Município de Odivelas 
- PAJO 

 
 
Proposta para aprovar a adenda de um “Programa H – 
Grandes Iniciativas” ao Programa PAJO – Programa de 
Apoio ao Associativismo Juvenil de Odivelas, nos 
termos propostos através da informação n.º 
458/DSC/DEJ/SJ/00, de 09.05.2000. 

 
 

PROGRAMA – H 
 

Grandes Iniciativas 
 

Organização de grandes iniciativas juvenis. 
 
Este apoio tem como objectivo comparticipar 
financeiramente iniciativas que, pela sua dimensão e 
qualidade, assumem relevância no contexto do 
desenvolvimento e promoção da participação cívica e da 
aprendizagem democrática do Associativismo Juvenil 
do Concelho. Considera-se nesta alínea, por exemplo, 
festas de finalistas, encontros nacionais e internacionais, 
congressos, colóquios e outras actividades de carácter 
juvenil. 
 
 
A candidatura só será considerada, com a apresentação 
de projecto de organização acompanhado das 
estimativas de custos e comprovativos devidamente 
normalizados e tipificados. 
 
 
A aprovação de cada candidatura, depende dos critérios 
a seguir referidos e do orçamento disponível, sendo 
proposta, em cada ano, qual ou quais as candidaturas 
que serão contempladas com o apoio do Município de 
Odivelas. 
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São critérios de avaliação: 
 
- a actividade da associação na referida iniciativa; 
- o impacto cultural e social da iniciativa; 
- o número de edições da iniciativa; 
- entidades ou individualidades convidadas; 
- os financiamentos obtidos. 
 
Constituem-se também factores de ponderação: 
- A posição da associação, na organização de eventos de 
grande impacto. 
- A realização da iniciativa em parceria com outras 
entidades. 
 
A comparticipação financeira a conceder será até ao 
limite máximo de 50% do orçamento apresentado. 
 
O limite de comparticipação do Município de Odivelas 
será de 400 000$00. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

TRANSPORTES 
 
 
 

Regulamento de utilização de 
viaturas e máquinas municipais 

 
Proposta de alteração do artigo 9º 

 
 
Proposta de alteração do artigo 9º - “Condutores” do 
Regulamento de utilização de viaturas e máquinas 
municipais, nos termos propostos através da informação 
n.º 58/DTO/2000, de 11.05.2000. 
 
 

«ARTIGO 9º 
Condutores 

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

GESTÃO URBANÍSTICA 
E HABITAÇÃO 

 
 
Processo n.º 21.205/CC/OC 
Auto de recepção provisória 
Serra da Luz, Pontinha 
Norberto Ferreira  
 
Homologação do auto de recepção provisória referente a 
empreitada de concepção e execução dos trabalhos de 
estabilização de talude na Serra da Luz, Pontinha, nos 
termos propostos através da informação n.º 
45/DRLA/SM-00, de 04.04.2000. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

Proposta de aquisição de fogos para realojamento 
de 4 famílias – alvo 

 
Proposta para aquisição de quatro fogos, destinados ao 
realojamento habitacional dos agregados familiares 
residentes nas parcelas objecto de expropriação por 
utilidade pública pelo ICOR, onde será implantada a 
Rotunda do Sr. Roubado (freguesia de Olival Basto), 
construção rodoviária designada por “IC 22-Radial de 
Odivelas - Trabalhos Complementares”, nos termos 
propostos através da informação n.º 113/DMH/ASS/00, 
de 10.05.2000. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

Proposta de Protocolo de acordo a ser celebrado 
entre o Município e o Instituto para 

a Construção Rodoviária 
 
Protocolo de Acordo a ser celebrado entre o Município 
de Odivelas e o ICOR –, destinado a regular o processo 
de realojamento habitacional dos agregados familiares 
residentes nas parcelas objecto de expropriação para 
construção da “Rotunda do Sr. Roubado”. 
 
 

PROTOCOLO DE ACORDO 
 

“Entre: 
1º.  ICOR – Instituto para a Construção Rodoviária, com 
sede na Praça da Portagem, 2800-225 Almada, aqui 
representado pelos seus Administradores Dr. Rui 
Manuel Rodrigues Simão e Dr. Manuel Simões 
Carrasqueira Batista, e adiante designado por Primeiro 
Outorgante e 
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2º.  Município de Odivelas, com sede na Av. D. Dinis, 
96-C, 2675-330 Odivelas, aqui representado pelo 
Presidente da sua Comissão Instaladora, Dr. Manuel 
Varges, e adiante designado por Segundo Outorgante, 
com base nos seguintes 
 

PRESSUPOSTOS 
 

A - Considerando que o Primeiro Outorgante pretende 
lançar as obras de construção da chamada “Rotunda do 
Sr. Roubado”, integrada no IC 22 – Radial de Odivelas; 
 
B - Considerando que o Primeiro Outorgante já 
procedeu á expropriação das parcelas necessárias á 
execução da referida obra; 
 
C - Considerando que é ainda necessário proceder ao 
realojamento habitacional dos agregados familiares que 
residem no local; 
 
D - Considerando que é entendimento de ambos os 
Outorgantes que o processo de realojamento 
habitacional deve ser acompanhado pelo Segundo 
Outorgante; 
 
E - Considerando que o Primeiro Outorgante assume a 
integral responsabilidade financeira pelas operações de 
realojamento, nos termos adiante enunciados; 
 
F - Considerando que importa formalizar a intervenção 
de cada um dos Outorgantes nos referidos processos de 
realojamento, bem como os direitos e deveres de cada 
um; 
 
é celebrado o presente Protocolo de Acordo, nos termos 
seguintes: 
 
1. O Segundo Outorgante assume a responsabilidade de 
adquirir os fogos necessários ao realojamento dos 
agregados familiares cujas actuais habitações serão 
demolidas para permitir a construção das obras acima 
referidas; 
 
2. O Primeiro Outorgante assume a responsabilidade 
pelos encargos resultantes do processo de realojamento, 
nomeadamente o pagamento dos preços e demais 
despesas devidas pela aquisição e benfeitorias 
necessárias dos fogos, com o limite global de Esc. 
87.500.000$00 (oitenta e sete milhões e quinhentos mil 
escudos); 
 
3. Os fogos a adquirir integrarão o património do 
Segundo Outorgante; 
 
4. A transferência das verbas para o Segundo 
Outorgante será feita, ainda que parcialmente, a pedido 
deste e de acordo com o que vier a ser acordado 

formalmente com os vendedores dos referidos fogos e 
sem prejuízo do disposto no número seguinte; 
 
4.1. O Primeiro Outorgante compromete-se a pôr á 
disposição do Segundo Outorgante as verbas por este 
solicitadas, no prazo de oito dias após a solicitação; 
 
5. O Segundo Outorgante compromete-se a iniciar, na 
data de assinatura do presente Protocolo, os 
procedimentos de aquisição dos fogos e do posterior 
realojamento dos agregados familiares, os quais se 
estimam que deverão estar concluídos até ao final do 
próximo mês de Julho; 
 
Odivelas,       de            de 2000. 
 
Pelo Primeiro Outorgante 
 

(Rui Manuel 
Rodrigues Simão) 

e 
(Manuel Simões 

Carrasqueira Batista)” 

Pelo Segundo Outorgante 
 

 
(Manuel Varges) 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

Comparticipação ao abrigo do programa RECRIA 
Manuel Jorge Gonçalves Louro 

 
 

Proposta para efectuar o pagamento correspondente à 
comparticipação municipal nas obras executadas no 
edifício localizado na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, 95-A e Largo D. Dinis, 18 e 18-A, em 
Odivelas, propriedade do Senhor Manuel Jorge 
Gonçalves Louro, no âmbito do Programa RECRIA, no 
valor de 1.735.267$00 (um milhão, setecentos e trinta e 
cinco mil, duzentos e sessenta e sete escudos), nos 
termos propostos através da informação n.º 
40/DMH/SPH/AM, de 28.04.2000. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 
 
 

Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de 
Odivelas para apoio na realização  

das Festas da Cidade 
 
 

Proposta para apoiar a iniciativa “Festas da Cidade de 
Odivelas” organizadas pela Junta de Freguesia de 
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Odivelas, mediante a contratação do Grupo Milénio 
para actuar no dia 7 de Julho, pelo valor de 
1.521.000$00 (um milhão, quinhentos e vinte e um mil 
escudos), com IVA incluído, nos termos propostos 
através das informações n.ºs 608/DSC/DCPC/00, de 
09.05.2000 e 587/DSC/DCPC/00, de 03.05.2000. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 

Atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja 
Paroquial da Sagrada Família da Pontinha 

 
Proposta de atribuição de um subsídio à Fábrica da 
Igreja Paroquial da Sagrada Família da Pontinha, 
destinado a apoiar a realização das tradicionais festas de 
Santo António, promovidas pela Comissão de Festas da 
Comunidade de Santo António do Casal do Rato, 
Freguesia da Pontinha, no valor de 200.000$00 
(duzentos mil escudos), nos termos propostos pelas 
informações n.ºs 563/DSC/DCPC/00, de 27.04.2000, e 
642/DSC/DCPC/00, de 15.05.2000. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 

Atribuição de subsídio à Associação de Estudantes  
do Instituto Superior de Ciências Educativas 

 
Proposta para apoiar a iniciativa “Semana Académica” 
promovida pela Associação de Estudantes, Tunofonia e 
Comissão da Praxe do Instituto Superior de Ciências 
Educativas, mediante a atribuição à Associação de 
Estudantes do Instituto Superior de Ciências Educativas 
de um subsídio no valor de 382.500$00 (trezentos e 
oitenta e dois mil e quinhentos escudos), nos termos 
propostos através da informação n.º 
428/DSC/DEJ/SJ/00, de 03.05.2000. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 

Atribuição de subsídio às Escolas  
Participantes no desfile de Carnaval 

 
Proposta para atribuição de um subsídio, a cada escola 
participante no desfile de carnaval, no valor de 
20.000$00, para aquisição de material diverso para 
decoração dos estudantes e material cénico para o 
desfile. “As escolas em causa são as seguintes; 
 
Escola E.B. 1º Ciclo n.º 1 
Escola E.B. 1º Ciclo n.º 2 
Escola E.B. 1º Ciclo n.º 3 

Escola E.B. 1º Ciclo n.º 4 
Escola E.B. 1º Ciclo n.º 5 
Escola E.B. 1º Ciclo n.º 6 
Escola E.B. 1º Ciclo n.º 7 
Escola E.B. 1º Ciclo n.º 9 
Escola EB 2/3 Avelar Brotero 
Escola EB 2/3 Isabel Portugal 
Anexo Olival Basto – Avelar Brotero 
Centro Infantil Vale do Forno 
Centro Infantil de Odivelas 
Centro Infantil de Arroja 
Jardim de Infância “Os Chorões, Lda.” 
Jardim de Infância Boneca de Corda 
Jardim de Infância n.º 2 (Bairro da Arroja) 
Jardim Infantil Alicerce 
Jardim de Infância “O Balão” 
Externato “Pica-Pau” 
Externato Odivelas – Rainha Santa 
Externato “O Pirilampo” 
Mundo das Maravilhas 
Escola de Luz e Som 
 
Mais se informa que o montante global para esta 
iniciativa perfaz os 480.000$00 (quatrocentos e oitenta 
mil escudos)...”, nos termos propostos através da 
informação n.º 613/DSC/DCPC/00, de 09.05.2000. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 

Obra da Imaculada Conceição e Santo António 
Obra do Padre Abel 

Subsídio Para Transporte 
 
Proposta para atribuir um apoio à Obra da Imaculada 
Conceição e Santo António (Obra do Padre Abel), sob a 
forma de contratação de serviço de transporte num valor 
que não ultrapassará os 140.000$00 (cento e quarenta 
mil escudos), para a realização de um passeio à Serra da 
Estrela, destinado a 35 crianças, nos termos propostos 
através da informação n.º 10/GARSI/GP/00, de 
03.05.2000. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 

Atribuição de Subsídio à Fábrica da Igreja 
Paroquial da Sagrada Família da Pontinha 

 
Proposta para atribuição à Fábrica da Igreja Paroquial 
da Sagrada Família da Pontinha de um subsídio no valor 
de 700.000$00 (setecentos mil escudos), como 
comparticipação do Município na aquisição de um 
equipamento de som para instalação no edifício da 
Capela de Santa Maria, no Bairro da Urmeira, nos 
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termos propostos através da informação n.º 
11/GARSI/IE/00, de 03.05.2000. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

Jardim Infantil Popular da Pontinha 
Pedido de apoio sob a forma de transporte 

 
 
Proposta para ratificar o despacho do Senhor Presidente, 
datado de 05.05.2000, de concessão de apoio em 
transporte ao Jardim Infantil Popular da Pontinha, no 
valor estimado de 70.000$00 (setenta mil escudos), para 
a realização de um passeio a Sintra, destinado a 100 
crianças. 
 
(Ratificado por unanimidade) 
 
 
 

Atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja 
Paroquial da Freguesia de Santíssimo Nome 

de Jesus de Odivelas 
 
 
Atribuição de um subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial 
da Freguesia de Santíssimo Nome de Jesus de Odivelas, 
destinado à Conferência de Santo Eugénio, para 
conclusão de obras no Centro de Dia, no valor de 
150.000$00 (cento e cinquenta mil escudos), nos termos 
propostos através da informação n.º 13/GARSI/GP/00, 
de 09.05.2000. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
Atribuição de subsídio à Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Caneças 
para aquisição de Material 

 
 

Proposta para atribuir um subsídio no valor de 
14.986.916$00 (catorze milhões, novecentos e oitenta e 
seis mil, novecentos e dezasseis escudos) à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caneças, 
para aquisição de viaturas e outro material, nos termos 
propostos através da informação n.º 110/GMPC/00, de 
31.03.2000. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 
 
Repavimentação da Estrada de Vale de Nogueira 
Junta de Freguesia de Caneças 
 
 
Autorizar a Junta de Freguesia de Caneças a adjudicar 
as obras de repavimentação da Estrada de Vale de 
Nogueira, celebrando-se para o efeito um Protocolo, ao 
abrigo do artigo 27º do Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas de Freguesia, comparticipando 
o Município com o valor de 3.632.580$00 (três milhões, 
seiscentos e trinta e dois mil, quinhentos e oitenta 
escudos), com IVA incluído à taxa de 5%, nos termos 
propostos através da informação n.º 187/DVEU/JF, de 
15.05.2000. 
Mais se deliberou aditar à Minuta de Protocolo anexa à 
informação referida um ponto 5. com a seguinte 
redacção: “A Junta de Freguesia deverá afixar, em sítio 
de boa visibilidade, um painel do qual conste que a obra 
é promovida e financiada pelo Município de Odivelas.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
Repavimentação da Rua das Arroteias 
Junta de Freguesia de Caneças 
 
 
Autorizar a Junta de Freguesia de Caneças a adjudicar 
as obras de repavimentação da Rua das Arroteias, em 
Caneças, celebrando-se para o efeito um Protocolo, ao 
abrigo do artigo 27º do Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas de Freguesia, comparticipando 
o Município com o valor de 1.723.050$00 (um milhão, 
setecentos e vinte e três mil e cinquenta escudos), com 
IVA incluído à taxa de 5%, nos termos propostos 
através da informação n.º 189/DVEU/EC, de 
15.05.2000. 
Mais se deliberou aditar à Minuta de Protocolo anexa à 
informação referida um ponto 5. com a seguinte 
redacção: “A Junta de Freguesia deverá afixar, em sítio 
de boa visibilidade, um painel do qual conste que a obra 
é promovida e financiada pelo Município de Odivelas.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
Pavimentação da Rua Maria Antónia Simões Castelo 
Junta de Freguesia de Caneças 
 
 
Autorizar a Junta de Freguesia de Caneças a adjudicar 
as obras de pavimentação da Rua Maria Antónia Simões 
Castelo, em Caneças, celebrando-se para o efeito um 
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Protocolo, ao abrigo do artigo 27º do Protocolo de 
Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia, 
comparticipando o Município com o valor de 
945.000$00 (novecentos e quarenta e cinco mil 
escudos), com IVA incluído à taxa de 5%, nos termos 
propostos através da informação n.º 188/DVEU/JF, de 
15.05.2000. 
Mais se deliberou aditar à Minuta de Protocolo anexa à 
informação referida um ponto 5, com a seguinte 
redacção: “A Junta de Freguesia deverá afixar, em sítio 
de boa visibilidade, um painel do qual conste que a obra 
é promovida e financiada pelo Município de Odivelas.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

SAÚDE 
 
 

PROPOSTA 
 
Proposta de localização, por transferência, de uma 
farmácia na freguesia da Ramada 
 
Proposta presentada pela Vogal Drª. Natália Santos, de 
localização, por processo de transferência, de uma nova 
farmácia, na Av. da Liberdade, Jardim da Radial, 
freguesia da Ramada. 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 
 

DESPACHO 
 

Designação de Notário Privativo do Município 
 
No exercício das minhas competências próprias, em 
conformidade com a alínea b) do n.º 2, do artigo 68º do 
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro conjugado 
com o dispostos no artigo 67º do Regulamento Orgânico 
do Município de Odivelas, designo o licenciado em 
Direito Sr. Dr. Hernâni Silvino Vilela Boaventura, 
Notário Privativo do Município de Odivelas, o qual 
passará, a partir da presente data, a lavrar os actos 
notariais expressamente previstos pelo Código do 
Notariado. 
 
