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COMISSÃO INSTALADORA 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 
 

22ª Reunião Ordinária, 
realizada em 31 de Outubro de 2000 

 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ACTA 
 
 

Acta da 21ª Reunião Ordinária da Comissão Instaladora 
do Município de Odivelas, realizada em 17 de Outubro 
de 2000. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

GESTÃO FINANCEIRA E 
PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

 
 

Proposta para proceder à 18ª Alteração Orçamental, nos 
termos da informação dos serviços. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA 
 
 

ELEVAÇÃO DA POVOAÇÃO DA RAMADA 
À CATEGORIA DE VILA 

 
Proposta apresentada para que a Comissão Instaladora 
do Município de Odivelas emita parecer favorável ao 
Projecto de Lei que visa elevar à categoria de Vila a 
povoação da Ramada, em Odivelas. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 

PROPOSTA 
 
 

RECTIFICAÇÃO DO PONTO 18.2 DA DELEGAÇÃO 
DE COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE 

DA COMISSÃO INSTALADORA 
 

Proposta do Senhor Presidente, para que o ponto 18.2 da 
Delegação de Competências no Presidente da Comissão 
Instaladora passe a ter a seguinte redacção: “A 
competência delegada para a autorização de contracção de 
despesas abrange, ainda, as despesas provenientes de 
alterações, variantes, revisões de preços e contratos 
adicionais às empreitadas e às aquisições de serviços ou 
bens, independentemente da titularidade da competência 
da adjudicação inicial, desde que não ultrapasse os 50 mil 
contos e 25% da adjudicação inicial.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO TOMADA 
NA 15ª REUNIÃO DE 25 DE JULHO DE 2000 

 
Proposto rectificar a deliberação tomada na 15ª Reunião 
Ordinária de 25 de Julho de 2000 (ver Boletim n.º 10, página 

407), referente ao apoio à iniciativa 1º Grande Prémio de 
Ciclismo Internacional da Região de Lisboa e Vale do 
Tejo, em virtude da entidade destinatária do pagamento, 
ser outra que não a contemplada na referida deliberação, 
pelo que é proposto a sua rectificação, para os seguintes 
termos: “Apoiar a Iniciativa – 1º Grande Prémio 
Internacional de Ciclismo da Região de Lisboa e Vale 
do Tejo, mediante o pagamento da quantia de 
3.500.000$00 (três milhões e quinhentos mil escudos) à 
empresa PAD – Produção de Actividades Desportivas, 
nos termos da cláusula 2ª do Protocolo celebrado entre a 
CCRLVT e aquela empresa.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO TOMADA NA 
11ª REUNIÃO DA COMISSÃO INSTALADORA 

 
Proposto de acordo com o Despacho exarado pela 
Senhora Vogal Natália Santos no verso da informação 
8/DAF/AC, de 20.10.00, rectificar a deliberação tomada 
na 11ª reunião da Comissão Instaladora, realizada em 30 
de Maio de 2000 para conceder ao Instituto de Apoio à 
Criança, o apoio sob a forma de transporte (ver Boletim n.º 

6, página 242), devendo passar a ler-se: “Esc.: 600.000$00 
(seiscentos mil escudos)” onde antes se lia: “Esc.: 
487.500$00 (quatrocentos e oitenta e sete mil e 
quinhentos escudos)”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ACTIVIDADE SOCIOCULTURAL 
 
 

“REGULAMENTO DA II MARATONA FOTOGRÁFICA 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
 

1 – A Maratona Fotográfica é uma iniciativa da Divisão 
de Cultura e Património Cultural do Departamento 
Sociocultural da Comissão Instaladora do Município de 
Odivelas. 
 
2 – Esta iniciativa visa registar em suporte fotográfico 
tudo aquilo que a criatividade dos concorrentes 
considerar relevante e ilustrativo acerca dos patrimónios 
e do quotidiano do Concelho. Apela-se deste modo, à 
imaginação dos candidatos para fixarem através das 
suas objectivas, cenas do presente nas 7 (sete) 
freguesias do Concelho de Odivelas, naquela que é a 
ideia chave do certame - O PATRIMÓNIO 
CULTURAL 
 
3 – Esta II Maratona Fotográfica é aberta à participação 
de todos os interessados, com excepção dos 
funcionários do Departamento Sociocultural da 
Comissão Instaladora do Município de Odivelas. 
 
4 – O número limite de inscrições é de 50 maratonistas. 
 
5 – Os concorrentes deverão fazer a sua inscrição de 25 
de Outubro a 9 de Novembro de 2000, até às 17.00 h, 
impreterivelmente. 
As inscrições deverão ser efectuadas nos seguintes 
locais: 
 
Departamento Sociocultural / Divisão de Cultura e 
Património Cultural 
Rua José Gomes Monteiro, n.º 3 d – Loja B 
2675 – 395 Odivelas 
tel. 21 934 61 00 
fax. 21 934 61 98 
e-mail: gab-cl@mun-odivelas.pt 
 
Biblioteca Municipal Dom Dinis 
Rua Guilherme Gomes Fernandes (Fim) 
2675 – Odivelas 
tel. 21 934 36 29 
fax. 21 933 13 68 
 
6 – Os concorrentes pagarão, no acto da inscrição, a 
quantia de 500$00 ((IVA incluído à taxa de 17%). 
 
7 – O limite mínimo de idade para inscrição é de 16 
anos. 
 
8– A concentração dos concorrentes terá lugar junto à 
Comissão Instaladora do Município de Odivelas, 

Avenida Dom Dinis, 96 – C, às 08.30 horas do dia 12 de 
Novembro de 2000, Domingo. 
 
9 - O início da Maratona é às 09.00 horas e a chegada 
está prevista para as 18.30 horas junto às instalações do 
Departamento Sociocultural. 
 
10 - Os maratonistas serão transportados todo o 
percurso em autocarro cedido pela Comissão Instaladora 
do Município de Odivelas. Os horários de permanência 
em cada freguesia serão cumpridos com rigor. 
 
11 - Maratona desenrolar-se-à da seguinte forma, com 
os seguintes temas: 
 
09.30 às 10.30 Freguesia de Famões – Os Moinhos 
10.30 às 11.30 Freguesia da Pontinha – A Paiã 
11.30 às 12.30 Freguesia de Caneças – A 

Arqueologia e a Água 
  
12.30 às 14.00 Almoço na Quinta das Águas Férreas 
  
14.30 às 15.30 Freguesia da Ramada – O que se vê a 

partir do Castro Romano 
15.30 às 16.30 Freguesia da Póvoa da Santo Adrião 

– O Núcleo Urbano Antigo 
16.30 às 17.30 Freguesia de Olival Basto – As Vilas 
17.30 às 18.30 Freguesia de Odivelas – As pessoas 
18.30 às 19.00 Entrega dos rolos no Departamento 

Sociocultural 
 
12 – Os concorrentes deverão utilizar o seu próprio 
material fotográfico, não se responsabilizando a 
organização por qualquer perda, furto, dano ou acidente 
durante o percurso. 
 
13 – No início da prova serão entregues dois rolos de 36 
fotografias a cores a cada participante. Só será válida a 
concurso a entrega de dois rolos. A revelação é da 
responsabilidade da organização, de forma a manter o 
sigilo do autor das fotografias, para efeitos do 
apuramento dos três primeiros lugares e das três 
menções honrosas. 
 
14 – Serão atribuídos os seguintes prémios: 
 
1.º Prémio Material fotográfico no valor de 300.000$00 

2.º Prémio Material fotográfico no valor de 150.000$00 

3.º Prémio Material fotográfico no valor de 100.000$00 

Menção 
Honrosa 

Material fotográfico no valor de 15.000$00 

Menção 
Honrosa 

Material fotográfico no valor de 15.000$00 

Menção 
Honrosa 

Material fotográfico no valor de 15.000$00 
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15 – O júri será constituído pelas seguintes entidades: 
 
- O Vogal do Departamento Sociocultural 
- Um representante da APAF (Ass. Port. Arte 

Fotográfica) 
- Um representante da ANIF (Ass. Nac. Industriais de 

Fotografia) 
- Um representante da ETIC (Escola Técnica de 

Imagem e Comunicação ) 
- Um fotógrafo de reconhecido mérito na Arte 

Fotográfica. 
 
16 – Todas as fotografias ficarão pertença do 
Departamento Sociocultural da Comissão Instaladora do 
Município de Odivelas. 
 
17 – O Departamento Sociocultural da Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas reserva para si o 
direito de exposição ou de publicação dos trabalhos 
apresentados a concurso pelos maratonistas. 
 
18 - A participação nesta II Maratona Fotográfica do 
Município de Odivelas pressupõe a plena aceitação do 
regulamento.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 
E COMPARTICIPAÇÕES 

 
 

APOIO PARA A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO 
DA JUNTA DE FREGUESIA DE CANEÇAS 

 
Proposto atribuir à Junta de Freguesia de Caneças um 
subsídio no valor de 1.200.000$00 (um milhão e 
duzentos mil escudos), no âmbito da comparticipação a 
atribuir como apoio para a realização das 
Comemorações dos Aniversários das Juntas de 
Freguesia, mediante a comparticipação até ao máximo 
de 50% do orçamento apresentado e com um limite de 
comparticipação financeira por parte do Município de 
1.200.000$00. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

APOIO PARA A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO 
DA JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS 

 
Proposto atribuir à Junta de Freguesia de Odivelas um 
subsídio no valor de 1.200.000$00 (um milhão e 
duzentos mil escudos), no âmbito da comparticipação a 

atribuir como apoio para a realização das 
Comemorações dos Aniversários das Juntas de 
Freguesia, mediante a comparticipação até ao máximo 
de 50% do orçamento apresentado e com um limite de 
comparticipação financeira por parte do Município de 
1.200.000$00. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

APOIO PARA A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO 
DA JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAL BASTO 

 
Proposto atribuir à Junta de Freguesia de Olival Basto 
um subsídio no valor de 1.200.000$00 (um milhão e 
duzentos mil escudos), no âmbito da comparticipação a 
atribuir como apoio para a realização das 
Comemorações dos Aniversários das Juntas de 
Freguesia, mediante a comparticipação até ao máximo 
de 50% do orçamento apresentado e com um limite de 
comparticipação financeira por parte do Município de 
1.200.000$00. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

APOIO PARA A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO 
DA JUNTA DE FREGUESIA DA RAMADA 

 
Proposto atribuir à Junta de Freguesia da Ramada um 
subsídio no valor de 1.200.000$00 (um milhão e 
duzentos mil escudos), no âmbito da comparticipação a 
atribuir como apoio para a realização das 
Comemorações dos Aniversários das Juntas de 
Freguesia, mediante a comparticipação até ao máximo 
de 50% do orçamento apresentado e com um limite de 
comparticipação financeira por parte do Município de 
1.200.000$00. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

APOIO PARA A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO 
DA JUNTA DE FREGUESIA DA 

PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
 

Proposto atribuir à Junta de Freguesia da Póvoa de 
Santo Adrião um subsídio no valor de 525.000$00 
(quinhentos e vinte e cinco mil escudos), no âmbito da 
comparticipação a atribuir como apoio para a realização 
das Comemorações dos Aniversários das Juntas de 
Freguesia, mediante a comparticipação até ao máximo 
de 50% do orçamento apresentado e com um limite de 
comparticipação financeira por parte do Município de 
1.200.000$00. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS DE PORTUGAL 
GRUPO 11 DE ODIVELAS 

 
Proposto atribuir, no âmbito do Programa C (Execução 
de Obras de Beneficiação), do PAJO, à Associação de 
Escoteiros de Portugal – Grupo 11 de Odivelas, um 
subsídio no valor de 837.000$00 (oitocentos e trinta e 
sete mil escudos), para realização de obras no pavilhão 
pré-fabricado na Rua Padre João Pinto, onde se localiza 
a sua sede. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CLUBE RECREATIVO DOS BEZOUROS 
 

Proposto atribuir ao Clube Recreativo dos Bezouros um 
subsídio no valor de 140.000$00 (cento e quarenta mil 
escudos). 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

AMBIENTE 
 
 
PROCESSO N.º143/2000/CA-DA 
REFORMULAÇÃO DE DOIS PARQUES INFANTIS 
JUNTA DE FREGUESIA DE CANEÇAS 
 
Proposto transferir para a Junta de Freguesia de Caneças 
os meios financeiros necessários para os trabalhos de 
reformulação de dois parques infantis, na Rua Timor e 
Lugar D’ Além, em Caneças, no valor de 5.399.610$00 
(cinco milhões, trezentos e noventa e nove mil, 
seiscentos e dez escudos), com IVA incluído, 
celebrando-se para o efeito, um protocolo adicional ao 
abrigo do artº 27º do Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas de Freguesia. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 
 
PROCESSO N.º 383/DOM 
ERROS E OMISSÕES E TRABALHOS A MAIS E A 
MENOS - ESCOLA EB1/JI Nº 2 DA PAIÃ / PONTINHA 
 
De acordo com o proposto na informação 
475/DEC/SAFO/VA, de 09.10.00, aceitar os erros e 
omissões a que se refere a informação, no valor de 
2.780.832$00 (dois milhões, setecentos e oitenta mil, 

oitocentos e trinta e dois escudos), acrescido do IVA à 
taxa legal em vigor; 
 
De acordo com o proposto na informação 
318/DEC/SAFO/VA, de 11.07.00, autorizar os trabalhos 
a mais e a menos descritos na informação. 
 
De acordo com o proposto na informação 
450/DEC/SAFO/VA, de 29.09.00, autorizar os trabalhos 
a mais descritos na informação, no valor de 
1.258.016$00 (um milhão, duzentos e cinquenta e oito 
mil e dezasseis escudos) acrescido do IVA à taxa legal 
em vigor. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 385/00/CA-DOM 
PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA FONTE SANTA 
JUNTA DE FREGUESIA DE CANEÇAS 
 
Proposto autorizar a Junta de Freguesia de Caneças a 
adjudicar os trabalhos de pavimentação da Rua da Fonte 
Santa, em Caneças, celebrando-se para o efeito, um 
protocolo adicional ao abrigo do artº 27º do Protocolo 
de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia, 
comparticipando o Município com o valor de 
3.066.000$00 (três milhões e sessenta e seis mil 
escudos) com o IVA incluído. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 382/00/CA-DOM 
CONSTRUÇÃO DE PASSEIO 
NA RUA FONTAINHA DAS PIAS 
JUNTA DE FREGUESIA DE CANEÇAS 
 
Proposto autorizar a Junta de Freguesia de Caneças a 
adjudicar os trabalhos de construção de passeio na Rua 
Fontainha, em Caneças, celebrando-se para o efeito um 
protocolo adicional ao abrigo do artº 27º do Protocolo 
de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia, 
comparticipando o Município com o valor de 
1.039.500$00 (um milhão, trinta e nove mil e 
quinhentos mil escudos) com o IVA incluído. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSO N.º 368-OD/DOM 
CEMITÉRIO DE ODIVELAS, CONSTRUÇÃO DE 
GAVETÕES PARA DECOMPOSIÇÃO AERÓBIA 
 
Adjudicar o fornecimento para o Cemitério de Odivelas 
de 160 gavetões para decomposição aeróbia à empresa 
Galmasa – Construção Civil e Obras Públicas, Lda., no 
valor de 13.584.000$00 (treze milhões, quinhentos e 
oitenta e quatro mil escudos), acrescido do IVA à taxa 
legal em vigor, e a adjudicação do fornecimento de um 
elevador de urnas manual e escadotes com 10 degraus à 
firma Profucel – Produtos Funerários, Lda. Pelo valor 
de 786.900$00 (setecentos e oitenta e seis mil e 
novecentos escudos), acrescido do IVA à taxa legal em 
vigor. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
E HABITAÇÃO 

 
 
 

PROCESSO N.º 46.692/RC 
RECUPERAÇÃO DO BAIRRO DA MIMOSA, EM 
ODIVELAS. INFORMAÇÃO FINAL SOBRE O 
PROJECTO DE RECUPERAÇÃO DO Bº MIMOSA 
 
Proposto de acordo com a informação n.º 
108/PM/AUGI, de 12.10.00, aprovar o licenciamento da 
operação de loteamento e das obras de urbanização do 
Bairro da Mimosa, em Odivelas, nos termos da 
informação referida, bem como a redução de taxas 
proposta na mesma informação, por força do disposto 
no nº 1 do artº 32º da Tabela de Taxas e Licenças para o 
Ano 2000. 
 
Mais se deliberou condicionar a eficácia da presente 
deliberação à publicação da alteração de âmbito 
limitado ao PDM actualmente em curso ou a parecer 
favorável da CCR quanto à emissão do respectivo alvará 
de loteamento em data anterior à daquela publicação. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 

 
PRESIDÊNCIA 

 
 

ACTIVIDADE FINANCEIRA 
 
 
Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel 
Varges ao abrigo da Delegação de competências. 
 
 
Data de despacho : 18.10.2000 
Autorização para pagamento da factura n.º 107420 de 
14.07.2000, do Jornal de Notícias, no valor de 
14.040.000$00, nos termos da informação n.º 
1570/DSC/DD/SADD/00. 
 
Data de despacho : 20.10.2000 
Autorização para pagamento da factura n.º 5000014380 
de 30.09.2000, dos CTT – Correios de Portugal, no 
valor de 1.575.664$00. 
 
Data de despacho : 24.10.2000 
Autorização para pagamento de rendas comerciais 
referentes ao mês de Novembro de 2000 a: Alexandre 
Rosa; Manuel António Pinheiro Cruz; Mundiglobo; 
Fernando Mota; Armando Santos; Manuel Ribeiro 
Gomes, Lda.; Celeste Ferreira; Manuel Octávio Vaz 
Monteiro e Filhos, Luís Fernando Mota; Predilusa; 
Matos & Lopes; Construções Rialva, Lda.; Manuel 
Nunes Ribeiro; João Baptista Coelho; José Ramos 
Ferreira; Luís Filipe Santos; Abel Coelho Alves; 
Manuel Filipe de Jesus; Maria Antónia Tamagnini; 
Socivil; Virgílio Silvestre Moreira e Joaquim Ferreira 
Gonçalves, no valor de 13.237.384$00, nos termos da 
informação n.º 35/DAF/DF/IN/2000 de 23.10.2000. 

 
 
 

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 79/OP/GI 
Nome: JOSÉ RAPOULA JUSTINO 
Local: Bairro Casal da Silveira, Lote 691 A, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de Despacho: 03.07.2000 
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Processo n.º 14.412/OCP/OC 
Nome: SUZETE AUGUSTA VIEGAS SIMÕES 
Local: Rua de Santo Eloy, nº 7, 
Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data de Despacho: 10.08.2000 
 
Processo n.º 32.368/OCP/OC 
Nome: COZEREL – CONST. DO ZÊZERE,  LDA 
Local: Urbanização dos Bravios, Lote 17, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de Despacho: 10.08.2000 
 
Processo n.º 34.274/OCP/OC 
Nome: SOCOPONTI – SOCIEDADE DE 
CONSTRUÇÃO DA PONTINHA, LDA. 
Local: Lote 18-A do Casal Novo, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de Despacho: 31.08.2000 
 
Processo n.º 35.173/OCP/OC 
Nome: ANABELA RODRIGUES LOMBA 
Local: Rua K, Lote 397, 
Casal de São Sebastião, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de Despacho: 31.08.2000 
 
Processo n.º 173/OP/GI 
Nome: MARIA TERESA MARQUES ANTUNES 
Local: Rua Mira Sol, 
Casal da Silveira, Lote 817, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de Despacho: 20.09.2000 
 
Processo n.º 33.641/OCP/OC 
Nome: JOSÉ BELCHIOR GONÇALVES 
Local: Rua Tenente Coronel Salgueiro, Lote 45, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de Despacho: 20.09.2000 
 
Processo n.º 5.267 
Nome: CELESTE MARIA CARVALHO MOISÉS 
RIBEIRO 
Local: Av. D. Dinis, nº 20 – r/ch Dtº., 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de Despacho: 24.10.2000 
 
 
 
 

Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
 
 
Processo n.º 1.235/OCP/OC 
Nome: ANTÓNIO DA COSTA SARMENTO 
Local: Rua Dr. João Santos, nº 11 – 2º C, 
Arroja, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de Despacho: 21.06.2000 
 
Processo n.º 27.368/OCP 
Nome: MARTIN AFONSO PIRES CHICORCO 
Local: Av. dos Bombeiros Voluntários, nº 13, 4º Esq., 
Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data de Despacho: 13.09.2000 
 
Processo n.º 5.207 
Nome: FRANCISCO JOSÉ LOPES AMARAL 
DUARTE 
Local: Av. D. Dinis, nº 26 – r/ch Frente, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de Despacho: 10.10.2000 
 
Processo n.º 7.236/OCP 
Nome: EDUARDO FERNANDES 
Local: Rua Heróis de Chaimite, Lote B, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de Despacho: 10.10.2000 
 
Processo n.º 25.154/OCP/OC 
Nome: RIBEIROCONSTROI – SOCIEDADE DE 
CONSTRUÇÕES, LDA. 
Local: Rua E, 
Bons Dias, Lote 61, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de Despacho: 10.10.2000 
 
Processo n.º 25.154/OCP/OC 
Nome: RIBEIROCONSTROI – SOCIEDADE DE 
CONSTRUÇÕES, LDA. 
Local: Rua Augusto Manuel Alves da Veiga, nº 1, 1-A 
e 1-B, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de Despacho: 10.10.2000 
 
Processo n.º 30.084/OCP/OC 
Nome: SILVA & JOÃO OLIVEIRA, LDA. 
Local: Urbanização dos Bons Dias, Lote 81, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de Despacho: 10.10.2000 
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Processo n.º 30.842/OCP/OC 
Nome: SOCINABÃO – SOCIEDADE DE 
CONSTRUÇÕES, LDA. 
Local: Urbanização dos Bons Dias, Lote 70, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de Despacho: 10.10.2000 
 
Processo n.º 31.292/OCP/N 
Nome: ALVO – CONSTRUÇÕES, LDA. 
Local: Rua dos Malmequeres, nº 19, 
Póvoa de Santo Adrião 
Decisão: Deferido 
Data de Despacho: 10.10.2000 
 
Processo n.º 31.301/OCP/OC 
Nome: ICRA – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 
LDA. 
Local: Quinta Nova, Lote 10, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de Despacho: 10.10.2000 
 
Processo n.º 31.302/OCP/OC 
Nome: SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO 
BAROSA 
Local: Quinta Nova, Lote 12, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de Despacho: 10.10.2000 
 
Processo n.º 32.190/OCP 
Nome: COOPERATIVA DE CASAS ECONÓMICAS 
DO PESSOAL DOS CORREIOS TELÉGRAFOS E 
TELEFONES, LDA. 
Local: Vale Côvo, Lote 1-A-9, 
Arroteias, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de Despacho: 10.10.2000 
 
Processo n.º 34.745/OCP 
Nome: MARIA RITA JESUS ALMEIDA DIAS 
Local: Praceta Florbela Espanca, nº 3, 
Arroja, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de Despacho: 10.10.2000 
 
Processo n.º 35.597/OCP/OC 
Nome: ANTÓNIO JOSÉ PINHEIRO RODRIGUES 
Local: Rua do Alecrim, Lote 736, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de Despacho: 10.10.2000 
 

Processo n.º 40.543/OCP 
Nome: MANUEL ALVES MARTINS 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira, Lote 13, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de Despacho: 10.10.2000 
 
Processo n.º 29.024/OCP/OC 
Nome: BELARMINO LOPES 
Local: Bairro Casal da Silveira, Lote 393, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de Despacho: 16.10.2000 
 
Processo n.º 30.350/OCP/OC 
Nome: AGOSTINHO ALEXANDRE DE FREITAS E 
ABEL SERENO MARTA 
Local: Quinta de São José, Lote 3, Bloco H, 
Póvoa de Santo Adrião 
Decisão: Deferido 
Data de Despacho: 16.10.2000 
 
Processo n.º 31.304/OCP/OC 
Nome: SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MANUEL 
HENRIQUES & FILHOS, LDA. 
Local: Quinta Nova, Lote 15, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de Despacho: 16.10.2000 
 
Processo n.º 31.850/OCP/OC 
Nome: JOÃO & ROGÉRIO ALMEIDA, LDA. 
Local: Urbanização da Quinta Nova, Lote 37, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de Despacho: 16.10.2000 
 
 
 

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. 

 
 
 

Informação n.º 1569/DSC/DD/SADD/00 
Data de despacho: 2000.10.16 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão 
Financeira para pagamento à Associação de Xadrez de 
Lisboa, no valor de 1.150.000$00, referente ao Ι 
Torneio Internacional de Xadrez de Odivelas. 
 
 
 



 

  

ODIVELAS 
Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões 

 

 

 
648 31 de Outubro a 13 de Novembro de 2000  Ano 1 – Nº 17 

 

Informação n.º 964/DSC/DEJ/SJ/00 
Data de despacho: 2000.10.17 
Assunto: Concordância com o envio a Divisão 
Financeira para pagamento à empresa Turistejo no valor 
de 1.657.500$00, referente aos transportes utilizados no 
Programa de Ocupação de Tempos Livres. 
 
Informação n.º 1589/DSC/DD/00 
Data de despacho: 2000.10.17 
Assunto: Concordância com o envio a Divisão 
Financeira para pagamento à empresa Expodesporto no 
valor de 3.842.500$00, referente a 50% do 
adiantamento do aluguer de tenda. 
 
Informação n.º 264/DTO/DMIM/00 
Data de despacho: 2000.10.17 
Assunto: Concordância com o envio a Divisão 
Financeira para pagamento à empresa SCV – Sistemas 
de Climatização e Ventilação, Lda., no valor de 
4.654.845$00, referente ao fornecimento e montagem 
de ar condicionado e ventilação. 
 
Informação n.º 265/DTO/DMIM/00 
Data de despacho: 2000.10.17 
Assunto: Concordância com o envio a Divisão 
Financeira para pagamento à empresa SCV – Sistemas 
de Climatização e Ventilação, Lda., no valor de 
1.830.816$00, referente ao fornecimento e montagem 
de ar condicionado e ventilação. 
 
Informação n.º 1649/DSC/DCPC/00 
Data de despacho: 2000.10.19 
Assunto: Concordância com o envio a Divisão 
Financeira para cabimentação prévia e posterior 
pagamento à Produtora Algazarra, no valor de 
1.690.000$00 + IVA, referente ao ΙΙ Aniversário do 
Município. 
 
Informação n.º 1046/DSC/DEJ/SJ/00 
Data de despacho: 2000.10.20 
Assunto: Concordância com o envio a Divisão 
Financeira para pagamento à empresa Zolde Imagem e 
Comunicação, Lda. no valor total de 1.860.300$00, 
referente ao trabalho de identificação da Loja Jovem. 
 
Informação n.º 1617/DSC/DD/00 
Data de despacho: 2000.10.20 
Assunto: Concordância com o envio a Divisão 
Financeira para pagamento à Associação de Atletismo 
de Lisboa, no valor de 1.040.000$00 referente ao 
protocolo de cooperação com a AAL. 
 
Informação n.º 1065/DSC/DEJ/SAEP 
Data de despacho: 2000.10.20 
Assunto: Concordância com o envio a Divisão 
Financeira para cabimentação prévia e posterior 
pagamento à Escola do 1.º Ciclo n.º 5 da Póvoa de 

Santo Adrião, no valor de 28.681$00 relativo a 
facturação do telefone excessiva por motivo de obras. 
 
Informação n.º 1064/DSC/DEJ/SAEP 
Data de despacho: 2000.10.20 
Assunto: Concordância com o envio a Divisão 
Financeira para cabimentação prévia e posterior 
pagamento à Junta de Freguesia da Pontinha no valor de 
308.190$00, referente à colocação de extintores nas 
Escolas e Jardins de Infância. 
 
Informação n.º 277/DTO/DMIM/00 
Data de despacho: 2000.10.23 
Assunto: Concordância com o envio a Divisão 
Financeira para pagamento à empresa Carlos A. O. 
Ramalho – Instalações Eléctricas, no valor de 
1.991.925$00, referente ao fornecimento e montagem 
de material eléctrico. 
 
Informação n.º 1622/DSC/DD/00 
Data de despacho: 2000.10.24 
Assunto: Concordância com o envio a Divisão 
Financeira para pagamento ao INDEG, no valor de 
1.200.000$00, referente ao Planeamento das Acções de 
Formação, 2.ª Tranche. 
 
Informação n.º 1702/DSC/DCPC/00 
Data de despacho: 2000.10.24 
Assunto: Concordância com o envio a Divisão 
Financeira para pagamento ao grupo “Pó D’Escrer” no 
valor de 250.000$00 + 17% IVA, referente ao 2.º 
Aniversário do Município. 
 
Informação n.º 1701/DSC/DCPC/00 
Data de despacho: 2000.10.24 
Assunto: Concordância com o envio a Divisão 
Financeira para pagamento dos restantes 50% ao grupo 
Hands On Approach no valor de 1.000.000$00 + 17% 
IVA, referente ao 2.º aniversário do Município. 
 
Informação n.º 1644/DSC/DD/00 
Data de despacho: 2000.10.25 
Assunto: Concordância com o envio a Divisão 
Financeira para pagamento à empresa Espiga Dourada 
no valor de 1.047.000$00, referente à aquisição de 
almoços para as crianças que frequentaram as férias 
desportivas. 
 
Informação n.º  1040/DSC/DEJ/SAEP/ - 13.10.00 
Data de despacho:  2000.10.16 
Assunto:  Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento de Subsídio 
de Suplemento Alimentar a Alunos Carenciados da 
escola E.B. 1º Ciclo Nº 8 Odivelas, no valor de 
30.000$00. 
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Informação n.º  1034/DSC/DEJ/SAEP – 13.10.00 
Data de despacho:  2000.10.16 
Assunto:  Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento de Subsídio 
de Auxílios Económicos a Alunos Carenciados das 
Escolas EB 1 nº8 de Odivelas, EB 1 nº3 da Póvoa de 
Santo Adrião e EB 1 nº5 da Póvoa de Santo Adrião no 
valor total de 74.100$00. 
 
Informação n.º  1041/DSC/DEJ/SAEP – 13.10.00 
Data de despacho:  2000.10.16 
Assunto:  Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento de Subsídio 
de Suplemento Alimentar aos Jardins de Infância de 
Famões e nº4 de Odivelas e escola EB 1 nº 3 da Póvoa 
de Santo Adrião, no valor total de 81.125$00. 
 
Informação n.º  1582/DSC/DD/00 – 13.10.00 
Data de despacho:  2000.10.16 
Assunto:  Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento à empresa 
Grupo 8 do serviço de Segurança realizado no âmbito 
da Exposição – “Um Sorriso por Timor”, no valor total 
de 254.697$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  354/BMDD/00 – 12.10.00 
Data de despacho:  2000.10.16 
Assunto:  Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento de Factura 
da Papelaria Metrópolis, Lda., relativa a material para a 
Biblioteca Municipal D. Dinis, no valor de 115.245$00 
com IVA incluído. 
 
Informação n.º  353/BMDD/00 – 12.10.00 
Data de despacho:  2000.10.16 
Assunto:  Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento de Factura 
da empresa Calber Gráfica, relativa a material para a 
Biblioteca Municipal D. Dinis, no valor de 345.150$00 
com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1606/DSC/DCPC/00 – 13.10.00 
Data de despacho:  2000.10.16 
Assunto:  Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento de Factura 
da empresa Contubos, no âmbito de serviço prestado na 
iniciativa Junho em Festa, no valor de 713.700$00 com 
IVA incluído. 
 
Informação n.º  1630/DSC/DCPC/00 – 13.10.00 
Data de despacho:  2000.10.16 
Assunto:  II Aniversário do Município de Odivelas, 
Animação do Chapitô. Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo Financeiro para 
pagamento no valor de 220.000$00 com IVA incluído. 
 
 

Informação n.º  1575/DSC/DD/SADD – 12.10.00 
Data de despacho:  2000.10.16 
Assunto:  Grande Prémio de Ciclismo da Região de 
Lisboa e Vale do Tejo. Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo Financeiro para 
pagamento à Empresa Biosanidade dos Serviços de 
Limpeza, no valor de 29.250$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1580/DSC/DD/00 – 13.10.00 
Data de despacho:  2000.10.16 
Assunto:  Quinta das Águas Férreas (Lavagem de 
Roupa). Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento de Factura 
da Empresa Monoprezzo, no valor de 9.000$00 com 
IVA incluído. 
 
Informação n.º  1571/DSC/DD/00 – 12.10.00 
Data de despacho:  2000.10.16 
Assunto:  Troféu de Colectividades. Concordância 
com o envio ao Departamento Administrativo 
Financeiro para pagamento de recibo do Grupo 
Desportivo de Vale Grande, no valor de 50.000$00. 
 
Informação n.º  1572/DSC/DD/00 – 12.10.00 
Data de despacho:  2000.10.16 
Assunto:  Troféu de Colectividades. Concordância 
com o envio ao Departamento Administrativo 
Financeiro para pagamento de recibo do Grupo 
Recreativo Cultural da Presa Casal do Rato, no valor de 
20.000$00. 
 
Informação n.º  1573/DSC/DD/00 – 12.10.00 
Data de despacho:  2000.10.16 
Assunto:  Troféu de Colectividades. Concordância 
com o envio ao Departamento Administrativo 
Financeiro para pagamento de recibo de Armando Serra 
Barão – Quiosque Mirante, no valor de 20.000$00. 
 
Informação n.º  1575/DSC/DD/00 – 12.10.00 
Data de despacho:  2000.10.16 
Assunto:  Troféu de Colectividades. Concordância 
com o envio ao Departamento Administrativo 
Financeiro para pagamento de recibo do Sporting Clube 
de Portugal, no valor de 15.000$00. 
 
Informação n.º  336/BMDD/00 . 16.10.00 
Data de despacho:  2000.10.17 
Assunto:  Espectáculo Infantil “Sítio do Pica – Pau 
Amarelo”. Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento de Factura 
do Teatro Magia e Fantasia, no valor de 157.500$00 
com IVA incluído. 
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Informação n.º  1590/DSC/DD/ - 16.10.00 
Data de despacho:  2000.10.17 
Assunto:  “Troféu das Colectividades”. Concordância 
com o envio ao Departamento Administrativo 
Financeiro para pagamento de Factura do CCD da 
Câmara Municipal de Loures, no valor de 150.000$00. 
 
Informação n.º  1591/DSC/DD . 16.10.00 
Data de despacho:  2000.10.17 
Assunto:  “Troféu das Colectividades”. Concordância 
com o envio ao Departamento Administrativo 
Financeiro para pagamento de Factura do Grupo 
Atletismo da Pontinha, no valor de 90.000$00. 
 
Informação n.º  1593/DSC/DD – 16.10.00 
Data de despacho:  2000.10.17 
Assunto:  “Troféu das Colectividades”. Concordância 
com o envio ao Departamento Administrativo 
Financeiro para pagamento de Factura do Lusitano 
Futebol Clube de Odivelas, no valor de 70.000$00. 
 
Informação n.º  1600/DSC/DD/SADD/00 – 16.10.00 
Data de despacho:  2000.10.17 
Assunto:  Serviço de Transporte ao Clube União dos 
Caçadores da Pontinha. Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo Financeiro para 
pagamento de Factura da Empresa Lilaz, no valor de 
92.000$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  349/BMDD/00 – 16.10.00 
Data de despacho:  2000.10.18 
Assunto:  Projecto “Leitura e Bibliotecas Escolares”, 
escola E.B. 1 da Póvoa de Santo Adrião. Concordância 
com o envio ao Departamento Administrativo 
Financeiro para pagamento de Factura da empresa 
“Pimarte – Publicações e Divulgações Culturais, Lda., 
no valor de 122.780$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1658/DSC/DCPC/00 – 16.10.00 
Data de despacho:  2000.10.18 
Assunto:  Ocupação de Tempos Livres, Concordância 
com o envio ao Departamento Administrativo 
Financeiro para pagamento à AAL – Associação de 
Artesãos de Loures, no valor  336.000$00 isento de 
IVA. 
 
Informação n.º  360/BMDD/00 – 16.10.00 
Data de despacho:  2000.10.18 
Assunto:  Projecto “Leitura e Bibliotecas Escolares”, 
escola E.B. 1 Nº1 da Póvoa de Santo Adrião. 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento de Factura 
da Empresa C. Miranda . Sociedade de Equipamentos 
Escolares, Lda., no valor de 23.400$00 com IVA 
incluído. 
 
 

Informação n.º  1609/DSC/DD/00 – 18.10.00 
Data de despacho:  2000.10.19 
Assunto:  Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento de Factura 
de empresa Odivelcópia, referente à execução de 6 
fotocópias de plantas do complexo da Paiã, no valor de 
1.200$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  361/BMDD/00 – 17.10.00 
Data de despacho:  2000.10.19 
Assunto:  Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento de Factura 
da Empresa Milvendas, no valor de 186.114$00 com 
IVA incluído. 
 