Odivelas, 15 de Maio de 2000 
 

O Presidente da Comissão Instaladora 
 

(a) Manuel Varges 

ACTIVIDADE FINANCEIRA 
 
 
Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel 
Varges ao abrigo da Delegação de competências. 
 
Data de despacho: 2000.05.08 
Autorização para pagamento de rendas por transferência 
bancária, à Armando Fernando Ramalho Santos, no 
montante de 2.805.000$00, referente a (mês de Caução 
e rendas de Março de 2000 a Dezembro de 2000), nos 
termos propostos através da informação n.º 
27/DAF/DF/AR/2000. 
 
Data de despacho: 2000.05.09 
Autorização para pagamento à Firma Mateus Vicente & 
Seabra Nascimento, Lda., das facturas n.ºs 431, 438 e 
445, no valor de 12.052.739$00, referentes aos 3 Autos 
de Medições, relativos ao Arranjo Urbanístico do Largo 
da Igreja, Freguesia de Caneças, nos termos propostos 
através da informação n.º 10/DAF/DF/JL/00. 
 
Data de despacho: 2000.05.12 
Autorização para pagamento à firma Francisco C. José, 
Lda., da factura n.º B00531/00, no valor de 
5.490.868$00, referente ao 3º Auto de Medição, relativo 
à empreitada “Polidesportivo do Bairro Olival do 
Pancas, instalações de apoio ao Polidesportivo, 
Pontinha”, nos termos propostos através da informação 
n.º 143/DEC/SAFO/VA. 
 
Data de despacho: 2000.05.15 
Autorização para pagamento às Associações de 
Bombeiros do Município, de subsídios referentes ao 
mês de Maio, no valor de 4.200.000$00, nos termos 
propostos através da informação n.º 
46/DAF/DF/SR/2000. 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 
 
Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel 
Varges ao abrigo da Delegação de competências. 
 
Concessão de Alvará de Licença de Construção 
 
 
Processo n.º 27.056/OCP 
Requerente: Almerinda da Conceição Pires 
Local: Urbanização da Codivel, Lote 58, 
Odivelas 
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Decisão: Deferido 
Data de despacho: 26.11.1999 
 
Processo n.º 31.481/OCP/OC 
Requerente: Fargue-Ind. e Comercialização de 
Imóveis, Ldª, Quasi-Arrematações Judiciais, Ldª, e e 
Odiplanus-Urbanizações e Construções, Ldª. 
Local: Rua C, Lote 6, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 08.02.2000 
 
Processo n.º 31.482/OCP/OC 
Requerente: Fargue-Ind. e Comercialização de 
Imóveis, Ldª, Quasi-Arrematações Judiciais, Ldª, e 
Odiplanus-Urbanizações e Construções, Ldª. 
Local: Rua C, Lote 2, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 08.02.2000 
 
Processo n.º 31.483/OCP/OC 
Requerente: Fargue-Ind. e Comercialização de 
Imóveis, Ldª, Quasi-Arrematações Judiciais, Ldª, e 
Odiplanus-Urbanizações e Construções, Ldª. 
Local: Rua C, Lote 4, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 08.02.2000 
 
Processo n.º 31.484/OCP/OC 
Requerente: Fargue-Ind. e Comercialização de 
Imóveis, Ldª, Quasi-Arrematações Judiciais, Ldª, e 
Odiplanus-Urbanizações e Construções, Ldª. 
Local: Rua C, Lote 5, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 08.02.2000 
 
Processo n.º 31.485/OCP/OC 
Requerente: Fargue-Ind. e Comercialização de 
Imóveis, Ldª, Quasi-Arrematações Judiciais, Ldª, e 
Odiplanus-Urbanizações e Construções, Ldª. 
Local: Rua B, Lote 3, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 08.02.2000 
 
Processo n.º 31.486/OCP/OC 
Requerente: Fargue-Ind. e Comercialização de 
Imóveis, Ldª, Quasi-Arrematações Judiciais, Ldª, e 
Odiplanus-Urbanizações e Construções, Ldª. 
Local: Rua B, Lote 1, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 08.02.2000 
 

Processo n.º 32.137/OCP/OC 
Requerente: António dos Santos Ribeiro 
Local: Rua Major Rosa Bastos, 34, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 24.02.2000 
 
Processo n.º 3.298/OCP/OC 
Requerente: Cooperativa das Casas Económicas do 
Pessoal dos Correios, Telégrafos e Telefones, C.R.L. 
Local: Rua Cinco, Lote 1-B 23, 
Arroteias, 
Vale Covo, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 07.04.2000 
 
 
Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
 
 
Processo n.º 29.516/OCP/OC 
Requerente: Manuel Teodoro Guerreiro 
Local: Rua Vale de Santo António, Lote 193, 
Casal do Rato, 
Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 27.03.2000 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
E GESTÃO DE PESSOAL 

 
 
Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel 
Varges ao abrigo da Delegação de competências. 
 
 
Foram admitidos em regime de Contrato 
Administrativo de Provimento: 
 
 
Nome: Óscar Manuel Rodrigues dos Santos 
Categoria: Engenheiro Técnico Civil de 2ª classe. 
Data do Despacho: 10.02.2000 
Início de Funções: 01.04.2000 
 
 
Nome: Maria Gabriela Jesus Tiago Custódio Cruz 
Categoria: Técnico Profissional de Biblioteca e 
Documentação de 2ª classe 
Data do Despacho: 10.02.2000 
Início de Funções: 26.04.2000 
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Nome: Anabela Ribeiro Diogo 
Categoria: Técnico Profissional de Biblioteca e 
Documentação de 2ª classe 
Data do Despacho: 22.02.2000 
Início de Funções: 24.04.2000 
 
 
Nome: Marta Isabel Rodrigues Raposo d´Alte 
Espargosa 
Categoria: Técnico Superior de 2ª classe 
Data do Despacho: 23.02.2000 
Início de Funções: 03.04.2000 
 
 
Nome: Rui Manuel Pires Dias 
Categoria: Técnico Superior de 2ª classe 
Data do Despacho: 23.02.2000 
Início de Funções: 03.04.2000 
 
 
Nome: Renato Filipe Sebastião das Neves 
Categoria: Técnico Profissional de Ambiente de 2ª 
classe 
Data do Despacho: 27.03.2000 
Início de Funções: 03.04.2000 
 
 
Nome: Jorge Manuel Martins do Santos 
Categoria: Motorista de Ligeiros 
Data do Despacho: 27.03.2000 
Início de Funções: 03.04.2000 
 
 
Foram admitidos em regime de Avença: 
 
 
Nome: Rui Manuel Baptista de Abreu 
Funções: Acompanhamento técnico no domínio da 
promoção/reabilitação da habitação 
Data do Despacho: 30.03.2000 
Início de Funções: 03.04.2000 
 
 
Nome: Luís Manuel Andrade de Sá 
Funções: Assessoria técnica no domínio da 
comunicação 
Data do Despacho: 07.04.2000 
Início de Funções: 10.04.2000 
 
 
Nome: Eduardo José Carlos Almeida de Sousa 
Funções: Fotografo 
Data do Despacho: 07.04.2000 
Início de Funções: 11.04.2000 
 
 
 

Foram admitidos em regime de Tarefa: 
 
 
Nome: Ana Carla Frutuoso Valente Breia 
Funções: Programação calendarizada do Plano de 
Manutenção, tendo em conta a quantificação em termos 
de mão de obra, materiais e outros factores 
Data do Despacho: 14.04.2000 
Início de Funções: 20.04.2000 
 
 
Foram admitidos em regime de Comissão 
Extraordinária de Serviço: 
 
 
Nome: Maria Filomena da Silva Marta Guedes Rua 
Funções: Cantoneiro de Limpeza 
Início Funções: 14.04.2000 
 
 
 

ACTIVIDADE SOCIOCULTURAL 
 
 
Decisões tomadas pelo Vogal Sr. Carlos Alberto Gomes 
Lourenço ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Data de despacho: 2000.05.04 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro, para pagamento à firma 
Mãe Frias, Lda., do valor de 3.418.000$00 com IVA 
incluído, referente ao fornecimento de transporte no 
decurso das visitas de estudo realizadas nos meses de 
Janeiro, Fevereiro e Março. 
 