Informação n.º  1668/DSC/DCPC/00 – 18.10.00 
Data de despacho:  2000.10.19 
Assunto:  “Filmes & Fitas”. Concordância com o envio 
ao Departamento Administrativo Financeiro para 
pagamento de facturas da Empresa Columbia Tristar 
Warner Filmes de Portugal, Lda., no valor total de 
205.630$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1674/DSC/DCPC/00 – 18.10.00 
Data de despacho:  2000.10.19 
Assunto:  Feira do Livro, refeições no Restaurante 
Jerónimo & Silva, Lda., Casa dos Caracóis, 
concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento no valor de 
299.700$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  368/BMDD/00 – 17.10.00 
Data de despacho:  2000.10.19 
Assunto:  Projecto “Leitura e Bibliotecas Escolares”, 
escola E.B. 1 Nº 7 de Odivelas, concordância com o 
envio ao Departamento Administrativo Financeiro para 
pagamento de Factura da Empresa Culturalis Borgeaud, 
no valor de 355.840$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1675/DSC/DCPC/00 – 18.10.00 
Data de despacho:  2000.10.19 
Assunto:  “Feira do Livro”, refeições no Restaurante 
Jerónimo & Silva, Lda., Casa dos Caracóis, 
concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento no valor de 
475.500$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1646/DSC/DCPC/00 – 17.10.00 
Data de despacho:  2000.10.19 
Assunto:  Auto da Cananeia, serviço de Beberete no 
Restaurante “O Telhadinho”, concordância com o envio 
ao Departamento Administrativo Financeiro para 
pagamento no valor de 89.320$00 com IVA incluído. 
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Informação n.º  363/BMDD/00 – 16.10.00 
Data de despacho:  2000.10.19 
Assunto:  Projecto “Leitura e Bibliotecas Escolares”, 
escola E.B. 1 Nº 1 de Famões, concordância com o 
envio ao Departamento Administrativo Financeiro para 
pagamento de Factura da Empresa Editorial Caminho 
S.A., no valor de 14.406$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1551/DSC/DCPC/00 – 29.09.00 
Data de despacho:  2000.10.19 
Assunto:  Aditamento à Informação 
1495/DSC/DCPC/00, concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo Financeiro para 
pagamento de factura da Empresa A3M, no valor de 
219.375$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1331/DSC/DCPC/00 – 18.10.00 
Data de despacho:  2000.10.19 
Assunto:  Deslocações do grupo de Danças e Cantares 
da Paróquia da Nossa Senhora do Rosário de Famões, 
concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento de factura da 
Empresa Mãe Frias, no valor de 117.000$00 com IVA 
incluído. 
 
Informação n.º  1637/DSC/DCPC/00 – 17.10.00 
Data de despacho:  2000.10.20 
Assunto:  Investigação Museográfica e Antropológica 
para a Criação de um Museu da Escola Profissional 
Agrícola D. Dinis, trabalho de Investigação feito pela 
Drª Rita Jerónimo. Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo Financeiro para 
pagamento pelo valor de 250.000$00 isenta de IVA. 
 
Informação n.º  1618/DSC/DD/00 – 19.10.00 
Data de despacho:  2000.10.20 
Assunto:  “I Torneio Internacional de Futebol Sub 23”, 
concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento de Recibo da 
empresa Sar e Estampe, aquisição de Polos, no valor de 
43.992$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1615/DSC/DD/00 – 19.10.00 
Data de despacho:  2000.10.20 
Assunto:  “Troféu das Colectividades”, concordância 
com o envio ao Departamento Administrativo 
Financeiro para pagamento de Recibo do Sporting 
Clube da Reboleira, no valor de 10.000$00. 
 
Informação n.º  1616/DSC/DD/00 – 19.10.00 
Data de despacho:  2000.10.20 
Assunto:  “Troféu das Colectividades”, concordância 
com o envio ao Departamento Administrativo 
Financeiro para pagamento de Recibo do Sporting 
Clube da Reboleira no valor de 35.000$00. 
 
 

Informação n.º  1063/DSC/DEJ/SAEP/ - 20.10.00 
Data de despacho:  2000.10.20 
Assunto:  Aquisição de Móvel Para a Escola 1º Nº 1 da 
Ramada, concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento de Factura 
da Empresa Tiago de Sousa & Filhos, Lda., no valor de 
175.000$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1058/DSC/DEJ/ - 17.10.00 
Data de despacho:  2000.10.20 
Assunto:  Aquisição de Mochilas para os OTL à 
empresa Proimagem – Promoções e Projectos, Lda., 
concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento, no valor de 
272.610$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1070/DSC/DEJ/00 – 19.10.00 
Data de despacho:  2000.10.20 
Assunto:  Aquisição de Fotocópias à Empresa 
Odivelcópia, concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo Financeiro para 
pagamento no valor de 1.200$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1067/DSC/DEJ/SAEP – 20.10.00 
Data de despacho:  2000.10.20 
Assunto:  Subsídio de Suplemento Alimentar ao 
Jardim de Infância Nº 2 de Odivelas, concordância com 
o envio ao Departamento Administrativo Financeiro 
para pagamento, no valor de 118.000$00. 
 
Informação n.º  1636/DSC/DCPC/00 – 20.10.00 
Data de despacho:  2000.10.20 
Assunto:  Reembolso de verba Relativa a Aquisição de 
Materiais para a revista “Menina Odivelas”, ao Técnico 
Helder Carlos, concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo Financeiro para 
pagamento, no valor de 87.955$00. 
 
Informação n.º  1689/DSC/DCPC/00 – 20.10.00 
Data de despacho:  2000.10.20 
Assunto:  Revista à Portuguesa, criação de Fundo de 
Maneio para aquisição de material a Favor de Helder 
Carlos, Técnico DCPC, concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo Financeiro para 
pagamento, no valor de 100.000$00. 
 
 
Informação n.º  1682/DSC/DCPC/00 – 19.10.00 
Data de despacho:  2000.10.23 
Assunto:  Filmes & Fitas, concordância com o envio 
ao Departamento Administrativo Financeiro para 
pagamento ao Projeccionista Alberto Rodrigues 
Esteves, do valor de 53.500$00. 
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Informação n.º  1680/DSC/DCPC/ - 18.10.00 
Data de despacho:  2000.10.23 
Assunto:  Deslocação da Sociedade Musical e 
Desportiva de Caneças efectuada pela empresa Mãe 
Frias – Transportes de Mercadorias e Turismo, Lda., 
concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento, do valor de 
42.000$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1688/DSC/DCPC/00 – 20.10.00 
Data de despacho:  2000.10.23 
Assunto:  Ateliers Infantis, concordância com o envio 
ao Departamento Administrativo Financeiro para 
pagamento ao Mestre Filipe e Suas Marionetas, no valor 
de 535.500$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1620/DD/SAGE/00 – 19.10.00 
Data de despacho:  2000.10.23 
Assunto:  Aquisição de Botas Descartáveis à Empresa 
VFA, concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento no valor de 
14.404$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1623/DSC/DD/00 – 19.10.00 
Data de despacho:  2000.10.23 
Assunto:  EDXO, Aquisição de Brochuras à Empresa 
Astro Foto, concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento no valor de 
362.700$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1631/DSC/DD/00 – 20.10.00 
Data de despacho:  2000.10.23 
Assunto:  Quinta das Águas Férreas, lavagem de 
roupa, concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento à Empresa 
Monoprezzo, no valor de 7.100$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1072/DSC/DEJ/SAEP/00 – 19.10.00 
Data de despacho:  2000.10.23 
Assunto:  Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento de factura da 
empresa Luís Renato Fagundes – Comércio Livreiro, no 
valor de 164.880$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  948/DSC/DEJ/SJ/00 – 20.10.00 
Data de despacho:  2000.10.23 
Assunto:  Programa Ocupação de Tempos Livres, 
concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento aos Jovens 
no âmbito do Projecto Dinâmica Jovem, no valor total 
de 81.000$00 isentos de IVA. 
 
Informação n.º  1075/DSC/DEJ/SAEP/00 – 19.10.00 
Data de despacho:  2000.10.23 
Assunto:  Aquisição de Cheques Livro, concordância 
com o envio ao Departamento Administrativo 

Financeiro para pagamento à Firma Edições 70 Lda., no 
valor de 18.000$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1455/DSC/DCPC/00 – 20.10.00 
Data de despacho:  2000.10.23 
Assunto:  Rede Concelhia de Biblioteca, instrução do 
Processo de candidatura ao VII Programa de Apoio às 
Bibliotecas do Instituto Português do Livro e das 
Bibliotecas. Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo Financeiro para 
pagamento de serviços de reprodução de Documentos 
pela Empresa Odivelcópia, no valor de 11.465$00 com 
IVA incluído. 
 
Informação n.º  1692/DSC/DCPC/00 – 23.10.00 
Data de despacho:  2000.10.23 
Assunto:  Criação de Espólio Artístico no CAO’S. 
Aquisição de Quadro da Pintora Isabel Aldinhas, 
concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento do valor de 
90.000$00. 
 
Informação n.º  386/BMDD/00 – 23.10.00 
Data de despacho:  2000.10.23 
Assunto:  Espectáculo de Teatro Infantil, Aventuras de 
Guinchol. Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento à 
Companhia de Teatro de Almada, do valor de 
200.000$00+5% IVA. 
 
Informação n.º  1697/DSC/DCPC/00 – 23.10.00 
Data de despacho:  2000.10.23 
Assunto:  Aquisição de Material Cinematográfico para 
o Auditório da Póvoa de Santo Adrião, concordância 
com o envio ao Departamento Administrativo 
Financeiro para pagamento de Factura da Empresa 
Videovisão, no valor de 11.934$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1076/DSC/DEJ/SAEP/ - 20.10.00 
Data de despacho:  2000.10.23 
Assunto:  Aquisição de uma Colectânea de 
Videocassetes de “Prevenção Rodoviária”, 
concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento de factura da 
empresa Paleiger Internacional Com. Audiovisuais, SA., 
no valor de 75.348$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1640/DSC/DD/SADD/00 – 23.10.00 
Data de despacho:  2000.10.23 
Assunto:  Festa de Natal das Colectividades. 
Espectáculo de Animação, aditamento à Informação n.º 
1598/DSC/DD/SADD/00. 
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Informação n.º  1084/DSC/DEJ/SAEP – 23.10.00 
Data de despacho:  2000.10.23 
Assunto:  Fornecimento de Produtos de Doçaria para a 
Acção de Formação “ Educação Sexual na Escola”. 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento de factura da 
firma “Padaria – Pastelaria Espiga Dourada Matos & 
Lopes Lda.”, no valor de 6.100$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1638/DSC/DD/00 – 23.10.00 
Data de despacho:  2000.10.23 
Assunto:  Troféu das Colectividades. Concordância 
com o envio ao Departamento Administrativo 
Financeiro para pagamento ao Grupo Recreativo e 
Cultural de Famões de recibo no valor de 60.000$00. 
 
Informação n.º  1641/DSC/DD/00 – 23.10.00 
Data de despacho:  2000.10.23 
Assunto:  “Expo – Desporto – Odivelas 2000”. 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento de serviço 
de reboque à empresa Reboques Odivelas, Lda., no 
valor de 16.333$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1635/DSC/DD/SADD/00 – 23.10.00 
Data de despacho:  2000.10.23 
Assunto:  Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento de factura da 
empresa AFF, referente a aquisição de Marcador 
Manual Rotativo, no valor de 124.254$00 com IVA 
incluído. 
 
Informação n.º  1642/DSC/DD/00 – 23.10.00 
Data de despacho:  2000.10.23 
Assunto:  Troféu das Colectividades, concordância 
com o envio ao Departamento Administrativo 
Financeiro para pagamento ao Grupo Desportivo “Os 
Patuscos” de Vialonga, de recibo no valor de 
30.000$00. 
 
Informação n.º  1643/DSC/DD/ - 23.10.00 
Data de despacho:  2000.10.23 
Assunto:  Troféu das Colectividades, concordância 
com o envio ao Departamento Administrativo 
Financeiro para pagamento ao Centro Cultural e 
Desportivo dos Trabalhadores do Metropolitano de 
Lisboa, de recibo no valor de 40.000$00. 
 
Informação n.º  384/BMDD/00 – 23.10.00 
Data de despacho:  2000.10.23 
Assunto:  Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento de factura da 
empresa Canon Copicanola, relativa ao serviço de 
assistência de Fax, no valor de 9.500$00+17% IVA. 
 
 
 

Informação n.º  385/BMDD/00 – 23.10.00 
Data de despacho:  2000.10.23 
Assunto:  Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento de facturas 
da Papelaria Cruzeiro, relativas a aquisição de Jornais e 
Revistas, no valor de 43.460$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  376/BMDD/00 – 20.10.00 
Data de despacho:  2000.10.23 
Assunto:  Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento de assinatura 
da Revista “Faça Você Mesma o Seu Tapete de 
Arraiolos”, no valor 2.340$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1705/DSC/DCPC/00 – 23.10.00 
Data de despacho:  2000.10.24 
Assunto:  Exposição de Joalharia de Filipe Caracol, 
concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento do serviço 
de publicidade à Empresa Edições Vento Novo, Lda., 
no valor de 58.500$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1707/DSC/DCPC/00 – 23.10.00 
Data de despacho:  2000.10.24 
Assunto:  Teatro Infantil “Espantalho Encantado”, 
concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento do serviço 
de Publicidade à Empresa Invesmeios, no valor de 
96.876$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1706/DSC/DCPC/00 – 23.10.00 
Data de despacho:  2000.10.24 
Assunto:  Ateliers Infantis, aquisição de Mochilas à 
Empresa Cria & Ideias, concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo Financeiro para 
pagamento do valor de 101.762$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1534/DSC/DD/SADD/00 – 11.10.00 
Data de despacho:  2000.10.24 
Assunto:  Divulgação da 62ª Volta a Portugal em 
Bicicleta, aquisição de serviço de carregadores à 
Transportadora Central da Pontinha. Concordância com 
o envio ao Departamento Administrativo Financeiro 
para pagamento do valor de 15.210$00 com IVA 
incluído. 
Informação n.º  1647/DSC/DD/00 – 23.10.00 
Data de despacho:  2000.10.25 
Assunto:  Suplemento Jornal «A Bola», produção de 
imagens 3D e Vídeo Visita Virtual. Concordância com 
o envio ao Departamento Administrativo Financeiro 
para pagamento de factura da empresa ISIS, no valor de 
936.000$00 com IVA incluído. 
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Informação n.º  1093/DSC/DEJ/SAEP – 24.10.00 
Data de despacho:  2000.10.25 
Assunto:  Subsídio de Auxílios Económicos a Alunos 
Carenciados do 1º Ciclo do Ensino Básico, 
concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento do valor 
total 51.300$00. 
 
Informação n.º  1089/DSC/DEJ/SAEP/00 
Data de despacho:  2000.10.25 
Assunto:  Abertura do Ano Lectivo, anúncio publicado 
no Jornal Vento Novo, Lda., concordância com o envio 
ao Departamento Administrativo Financeiro para 
pagamento do valor de 58.500$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1092/DSC/DEJ/SAEP/ - 24.10.00 
Data de despacho:  2000.10.25 
Assunto:  Subsídio de Suplemento Alimentar a Alunos 
Carenciados de Escolas do 1º Ciclo, concordância com 
o envio ao Departamento Administrativo Financeiro 
para pagamento no valor total de 29.500 $00. 
 
Informação n.º  1653/DSC/DD/SADD/00 – 24.10.00 
Data de despacho:  2000.10.25 
Assunto:  Aquisição de Troféus e Medalhas para a 
Sociedade Recreativa Unidos ao Botafogo à Empresa 
Decortaças, concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento do valor de 
71.843$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1646/DSC/DD/ - 23.10.00 
Data de despacho:  2000.10.25 
Assunto:  Troféu das Colectividades, concordância 
com o envio ao Departamento Administrativo 
Financeiro para pagamento de recibo da União 
Recreativa de Dafundo, no valor de 60.000$00. 
 
Informação n.º  1654/DSC/DDSAGE/00 – 24.10.00 
Data de despacho:  2000.10.25 
Assunto:  Aquisição de 15 Livros de Recibos, 
concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento de factura da 
empresa Novimprime, no valor de 51.480$00 com IVA 
incluído. 
 
Informação n.º  367/BMDD/00 – 23.10.00 
Data de despacho:  2000.10.25 
Assunto:  Projecto “Leitura e Bibliotecas Escolares”, 
escola EB1 Nº 5 da Póvoa de Santo Adrião, 
concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento de factura de 
Manuel F. Barbosa, Editor e Distribuidor de Livros, no 
valor de 89.320$00 com IVA incluído. 
 
 
 
 

Informação n.º  1727/DSC/DCPC/00 – 25.10.00 
Data de despacho:  2000.10.25 
Assunto:  Agenda Cultural. Concordância com o envio 
ao Departamento Administrativo Financeiro para 
pagamento de factura da empresa NeroliDesign, no 
valor de 397.800$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  388/BMDD/00 – 23.10.00 
Data de despacho:  2000.10.25 
Assunto:  Projecto “Leitura e Bibliotecas Escolares”, 
concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento de facturas 
da empresa  Comptrading, Companhia de Comércio e 
Serviços, S.A, no valor total de 357.624$00 com IVA 
incluído. 
 
Informação n.º  1661/DSC/DD/SADD/00 – 24.10.00 
Data de despacho:  2000.10.27 
Assunto:  Divulgação de 62ª Volta a Portugal em 
Bicicleta. Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo Financeiro para pagamento de factura da 
empresa Rodipress, no valor de 263.000$00 com IVA 
incluído. 
 
Informação n.º  1665/DSC/DD/00 – 25.10.00 
Data de despacho:  2000.10.27 
Assunto:  EDXO, envio de factura da empresa Mafer 
referente a concepção gráfica, concordância com o 
envio ao Departamento Administrativo Financeiro para 
pagamento do valor de 450.450$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1080/DSC/DCPC/00 – 24.10.00 
Data de despacho:  2000.10.27 
Assunto:  Transporte para o Grupo Coral Instrumental 
“Ecos do Alentejo”, concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo Financeiro para 
pagamento de recibo da empresa Isidoro Duarte, no 
valor de 55.000$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  1687/DSC/DCPC/00 – 25.10.00 
Data de despacho:  2000.10.27 
Assunto:  2º Aniversário do Município, apresentadores 
para Espectáculos, adjudicação e envio ao 
Departamento Administrativo Financeiro para 
pagamento a Paulo Romão e Joaquim Maralhas, do 
valor total de 490.000$00 isentos de IVA. 
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CULTURA E PATRIMÓNIO CULTURAL 

 
 

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. 
 
 
Informação n.º  364/BMDD/00 de 17.10.2000 
Data de despacho:  2000.10.18 
Assunto:  Aquisição de livros à Paralelo Editora Lda, 
concordância com o envio a Divisão Financeira para 
cabimentação do valor de 104.451$00 com IVA 
incluído de 5 %. 
 
Informação n.º  1684/DSC/DCPC/00 de 19-10-2000 
Data de despacho:  2000.10.19 
Assunto:  Adjudicação de divulgação à Radio Nova 
Antena, concordância com o envio a Divisão Financeira 
para cabimentação do valor de 100.000$00 + 4% custo 
de difusão + 17% de IVA. 
 
Informação n.º  1678/DSC/DCPC/00 de 18.10.2000 
Data de despacho:  2000.10.20 
Assunto:  Pedido de adjudicação e pagamento de 
material para revista à Portuguesa, à firma Cuca 
Macuca, concordância com o envio a Divisão 
Financeira para cabimentação do valor de 64.000$00 
com IVA de 17%. 
 
Informação n.º  412/BMDD /00 de 27.10.2000 
Data de despacho:  2000.10.27 
Assunto:  Aquisição de vídeo para a Biblioteca 
Municipal D. Dinis à firma P. Internacional, S.A., 
concordância com o envio a Divisão Financeira para 
cabimentação do valor de 58.000$00 + IVA de 17%. 
 
 
 

DESPORTO 
 
 
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. 
 
 
Informação n.º  1595/DSC/DD/00, 16 de Outubro de 
2000 
Data de despacho:  2000.10.16 
Assunto:  Instalação de Marcador Electrónico no 
Pavilhão Desportivo Escola Pedro Alexandrino, 
autorização e concordância com o envio a Divisão 
Financeira para os devidos efeitos. 
 
 

Informação n.º  1599/DSC/DD/00, 16 de Outubro de 
2000 
Data de despacho:  2000.10.16 
Assunto:  Aquisição de Telas para a Festa de 
Encerramento do 1º Troféu das Colectividades, 
autorização e concordância com o envio a Divisão 
Financeira para os devidos efeitos. 
 
Informação n.º  1605/DSC/DD/00, 17 de Outubro de 
2000 
Data de despacho:  2000.10.17 
Assunto:  Serviços de Limpeza da Festa de 
Encerramento do 1º Troféu das Colectividades, 
autorização e concordância com o envio a Divisão 
Financeira para os devidos efeitos. 
 
Informação n.º  1608/DSC/DD/00, 18 de Outubro de 
2000 
Data de despacho:  2000.10.18 
Assunto:  Aluguer de viatura para a equipa de andebol 
do Ginásio Clube de Odivelas, autorização e 
concordância com o envio a Divisão Financeira para os 
devidos efeitos. 
 
Informação n.º  1613/DSC/DD/SADD/00, 19 Outubro 
de 2000 
Data de despacho:  2000.10.19 
Assunto:  Cedência de Transporte à União Desportiva 
do Olival Basto para deslocação a Faro, autorização e 
concordância com o envio a Divisão Financeira para os 
devidos efeitos. 
 
Informação n.º  1627/DSC/DD/00 19 de Outubro de 
2000 
Data de despacho:  2000.10.20 
Assunto:  Aquisição de Estrutura para Logotipo 
Projecto de Adaptação ao Meio Aquático, autorização e 
concordância com o envio a Divisão Financeira para os 
devidos efeitos. 
 
Informação n.º  1637/DSC/DD/SADD/00, 23 de 
Outubro de 2000 
Data de despacho:  2000.10.23 
Assunto:  Jogos Paralímpicos, publicação de 
Publicidade no Jornal Norte Desportivo, autorização e 
concordância com o envio a Divisão Financeira para os 
devidos efeitos. 
 
Informação n.º  1511/DSC/DD/SAGE/00, 03 de 
Outubro de 2000 
Data de despacho:  2000.10.24 
Assunto:  Aquisição de Serviço de Pintura para o piso 
do Pavilhão da Escola Secundária Pedro Alexandrino, 
autorização e concordância com o envio a Divisão 
Financeira para os devidos efeitos. 
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Informação n.º  1657/DSC/DD/SAGE/00, 24 de 
Outubro de 2000 
Data de despacho:  2000.10.24 
Assunto:  Aquisição de Serviço de Pintura para o piso 
do Pavilhão Municipal de Odivelas, autorização e 
concordância com o envio a Divisão Financeira para os 
devidos efeitos. 
 
Informação n.º  1662/DSC/DD/SADD/00, 25 de 
Outubro de 2000 
Data de despacho:  2000.10.25 
Assunto:  Aluguer de viatura para transporte da equipa 
de Andebol do Ginásio Clube de Odivelas, autorização 
e concordância com o envio a Divisão Financeira para 
os devidos efeitos. 
 
Informação n.º  1663/DSC/DD/SADD/00, 25 de 
Outubro de 2000 
Data de despacho:  2000.10.25 
Assunto:  Aquisição de Panfletos para Divulgação do 
Projecto Adaptação ao Meio Aquático, autorização e 
concordância com o envio a Divisão Financeira para os 
devidos efeitos. 
 
Informação n.º  1680/DSC/DD/SADD/00, 27 de 
Outubro de 2000 
Data de despacho:  2000.10.27 
Assunto:  Expo Desporto – Odivelas 2000, aquisição 
T-shirt’s, autorização e concordância com o envio a 
Divisão Financeira para os devidos efeitos. 

 
 
 

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 61/DT/AB de 16/10/2000 
Data de Despacho : 17.10.2000 
BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, 17 a 21 de Janeiro 
de 2001. 
Pagamento inicial correspondente a formalização de 
inscrição. Concordância com o envio de factura Pró-
forma ao Departamento Administrativo e Financeiro. 
Cheque nº 3449908101 da CGD, Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de 184.941$00, a favor da 
Associação Industrial Portuguesa. 
 
Informação n.º 62/DT/AB de 16/10/2000 
Data de Despacho : 17.10.2000 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de factura ao Restaurante “A Floresta”, 
no valor de 187.500$00 com IVA incluído a taxa de 

12%. Referente a realização de Passeio Turístico pelo 
Concelho de Odivelas, onde participaram 75 docentes 
do Instituto Superior de Ciências Educativas. Duração 
de ½ dia com almoço incluído. 
 
Informação n.º 46/DAE-DT/SMC de 09/10/2000 
Data de Despacho: 09.10.2000 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
à empresa Rodipress, Edição e Prestação de Serviços 
Unipessoal, no valor de 120.000$00 + IVA à taxa de 
17% perfazendo um total de 140.400$00. Referente à 
publicidade feita no Jornal Nova Odivelas a propósito 
do 1º Desfile de Automóveis Antigos do Concelho de 
Odivelas inserido nas Comemorações do Dia Mundial 
do Turismo. 
 
Informação n.º 53/DAE-DT/SMC de 13/10/2000 
Data de Despacho : 16.10.2000 
Dia Mundial do Turismo, 1º Desfile de Automóveis 
Antigos, almoço no restaurante “O Saloio de Caneças”. 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
no valor de 330.400$00 com IVA incluído à taxa de 
12%. 
 
Informação n.º 55/DAE-DT/SMC de 13/10/2000 
Data de Despacho: 16.10.2000 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
ao Jornal Correio da Manhã no valor de 202.176$00 
com IVA incluído à taxa de 17%. Referente à 
publicidade feita no Jornal Correio da Manhã a 
propósito do 1º Desfile de Automóveis Antigos do 
Concelho de Odivelas inserido nas Comemorações do 
Dia Mundial do Turismo. 
 
Informação n.º 54/DAE-DT/SMC de 13/10/2000 
Data de Despacho: 16.10.2000 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
à empresa “ A Top Trapos”, no valor de 20.000$00 
isento de IVA, referente à confecção de 200 Cupidos, 
para prova de doces conventuais, na visita ao Mosteiro 
de D. Dinis inserida no 1º Desfile de Automóveis 
Antigos do Concelho de Odivelas – Dia Mundial do 
Turismo. 
 
Informação n.º 56/DAE-DT/SMC de 16/10/2000 
Data de Despacho: 16.10.2000 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
ao Jornal Diário de Notícias no valor de 140.576$00 
incluindo o valor de IVA à taxa de 17% e desconto de 
10%. Referente à publicação de publicidade a propósito 
do 1º Desfile de Automóveis Antigos do Concelho de 
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Odivelas, inserido nas Comemorações do Dia Mundial 
do Turismo. 
 
Informação n.º 57/DAE-DT/SMC de 16/10/2000 
Data de Despacho: 16.10.2000 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
ao Jornal Record no valor de 104.423$00 incluindo o 
valor de IVA à taxa de 17%. Referente à publicação de 
feita a propósito do 1º Desfile de Automóveis Antigos 
do Concelho de Odivelas, inserido nas Comemorações 
do Dia Mundial do Turismo. 
 
Informação n.º 58/DAE-DT/SMC de 16/10/2000 
Data de Despacho: 16.10.2000 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
à empresa Diamantunes no valor de 268.800$00, 
incluindo o valor de IVA à taxa de 12%. Referente a um 
Porto de Honra servido aos participantes do 1º Desfile 
de Automóveis Antigos do Concelho de Odivelas, 
inserido nas Comemorações do Dia Mundial do 
Turismo. 
 
Informação n.º 59/DAE-DT/SMC de 16/10/2000 
Data de Despacho : 17.10.2000 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
à empresa Xpress no valor de 398.069$00, incluindo o 
valor de IVA à taxa de 17%. Referente à realização de 
convites e diplomas para o 1º Desfile de Automóveis 
Antigos do Concelho de Odivelas, inserido nas 
comemorações do Dia Mundial do Turismo. 
 
Informação n.º 62/DAE-DT/SMC de 20/10/2000 
Data de Despacho: 20.10.2000 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
à empresa Investemeios, no valor de 42.588$00, 
incluindo o valor de IVA à taxa de 17%. Referente à 
publicidade feita na Rádio Nova Antena no âmbito do 
1º Desfile de Automóveis Antigos do Concelho de 
Odivelas, inserido nas Comemorações do Dia Mundial 
do Turismo. 
 
Informação n.º 70/DT/MP de 13/10/2000 
Data de Despacho: 16.10.2000 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação e 
pagamento de factura à loja Foto Graça no valor de 
39.100$00, incluindo o valor de IVA à taxa de 17%. 
Referente a revelação e aquisição de rolos fotográficos. 
 
Informação n.º 78/DT/MP de 13/10/2000 
Data de Despacho: 16.10.2000 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 

à empresa Xpress no valor de 591.470$00 incluindo o 
valor de IVA à taxa de 17%.Referente à execução da 1ª 
edição dos Roteiros de Restaurantes. 
 
Informação n.º 79/DT/MP de 13/10/2000 
Data de Despacho: 16.10.2000 
Concordância com o Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
à empresa Gravomodel no valor de 58.032$00 incluindo 
o valor de IVA à taxa de 17%. Referente à execução de 
12 chapas douradas com gravação para os troféus de 
cristal a entregar aos automóveis vencedores do 1º 
Desfile de Automóveis Antigos do Concelho de 
Odivelas, no âmbito do Dia Mundial do Turismo. 
 
Informação n.º 80/DT/MP de 13/10/2000 
Data de Despacho: 16.10.2000 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação e 
pagamento de factura à loja Foto Graça no valor de 
3.490$00, incluindo o valor de IVA à taxa de 17%. 
Referente à revelação e aquisição de rolos fotográficos. 
 
Informação n.º 104/DT/SC de 13/10/2000 
Data de Despacho: 16.10.2000 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
à empresa ELO –Publicidade, Artes Gráficas, Lda., no 
valor de 47.970$00, incluindo o valor de IVA à taxa de 
17%. Referente à aquisição de 200 convites para a 
iniciativa da Divisão de Turismo, Lançamento público 
de edições de divulgação e promoção turística do 
Concelho de Odivelas. 

 
 
 

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. 
 
 
Processo n.º 209/OD-DOM 
Data de despacho:  12.10.2000 
Homologação do auto de consignação da empreitada de 
“Reparações diversas na Biblioteca D. Dinis”, nos 
termos da informação n.º 458/DEC/SAFO/VA de 
02.10.00. 
 
Data de despacho : 12.10.2000 
Homologação do auto de vistoria da empreitada de 
“Remodelação das instalações do Município de 
Odivelas, na Rua D. Nuno Álvares Pereira, nº 11, nos 
termos da informação n.º 457/DEC/SAFO/IT de 
02.10.00. 
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Processo n.º 362/MO-DOM 
Data de despacho : 12.10.2000 
Homologação do auto de vistoria para efeitos de 
recepção provisória da empreitada de “Remodelação das 
instalações do Município de Odivelas, na Alameda do 
Poder Local, 5-A, nos termos da informação n.º 
435/DEC/SAFO/IT de 27.09.00. 
 
Data de despacho : 17.10.2000 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
“Fornecimento e Montagem de Termoacumulador para 
o Polidesportivo Jardim do Sol”, pelo valor de 
385.000$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 473/DEC/AD de 04.10.00. 
 
Processo n.º 154/PV-DOM 
Data de despacho : 17.10.2000 
Homologação do auto de vistoria e medição de 
trabalhos nº 2 e respectivo pagamento, pelo valor de 
4.463.134$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 298/DVEU/EC de 09.10.00. 
 
Data de despacho: 17.10.2000 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
instalação de “Ar Condicionado/Climatizado para as 
instalações do gabinete do Médico Veterinário 
Municipal na R. Vasco Santana, na Ramada”, pelo valor 
de 609.340$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 410/DEC/AD de 19.09.00. 
 
Processo n.º 154/PV-DOM 
Data de despacho: 17.10.2000 
Homologação do auto de recepção provisória referente à 
empreitada de “Repavimentação de Arruamentos (R. 
das Camélias, do Casal do Privilégio, das Orquídeas, 12 
de Abril e dos Malmequeres), na Póvoa de Stº Adrião”, 
nos termos da informação n.º 361/DVEU/EC de 
09.10.00. 
 
Processo n.º 369/MO-DOM 
Data de despacho: 18.10.2000 
Concordar com o pagamento, pelo valor de 389.007$00 
com IVA incluído, referente ao “Fornecimento e 
Montagem de Sistema de Detecção de Intrusão na 
Fiscalização Municipal”, nos termos da informação n.º 
478/DEC/AD de 10.10.00 
 
Data de despacho: 18.10.2000 
Concordar com o pagamento pelo valor de 
14.293.046$00 com IVA incluído, referente aos 
trabalhos de “Repavimentação de Ruas (Augusto Gil, 
Alexandra Braga e da Paiã), em Odivelas”, nos termos 
da informação n.º 527/DVEU/EC de 12.10.00. 
 
 
 
 

Processo n.º 189/RA-DOM 
Data de despacho: 18.10.2000 
Homologação do auto de consignação da empreitada de 
“Beneficiação da Rua Alves Redol, na Freguesia da 
Ramada”, nos termos da informação n.º 511/DVEU/MS 
de 11.10.00. 
 
Processo n.º 189/RA-DOM 
Data de despacho: 18.10.2000 
Concordar com o pagamento da medição de trabalhos nº 
1, pelo valor de 8.874.040$00 com IVA incluído, 
referente à empreitada de “Beneficiação da R. Alves 
Redol na Freguesia da Ramada”, nos termos da 
informação n.º 520/DVEU/MS de 11.10.00. 
 
Processo n.º 350/OD-DOM 
Data de despacho: 18.10.2000 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
“Elaboração de Projecto de Requalificação da Praceta 
Alegria dos Pequeninos, em Odivelas”, pelo valor de 
1.075.000$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 134/JN/00 de 11.10.00. 
 
Processo n.º 284/DIV-DOM 
Data de despacho: 19.10.2000 
Concordar com a adjudicação das “Obras de 
Beneficiação em Edifícios Escolares no Concelho de 
Odivelas – EB1 da Póvoa Stº Adrião, EB1 Nº 6 de 
Odivelas e EB1/JI Nº 1 da Urmeira, na Pontinha”, pelo 
valor de 18.289.234$00 sem IVA incluído, nos termos 
da informação n.º 140/DOM/CF de 13.10.00. 
 
Processo n.º 271/OD-DOM 
Data de despacho: 19.10.2000 
Concordar com o pagamento do “Fornecimento e 
Instalação de Sinalização Luminosa Automática do 
Trânsito do Entroncamento da R. Dr. Manuel Simões 
Coelho e R. Dr. Alexandra Braga, na Freguesia de 
Odivelas”, pelo valor de 2.807.450$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 506/DVEU/EC 
de 12.10.00 
 
Processo n.º 492-D/DOM 
Data de despacho: 19.10.2000 
Homologação do auto de vistoria para efeitos de 
extinção de caução da empreitada de “Beneficiação da 
Cabine de Projecção do Auditório Municipal – Estúdio 
S. José na Póvoa de Stº Adrião”, nos termos da 
informação n.º 452/DEC/SAFO/IT de 02.10.00. 
 
Processo n.º 163/OD-DOM 
Data de despacho: 20.10.2000 
Homologação do auto de consignação da empreitada de 
“Repavimentação de arruamentos nos Pombais”, nos 
termos da informação n.º 510/DVEU/MS de 11.10.00. 
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Processo n.º 215/PO-DOM 
Data de despacho: 20.10.2000 
Concordar com a adjudicação da empreitada de 
“Execução de Polidesportivo Descoberto do Bº de Stª 
Maria, na Pontinha”, pelo valor de 12.903.726$00 sem 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 
147/DOM/CF de 13.10.00. 
 
Processo n.º 221/PO-DOM 
Data de despacho: 20.10.2000 
Concordar com o pagamento da medição de trabalhos nº 
1, referente à “Construção de Parque de Estacionamento 
na R. Pêro Vaz de Caminha – Qtª do Pinheiro, na 
Freguesia da Pontinha”, pelo valor de 8.900.300$00 sem 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 
521/DVEU/MS de 11.10.00. 
 
Processo n.º 383/DOM 
Data de despacho: 23.10.2000 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos a mais de 
“Construção dum Telheiro na Escola EB1 / JI Nº 2 da 
Paiã”, pelo valor de 11.375.952$00 sem IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 483/DEC/SAFO/VA de 
12 10.00. 
 
Processo n.º 194/PO-DOM 
Data de despacho: 24.10.2000 
Homologação do auto de consignação da empreitada de 
“Repavimentação de Arruamentos de Acesso ao Bº da 
Milharada, na Freguesia da Pontinha”, nos termos da 
informação n.º 523/DVEU/MS de 11.10.00. 
 
Processo n.º 299/OD-DOM 
Data de despacho: 24.10.2000 
Homologação do auto de consignação da empreitada de 
“Construção de Duas Pontes Pedonais no Campo do 
Silvado, em Odivelas”, nos termos da informação n.º 
551/DVEU/MS de 17.10.00. 
 
Processo n.º 280/CA-DOM 
Data de despacho: 24.10.2000 
Concordar com o pagamento da medição de trabalhos nº 
1, referente à empreitada de “Repavimentação da R. 
Coronel João Brás de Oliveira, em Caneças”, pelo valor 
de 3.603.160$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 536/DVEU/MS de 13.10.00. 
 
Processo n.º 280/CA-DOM 
Data de despacho: 24.10.2000 
Homologação do auto de recepção provisória da 
empreitada de “Repavimentação da R. Coronel João 
Brás de Oliveira, na Freguesia de Caneças”, nos termos 
da informação n.º 418/DVEU/MS de 16.10.00. 
 
 
 
 

Processo n.º 269/PV-DOM 
Data de despacho: 24.10.2000 
Homologação do auto de recepção provisória da 
empreitada de “Repavimentação de Arruamentos (R. 
das Violetas Troço da R. dos Malmequeres e R. 25 de 
Abril do Bº Casal do Privilégio), na Póvoa de Stº 
Adrião”, nos termos da informação n.º 548/DVEU/EC 
de 17.10.00. 
 