 
Data de despacho: 2000.05.08 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro, para pagamento à firma 
Movequipa, do valor de 368.070$00 (+17% de IVA), 
referente ao fornecimento de uma estante. 
 
 
Data de despacho: 2000.05.09 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro, para pagamento à firma 
Ploruisom, do valor de 994.500$00 com IVA incluído, 
referente a actuação de Grupos na iniciativa designada 
por “Música ao Serão – Serões Dançantes”. 
 
 
Data de despacho: 2000.05.10 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro, para efeitos de pagamento 
à Rodoviária de Lisboa, do valor de 2.820.755$00 com 
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IVA incluído, referente a senhas de transporte dos 
alunos do Ensino Básico, correspondentes ao mês de 
Abril. 
 
Data de despacho: 2000.05.10 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro, para efeitos de 
cabimentação e posterior pagamento à firma LX Corte, 
do valor de 160. 875$0 com IVA incluído, referente a 
realização de cartazes publicitários. 
 
Data de despacho: 2000.05.10 
Concordância com o envio Departamento 
Administrativo e Financeiro, para efeitos de 
cabimentação e posterior pagamento à firma Fantaças, 
do valor de 10.430$00 com IVA incluído, referente a 
aquisição de placas. 
 
Data de despacho: 2000.05.10 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro, para pagamento à firma 
Musipalco, do valor de 81.900$00 com IVA incluído, 
referente a equipamento de som contratado para a 
iniciativa “Festival de bandas”. 
 
Data de despacho: 2000.05.12 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro, para pagamento à 
Rodoviária Nacional, do valor de 300.000$00 5% IVA, 
referente a vinhetas para passes, relativo ao mês de 
Abril. 
 
Data de despacho: 2000.05.12 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro, para pagamento à firma J. 
Monteiro, Lda., do valor de 42.413$00 17% IVA, 
referente a aquisição de papel a cores. 
 
 
 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
 
Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Informação n.º 056/DAE/CB/DL 
Data de despacho: 2000/05/09 
Assunto: Jornais e Revistas: Pagamento de Factura, no 
valor de 29.200$00 
 
 
 

TURISMO 
 

 
Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Informação n.º 71/DT/AIG 
Data de despacho: 2000.05.05 
Assunto:1º Concurso Gastronómico do Concelho de 
Odivelas 
Refeições do Júri no Restaurante “Luisinho”, 
cabimentação de Verba e Pagamento de Factura, no 
valor de 43.550$00 
 
 
Informação n.º 29/DT/SC 
Data de despacho: 2000.04.28 
Assunto:1º Concurso Gastronómico do Concelho de 
Odivelas. 
Refeições do Júri no Restaurante “Moinho Saloio”, 
cabimentação de Verba e Pagamento de Factura no 
valor de 8.950$00 
 
 
Informação n.º 30/DT/SC 
Data de despacho: 2000.04.28 
Assunto:1º Concurso Gastronómico do Concelho de 
Odivelas. 
Refeições do Júri no Restaurante “Saloio de Caneças”, 
cabimentação de Verba e Pagamento de Factura no 
valor de 19.330$00. 
 
 
Informação n.º 32/DT/SC 
Data de despacho: 2000.05.05 
Assunto:1º Concurso Gastronómico do Concelho de 
Odivelas. 
Refeições do Júri no Restaurante “Lagar do Panças”, 
cabimentação de Verba e Pagamento de Factura no 
valor de 15.520$00. 
 
 
Informação n.º 33/DT/SC 
Data de despacho: 2000.05.08 
Assunto:1º Concurso Gastronómico do Concelho de 
Odivelas. 
Refeições do Júri no Restaurante “Caçoilo Preto”, 
cabimentação de Verba e Pagamento de Factura no 
valor de 18.480$00. 
 
 
Informação n.º 34/DT/SC 
Data de despacho: 2000.05.09 
Assunto:1º Concurso Gastronómico do Concelho de 
Odivelas. 
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Refeições do Júri no Restaurante “O Marquês”, 
cabimentação de Verba e Pagamento de Factura no 
valor de 25.520$00. 
 
 
 

APOIO AO INVESTIMENTO 
E AO EMPREGO 

 
 
Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Informação n.º 97/DAIE/SC 
Data de despacho: 2000.05.03 
Assunto: Pagamento de factura à Atlantis Crystal, no 
valor de 581.495$00. 
 
 
Informação n.º 103/DAIE/SC 
Data de despacho: 2000.05.02 
Assunto: Pagamento de factura à Loja das Taças, no 
valor de 39.546$00. 
Despacho do Chefe de Divisão: Ao DAF para 
pagamento. – 00/05/02 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 
 
Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Francisco Joaquim 
Lourenço Pereira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Data de despacho: 13.04.2000 
Homologação do Auto de Vistoria e pagamento do auto 
de medição nº 3 da obra “Arranjo Urbanístico do Largo 
da Igreja”, em Caneças, pelo valor de 2 293 817$00, 
conforme informação n.º 138/DVEU/EC de 06.04.00. 
 
 
Processo n.º 178/PO-DOM 
Data do despacho: 26.04.2000 
Autorização para adjudicação dos trabalhos de 
elaboração do “Projecto de acesso à Quinta do Pinheiro, 
Paiã”, Freguesia da Pontinha, pelo valor de 1.200.00$00 
(sem IVA) incluído, nos termos propostos através da 
informação n.º 25/IT/00 de 11.04.2000. 
 
 
 
 

Processo n.º 202/PO-DOM 
Data do despacho: 26.04.2000 
Autorização para lançamento de Ajuste Directo para a 
empreitada de “Remodelação da Cozinha da escola EB1 
/ JI n.º 1 da Urmeira”, Freguesia da Pontinha, pelo valor 
base de 3.670.711$00, nos termos propostos através da 
informação n.º 152/DEC/SAFO/VA de 07.04.2000. 
 
Processo n.º 204/OM-DOM 
Data do despacho: 27.04.2000 
Autorização para realização de procedimentos para 
lançamento do Concurso Limitado sem publicação de 
anúncio para a empreitada de “Instalações da DVM”, 
pelo valor base de 14.879.647$00, nos termos propostos 
através da informação n.º 160/DEC/SAFO/VA 
13.04.2000. 
 
 
Processo n.º 221/PO-DOM 
Data do despacho: 27.04.2000 
Autorização para realização de procedimentos para 
lançamento do Concurso Limitado sem publicação de 
anúncio para a empreitada de “Construção de parques 
de estacionamentos na Rua Pêro Vaz de Caminha, 
Quinta do Pinheiro”, Freguesia da Pontinha, pelo valor 
base de 10.140.200$00, nos termos propostos através da 
informação n.º 131/DVEU/EC de 06.04.2000. 
 
 
Data do despacho: 27.04.2000 
Homologação do Auto de Vistoria dos trabalhos da 
empreitada “Instalação de ar condicionado nas 
instalações do Município de Odivelas na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, 56”, em Odivelas, conforme 
informação n.º 173/DEC/AD de 19/04.00. 
 
 
Data do despacho: 27.04.2000 
Autorização para o pagamento da Nota de Débito 
correspondente às obras de Iluminação Pública no 
Largo 25 de Abril, Freguesia de Odivelas, no valor de 
329.100$00, conforme informação n.º 180/DEC/AD de 
20.04.2000. 
 
 
Data do despacho: 27.04.2000 
Autorização para adjudicação dos trabalhos de 
Iluminação Pública no Largo da Memória, Freguesia de 
Odivelas, pelo valor de 38.180$00, no qual o Município 
tem de comparticipar em 5.727$00, conforme 
informação n.º 175/DEC/AD de 19.04.2000. 
 