Processo n.º 313/OD-DOM 
Data de despacho: 24.10.2000 
Homologação do auto de consignação da empreitada de 
“Demolição dos Pavilhões Pré-Fabricados da Escola do 
1º Ciclo Nº 5 de Odivelas – Patameiras”, nos termos da 
informação n.º 490/DEC/SAFO/VA de 16.10.00. 
 
Processo n.º 253/OD-DOM 
Data de despacho: 24.10.2000 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
“Estabilização do Muro de Suporte na R. José Gomes 
Ferreira na Freguesia de Odivelas”, pelo valor de 
3.595.620$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 528/DVEU/MS de 12.10.00. 
 
Processo n.º 157/OD-DOM 
Data de despacho: 24.10.2000 
Homologação do auto de medição nº 7 e respectivo 
pagamento, referente à obra de “Concepção e Execução 
das Obras de Consolidação e Reabilitação da Quinta da 
Memória”, pelo valor de 12.732.071$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 
482/DEC/SAFO/IT de 12.10.00. 
 
Processo n.º 307/RA-DOM 
Data de despacho: 26.10.2000 
Concordar com a adjudicação da elaboração do projecto 
de “Requalificação do Parque Infantil e Espaços 
Exteriores entre as Ruas Marquesa de Alorna e João 
Villaret na Ramada”, pelo valor de 990.000$00 sem 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 137/JN/00 
de 17.10.00. 
 
Processo n.º 158/RA-DOM 
Data de despacho: 26.10.2000 
Concordar com o pagamento correspondente a 45% do 
valor dos honorários referente ao “Projecto de 
Ampliação/Remodelação da Escola EB1 Nº 4 da 
Ramada”, pelo valor de 1.273.790$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 183/OS/00 de 
13.10.00. 
 
Processo n.º 205/PV-DOM 
Data de despacho: 26.10.2000 
Homologação do auto de vistoria e respectivo 
pagamento, referente à pavimentação do acesso ao 
Pavilhão Gimnodesportivo da Póvoa de Santo Adrião, 
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pelo valor de 3.668.159$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 440/DVEU/EC de 11.09.00 
 
Processo n.º 239/OD-DOM 
Data de despacho: 26.10.2000 
Concordar com o pagamento referente ao 
“Levantamento Topográfico para Ampliação da EB1 Nº 
9 da Arroja – Odivelas”, pelo valor de 210.600$00 com 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 181/OS/00 
de 13.10.00. 
 
Processo n.º 184/OD-DOM 
Data de despacho: 26.10.2000 
Homologação do auto de consignação da empreitada de 
“Substituição de Caixilharia na Escola Básica do 1º 
Ciclo Nº 9 da Arroja”, nos termos da informação n.º 
485/DEC/SAFO/VA de 12.10.00. 
 
Processo n.º 171/MO-DOM 
Data de despacho: 27.10.2000 
Concordar com o pagamento da 1ª prestação referente 
ao “Fornecimento de Sinais Rodoviários para o 
Concelho de Odivelas”, pelo valor de 6.585.308$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
545/DVEU/EC de 17.10.00. 
 
Processo n.º 270/PO-DOM 
Data de despacho: 27.10.2000 
Concordar com o pagamento referente ao 
“Fornecimento e Instalação de Sinalização Luminosa 
Automática do Trânsito da Passagem de Peões na Av. 
25 de Abril na Freguesia da Pontinha”, pelo valor de 
2.421.923$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 526/DVEU/EC de 18.10.00 
 
Data de despacho: 27.10.2000 
Concordar com o pagamento referente a cópias 
executadas pela firma FAST-COPI, pelo valor de 
153.781$00, nos termos da informação n.º 127/DOM/LJ 
de 24.10.00. 
 
Processo n.º 306/PO-DOM 
Data de despacho: 27.10.2000 
Concordar com o pagamento referente ao 
“Fornecimento e Instalação de Sinalização Luminosa 
Automática do Trânsito do Cruzamento da R. Pedro 
Alvares Cabral, na Freguesia da Pontinha”, pelo valor 
de 4.936.406$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 563/DVEU/EC de 24.10.00. 
 
Processo n.º 254/RA-DOM 
Data de despacho: 27.10.2000 
Homologação do auto de consignação da obra de “Muro 
de Suporte de Terras na R. Principal dos Pedernais na 
Freguesia da Ramada”, nos termos da informação n.º 
573/DVEU/EC de 26.10.00. 
 

Processo n.º 383-A/DOM 
Data de despacho: 27.10.2000 
Concordar com o pagamento, referente ao 
“Fornecimento e Montagem de Equipamento de Sistema 
de Intrusão para a Escola Básica Integrada EB1 / JI Nº 2 
da Paiã”, pelo valor de 1.166.189$00 com IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 497/DEC/SAFO/VA de 
19.10.00. 
 
Data de despacho: 27.10.2000 
Concordar com a adjudicação da “Instalação da 
Iluminação do Campo de Jogos do Polidesportivo 
Jardim do Sol”, pelo valor de 998.665$00 sem IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 504/DEC/AD de 
24.10.00. 
 
Processo n.º 301/CA-DOM 
Data de despacho: 27.10.2000 
Concordar com o pagamento do auto de medição nº 1, 
referente ao “Isolamento de Caixilharia Exterior da 
Escola Nº 3 de Caneças (Casal Novo)”, pelo valor de 
767.064$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 493/DEC/SAFO/VA de 18.10.00. 
 
Processo n.º 383/DOM 
Data de despacho: 27.10.2000 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos a mais de 
“Protecção no Arruamento de Acesso à Escola EB1 / JI 
Nº 2 da Paiã / Zona do pontão”, pelo valor de 
722.820$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 501/DEC/SAFO/VA de 20.10.00. 
 
Processo n.º 387/OD-DOM 
Data de despacho: 27.10.2000 
Concordar com o procedimento por ajuste directo, para 
“Execução de Terraplanagem e Regularização de 
Terreno Contíguo ao Pavilhão Municipal de Odivelas – 
Bº Olaio”, pelo valor base de 2.432.200$00, nos termos 
da informação n.º 576/DVEU/MS de 25.10.00. 
 
Processo n.º 275/PO-DOM 
Data de despacho: 30.10.2000 
Homologação do auto de recepção provisória da 
empreitada de “Execução de Infra-estruturas para 
semaforização do cruzamento da Av. de S. Pedro com a 
Av. 25 de Abril, na Pontinha”, nos termos da 
informação n.º 507/DVEU/EC de 25.10.00. 
 
Processo n.º 162/PO-DOM 
Data de despacho: 30.10.2000 
Concordar com os trabalhos a mais da empreitada de 
“Repavimentação de Arruamentos na Pontinha”, pelo 
valor de 1.881.557$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 547/DVEU/EC de 17.10.00. 
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Processo n.º 376/OD-DOM 
Data de despacho: 30.10.2000 
Concordar com o procedimento por ajuste directo, para 
as obras de “Beneficiação e Conservação das Piscinas 
Municipais de Odivelas”, pelo valor base de 
13.324.150$00 nos termos da informação n.º 
492/DEC/SAFO/IT de 25.10.00. 
 
Data de despacho: 30.10.2000 
Concordar com a adjudicação da “Contratação de 
Acessória Técnica de Engenharia Civil”, pelo valor de 
4.860.000$00, nos termos da informação n.º 189/OS/00 
de 25.10.00. 
 
Processo n.º 260/RA-DOM 
Data de despacho: 30.10.2000 
Concordar com o pagamento referente ao 
“Levantamento Topográfico relativo à Piscina 
Municipal da Ramada”, pelo valor de 194.220$00 com 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 190/OS/00 
de 26.10.00. 
 
Processo n.º 289/OD-DOM 
Data de despacho: 30.10.2000 
Homologação do auto de consignação da empreitada de 
“Beneficiação de Parque de Estacionamento na R. 
Alexandre Braga e Augusto Gil em Odivelas”, nos 
termos da informação n.º 568/DVEU/EC de 24.10.00. 
 
Processo n.º 289/OD-DOM 
Data de despacho: 30.10.2000 
Homologação do auto de medição nº 1 e respectivo 
pagamento, pelo valor de 5.113.707$00 com IVA 
incluído, referente à empreitada de “Beneficiação de 
Parque de Estacionamento na R. Alexandre Braga e 
Augusto Gil, em Odivelas nos termos da informação n.º 
565/DVEU/EC de 24.10.00. 
 
Processo n.º 165/MO-DOM 
Data de despacho: 30.10.2000 
Homologação do auto de vistoria e medição de 
trabalhos nº 2 e respectivo pagamento, referente à 
empreitada de “Execução de Marcas Rodoviárias no 
Concelho de Odivelas”, pelo valor de 2.639.431$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
516/DVEU/EC de 11.10.00. 
 
Processo n.º 165/MO-DOM 
Data de despacho: 30.10.2000 
Homologação do auto de vistoria e medição de 
trabalhos nº 3 e respectivo pagamento, referente à 
empreitada de “Execução de Marcas Rodoviárias no 
Concelho de Odivelas”, pelo valor de 989.770$00 com 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 
564/DVEU/EC de 24.10.00. 
 
 

Processo n.º 317/FA-DOM 
Data de despacho: 30.10.2000 
Concordar com o lançamento de concurso limitado sem 
publicação de anúncio para os trabalhos de 
“Repavimentação da Av. José A. Carvalho, em 
Famões”, pelo valor base de 12.552.000$00, nos termos 
da informação n.º 379/DVEU/EC de 24.10.00. 
 
Processo n.º 213/FA-DOM 
Data de despacho: 30.10.2000 
Concordar com a adjudicação da empreitada de 
“Execução de Polidesportivo Descoberto do Casal do 
Bispo, em Famões”, pelo valor de 18.289.703$00 sem 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 
154/DOM/CF de 27.10.00. 
 
Processo n.º 214/PO-DOM 
Data de despacho: 30.10.2000 
Concordar com a adjudicação da empreitada de 
“Execução de Polidesportivo Descoberto do Casal do 
Rato, na Pontinha”, pelo valor de 14.889.992$00 sem 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 
155/DOM/CF de 27.10.00. 

 
 
 

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. 
 
 
Processo n.º 19-A/2000/CA-DA/EV 
Data de despacho: 18.10.2000 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
“Substituição do Parque Infantil da Praça Dr. Manuel 
Arriaga”, pelo valor de 4.635.130$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 427/TR/00 de 
03.10.00. 
 
 
Processo n.º 13-B/2000/CA-DA/EV 
Data de despacho: 18.10.2000 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
“Execução do Parque Infantil do Jardim do Baeta”, pelo 
valor de 5.179.915$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 428/TR/00 de 03.10.00. 
 
Processo n.º 7-B/2000/CA-DA 
Data de despacho: 19.10.2000 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
“Execução do Jardim do Baeta, em Caneças”, pelo valor 
de 5.223.383$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 57/LA/00 de 10.10.00. 
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Processo n.º 128/2000/PV-DA/EV 
Data de despacho: 19.10.2000 
Concordar com o procedimento por ajuste directo, para 
“Reconstrução de Zonas Verdes do Jardim do Largo 
Alexandre Herculano designada como Zona 2, na Póvoa 
de Stº Adrião”, nos termos da informação n.º 430/TR/00 
de 04.10.00. 
 
Data de despacho: 24.10.2000 
Concordar com o pagamento referente à “Execução do 
Painel de Azulejos A Cidade e a Água”, pelo valor de 
1.287.005$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 440/TR/00 de 12.10.00 
 
Processo n.º 116/2000/OD-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2000 
Concordar com a adjudicação da “Aquisição de Plantas 
para a Junta de Freguesia de Odivelas”, pelo valor de 
3.528.000$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 51/LA/00 de 29.09.00. 
 
Processo n.º 133/2000/PV-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2000 
Concordar com a adjudicação da “Substituição de 3 
Plátanos debilitados por 3 Tílias, na Praceta Anselmo 
Braamcamp, na Freguesia da Póvoa de Stº Adrião”, pelo 
valor de 865.800$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 59/LA/00 de 11.10.00. 
 
Processo n.º 111/2000/OD-DA 
Data de despacho: 26.10.2000 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de “Arranjo 
nos Espaços Exteriores da Biblioteca D. Dinis”, pelo 
valor de 2.747.277$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 66/LA/00 de 17.10.00. 
 
Processo n.º 112/2000/FA-DA/EV 
Data de despacho: 27.10.2000 
Concordar com a adjudicação da “Execução do Projecto 
para o Jardim Gertrudes da Velha, na Freguesia de 
Famões”, pelo valor de 936.000$00 com IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 68/LA/00 de 18.10.00. 
 
Data de despacho: 27.10.2000 
Concordar com o pagamento referente à “Aquisição de 
Contentor de Aço para os Futuros Viveiros Municipais, 
em Famões”, pelo valor de 1.053.000$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 458/TR/00 de 
18.10.00. 
 
Processo n.º 87/2000/OL-DA/EV 
Data de despacho: 27.10.2000 
Concordar com o pagamento referente à “Colocação dos 
Azulejos do Painel A Cidade e a Água no viaduto do Sr. 
Roubado””, pelo valor de 1.007.318$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 457/TR/00 de 
18.10.00. 

 
Data de despacho: 27.10.2000 
Concordar com o pagamento referente ao 
“Armazenamento do Piso para o Jardim da Praceta dos 
Marinheiros, na Freguesia da Pontinha”, pelo valor de 
936.000$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 456/TR/00 de 18.10.00. 
 
Processo n.º 47/2000/PV-DA/EV 
Data de despacho: 27.10.2000 
Concordar com o pagamento referente à “Aquisição de 
Vedação para o Parque Infantil da Cruz Vermelha, na 
Póvoa de Stº Adrião”, pelo valor de 655.200$00 com 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 459/TR/00 
de 18.10.00. 
 
Data de despacho: 30.10.2000 
Concordar com a adjudicação da “Aquisição de mais 11 
Espaços Sanitários para Cães”, pelo valor de 
9.750.000$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 469/TR/00 de 25.10.00. 
 
Data de despacho: 22.09 2000 
Concordar com o pagamento referente à “Edição de 
Publicação relativa aos Cuidados a ter com Animais de 
Companhia” no âmbito das comemorações do Dia do 
Animal, pelo valor de 3.790.000$00 sem IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 136/MJN/00 de 21.09.00 
 
Data de despacho: 18.10.2000 
Concordar com o pagamento referente à “Recolha de 
Cães Abandonados no Concelho de Odivelas em Junho 
e Julho de 2000”, pelo valor de 1.487.553$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 145/MJN/00 de 
02.10.00. 

 
 
 

SAÚDE 
 
 

Decisões tomadas pela Sr.ª Vogal Dr.ª Maria Natália 
Pereira dos Santos, ao abrigo do despacho de delegação 
e subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 
2000. 
 
 
Data de despacho : 00.10. 26 
Concordância com o envio à Divisão Financeira, para 
pagamento após prévia cabimentação, relativa a 
publicação na Revista Loures Magazine dos custos de 
fotolitos, no valor de 87.750$00, com o IVA incluído à 
taxa de 17%, nos termos da informação 022/VNS/CB de 
00.10.24. 
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HABITAÇÃO 
 
 

Decisões tomadas pela Sr.ª Vogal Dr.ª Maria Natália 
Pereira dos Santos, ao abrigo do despacho de delegação 
e subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 
2000. 
 
 
Data de Despacho : 00.10.26 
Concordância com a adjudicação, e envio à Divisão 
Financeira para prévia cabimentação e pagamento da 
empreitada de requalificação dos Espaços Exteriores do 
Bairro Municipal do Trigache, pelo valor de 
8.507.078$00, acrescida de IVA à taxa legal, nos termos 
da informação 56/DMH/SPH/AV, de 00.10.09. 
 
Data de despacho : 00.10.26 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura nº 1174 e Auto de Medições 
referente à empreitada das Instalações Eléctricas e 
Telefónicas para as instalações da Divisão Municipal de 
Habitação, sitas na Rua Frei João Turiano, 12, Odivelas, 
pelo valor de 4.958.000$00, a que acresce o IVA à taxa 
legal em vigor, nos termos da informação 
18/DMH/SPH/RA. 
 
Data de despacho : 00.10.26 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura nº 1179, referente ao 
fornecimento de UPS para as instalações da Divisão 
Municipal de Habitação, sitas na Rua Frei João Turiano, 
12, Odivelas, pelo valor de 1.466.000$00, à qual acresce 
o IVA de 17%, nos termos da informação 
55/DMH/SPH/AV. 
 
Data de despacho : 00.10.12 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento de rectificação ao valor da proposta da 
empreitada das obras de reparação do fogo municipal 
sito na Rua do Poder Local, nº 16-1º, Pontinha, pelo 
valor de 1.290.000$00, à qual acresce o IVA à taxa 
legal, nos termos da Informação 52/DMH/SPH/AV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 872/SCO/98 
Nome: Maria da Graça Bexiga Luís Silva 
Data de decisão: 22.08.2000 
 
Processo n.º 695/SCO/97 
Nome: António Lopes de Aguiar 
Data de decisão: 20.10.2000 
 
 
Remessa a Tribunal para efeitos de Recurso  
 
Processo n.º 248/SCO/00 
Nome: Bartolomeu Ferreira Amorim 
Data de despacho: 20.10.2000 
 
 
Processos Arquivados por despacho  
 
Processo n.º 9/SCO/99 
Nome: Augusto Martins Nunes 
Data de despacho: 16.10.2000 
 
Processo n.º 355/SCO/00 
Nome: João Carvalho, Lda. 
Data de despacho: 18.10.2000 
 
Processo n.º 2/SCO/99 
Nome: Sociedade de Construções do Barrosa, Lda. 
Data de despacho: 20.10.2000 
 
 
 

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. 
 
 
2000.09.26 
 
 
Nota de encomenda n.º 3120 
Aquisição de contentores polietileno no valor de 
14.040$00 
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Nota de encomenda n.º 3145 
Aquisição de tapetes no valor de 23.049$00 
 
Nota de encomenda n.º 3300 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
41.308$00 
 
Nota de encomenda n.º 3301 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
85.690$00 
 
Nota de encomenda n.º 3303 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
16.743$00 
 
Nota de encomenda n.º 3304 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
8.050$00 
 
Nota de encomenda n.º 3305 
Aquisição de kit de café no valor de 21.856$00 
 
Nota de encomenda n.º 3306 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
30.707$00 
 
Nota de encomenda n.º 3309 
Aquisição de rolo de fita de mastro no valor de 
63.180$00 
 
Nota de encomenda n.º 3311 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
40.225$00 
 
Nota de encomenda n.º 3312 
Aquisição de rolo de papel autocolante no valor de 
2.223$00 
 
Nota de encomenda n.º 3315 
Aquisição de serviço para efectuar limpeza geral no 
valor de 128.700$00 
 
Nota de encomenda n.º 3316 
Aquisição da prestação de serviço de vigilância no valor 
de 845.278$00 
 
Nota de encomenda n.º 3318 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
18.837$00 
 
Nota de encomenda n.º 3319 
Aquisição de envelopes no valor de 18.170$00 
 
Nota de encomenda n.º 3321 
Aquisição de diversos no valor de 3.908$00 
 
 

Nota de encomenda n.º 3322 
Aquisição de pastas arquivo no valor de 21.528$00 
 
Nota de encomenda n.º 3325 
Aquisição de kit café Lace no valor de 10.928$00 
 
Nota de encomenda n.º 3327 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
18.046$00 
 
Nota de encomenda n.º 3328 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
19.644$00 
 
Nota de encomenda n.º 3329 
Aquisição de artigos diversos no valor de 8.424$00 
 
Nota de encomenda n.º 3330 
Aquisição de tesouras no valor de 936$00 
 
Nota de encomenda n.º 3331 
Aquisição de disquetes no valor de 8.611$00 
 
Nota de encomenda n.º 3333 
Aquisição de tinteiros no valor de 17.550$00 
 
Nota de encomenda n.º 3334 
Aquisição de tinteiros no valor de 43.714$00 
 
Nota de encomenda n.º 3337 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
2.824$00 
 
Nota de encomenda n.º 3341 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
13.514$00 
 
Nota de encomenda n.º 3342 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
13.081$00 
 
Nota de encomenda n.º 3343 
Aquisição de micas no valor de 10.530$00 
 
Nota de encomenda n.º 3344 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
77.819$00 
 
Nota de encomenda n.º 3345 
Aquisição de rolo Fuji no valor de 28.062$00 
 
 
Nota de encomenda n.º 3346 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
7.020$00 
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Nota de encomenda n.º 3347 
Aquisição de serviço de vigilância no valor de 
125.541$00 
 
Nota de encomenda n.º 3348 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
6.669$00 
 
Nota de encomenda n.º 3349 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
2.709$00 
 
Nota de encomenda n.º 3350 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
18.463$00 
 
Nota de encomenda n.º 3352 
Aquisição de garrafões de água no valor de 787.500$00 
 
Nota de encomenda n.º 3353 
Aquisição de livro de registo no valor de 9.290$00 
 
Nota de encomenda n.º 3354 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
2.065$00 
 
Nota de encomenda n.º 3355 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
3.777$00 
 
Nota de encomenda n.º 3356 
Aquisição de kit de café no valor de 10.928$00 
 
Nota de encomenda n.º 3357 
Aquisição de tinteiros no valor de 200.948$00 
 
Nota de encomenda n.º 3358 
Aquisição de limpeza geral no valor de 64.350$00 
 
 
2000.09.27 
 
 
Nota de encomenda n.º 3317 
Aquisição de serviço de vigilância no valor de 
845.278$00 
 
 
2000.09.28 
 
 
Nota de encomenda n.º 3225 
Aquisição de diversos no valor de 114.660$00 
 
Nota de encomenda n.º 3292 
Aquisição de prolongamento de vigilância no valor de 
2.284.893$00 

Nota de encomenda n.º 3361 
Aquisição de impressos no valor de 21.645$00 
 
Nota de encomenda n.º 3362 
Aquisição de rolos de fita cola no valor de 6.908$00 
 
Nota de encomenda n.º 3363 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
13.857$00 
 
Nota de encomenda n.º 3365 
Aquisição de diversos no valor de 7.497$00 
 
Nota de encomenda n.º 3366 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
12.060$00 
 
Nota de encomenda n.º 3367 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
3.117$00 
 
Nota de encomenda n.º 3368 
Aquisição de serviço de limpeza no valor de 
249.210$00 
 
 
2000.09.29 
 
 
Nota de encomenda n.º 3272 
Aquisição de estojos "Gift" no valor de 1.614.600$00 
 
Nota de encomenda n.º 3307 
Aquisição de polos com gravação no valor de 
126.360$00 
 
Nota de encomenda n.º 3308 
Aquisição de pastas com gravação no valor de 
147.420$00 
 
Nota de encomenda n.º 3310 
Aquisição de calculadora no valor de 2.328$00 
 
Nota de encomenda n.º 3313 
Aquisição de mobiliário e pastas no valor de 
200.327$00 
 
Nota de encomenda n.º 3324 
Aquisição de diversos no valor de 79.326$00 
 
Nota de encomenda n.º 3326 
Aquisição de carregadores secretária no valor de 
201.135$00 
 
 
Nota de encomenda n.º 3332 
Aquisição de mobiliário no valor de 597.542$00 
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Nota de encomenda n.º 3335 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
7.113$00 
 
Nota de encomenda n.º 3336 
Aquisição de aspirador no valor de 13.794$00 
 
Nota de encomenda n.º 3338 
Aquisição de pilhas alcalinas no valor de 3.370$00 
 
Nota de encomenda n.º 3340 
Aquisição de tabuleiros de água no valor de 58.378$00 
 
Nota de encomenda n.º 3351 
Aquisição de livros no valor de 31.854$00 
 
Nota de encomenda n.º 3359 
Aquisição de suporte para televisão no valor de 
6.426$00 
 
Nota de encomenda n.º 3360 
Aquisição de televisão com vídeo no valor de 
95.306$00 
 
Nota de encomenda n.º 3364 
Aquisição de serviço de transporte para equipamentos 
no valor de 175.500$00 
 
Nota de encomenda n.º 3369 
Aquisição de sistema de alarme no valor de 467.292$00 
 
Nota de encomenda n.º 3370 
Aquisição de pastas com gravação no valor de 
520.650$00 
 
Nota de encomenda n.º 3372 
Aquisição de aparelhagem no valor de 77.922$00 
 
Nota de encomenda n.º 3373 
Aquisição de frigobar para cerejeira no valor de 
110.565$00 
 
Nota de encomenda n.º 3374 
Aquisição de mobiliário no valor de 69.732$00 
 
Nota de encomenda n.º 3375 
Aquisição de suportes para aparelhos no valor de 
46.449$00 
 
Informação n.º  016/AC/00 
Aquisição de artigos diversos no valor de 123.552$00 
 
 
 
 
 
 

2000.10.02 
 
 
Nota de encomenda n.º 3062 
Aquisição de aquisição de placa no valor de 145.080$00 
 
Nota de encomenda n.º 3381 
Aquisição de Compact Disc R, BASF no valor de 
8.003$00 
 
Nota de encomenda n.º 3382 
Aquisição de pilhas alcalinas no valor de 2.190$00 
 
Nota de encomenda n.º 3383 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
13.220$00 
 
Nota de encomenda n.º 3384 
Aquisição de material de secretaria no valor de 407$00 
 
Nota de encomenda n.º 3386 
Aquisição de cartridge para fax no valor de 81.619$00 
 
 
2000.10.03 
 
 
Nota de encomenda n.º 3378 
Aquisição de artigos diversos no valor de 11.378$00 
 
Nota de encomenda n.º 3380 
Aquisição de mobiliário no valor de 43.758$00 
 
 
2000.10.04 
 
 
Nota de encomenda n.º 3253 
Aquisição de mobiliário no valor de 575.640$00 
 
Nota de encomenda n.º 3266 
Aquisição de material informático no valor de 
2.151.630$00 
 
Nota de encomenda n.º 3385 
Aquisição de placas sinalização no valor de 43.875$00 
 
Nota de encomenda n.º 3390 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
4.505$00 
 
Nota de encomenda n.º 3394 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
72.762$00 
 
Nota de encomenda n.º 3395 
Aquisição de colmeias Happy no valor de 1.825$00 
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2000.10.09 
 
 
Nota de encomenda n.º 3387 
Aquisição de serviço de limpeza no valor de 40.950$00 
 
Nota de encomenda n.º 3388 
Aquisição de diversos no valor de 67.275$00 
 
Nota de encomenda n.º 3391 
Aquisição de mobiliário no valor de 113.841$00 
 
Nota de encomenda n.º 3393 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
8.389$00 
 
Nota de encomenda n.º 3399 
Aquisição de ferragens plásticas no valor de 11.700$00 
 
Nota de encomenda n.º 3400 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
6.183$00 
 
Nota de encomenda n.º 3401 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
2.508$00 
 
Nota de encomenda n.º 3402 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
20.262$00 
 
Nota de encomenda n.º 3406 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
4.524$00 
 
 
2000.10.10 
 
 
Nota de encomenda n.º 3250 
Aquisição de datador no valor de 4.540$00 
 
Nota de encomenda n.º 3376 
Aquisição de máquina de fax Canon no valor de 
138.991$00 
 
Nota de encomenda n.º 3377 
Aquisição de diversos no valor de 11.474$00 
 
Nota de encomenda n.º 3379 
Aquisição de diversos no valor de 44.870$00 
 
Nota de encomenda n.º 3392 
Aquisição de sistema anti-intrusão no valor de 
251.380$00 
 
 

Nota de encomenda n.º 3397 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
85.118$00 
 
Nota de encomenda n.º 3398 
Aquisição de ambulância portátil no valor de 23.400$00 
 
Nota de encomenda n.º 3403 
Aquisição de Compact disc-r no valor de 16.965$00 
 
Nota de encomenda n.º 3405 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
16.731$00 
 
Nota de encomenda n.º 3408 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
34.925$00 
 
Nota de encomenda n.º 3409 
Aquisição de copos de água no valor de 5.616$00 
 
Nota de encomenda n.º 3413 
Aquisição de kit de café no valor de 10.928$00 
 
Nota de encomenda n.º 3414 
Aquisição de Compact disc-r no valor de 6.786$00 
 
Nota de encomenda n.º 3416 
Aquisição de kit Delta no valor de 20.885$00 
 
 
2000.10.11 
 
 
Nota de encomenda n.º 3057 
Aquisição de contentores no valor de 16.497$00 
 
Nota de encomenda n.º 3141 
Aquisição de contentor no valor de 16.497$00 
 
Nota de encomenda n.º 3323 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
47.424$00 
 
Nota de encomenda n.º 3411 
Aquisição de artigos diversos no valor de 126.653$00 
 
Nota de encomenda n.º 3417 
Aquisição de lapiseiras no valor de 18.603$00 
 
Nota de encomenda n.º 3418 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
16.142$00 
 
Nota de encomenda n.º 3419 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
24.542$00 
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Nota de encomenda n.º 3423 
Aquisição de rolos de fotografia no valor de 268.024$00 
 
Nota de encomenda n.º 3424 
Aquisição de diversos no valor de 64.420$00 
 
Nota de encomenda n.º 3425 
Aquisição de cartridge para fax no valor de 20.586$00 
 
Nota de encomenda n.º 3426 
Aquisição de almofadas de carimbo no valor de 
9.828$00 
 
Nota de encomenda n.º 3427 
Aquisição de tinteiros no valor de 94.712$00 
 
Nota de encomenda n.º 3428 
Aquisição de CD RW Basf no valor de 6.353$00 
 
 
2000.10.12 
 
 
Nota de encomenda n.º 3181 
Aquisição de tinteiros no valor de 114.426$00 
 
Nota de encomenda n.º 3274/A 
Aquisição de pastas arquivo no valor de 2.902$00 
 
Nota de encomenda n.º 3412 
Aquisição de marcadores no valor de 7.020$00 
 
Nota de encomenda n.º 3432 
Aquisição de limpeza geral no valor de 23.400$00 
 
Nota de encomenda n.º 3433 
Aquisição de correctores no valor de 5.382$00 
 
Nota de encomenda n.º 3434 
Aquisição de fichas no valor de 13.806$00 
 
Nota de encomenda n.º 3435 
Aquisição de numerador, carimbo no valor de 8.658$00 
 
Nota de encomenda n.º 3436 
Aquisição de café e açúcar no valor de 28.548$00 
 
Nota de encomenda n.º 3437 
Aquisição de rolos de fita cola no valor de 3.089$00 
 
Nota de encomenda n.º 3438 
Aquisição de canetas no valor de 22.239$00 
 
Nota de encomenda n.º 3440 
Aquisição de extensões no valor de 19.347$00 
 
 

Nota de encomenda n.º 3442 
Aquisição de extensões eléctricas no valor de 7.834$00 
 
Nota de encomenda n.º 3443 
Aquisição de micro-cassetes no valor de 4.015$00 
 
Nota de encomenda n.º 3445 
Aquisição de máscaras no valor de 7.020$00 
 
 
2000.10.13 
 
 
Nota de encomenda n.º 3371 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
622.440$00 
 
Nota de encomenda n.º 3410 
Assinatura de revista no valor de 15.162$00 
 
Nota de encomenda n.º 3415 
Aquisição de máquina café no valor de 167.310$00 
 
Nota de encomenda n.º 3420 
Aquisição de porta canetas no valor de 579.150$00 
 
Nota de encomenda n.º 3429 
Aquisição de espelho no valor de 32.760$00 
 
Nota de encomenda n.º 3439 
Aquisição de livros no valor de 767.568$00 
 
Nota de encomenda n.º 3447 
Aquisição de rádio gravador no valor de 36.596$00 
 
Nota de encomenda n.º 3461 
Aquisição de frigorífico no valor de 46.543$00 
 
Nota de encomenda n.º 3462 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
6.786$00 
 
Nota de encomenda n.º 3463 
Aquisição de material de secretaria no valor de 
4.212$00 
 
 

ERRATA 
 

Por lapso na página 613, do Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 16, onde se lê “Estimular o 
interesse das Crianças e jovens pela agricultura, com o intuito 
de esta vir a ser encarada como uma ocupação de tempo livre 
ou mesmo como uma opção de tempo livre ou mesmo como 
uma opção profissional” deve ler-se “com o intuito de esta 
vir a ser encarada como uma ocupação de tempo livre ou 
mesmo como uma opção profissional”. 
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DESPACHOS DE DELEGAÇÃO 
E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 
 

PRESIDENTE DA COMISSÃO INSTALADORA 
Dr. Manuel varges 

 
 
 

DESPACHO 
 

1. Revelando-se necessária, para a plena eficácia do funcionamento do Município de Odivelas, a designação de um 
substituto legal do Presidente da Comissão Instaladora; 
 
2. Dado que, nos termos do n.º 3, do artº 57º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, foi criada a figura de Vice-Presidente, a 
quem, para além de outras funções que lhe venham a ser distribuídas, cabe substituir o Presidente nas suas faltas e 
impedimentos; 
 
3. Tendo em consideração que, de acordo com o referido dispositivo legal, a competência para designar o Vice-
Presidente, cabe ao Presidente da Câmara Municipal; 
 
4. Sendo que, nos termos do n.º 2 do artº 5 da Lei 48/99, de 16 de Junho (Regime de Instalação dos Novos Municípios), 
o Presidente da Comissão Instaladora detém as competências de Presidente da Câmara Municipal; 
 
Determino: 
 
a) Designar para Vice-Presidente da Comissão Instaladora do Município de Odivelas, o Vogal Sr. Carlos Alberto 
Gomes Lourenço. 
 
b) Na sequência desta designação, o meu substituto legal, Vogal Carlos Lourenço, passará a deter, nas minhas faltas e 
impedimentos, todas as competências que a lei, directamente, me atribui e ainda aquelas que me foram delegadas, ou 
que venham a ser, pela Comissão Instaladora, nos termos do n.º 3 do artº 57 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, e que eu 
lhe possa vir a distribuir. 
 
Odivelas, 6 de Março de 2000 

 
O Presidente da Comissão Instaladora 

 
(a) Manuel Varges 

 
 
 

DESPACHO 
 
 

Na sequência do meu Despacho de delegação e subdelegação de competências na Senhora Vogal da Comissão 
Instaladora, Maria Natália Pereira dos Santos, de 3 de Janeiro de 2000, determino que em caso de ausência, falta ou 
impedimento da Senhora Vogal, as competências delegadas serão por mim avocadas e delegadas no Senhor Vogal da 
Comissão Instaladora, Francisco Joaquim Lourenço Pereira. 
O presente despacho produz efeitos a partir do dia 3 de Abril de 2000. 
 
Odivelas, 29 de Março de 2000. 

 
O Presidente da Comissão Instaladora 

 
(a) Manuel Varges 



 

  

ODIVELAS 
Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões 

 

 

 
2 31 de Outubro a 13 de N ovembro de 2000  Ano 1 – Nº 17 

 

DESPACHO 
 

Aditamento à Delegação de Competências 
 
 

Em aditamento ao Despacho do pretérito dia 3 de Janeiro, nos termos do qual deleguei e subdeleguei competências 
próprias e delegadas ao Senhor Vogal da Comissão Instaladora Francisco Joaquim Lourenço Pereira, altero as 
referências ao valor de 10.000.000$00 (dez milhões de escudos), nele mencionado, para 20.000.000$00 (vinte milhões 
de escudos). 
 
Mais delego e subdelego no Senhor Vogal Francisco Joaquim Lourenço Pereira, as competências conferidas ao dono da 
obra pelo Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março, para todas as adjudicações até ao valor de 20 000 000$00 ( vinte milhões 
de escudos), por força do estabelecido no n.º 2 do Artigo 69.º da Lei das Autarquias Locais (Decreto-Lei n.º 169/99 de 
18 de Setembro). 
 
O presente despacho substitui o despacho de 17 de Abril de 2000, que se junta em Anexo. 
 
Odivelas, 17 de Abril de 2000 

 
 

O Presidente da Comissão Instaladora 
 
 

(a) Manuel Varges 
 
 
 

DESIGNAÇÃO DE NOTÁRIO PRIVATIVO DO MUNICÍPIO 
 
 
 

No exercício das minhas competências próprias, em conformidade com a alínea b) do nº 2, do artº 68 do Decreto-Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro conjugado com o disposto no artº 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 

 
 
 

DESPACHO 
 
 

Visando uma maior eficácia e eficiência da gestão do Município considerando as competências previstas, por aplicação 
da Lei n.º48/99 de 16 de Junho, na Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, nomeadamente do n.º 4 do art.º 73º e, bem assim, 
considerando o estatuído no Código de Procedimento Administrativo e demais legislação habilitante, pelo presente 
despacho, delego no meu Chefe de Gabinete, Sr. Carlos Manuel Pereira Lérias, as competências que seguidamente 
se discriminam. 
 
a) Assinar correspondência e documentos de mero expediente, no âmbito das competências do Gabinete de 

Comunicação, Relações Públicas e Protocolo, com excepção da dirigida a organismos ou entidades públicas; 
b) Decidir a contracção de despesas correntes, não de investimento, até ao limite de 500 mil escudos. 
c) Recepcionar e encaminhar correspondência para os vários Departamentos e Gabinetes do município. 
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As competências agora delegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo delegado; 
 
Poderá, ainda, o delegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer processo ou 
assunto, devendo, neste caso, o delegado abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que por qualquer forma 
sejam susceptíveis de alterar a situação existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências delegadas deverá o delegado prestar ao delegante todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
 
As competências agora delegadas poderão, por sua vez, ser objecto de subdelegação sempre que tal se justifique e com 
autorização prévia do signatário. 
 