 
Data do despacho: 27.04.2000 
Autorização para adjudicação dos trabalhos de 
Iluminação Pública na Rua Dr. Sousa Martins, 
Freguesia de Odivelas, pelo valor de 269.710$00, no 



 

  

ODIVELAS 
Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões 

 

 

 
216 16 a 29 de Maio de 2000  Ano 1 – Nº 5 

 

qual o Município tem de comparticipar em 247.040$00, 
conforme informação n.º 177/DEC/AD de 19.04.2000. 
 
Data do despacho: 27.04.2000 
Autorização para adjudicação dos trabalhos de 
Iluminação Pública na Rua G e Rua da Liberdade, Vale 
do Forno, Freguesia de Odivelas, pelo valor de 
190.000$00, no qual o Município tem de comparticipar 
em 28.635$00, conforme informação n.º 176/DEC/AD 
de 19.04.2000. 
 
 
Data do despacho: 27.04.2000 
Homologação do Auto de Vistoria dos trabalhos da 
empreitada “Instalação de ar condicionado nas 
instalações do Município de Odivelas na Rua Major 
Caldas Xavier, 2”, em Odivelas, conforme informação 
n.º 174/DEC/AD de 19/04.2000. 
 
 
Data do despacho: 27.04.2000 
Autorização para o lançamento de Concurso Limitado 
sem Publicação de Anúncio para os trabalhos de 
“Insonorização do recreio do Jardim de Infância nº 1 da 
Póvoa de Santo Adrião”, nos termos propostos através 
da informação n.º 167/DEC/SAFO/VA de 18.04.2000. 
 
 
Data do despacho: 27.04.00 
Autorização para a colocação de um sinal tipo B2 – 
Paragem obrigatória na Rua Combatentes do Ultramar, 
Freguesia de Odivelas, conforme planta anexa à 
informação n.º 309/GFPM/FISC/00 de 11.04.2000. 
 
 
Data do despacho: 28.04.2000 
Autorização para a adjudicação dos trabalhos para 
“Fornecimento e Montagem de Equipamento de Ar 
Condicionado para as Instalações da Fiscalização 
Municipal na Rua Jardim, 3-A C/V, na Ramada, pelo 
valor de 1.818.460$00, nos termos propostos através da 
informação n.º 169/DEC/AD de 18/04.2000. 
 
 
Processo n.º 99-DCME 
Data do despacho: 03.05.2000 
Homologação do Auto de Vistoria dos trabalhos da 
empreitada “Impermeabilização do Mercado da Póvoa 
de Santo Adrião”, nos termos propostos através da 
informação n.º 187/DEC/SAFO/VA de 26/04.2000. 
 
 
Data do despacho: 03.05.2000 
Autorização para pagamento das Notas de Débito 
referentes aos trabalhos de Iluminação Pública na Rua 
Dr. Mário Sacramento, na Póvoa de Santo Adrião, Rua 
Viana da Mota, em Odivelas e nos Bons Dias, Freguesia 

da Ramada, no valor de 329.100$00, 594.380$00 e 
833.724$00, respectivamente, nos termos propostos 
através da informação n.º 179/DEC/AD de 20.04.2000. 
 
 
Data do despacho: 03.05.2000 
Autorização para pagamento das Notas de Débito 
referentes aos trabalhos de Iluminação Pública na Rua 
Jaime Martins Barata e Rua Pedro Escobar, Freguesia 
de Odivelas, no valor de 30.489$00 e 429.396$00, 
respectivamente, nos termos propostos através da 
informação n.º 178/DEC/AD de 20.04.2000. 
 
 
Processo n.º 756/DOM 
Data do despacho: 03.05.2000 
Autorização para pagamento do Auto de Medição nº 2, 
referente aos trabalhos da empreitada “Substituição da 
Cobertura da Escola Primária nº 4 — Rainha Santa”, 
Freguesia de Odivelas, no valor de 5.202.606$00, nos 
termos propostos através da informação n.º 
186/DEC/SAFO/VA de 26.04.2000. 
 
 
Processo n.º 756/DOM 
Data do despacho: 03.05.2000 
Homologação do Auto de Vistoria da empreitada 
“Substituição da Cobertura da Escola Primária nº 4 — 
Rainha Santa”, Freguesia de Odivelas, conforme 
informação n.º 185/DEC/SAFO/VA de 26.04.2000. 
 
 
Data do despacho: 04.05.2000 
Autorização para adjudicação dos trabalhos de 
instalação de um “Sistema de detecção e intrusão para a 
Divisão Veterinária Municipal”, no valor de 
305.165$00, nos termos propostos através da 
informação n.º 141/DEC/AD de 19.04.2000. 
 
 
Data do despacho: 04.05.2000 
Autorização para adjudicação dos trabalhos relativos à 
protecção dos vãos envidraçados da Divisão Veterinária 
Municipal, pelo valor de 923.200$00 (sem IVA), nos 
termos propostos através da informação n.º 
189/DEC/SAFO/VA de 26.04.2000. 
 
 
Data do despacho: 08.05.2000 
Autorização de pagamento dos trabalhos a mais, 
referente à empreitada de remodelação das instalações 
Municipais, sitas na Rua Tomás da Anunciação, em 
Odivelas, no valor de 2.608.620$00 (sem IVA), nos 
termos propostos através da informação n.º 43/LJ/00 de 
05.05.2000. 
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Data do despacho: 08.05.2000 
Homologação do Auto de Vistoria e autorização de 
pagamento do Auto de Medição nº 3, referente aos 
trabalhos da empreitada “Reperfilamento da Av. de S. 
Pedro”, Freguesia da Pontinha, no valor de 483.700$00, 
nos termos propostos através da informação n.º 
145/DVEU/EC de 11.04.2000. 
 
Processo n.º 758/DOM 
Data do despacho: 08.05.2000 
Homologação do Auto de Vistoria e autorização de 
pagamento do Auto de Medição nº 2, referente aos 
trabalhos da empreitada “Reperfilamento da Av. de S. 
Pedro”, Freguesia da Pontinha, no valor de 
4.733.861$00, nos termos propostos através da 
informação 124/DVEU/EC de 07.04.2000. 
 
Processo n.º 758/DOM 
Data do despacho: 08.05.2000 
Homologação do Auto de Vistoria e autorização de 
pagamento do Auto de Medição nº 1, referente aos 
trabalhos da empreitada “Reperfilamento da Av. de S. 
Pedro”, Freguesia da Pontinha, no valor de 
2.033.435$00, nos termos propostos através da 
informação n.º 98/DVEU/EC de 06.04.2000. 
 
Data do despacho: 08.05.2000 
Autorização de pagamento das Notas de Débito 
referente a trabalhos de Iluminação Pública, no valor de 
2.743.699$00, nos termos propostos através da 
informação n.º 163/DVEU/JF de 03.05.2000. 
 
Data do despacho: 08.05.2000 
Homologação do Auto de Consignação da empreitada 
de “Concepção e execução do muro de suporte de terras 
na Rua do Poder Local”, Freguesia da Ramada, nos 
termos propostos através da informação n.º 
153/DVEU/EC de 27.04.2000. 
 
Processo n.º 179/CA-DOM 
Data do despacho: 08.05.2000 
Autorização para adjudicação do fornecimento do 
“Projecto de Ligação Viária Montemor/Caneças, nos 
termos propostos através da informação n.º 
56/DOM/FF/00 de 03.05.2000. 
 
Data do despacho: 08.05.2000 
Autorização de pagamento da 2ª prestação referente à 
Iluminação Pública – Zona Poente e Zona Nascente, em 
Odivelas, no valor de 8.000.000$00 e 9.000.000$00, nos 
termos propostos através das informações n.ºs 
182/DEC/AD e 183/DEC/AD de 26.04.2000, 
respectivamente. 
 
 
 

Processo n.º 163/OD-DOM 
Data do despacho: 08.05.2000 
Autorização para adjudicação da obra de 
“Repavimentação de arruamentos nos Pombais (Ruas de 
S. Pedro, Gil Vicente, Cesário Verde, João das Regras e 
Duque da Terceira)”, Freguesia de Odivelas, pelo valor 
de 10.349.894$00 sem IVA incluído, nos termos 
propostos através da informação n.º 155/DVEU/EC de 
27.04.2000. 
 
Processo n.º 205/PV-DOM 
Data do despacho: 08.05.2000 
Autorização para adjudicação dos trabalhos de 
“Pavimentação do acesso ao pavilhão gimnodesportivo 
da Póvoa de Santo Adrião”, na Póvoa de Santo Adrião, 
pelo valor de 3.510.200$00 sem IVA incluído, nos 
termos propostos através da informação 156/DVEU/EC 
de 27.04.2000. 
 