 

Odivelas, 3 de Janeiro de 2000 
 

O Presidente da Comissão Instaladora 
 

(a) Manuel Varges 
 
 
 

DESPACHO 
 
 

Visando uma maior eficácia e eficiência da gestão do Município, considerando as competências previstas, por aplicação 
da Lei n.º 48/99 de 16 de Junho, na Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, nomeadamente do n.º 4 do artº 73 e, bem assim, 
considerando o estatuído no Código de Procedimento Administrativo e demais legislação habilitante, pelo presente 
despacho, delego na minha Adjunta de Gabinete, Sr.ª D. Maria da Graça Albuquerque da Costa Peixoto, as 
competências que seguidamente se discriminam, no âmbito do Gabinete de Assuntos Religiosos, Sociais e Institucionais 
(GARSI): 
 
 
a) Assinar da correspondência e de documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 

entidades públicas; 
b) Justificar faltas com excepção das referidas no art.º 71º do Estatuto Disciplinar; 
c) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos e ausências ao serviço por pequenos períodos; 
d) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
e) 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; 
f) Autorizar, previamente, o recurso a trabalho extraordinário, até aos limites do n.º 1 do art.º 27 do Decreto-Lei n.º 

259/98 de 18 de Agosto, bem como autorizar a prestação de trabalho em dias de descanso semanal, complementar 
ou feriados; 

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

 
 

Odivelas, 15 de Novembro de 1999 
O Presidente da Comissão Instaladora 

 
(a) Manuel Varges 

 
 
 

GABINETE DE FISCALIZAÇÃO E POLÍCIA MUNICIPAL 
 
 

DESPACHO 
 
 

Visando uma maior eficácia e eficiência da gestão do Município, no uso das competências previstas, por aplicação da 
Lei n.º 48/99 de 16 de Junho, na Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e, bem assim, considerando o estatuído no Código de 
Procedimento Administrativo e demais legislação habilitante e de acordo com as minhas competências próprias e as que 
me foram delegadas em reunião da Comissão Instaladora de 30 de Dezembro de 1999, pelo presente despacho, delego e 
subdelego na Sr.ª Coordenadora do Gabinete de Fiscalização e Polícia Municipal, Dr.ª Elisabete Maria Campos 
Lucas Silva Dores, as competências que seguidamente se discriminam, que serão exercidas no âmbito do respectivo 
Gabinete: 
 
 
a) Assinatura da correspondência e de documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 

entidades públicas; 
b) Justificar faltas com excepção das referidas no art.º 71º do Estatuto Disciplinar; 
c) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos e ausências ao serviço por pequenos períodos; 
d) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
e) 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; 
f) Autorizar, previamente, o recurso a trabalho extraordinário, até aos limites do n.º 1 do art.º 27 do Decreto-Lei n.º 

259/98 de 18 de Agosto, bem como autorizar a prestação de trabalho em dias de descanso semanal, complementar 
ou feriados; 

g) Autorizar deslocações em serviço no País; 
h) Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
i) A competência genérica de gestão e instrução dos procedimentos e processos administrativos a cargo dos 

respectivos serviços, devendo tomar todas as medidas que visem acelerar a respectiva conclusão e a execução das 
decisões, nelas se incluindo, entre outras, as notificações, mandados e pedidos de parecer a entidades ou organismos 
externos e a publicação em edital dos actos administrativos, quando obrigatório. 

 
 
As competências agora delegadas e subdelegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo delegado e subdelegado; 
 
Poderá, ainda, o delegante e subdelegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o delegado ou 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. 
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Do exercício das competências delegadas ou subdelegadas deverá o delegado prestar ao delegante ou subdelegante todas 
as informações solicitadas, independentemente do dever genérico de informar. 
 
As competências agora delegadas e subdelegadas poderão, por sua vez, ser objecto de subdelegação, sempre que tal se 
justifique e após prévia autorização da ora subdelegante. 
 

 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2000 

O Presidente da Comissão Instaladora 
 

(a) Manuel Varges 
 
 
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
 
 

DESPACHO 
 
 

Visando uma maior eficácia e eficiência da gestão do Município, no uso das competências previstas, por aplicação da 
Lei n.º 48/99 de 16 de Junho, na Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e, bem assim, considerando o estatuído no Código de 
Procedimento Administrativo e demais legislação habilitante e de acordo com as minhas competências próprias e as que 
me foram delegadas em reunião da Comissão Instaladora de 30 de Dezembro de 1999, pelo presente despacho, delego e 
subdelego no Director do Departamento Administrativo e Financeiro, Dr. João Manuel Santos Pessoa Fernandes, 
as competências que seguidamente se discriminam, que serão exercidas no âmbito do respectivo Departamento. 
 
 
I. Por Delegação, as competências seguintes: 
 
 
a) Assinar correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
b) Justificar ou injustificar faltas, com excepção das referidas no art.º 71º do Estatuto Disciplinar; 
c) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos e ausências ao serviço por pequenos períodos; 
d) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
e) 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; 
f) Autorizar previamente o recurso a trabalho extraordinário, até aos limites do n.º 1 do art.º 27º do Decreto-Lei n.º 

259/98 de 18 de Agosto, bem como autorizar a prestação de trabalho em dias de descanso semanal, complementar 
ou feriados; 

g) Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
h) Assinar contratos de assistência técnica e de manutenção de equipamentos da unidade instrumental. 
 
II - Por Subdelegação, as competências seguintes: 
 
a) Decidir a contracção de despesas para aquisição de bens e serviços até 1 milhão de escudos e, dentro do mesmo 

limite, as competências atribuídas à entidade pública contratante no Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, quanto 
aos processos de adjudicação; 

b) As competências previstas no Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho que couberam à “entidade competente para 
autorizar a respectiva despesa”; 

 
 
As competências agora delegadas e subdelegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo delegado e subdelegado; 
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Poderá, ainda, o delegante e subdelegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o delegado ou 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 delegadas deverá o delegado prestar ao delegante todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
 
As competências agora delegadas e 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 2000 
O Presidente da Comissão Instaladora 

 
(a) Manuel Varges 

 
 
 
 

DESPACHO 
 

Subdelegação de Competências 
 
 

Nos termos dos Artigos 35º e seguintes do Código de Procedimento Administrativo e demais legislação habilitante e, ao 
abrigo do disposto no despacho de Delegação de competências do Sr. Presidente da Comissão Instaladora do Município 
de Odivelas, subdelego na Sr.ª Chefe da Divisão Financeira, Dr.ª Ana Cristina Becquart Mota Monteiro , as 
Competências que me foram delegadas e que serão exercidas no âmbito da respectiva Divisão, nos seguintes termos e 
limites: 
 
 
a) Assinar correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos e entidades 

públicas; 
b) Autorizar férias, de acordo com os respectivos mapas e requerimentos dos trabalhadores da unidade orgânica em 

referência, justificar ausências ao serviço por períodos não dilatados, dando conhecimento à Direcção do 
Departamento; 

c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade, dando conhecimento à Direcção 
do Departamento; 

d) 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, dando conhecimento à Direcção do Departamento; 

e) Propor instauração de procedimento disciplinar, dando conhecimento à Direcção do Departamento; 
f) Decidir a contratação de despesas para aquisição de bens e serviços até quinhentos mil escudos (500.000$00) e, 

dentro do mesmo limite, as competências atribuídas à entidade pública contratante nos termos do Dec-Lei n.º 
197/99, de 8 de Junho, quanto a processos adjudicatórios; 

g) Assinar contratos de assistência técnica de manutenção de equipamentos da respectiva unidade orgânica, até ao 
limite referido na alínea anterior. 

 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser avocadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem assim como, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pela subdelegada ao abrigo da Delegação de 
Competências. 
 
Poderá ainda, o subdelegante, independentemente da revogação do presente despacho, evocar qualquer processo ou 
assunto, devendo neste caso, subdelegado abster-se da prática de qualquer acções ou iniciativas que por qualquer forma 
sejam susceptíveis de alterar a situação existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for devolvido. 
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Do exercício das competências subdelegadas deverá a subdelegante prestar ao delegante, todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de informar. 
 
As Competências agora subdelegadas em caso algum podem ser sub-delegaveis. 
 
 
Odivelas, 15 de Abril de 2000  
 

O Director do Departamento 
Administrativo e Financeiro 

 
(a) João Manuel dos Santos Pessoa Fernandes 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 
 

DESPACHO 
 
 

Visando uma maior eficácia e eficiência da gestão do Município, no uso das competências previstas, por aplicação da 
Lei 48/99 de 16 de Junho, na Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e, bem assim, considerando o estatuído no Código de 
Procedimento Administrativo e demais legislação habilitante e de acordo com as minhas competências próprias e as que 
me foram delegadas em reunião da Comissão Instaladora a 30 de Dezembro de 1999, pelo presente despacho, delego e 
subdelego na Directora do Departamento de Recursos Humanos, Dr.ª Margarida Freitas, as competências que 
seguidamente se discriminam, as quais serão exercidas no âmbito do respectivo Departamento. 
 
 
1. Por Delegação, as competências seguintes: 
 
 
a) Assinar correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
b) Justificar e injustificar faltas, no âmbito do Serviço, com excepção das referidas no art.º 71º do Estatuto Disciplinar; 
c) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos e ausências ao serviço por pequenos períodos; 
d) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
e) Autorizar a realização de trabalho extraordinário e prestado em dias de descanso semanal e descanso semanal 

complementar dentro dos limites legalmente estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 
f) 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; 
g) Propor a instauração de processos disciplinares; 
h) Autorizar o abono de vencimento de exercício perdido por motivo de doença; 
i) Autorizar deslocações em serviço no País; 
j) Fazer a gestão dos procedimentos relativos à administração do pessoal, designadamente, concursos de admissão e 

de acesso, provimentos, contratações, aposentações e exonerações; 
k) Elaborar e publicar a lista de candidatos, nos termos do n.º 1 do art.º 43º do DL n.º 204/98, de 11 de Julho, em 

conjugação com o n.º 3 do art.º 4º do DL n.º 238/99, de 25 de Junho; 
l) Elaborar programas das provas de conhecimentos, nos termos do art.º 21º do DL n.º 204/98, de 11 de Julho; 
m) Decidir todos os assuntos relacionados com a gestão e direcção dos recursos humanos afectos aos serviços 

municipais, quanto à: 
 
 
− definição de políticas de pessoal; 
− realização de processos de recrutamento e selecção tendentes à constituição da relação jurídica de emprego público, 

a qualquer título, desde o início do concurso até à decisão de admissão; 
− aprovação das listas de antiguidades de todos os funcionários do Município; 
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− intervenção nas áreas de higiene e segurança, saúde ocupacional e acção social; 
− acompanhamento do processo de classificação de serviço, nomeadamente através da definição, em conjunto, com as 

outras unidades orgânicas, de critérios uniformes quanto ao acto final de homologação; 
− decisão de assuntos no âmbito do Estatuto do Trabalhador Estudante; 
− prática de todos os actos respeitantes ao regime de segurança social dos trabalhadores municipais, incluindo os 

referentes a acidentes em serviço; 
 
n) Definir e propor o pacote de seguros dos trabalhadores ao serviço do Município; 
o) Visar operações incluídas em contratos de assistência técnica e de manutenção de equipamentos da unidade 

instrumental. 
 
 
2 Por Subdelegação, as seguintes competências: 
 
a) Decidir a contracção de despesas para aquisição de bens e serviços até 1 milhão de escudos e, dentro do mesmo 

limite, as competências atribuídas à entidade pública contratante no Decreto-Lei n. 197/99, de 8 de Junho, quanto ao 
processo de adjudicação; 

b) As competências previstas no Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho que couberam à “entidade competente para a 
autorizar a respectiva despesa”; 

 
As competências agora delegadas e subdelegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo delegado e subdelegado; 
 
Poderá, ainda, o delegante e subdelegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o delegado ou 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 delegadas deverá o delegado prestar ao delegante todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
 
As competências agora delegadas e sub-delegadas poderão, por sua vez, ser objecto de sub-delegação sempre que tal se 
justifique e com autorização prévia do signatário. 
 

 
Odivelas, 3 de Janeiro de 2000 

 
O Presidente da Comissão Instaladora 

 
(a) Manuel Varges 

 
 
 
 

DESPACHO 
 
 

Tendo em vista a prossecução dos fins do Município e a permanente necessidade de manter uma gestão eficaz e eficiente 
do mesmo, subdelego, pelo presente despacho, nos termos dos normativos aplicáveis, nomeadamente da Lei n.º 48/99, 
de 16 de Junho e do Código de Procedimento Administrativo, no Chefe de Divisão de Gestão e Administração de 
Pessoal, Sr. Luís Romeu Aragão as seguintes competências, que serão exercidas, no âmbito da respectiva Divisão: 
 
 
1. 
 
a) Assinar correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
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b) Justificar faltas com excepção das referidas no art.º 71º do Estatuto Disciplinar; 
c) Autorizar férias, bem como a sua alteração, mediante os respectivos mapas e requerimentos e ausências ao serviço 

por pequenos períodos; 
d) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
e) Desenvolver os procedimentos administrativo relativos a inscrição e ou alterações na Caixa Geral de Aposentações, 

ADSE e Segurança Social; 
f) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias de documentos arquivados na respectiva unidade orgânica, bem 

como a restituição de documentos juntos aos processos, designadamente, a documentação apresentada pelos 
candidatos a concurso, conforme disposto na Lei; 

g) Autorizar as deslocações em serviço nas condições previstas na lei e de acordo com as orientações por mim 
definidas. 

 
 
2. Nas minhas faltas e impedimentos, para praticar as competências delegadas e subdelegadas a coberto do despacho de 
3 de Janeiro de 2000, proferido pelo Senhor Presidente da Comissão Instaladora do Município de Odivelas. 
 
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 delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de informar. 

 
 

Odivelas, 1 de Junho de 2000 
 

A Directora do Departamento de Recursos Humanos 
 

(a) Margarida Freitas 
 
 
 

DESPACHO 
 
 

Tendo em vista a prossecução dos fins do Município e a permanente necessidade de manter uma gestão eficaz e eficiente 
do mesmo, subdelego, pelo presente despacho, nos termos dos normativos aplicáveis, nomeadamente da Lei n.º 48/99, 
de 16 de Junho e do Código de Procedimento Administrativo, no Chefe de Divisão de Higiene, Segurança e Acção 
Social, Dr. João Evangelista Moura Pires as seguintes competências, que serão exercidas, no âmbito da respectiva 
Divisão: 
 
 
1. 
 
a) Assinar correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
b) Justificar faltas com excepção das referidas no art.º 71º do Estatuto Disciplinar; 
c) Autorizar férias, bem como a sua alteração, mediante os respectivos mapas e requerimentos e ausências ao serviço 

por pequenos períodos; 
d) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
e) Autorizar as deslocações em serviço nas condições previstas na lei e de acordo com as orientações por mim 

definidas. 
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As competências agora subdelegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo subdelegado; 
 
Poderá, ainda, o subdelegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer processo ou 
assunto, devendo, 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 delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de informar. 

 
 

Odivelas, 1 de Junho de 2000 
 

A Directora do Departamento de Recursos Humanos 
 

(a) Margarida Freitas 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA 
 
 

DESPACHO 
 
 

Visando uma maior eficácia e eficiência da gestão do Município, no uso das competências previstas, por aplicação da 
Lei n.º 48/99 de 16 de Junho, na Lei 169/99, de 18 de Setembro e, bem assim, considerando o estatuído no Código de 
Procedimento Administrativo e demais legislação habilitante e de acordo com as minhas competências próprias e as que 
me foram delegadas em reunião da Comissão Instaladora de 30 de Dezembro de 1999, pelo presente despacho, delego e 
subdelego no Director do Departamento de Gestão Urbanística, Eng.º Luís Filipe Banito Gameiro, as competências 
que seguidamente se discriminam, que serão exercidas no âmbito do respectivo Departamento. 
 
 
1. Por Delegação, as competências seguintes: 
 
a) Assinar correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos, dos trabalhadores da unidade orgânica e ausências 

ao serviço por pequenos períodos; 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade no âmbito do Quadro Normativo 

do Relógio de Ponto; 
d) Justificar e injustificar faltas, no âmbito do Serviço, com excepção das referidas no art.º 71 do Estatuto Disciplinar; 
e) Propor a instauração de procedimento disciplinar; 
f) 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. 
 
 
2. Por Subdelegação, as competências seguintes: 
 
a) Conceder licenças para construção, reedificação ou conservação, bem como aprovar os respectivos projectos, nos 

termos da lei, abrangendo apenas as licenças que tenham por objecto obra com área de construção igual ou inferior a 
5.000m2; 

b) Determinar a realização das obras de reparação e beneficiação com possibilidade de subdelegação, nos termos dos 
artigos 9º, 10º e 12º do R.G.E.U., aprovado por D.L. 38 382, de 7 de Agosto de 1951; 

c) Estabelecer a numeração de edifícios; 
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d) Emitir licenças de construção que devem ter lugar no prazo de 30 dias a contar da apresentação dos elementos 
referidos no número anterior e desde que se mostrem pagas as taxas devidas nos termos da lei, com possibilidade de 
subdelegação, conforme prevê o n.º 2 do artigo 21º do D.L. n.º 445/91, de 20 de Novembro; 

e) Emitir alvarás de licença de construção e de utilização nos termos e para os efeitos dos artigos 21º e 23º/1., ambos 
do D.L. 445/91, de 20 de Novembro; 

f) Emitir, concluída a obra e a requerimento do interessado, no prazo de 20 dias, a licença e o respectivo alvará de 
utilização dos edifícios novos, reconstruídos, reparados, ampliados ou alterados ou das suas fracções autónomas 
cujas obras tenham sido licenciadas nos termos do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, dela notificando o 
requerente no prazo de 8 dias, com possibilidade de subdelegação; 

g) Instruir e sanar o processo de licenciamento, nos termos do artigo 11º do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de 
Novembro; 

h) Licenciar obras que não impliquem a apresentação de qualquer projecto; 
i) Ordenar vistorias nos termos e para os efeitos do artigo 9º do Regime de Arrendamento Urbano, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 321-B/90 e para a emissão das respectivas licenças; 
j) Ordenar a correcção de projectos nos termos e para os efeitos do art.º 16º do Decreto-Lei n.º445/91, de 20 de 

Novembro e do Decreto-Lei nº 448/91, de 29 de Novembro; 
k) A competência para decidir a contratação de despesas para aquisição de bens e serviços até Esc. 1.000.000 (um 

milhão), bem como as competências atribuídas à entidade pública contratante pelo D.L. n.º 197/99, de 8 de Junho, 
quanto aos processos de adjudicação que se contenham naquele limite e apenas em situações de urgência 
devidamente fundamentada; 
 
 
As competências agora delegadas e subdelegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias 
o justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo delegado e subdelegado; 
 
Poderá, ainda, o delegante e subdelegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o delegado ou 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 delegadas deverá o delegado prestar ao delegante todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
 
As competências agora delegadas e sub-delegadas poderão, por sua vez, ser objecto de sub-delegação sempre que 
tal se justifique e com autorização prévia do signatário. 