Processo n.º 168/FA-DOM 
Data do despacho: 08.05.2000 
Autorização para adjudicação dos trabalhos de 
“Execução de caminho 1234 entre Pedrenais/Trigache”, 
Freguesia de Famões, pelo valor de 15.731.739$00 sem 
IVA incluído, nos termos propostos através da 
informação n.º 168/DVEU/EC de 04.05.2000 
 
Data do despacho: 10.05.2000 
Autorização de pagamento referente aos trabalhos a 
mais da empreitada de remodelação das instalações 
Municipais, sitas na Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
em Odivelas, no valor de 415.240$00 sem IVA 
incluído, nos termos propostos através da informação n.º 
42/LJ/00 de 05.05.2000. 
 
Processo n.º 240/PV-DOM 
Data do despacho: 12.05.2000 
Autorização de procedimento para lançamento de 
Concurso Limitado sem Publicação de Anúncio para a 
empreitada de “Insonorização do Recreio do Jardim de 
Infância nº 1”, Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, 
pelo valor base de 7.319.105$00, nos termos propostos 
através da informação n.º 207/DEC/SAFO/VA de 
10.05.2000. 
 
Processo n.º 224/PV-DOM 
Data do despacho: 12.05.2000 
Autorização de procedimento para lançamento de 
Concurso Limitado sem Publicação de Anúncio para a 
empreitada dos trabalhos de alteração, ampliação da 
Escola EB1 Nº 5 da Póvoa de Santo Adrião, pelo valor 
base de 16.181.674$00, nos termos propostos através da 
informação n.º 208/DEC/SAFO/VA de 10.05.2000. 
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Processo n.º 227/PV-DOM 
Data do despacho: 12.05.2000 
Autorização de procedimentos para lançamento do 
Concurso Limitado sem publicação de anúncio para a 
empreitada de “Adaptação das instalações sanitárias e 
rampas de acesso a deficientes e transformação de sala 
para pré-escolar na EB1 nº3 da Póvoa de Santo Adrião”, 
pelo valor base de 6 944 617$00, nos termos propostos 
através da informação n.º 209/DEC/SAFO/VA de 
10.05.2000. 
 
Processo n.º 226/PO-DOM 
Data do despacho: 12.05.2000 
Autorização para lançamento de Ajuste Directo para a 
empreitada de “Adaptação das instalações sanitárias a 
deficientes na EB1 Nº1 da Pontinha”, pelo valor base de 
1 557 153$00, nos termos propostos através da 
informação 210/DEC/SAFO/VA de 10.05.2000. 
 
Processo n.º 200/OD-DOM 
Data do despacho: 12.05.2000 
Autorização para lançamento de Ajuste Directo para a 
empreitada de “Substituição do equipamento infantil no 
jardim de infância Nº2”, no Bairro da Arroja, pelo valor 
base de 2 297 997$00, nos termos propostos através da 
informação n.º 211/DEC/SAFO/VA de 10.05.2000. 
 
Processo n.º 223/PV-DOM 
Data do despacho: 12.05.2000 
Autorização para lançamento de Ajuste Directo para a 
empreitada de “Adaptação das instalações sanitárias e 
rampas de acesso a deficientes”, na EB1 Nº 6 da Póvoa 
de Santo Adrião, pelo valor base de 2 925 989$00, nos 
termos propostos através da informação n.º 
212/DEC/SAFO/VA de 10.05.2000. 
 
Processo n.º 220/OD-DOM 
Data do despacho: 12.05.2000 
Autorização para o lançamento de Ajuste Directo para a 
empreitada de “Substituição do equipamento infantil do 
Jardim de Infância da Codivel”, pelo valor base de        
3 449 050$00, nos termos propostos através da 
informação n.º 213/DEC/SAFO/VA de 10.05.2000. 
 
Processo n.º 225/OD-DOM 
Data do despacho: 12.05.2000 
Autorização para o lançamento de Ajuste Directo para a 
empreitada de “Instalações sanitárias, rampa para 
deficientes e aumento do telheiro coberto da EB1 Nº6 
de Odivelas”, no Bairro da Codivel, pelo valor base de  
3 862 726$00 nos termos propostos através da 
informação n.º 214/DEC/SAFO/VA de 10.05.2000. 
 
 
 
 
 

Processo n.º 228/CA-DOM 
Data do despacho: 12.05.2000 
Autorização para o lançamento de Ajuste Directo para a 
empreitada de “Instalações sanitárias e rampas de 
acesso a deficientes na EB1 de Caneças”, pelo valor 
base de 3 566 335$00, nos termos propostos através da 
informação n.º 215/DEC/SAFO/VA de 10.05.2000. 
 
Processo n.º 151/OD-DOM 
Data do despacho: 15.05.2000 
Homologação do Auto de Consignação da empreitada 
de “Construção de ossários”, para o cemitério de 
Odivelas, nos termos propostos através da informação 
n.º 194/DEC/SAFO/VA de 28.04.2000. 
 
Processo n.º 152/OD-DOM 
Data do despacho: 15.05.2000 
Homologação do Auto de Consignação da empreitada 
de “Vedação da Escola Básica Nº3 de Odivelas”, nos 
termos propostos através da informação n.º 
201/DEC/SAFO/VA de 09.05.2000. 
 
Processo n.º 759/DOM 
Data do despacho: 15.05.2000 
Homologação do Auto de Consignação da empreitada 
de “Execução do muro de suporte de terras na Rua 25 
de Abril” , nos termos propostos através da informação 
n.º 175/DVEU/EC de 08.05.2000. 
 
Data do despacho: 15.05.2000 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
“Isolamento de caixilharia exterior da Escola Nº 3 de 
Caneças (Casal Novo)”, à firma Canhoto & Matias, 
Lda, pelo valor de 734 032$00 sem IVA, nos termos 
propostos através da informação n.º 
199/DEC/SAFO/VA de 09.05.2000. 
 
Data do Despacho: 15.05.2000 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
Iluminação Pública – Escola Secundária de Caneças, 
pelo valor de 536 019$00, no qual o Município tem de 
comparticipar em 179 036$00, nos termos propostos 
através da informação n.º 197/DEC/AD de 03.05.2000. 
 
Data do despacho: 15.05.2000 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
Iluminação Pública – Praceta Gonçalves Zarco - 
Odivelas, pelo valor de 1 348 550$00, no qual o 
Município tem de comparticipar em 1 235 200$00, nos 
termos propostos através da informação n.º 
196/DEC/AD de 03.05.2000. 
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AMBIENTE 
 
 
Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Francisco Joaquim 
Lourenço Pereira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Data do despacho: 03.05.2000 
Aprovação da aquisição de vedação para o Parque 
Infantil da Cruz Vermelha, na Freguesia da Póvoa de 
Santo Adrião à empresa Novired pelo valor de           
560 000$00 sem IVA, nos termos propostos através da 
informação n.º 189/TR/00 de 28.04.2000. 
 
 
Data do despacho: 10.05.2000 
Aprovação da adjudicação da Construção e Manutenção 
de Sistemas de Rega, na Rua Cesário Verde na Ramada, 
à empresa António Augusto Covangas pelo valor de  
666 783$00, nos termos propostos através da 
informação n.º 204/TR/00 de 04.05.2000. 
 
 
Data do despacho: 10.05.2000 
Aprovação da adjudicação da instalação de sistema de 
rega e automatização nos canteiros da Rua Cesário 
Verde, na freguesia da Ramada, à empresa António 
Augusto Covangas pelo valor de 451 269$00, nos 
termos propostos pela informação n.º 203/TR/00 de 
04.05.2000. 
 
 
Data do despacho: 12.05.2000 
Aprovação da adjudicação da execução do Jardim da 
Praceta dos Marinheiros, na Pontinha, à empresa 
ARTEMISÍA pelo valor de 8 937 846$00, nos termos 
propostos através da informação n.º 211/TR/00 de 
12.05.2000,. 
 
 
 
 
Data do despacho: 28.04.2000 
Aprovação da aquisição de serviços para limpeza do 
painel de azulejos “A Cidade e a Árvore“ situado no 
viaduto da Malaposta, à empresa AMBILIMPA pelo 
valor de 45 630$00 por mês, nos termos propostos 
através da informação n.º 188/TR/00 de 28.04.2000. 
 
 
Data do despacho: 12.05.2000 
Autorização de pagamento referente à prestação de 
serviços de segurança e vigilância ao painel de azulejos 
no viaduto da Malaposta, à firma Palanca, pelo valor de 
312 443$00, nos termos propostos através da 
informação n.º 205/TR/00 de 05.05.2000. 

HABITAÇÃO 
 
 
Despachos proferidos ao abrigo das competências 
delegadas no vogal Francisco Pereira, por motivo de 
ausência da vogal Dr.ª Natália Santos, conforme 
despacho do Sr. Presidente datado de 2000.03.29. 
 
 
Data do despacho: 2000.04.06 
Aprovação da adjudicação da construção de 
cobertura/telhado da casa sita na Rua Maria Gomes 
Silva Santos – Odivelas, nos termos propostos através 
da informação n.º 7/DMH/SPV/ASS. 
 
 
 
 

SAÚDE 
 
 
Despachos proferidos ao abrigo das competências 
delegadas no vogal Francisco Pereira, por motivo de 
ausência da vogal Dr.ª Natália Santos, conforme 
despacho do Sr. Presidente datado de 2000.03.29. 
 
 
 
Data do despacho: 2000.04.04 
Aprovação de aquisição de brindes, nos termos 
propostos através da informação n.º 50/GS/PG 
 
 
 

CONTRA-ORDENAÇÕES 
 
 
Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
APLICAÇÃO DE COIMA 
 
Processo n.º 455/SCO/99 
Nome: José Joaquim Matos Landeiro 
Data de despacho: 2000.04.10 
 
Processo n.º 308/SCO/97 
Nome: Trindade Manuel Alves Esteves 
Data de despacho: 2000.04.11 
 
Processo n.º 453/SCO/99 
Nome: José Joaquim Matos Landeiro 
Data de despacho: 2000.04.11 
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Processo n.º 464/SCO/99 
Nome: José Joaquim Matos Landeiro 
Data de despacho: 2000.04.11 
 
Processo n.º 893/SCO/98 
Nome: Paula Cristina Rodrigues Pombo Lourenço 
Fernandes 
Data de despacho: 2000.04.12 
 
Processo n.º 461/SCO/99 
Nome: Maria Fernanda Pedro António Rodrigues 
Data de despacho: 2000.04.14 
 
 
ADMOESTAÇÃO 
 
 
Processo n.º 43/SCO/2000 
Nome: Sidónio Vilites Santos 
Data de despacho: 2000.04.10 
 
Processo n.º 42/SCO/2000 
Nome: Ângela Maria Silva 
Data de despacho: 2000.04.11 
 
 
ENVIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO 
PARA EXECUÇÃO 
 
Processo n.º 1280/SCO/97 
Nome: Francisco Veiga 
Enviado a Tribunal em 2000.04.10 
 
Processo n.º 11/SCO/97 
Nome: João e Rogério Almeida, Lda. 
Enviado a Tribunal em: 2000.04.12 
 
Processo n.º 592/SCO/97 
Nome: Auto-Lourenço, de Fernando Gonçalves 
Enviado a Tribunal em 2000.04.12 
 
 
ENVIO AO ARQUIVO 
 
 
Processo n.º 106/SCO/96 
Nome: Adelino Marques Rodrigues 
Data de despacho: 2000.04.11 
 
Processo n.º 197/SCO/2000 
Nome: Manuel António Almeida Ramos 
Data de despacho: 2000.04.14 
 
 
 
 
 

APLICAÇÃO DE SANÇÃO ACESSÓRIA 
 
 
Processo n.º 453/SCO/99 
Nome: José Joaquim Matos Landeiro 
Data de despacho: 2000.04.11 
 
 
 

APROVISIONAMENTO 
 
 
Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Nota de encomenda n.º 1745 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
98.630$00 
 
Nota de encomenda n.º 1745 A 
Aquisição de máquina Dymo pelo valor de 11.232$00 
 
Nota de encomenda n.º 2045 
Aquisição de envelopes pelo valor de 494.910$00 
 
Nota de encomenda n.º 2027 
Aquisição de sacos pelo valor de 295.425$00 
 
Nota de encomenda n.º 1928 
Aquisição de papel e Panos pelo valor de 92.898$00 
 
Nota de encomenda n.º 1874 
Aquisição de toalhas de mesa pelo valor de 29.835$00 
 
Nota de encomenda n.º 1879 
Aquisição de Flanelas pelo valor de 13.900$00 
2000.04.13 
 
 
Informação n.º  313/AC/00 
Serviços de Limpeza no valor de 14.040$00 
 
 
2000.04.26 
 
 
Informação n.º  288/AC/00 
Aquisição de Sistema de segurança pelo valor de 
82.134$00 
 
Informação n.º  293/AC/00 
Serviços segurança no valor de 443.173$00 
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2000.04.27 
 
 
Informação n.º  215/AC/00 
Desinfestação A. Ferreas, pelo valor de 338.130$00 
 
Informação n.º  286/AC/00 
Aquisição de reclame, pelo valor de 155.610$00 
 
Informação n.º  301/AC/00 
Aquisição de serviço de transporte pelo valor de 
152.100$00 
 
Informação n.º  27/00/AA 
Aquisição de serviço de Intervenção Piquete no valor de 
29.133$00 
 
 
2000.05.02 
 
Nota de encomenda n.º 1858 
Aquisição de Pastas pelo valor de 15.210$00 
 
Nota de encomenda n.º 1963 
Aquisição de bases em mármore pelo valor de 
147.420$00 
 
Nota de encomenda n.º 1976 
Aquisição de Placard em corticite pelo valor de 
2.785$00 
 
Nota de encomenda n.º 1977 
Aquisição de rolos fotográficos pelo valor de 
130.163$00 
 
Nota de encomenda n.º 1978 
Aquisição de tinteiros pelo valor de 239.219$00 
 
Nota de encomenda n.º 1979 
Aquisição de suportes para fita cola pelo valor de 
2.282$00 
 
Nota de encomenda n.º 1981 
Aquisição de bolsas para máquina de Filmar, pelo valor 
de 13.572$00 
 
Nota de encomenda n.º 1982 
Aquisição de material secretaria pelo valor de 7.399$00 
 
Nota de encomenda n.º 1983 
Aquisição de Micas pelo valor de 1.170$00 
 
Nota de encomenda n.º 1984 
Aquisição de tinteiros e caixas de disquetes pelo valor 
de 42.442$00 
 
 

Nota de encomenda n.º 1985 
Aquisição de tinteiros pelo valor de 217.941$00 
 
Nota de encomenda n.º 1986 
Aquisição de CD'S RW pelo valor de 9.583$00 
 
Nota de encomenda n.º 1987 
Aquisição de tinteiros pelo valor de 38.540$00 
 
Nota de encomenda n.º 1988 
Aquisição de caixas de disquetes pelo valor de 2.340$00 
 
Nota de encomenda n.º 1989 
Aquisição de tinteiros pelo valor de 60.489$00 
 
Informação n.º 107/AC/00 
Aquisição de Impressora/Placa ISDN pelo valor de 
59.027$00 
 
Informação n.º 194/AC/00 
Aquisição de Computador pelo valor de 356.651$00 
 
 
2000.05.03 
 
 
Nota de encomenda n.º 1793 
Aquisição de livro Mecanorma pelo valor de 878$00 
 
Nota de encomenda n.º 1822 
Aquisição de CD'S RW pelo valor de 30.771$00 
 
Nota de encomenda n.º 1856 
Aquisição de Garrafões de Petróleo pelo valor de 
10.343$00 
 
Nota de encomenda n.º 1954 
Aquisição de material de secretaria pelo valor 
136.808$00 
 
Nota de encomenda n.º 1955 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
22.675$00 
 
Nota de encomenda n.º 1970 
Aquisição de flanelas e outros pelo valor de 11.934$00 
 
Nota de encomenda n.º 1992 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
38.867$00 
 
Nota de encomenda n.º 1995 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
6.439$00 
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Nota de encomenda n.º 1996 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
929$00 
 
Nota de encomenda n.º 1997 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
2.640$00 
 
Nota de encomenda n.º 2002 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
79.172$00 
 
Nota de encomenda n.º 2003 
Aquisição de material secretaria pelo valor de 
93.432$00 
 
Nota de encomenda n.º 2004 
Aquisição de agrafadores pelo valor de 4.292$00 
 
Nota de encomenda n.º 2007 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
14.076$00 
 
Nota de encomenda n.º 2008 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
31.633$00 
 
Nota de encomenda n.º 2009 
Aquisição de tinteiros pelo valor de 23.166$00 
 
Nota de encomenda n.º 2013 
Aquisição de blocos Post It pelo valor de 811$00 
 
Nota de encomenda n.º 2014 
Aquisição de furadores pelo valor de 6.486$00 
 
Nota de encomenda n.º 2015 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
11.794$00 
 
Nota de encomenda n.º 2017 
Aquisição de Toner L260 pelo valor de 18.603$00 
 
Nota de encomenda n.º 2020 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
27.596$00 
 
Nota de encomenda n.º 2021 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
2.682$00 
 
Nota de encomenda n.º 2021 A 
Aquisição de suporte de fita cola pelo valor de 1.123$00 
 
Nota de encomenda n.º 2023 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
20.161$00 

 
Nota de encomenda n.º 2029 
Aquisição de rolos de fita cola pelo valor de 1.112$00 
 
Nota de encomenda n.º 2030 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
18.896$00 
 
Nota de encomenda n.º 2031 
Aquisição de furador e Agrafador pelo valor de 
8.968$00 
 
Nota de encomenda n.º 2032 
Aquisição de ferragens pelo valor de 7.020$00 
 
Nota de encomenda n.º 2033 
Aquisição de Maxicard pelo valor de 3.510$00 
 
Nota de encomenda n.º 2036 
Aquisição de material diverso pelo valor de 27.741$00 
 
Nota de encomenda n.º 2039 
Aquisição de rolos fotográficos pelo valor de 22.640$00 
 
Nota de encomenda n.º 2040 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
1.591$00 
 
Nota de encomenda n.º 2041 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
4.579$00 
 
Nota de encomenda n.º 2056 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
6.622$00 
 
Nota de encomenda n.º 2057 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
2.691$00 
 
Nota de encomenda n.º 2058 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
30.036$00 
 
Nota de encomenda n.º 2059 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
17.227$00 
 
Nota de encomenda n.º 1875 
Aquisição de máscaras de reparação pelo valor de 
2.106$00 
 
Nota de encomenda n.º 1993 
Aquisição Bonés de Baseball pelo valor de 
1.105.650$00 
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Nota de encomenda n.º 2019 
Aquisição de pastas de arquivo pelo valor de 8.073$00 
 
 
2000.05.04 
 
 
Nota de encomenda n.º 2000 
Aquisição de bilhetes Postais pelo valor de 18.252$00 
 
Nota de encomenda n.º 2005 
Aquisição de porta nomes pelo valor de 2.528$00 
 
Nota de encomenda n.º 2006 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
2.167$00 
 
Nota de encomenda n.º 2011 
Aquisição de Cacau e leite pelo valor de 85.235$00 
 
Nota de encomenda n.º 2012 
Aquisição de martelo e pregos pelo valor de 4.271$00 
 
Nota de encomenda n.º 2037 
Aquisição de organizadores pelo valor de 59.670$00 
 
Nota de encomenda n.º 2050 
Aquisição de Kit de café pelo valor de 10.928$00 
 
Nota de encomenda n.º 2053 
Aquisição de tapete cairo pelo valor de 7.020$00 
 
Nota de encomenda n.º 2054 
Aquisição de rolo de corda pelo valor de 1.287$00 
 
Nota de encomenda n.º 2064 
Aquisição de tinteiros pelo valor de 103.089$00 
 
Nota de encomenda n.º 2066 
Aquisição de Impressos pelo valor de 22.815$00 
 
Nota de encomenda n.º 2068 
Aquisição de arquivadores pelo valor de 46.522$00 
 
Nota de encomenda n.º 2069 
Aquisição de suportes de papel pelo valor de 18.428$00 
 
Nota de encomenda n.º 2070 
Aquisição de folhas brancas pelo valor de 19.656$00 
 
Nota de encomenda n.º 2072 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
3.961$00 
 
Nota de encomenda n.º 2073 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
8.587$00 

 
Nota de encomenda n.º 2074 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
13.928$00 
 
Nota de encomenda n.º 2082 
Aquisição de extensões pelo valor de 2.773$00 
 
Nota de encomenda n.º 2093 
Aquisição de pilhas pelo valor de 19.656$00 
 
 
2000.05.05 
 
 
Nota de encomenda n.º 1833 
Aquisição de álcool e algodão pelo valor de 2.129$00 
 
Nota de encomenda n.º 1873 A 
Aquisição de consumíveis pelo valor de 28.490$00 
 
Nota de encomenda n.º 1968 A 
Aquisição de consumíveis pelo valor de 24.512$00 
 
Nota de encomenda n.º 2076 
Aquisição de toalhas pelo valor de 19.305$00 
 
Nota de encomenda n.º 2077 
Aquisição de toner pelo valor de 33.682$00 
 
Nota de encomenda n.º 2078 
Aquisição de Kit café pelo valor de 10.928$00 
 
Nota de encomenda n.º 2079 
Aquisição de arquivadores pelo valor de 48.396$00 
 
Nota de encomenda n.º 2080 
Aquisição de consumíveis pelo valor de 18.065$00 
 
 
Nota de encomenda n.º 2083 
Aquisição de consumíveis pelo valor de 1.393$00 
 
Nota de encomenda n.º 2086 
Aquisição de tinteiros pelo valor de 204.165$00 
 
Nota de encomenda n.º 2087 
Aquisição de consumíveis pelo valor de 11.162$00 
 
Nota de encomenda n.º 2087 A 
Aquisição de tesoura pelo valor de 1.796$00 
 
Nota de encomenda n.º 2088 
Aquisição de tinteiros pelo valor de 197.145$00 
 
Nota de encomenda n.º 2089 
Aquisição de envelopes pelo valor de 936$00 
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Nota de encomenda n.º 2090 
Aquisição de caixas de revistas pelo valor de 9.653$00 
 
Nota de encomenda n.º 2091 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
26.454$00 
 
Nota de encomenda n.º 2094 
Aquisição de café pelo valor de 15.538$00 
 
 
2000.05.10 
 
 
Informação n.º 306/AC/00 
Aquisição de transporte pelo valor de 111.150$00 
 
Informação n.º 339/AC/00 
Aquisição de máquina de fotocópia e Finalizador pelo 
valor de 11.692.395$00 
 
Nota de encomenda n.º 2028 
Aquisição de Aluguer máquina de água pelo valor de 
56.160$00 
 
Nota de encomenda n.º 2044 
Aquisição de autocolantes pelo valor de 128.700$00 
 
Nota de encomenda n.º 2071 
Aquisição de serviço de montagem e desmontagem de 
palanque pelo valor de 795.600$00 
 
Nota de encomenda n.º 2096 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
2.340$00 
 
Nota de encomenda n.º 2098 
Aquisição de kit café pelo valor de 21.856$00 
 
Nota de encomenda n.º 2099 
Aquisição de canetas pelo valor de 3.510$00 
 
Nota de encomenda n.º 2111 
Aquisição de fita adesiva pelo valor de 28.080$00 
 
Nota de encomenda n.º 2112 
Aquisição de separadores pelo valor de 1.849$00 
 
Nota de encomenda n.º 2114 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
16.024$00 
 
Nota de encomenda n.º 2115 
Aquisição de papel Higiénico e lixívia pelo valor de 
5.387$00 
 

Nota de encomenda n.º 2116 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
141.371$00 
 
Nota de encomenda n.º 2117 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
140.856$00 
 
Nota de encomenda n.º 2118 
Aquisição de material diverso pelo valor de 3.943$00 
 
Nota de encomenda n.º 2119 
Aquisição de chávena, cinzeiro e Tapete pelo valor de 
9.711$00 
 
Nota de encomenda n.º 2124 
Aquisição de organizer pelo valor de 39.780$00 
 
Nota de encomenda n.º 2125 
Aquisição de carregador de bateria pelo valor de 
12.402$00 
 
Nota de encomenda n.º 2126 
Aquisição de baterias 1.2 pelo valor de 37.440$00 
 
Nota de encomenda n.º 2128 
Aquisição de cesto de papeis pelo valor de 3.042$00 
 
Nota de encomenda n.º 2129 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
9.325$00 
 
Nota de encomenda n.º 2130 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
47.935$00 
 
Nota de encomenda n.º 2131 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
13.895$00 
 
Nota de encomenda n.º 2135 
Aquisição de material de secretaria pelo valor de 
4.696$00 
 
 
 