 
 

Odivelas, 3 de Janeiro de 2000 
O Presidente da Comissão Instaladora 

 
 

(a) Manuel Varges 
 
 
 

DESPACHO 
 

Por meu despacho desta data, determino que as minhas competências próprias delegadas, por meu despacho de 3 de 
Janeiro último, no Director do Departamento de Gestão Urbanística, Engº Luís Filipe Banito Gameiro, e não 
subdelegadas nos Chefes de Divisão daquele Departamento, sejam asseguradas, nas suas faltas e impedimentos, pelo 
Arq. José Pedro Silva Pereira Moura Mesquita, Chefe da Divisão de Recuperação e Legalização das AUGI´s. 

 
 

Odivelas, 21 de Agosto de 2000 
O Presidente da Comissão Instaladora 

 
(a) Manuel Varges 
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DESPACHO 
 
 

Tendo em vista a prossecução dos fins do Município e a permanente necessidade de manter uma gestão eficaz e eficiente 
do mesmo, subdelego, pelo presente despacho, nos termos dos normativos aplicáveis, nomeadamente da Lei nº 48/99, de 
16 de Junho, do Decreto-Lei nº 100/84, de 29 de Março e do Código de Procedimento Administrativo, no Chefe de 
Divisão do Departamento de Gestão Urbanística, Arqtº Alcides Teixeira Pinto as seguintes competências, que serão 
exercidas no âmbito da respectiva Divisão, durante as minhas faltas, férias ou outros impedimentos: 
 
 
a) Assinatura da correspondência e de documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 

entidades públicas; 
b) Instrução dos procedimentos e processos administrativos a cargo dos respectivos serviços e de instrutores de 

processos, devendo tomar as medidas que visem acelerar a respectiva conclusão e a execução das decisões, neles se 
incluindo, entre outras, as notificações, mandatos e pedidos de parecer a entidades ou organismos externos e a 
publicação em edital dos actos administrativos, quando obrigatório; 

c) Justificar faltas com excepção das referidas no artº 71º do estatuto Disciplinar; 
d) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos e ausências ao serviço por pequenos períodos; 
e) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
f) Decidir a contratação de despesas para aquisição de bens e serviços até 500 mil escudos e, dentro do mesmo limite, 

as competências atribuídas à entidade pública contratante no Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho, quanto aos 
processos de adjudicação; 

g) As competências previstas no Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho que couberem à “entidade competente para 
autorizar a respectiva despesa”; 

 
 
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 delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de informar. 

 
 

Odivelas, 14 de Fevereiro de 2000 
O Director do Departamento de Gestão Urbanística 

 
(a) Luis Filipe Banito Gameiro 

 
 
 

DESPACHO 
 

Tendo em vista a prossecução dos fins do Município e a permanente necessidade de manter uma gestão eficaz e eficiente 
do mesmo, subdelego, pelo presente despacho, nos termos dos normativos aplicáveis, nomeadamente da Lei nº 48/99, de 
16 de Junho, do Decreto-Lei nº 100/84, de 29 de Março e do Código de Procedimento Administrativo, no Chefe de 
Divisão do Departamento de Gestão Urbanística, Arqtº Carlos Lopes Cordeiro, as seguintes competências, que serão 
exercidas no âmbito da respectiva Divisão, durante as minhas faltas, férias ou outros impedimentos: 
 
 
a) Assinatura da correspondência e de documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 

entidades públicas; 
b) Instrução dos procedimentos e processos administrativos a cargo dos respectivos serviços e de instrutores de 

processos, devendo tomar as medidas que visem acelerar a respectiva conclusão e a execução das decisões, neles se 
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incluindo, entre outras, as notificações, mandatos e pedidos de parecer a entidades ou organismos externos e a 
publicação em edital dos actos administrativos, quando obrigatório; 

c) Justificar faltas com excepção das referidas no artº 71º do estatuto Disciplinar; 
d) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos e ausências ao serviço por pequenos períodos; 
e) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
f) Decidir a contratação de despesas para aquisição de bens e serviços até 500 mil escudos e, dentro do mesmo limite, 

as competências atribuídas à entidade pública contratante no Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho, quanto aos 
processos de adjudicação; 

g) As competências previstas no Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho que couberem à “entidade competente para 
autorizar a respectiva despesa”; 

 
 
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 delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de informar. 

 
 

Odivelas, 11 de Agosto de 1999 
O Director do Departamento de Gestão Urbanística 

 
(a) Luis Gameiro 

 
 
 

DESPACHO 
 

Tendo em vista a prossecução dos fins do Município e a permanente necessidade de manter uma gestão eficaz e eficiente 
do mesmo, subdelego, pelo presente despacho, nos termos dos normativos aplicáveis, nomeadamente da Lei nº 48/99, de 
16 de Junho, do Decreto-Lei nº 100/84, de 29 de Março e do Código de Procedimento Administrativo, no Chefe de 
Divisão do Departamento de Gestão Urbanística, Arqtº José Pedro Silva Pereira Moura Mesquita, as seguintes 
competências, que serão exercidas no âmbito da respectiva Divisão, durante as minhas faltas, férias ou outros 
impedimentos: 
 
 
a) Assinatura da correspondência e de documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 

entidades públicas; 
b) Instrução dos procedimentos e processos administrativos a cargo dos respectivos serviços e de instrutores de 

processos, devendo tomar as medidas que visem acelerar a respectiva conclusão e a execução das decisões, neles se 
incluindo, entre outras, as notificações, mandatos e pedidos de parecer a entidades ou organismos externos e a 
publicação em edital dos actos administrativos, quando obrigatório; 

c) Justificar faltas com excepção das referidas no artº 71º do estatuto Disciplinar; 
d) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos e ausências ao serviço por pequenos períodos; 
e) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
f) Decidir a contratação de despesas para aquisição de bens e serviços até 500 mil escudos e, dentro do mesmo limite, 

as competências atribuídas à entidade pública contratante no Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho, quanto aos 
processos de adjudicação; 

g) As competências previstas no Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho que couberem à “entidade competente para 
autorizar a respectiva despesa”; 
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As competências agora subdelegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo subdelegado; 
 
Poderá, ainda, o subdelegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer processo ou 
assunto, devendo, 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 delegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de informar. 

 
 

Odivelas, 11 de Agosto de 1999 
O Director do Departamento de Gestão Urbanística 

 
(a) Luis Gameiro 

 
 
 

Vogal da Comissão Instaladora 
Carlos Alberto Gomes Lourenço 

 
 

DESPACHO 07/VCL/2000 
 
 

De acordo com o n.º 4 do art.º 73 da lei n.º 169/99, delego na Adjunta do meu Gabinete, Dr.ª Maria de Fátima Cruz 
Simões, a prática dos seguintes actos: 
 
 
1. Coordenação de todos os assuntos relativos à Imagem, Informação e Divulgação das actividades desenvolvidas pelo 

Departamento Sociocultural; 
2. Coordenação da elaboração pelos serviços do Plano de Actividades, Orçamento e Relatório de Actividades do 

Departamento sociocultural; 
3. Coordenação da elaboração pelos serviços das Alterações e/ou Revisões ao Orçamento do departamento 

Sociocultural; 
4. Coordenação da elaboração pelos serviços do “Código do Associativismo”, projecto no âmbito do Departamento 

Sociocultural; 
5. Gestão e decoração dos espaços físicos do Departamento Sociocultural. 

 
 
 

Odivelas, 06 de Abril de 2000 
O Vogal da Comissão Instaladora 

 
(a) Carlos Lourenço 
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DEPARTAMENTO SOCIOCULTURAL  
 
 

DESPACHO 01/VCL/2000 
 
 

Visando uma maior eficácia e eficiência da gestão do Município, considerando as competências previstas, por aplicação 
da Lei nº48/99 de 16 de Junho, na Lei nº169/99, de 18 de Setembro e, bem assim, considerando o estatuído no Código 
de Procedimento Administrativo e demais legislação habilitante, e ao abrigo do despacho do Sr. Presidente da Comissão 
Instaladora, de 03 de Janeiro de 2000, pelo presente despacho, subdelego no Director do Departamento Sociocultural, 
Dr. Fernando Ribeiro Lopes, as competências que seguidamente se discriminam, que serão exercidas no âmbito do 
respectivo Departamento. 
 
 
a) Assinatura da correspondência e de documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 

entidades públicas; 
b) Justificar faltas com excepção das referidas no art.º 71º do Estatuto Disciplinar; 
c) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos dos trabalhadores da unidade operacional, e 

ausências ao serviço por pequenos períodos; 
d) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
e) 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; 
f) Autorizar previamente o recurso ao trabalho extraordinário, até aos limites do n.º1 do art.º27 do DL  n.º 259/98 de 

18 de Agosto, bem como autorizar a prestação de trabalho em dias de descanso semanal, de descanso complementar 
ou em feriados; 

g) Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
h) Fazer a gestão dos procedimentos relativos à administração do pessoal, designadamente, concursos de admissão e 

de acesso, provimentos, contratações, aposentações, exonerações; 
i) Decidir a contratação de despesas para aquisição de bens e serviços até 1 milhão de escudos e, dentro do mesmo 

limite, as competências atribuídas à entidade pública contratante no DL n.º 197/99, de 8 de Junho, quanto aos 
processos de adjudicação; 

j) As competências previstas no DL n.º 197/99, de 8 de Junho, que couberem à “entidade competente para a autorizar 
a respectiva despesa”; 

k) Assinar contratos de assistência técnica e de manutenção de equipamentos da unidade operacional. 
 
 
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. 
 
Fica desta forma revogado o anterior despacho de 10/12/99 de subdelegação de competências no Director do 
Departamento Sociocultural, e o presente despacho produz efeitos a partir de 03/01/2000. 
 

 
Odivelas, 07 de Fevereiro de 2000 
O Vogal da Comissão Instaladora 

 
(a) Carlos Lourenço 
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DESPACHO 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 

Visando uma maior eficácia da gestão do Município, considerando as competências previstas, por aplicação da lei 48/99 
de 16 de Junho, na lei 169/99 de 18 de Setembro e bem assim, considerando o estatuído no código de procedimento 
administrativo e demais legislação habilitante, e ao abrigo do despacho de subdelegação de competências do Sr. Vogal 
Carlos Lourenço de 07 de Fevereiro de 2000; subdelego na Chefe de Divisão da Cultura e Património Cultural, Dr.ª 
Rita Pinto Freitas Montez Melancia Couceiro, as competências que me foram subdelegadas e que serão exercidas no 
âmbito da respectiva divisão, nos seguintes termos e limites. 
 
 
a) Assinar correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos dos trabalhadores da unidade orgânica, e ausências 

ao serviço por pequenos períodos; 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
d) 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; 
e) Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
f) Assinar contratos de assistência técnica e de manutenção de equipamentos da unidade operacional. 
g) Decidir a contratação de despesas para aquisição de Bens e Serviços até 200.000$00 e, dentro do mesmo limite, as 

competências atribuídas à entidade pública constante no Decreto Lei nº 197/99, de 08 de Junho, quanto aos 
processos de Adjudicação, exceptuando a autorização de ordem de pagamento. 

 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo subdelegado; 
 
Poderá, ainda, o subdelegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer processo ou 
assunto, devendo, 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. 
Fica desta forma revogado o anterior despacho de 11 de Fevereiro de 2000 de subdelegação de competências na Chefe 
de Divisão de Cultura e Património Cultural do Departamento Sociocultural e o presente despacho produz efeitos a partir 
de 06/06/2000. 

 
 

Odivelas, 06 de Junho de 2000 
O Director do Departamento Sociocultural 

 
(a) Fernando Lopes, Dr. 
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DESPACHO 

 
SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 
 

Visando uma maior eficácia da gestão do Município, considerando as competências previstas, por aplicação da lei 48/99 
de 16 de Junho, na lei 169/99 de 18 de Setembro e bem assim, considerando o estatuído no código de procedimento 
administrativo e demais legislação habilitante, e ao abrigo do despacho de subdelegação de competências do Sr. Vogal 
Carlos Lourenço de 07 de Fevereiro de 2000; subdelego no Chefe de Divisão do Desporto, Prof. Mário Nelson 
Teixeira Costa, as competências que me foram subdelegadas e que serão exercidas no âmbito da respectiva divisão, nos 
seguintes termos e limites. 
 
 
a) Assinar correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos dos trabalhadores da unidade orgânica, e ausências 

ao serviço por pequenos períodos; 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
d) 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; 
e) Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
f) Assinar contratos de assistência técnica e de manutenção de equipamentos da unidade operacional. 
g) Decidir a contratação de despesas para aquisição de Bens e Serviços até 200.000$00 e, dentro do mesmo limite , as 

competências atribuídas à entidade pública constante no Decreto Lei nº 197/99, de 08 de Junho, quanto aos 
processos de Adjudicação, exceptuando a autorização de ordem de pagamento. 

 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo subdelegado; 
 
Poderá, ainda, o subdelegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer processo ou 
assunto, devendo, 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. 
Fica desta forma revogado o anterior despacho de 11 de Fevereiro de 2000 de subdelegação de competências no Chefe 
de Divisão do Desporto do Departamento Sociocultural e o presente despacho produz efeitos a partir de 06/06/2000. 

 
 

Odivelas, 06 de Junho de 2000 
O Director do Departamento Sociocultural 

 
(a) Fernando Lopes, Dr. 
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DESPACHO 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 

Visando uma maior eficácia da gestão do Município, considerando as competências previstas, por aplicação da lei 48/99 
de 16 de Junho, na lei 169/99 de 18 de Setembro e bem assim, considerando o estatuído no código de procedimento 
administrativo e demais legislação habilitante, e ao abrigo do despacho de subdelegação de competências do Sr. Vogal 
Carlos Lourenço de 07 de Fevereiro de 2000; subdelego na Chefe de Divisão da Educação e Juventude, Dr.ª Ana 
Paula Neto de Figueiredo Silva Pires Silva, as competências que me foram subdelegadas e que serão exercidas no 
âmbito da respectiva divisão, nos seguintes termos e limites. 
 
 
a) Assinar correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos dos trabalhadores da unidade orgânica, e ausências 

ao serviço por pequenos períodos; 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
d) 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; 
e) Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
f) Assinar contratos de assistência técnica e de manutenção de equipamentos da unidade operacional. 
g) Decidir a contratação de despesas para aquisição de Bens e Serviços até 200.000$00 e, dentro do mesmo limite , as 

competências atribuídas à entidade pública constante no Decreto Lei nº 197/99, de 08 de Junho, quanto aos 
processos de Adjudicação, exceptuando a autorização de ordem de pagamento. 

 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo subdelegado; 
 
Poderá, ainda, o subdelegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer processo ou 
assunto, devendo, 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. 
Fica desta forma revogado o anterior despacho de 11 de Fevereiro de 2000 de subdelegação de competências na Chefe 
de Divisão da Educação e Juventude do Departamento Sociocultural e o presente despacho produz efeitos a partir de 06 
de Junho de 2000. 

 
 

Odivelas, 06 de Junho de 2000 
O Director do Departamento Sociocultural 

 
(a) Fernando Lopes, Dr. 
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DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OFICINAS  
 
 

DESPACHO 02/VCL/2000 
 

Visando uma maior eficácia e eficiência da gestão do Município, considerando as competências previstas, por aplicação 
da Lei nº48/99 de 16 de Junho, na Lei nº169/99, de 18 de Setembro e, bem assim, considerando o estatuído no Código 
de Procedimento Administrativo e demais legislação habilitante, e ao abrigo do despacho do Sr. Presidente da Comissão 
Instaladora, de 03 de Janeiro de 2000, pelo presente despacho, subdelego no Director do Departamento de Transportes 
e Oficinas, Eng.º Filipe Nunes Otero Taveira, as competências que seguidamente se discriminam, que serão exercidas 
no âmbito do respectivo Departamento. 
 
 
a) Assinatura da correspondência e de documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 

entidades públicas; 
b) Justificar faltas com excepção das referidas no art.º 71º do Estatuto Disciplinar; 
c) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos dos trabalhadores da unidade operacional, e 

ausências ao serviço por pequenos períodos; 
d) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
e) 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; 
f) Autorizar previamente o recurso ao trabalho extraordinário, até aos limites do n.º1 do art.º27 do DL n.º 259/98 de 18 

de Agosto, bem como autorizar a prestação de trabalho em dias de descanso semanal, de descanso complementar ou 
em feriados; 

g) Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
h) Fazer a gestão dos procedimentos relativos à administração do pessoal, designadamente, concursos de admissão e 

de acesso, provimentos, contratações, aposentações, exonerações; 
i) Decidir a contratação de despesas para aquisição de bens e serviços até 1 milhão de escudos e, dentro do mesmo 

limite, as competências atribuídas à entidade pública contratante no DL n.º 197/99, de 8 de Junho, quanto aos 
processos de adjudicação; 

j) As competências previstas no DL n.º 197/99, de 8 de Junho, que couberem à “entidade competente para a autorizar 
a respectiva despesa”; 

k) Assinar contratos de assistência técnica e de manutenção de equipamentos da unidade operacional. 
 
 
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. 
Fica desta forma revogado o anterior despacho de 10/12/99 de subdelegação de competências no Director do 
Departamento de Transportes e Oficinas, e o presente despacho produz efeitos a partir de 03/01/2000. 

 
 

Odivelas, 07 de Fevereiro de 2000 
O Vogal da Comissão Instaladora 

 
 

(a) Carlos Lourenço 
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DESPACHO 
 

SUBDELEGAÇÂO DE COMPETÊNCIAS 
 

Nos termos dos artigos 35.º e seguintes do Código de Procedimento Administrativo e demais legislação habilitante e ao 
abrigo do disposto no despacho de subdelegação de competências do Sr. Vogal Carlos Lourenço, de 10 de Dezembro de 
1999; subdelego no Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas, Eng. José António Teixeira Santinho, as 
competências que me foram subdelegadas e, que serão exercidas no âmbito da respectiva Divisão, nos seguintes termos 
e limites: 
 
a) Assinar correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos dos trabalhadores da unidade orgânica, e ausências 

ao serviço por pequenos períodos, dando conhecimento ao Departamento; 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade, dando conhecimento ao 

Departamento; 
d) 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, dando conhecimento ao Departamento; 
e) Propor a instauração de procedimentos disciplinares, dando conhecimento ao Departamento; 
f) Decidir a contratação de despesas para aquisição de bens e serviços até Duzentos e Cinquenta Mil Escudos e, dentro 

do mesmo limite, as competências atribuídas à entidade pública contratante no Dec. Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 
quanto aos processos de adjudicação; 

g) Assinar contratos de assistência técnica de manutenção de equipamentos da respectiva unidade operacional, até ao 
limite remuneratório referido na alínea anterior. 

 
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 actos e 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, 03 de Abril de 2000. 
 

O Director do Departamento 
de Transportes e Oficinas 

 
(a) Filipe Taveira 

 
 
 

DESPACHO 
 

SUBDELEGAÇÂO DE COMPETÊNCIAS 
 

Nos termos dos artigos 35.º e seguintes do Código de Procedimento Administrativo e demais legislação habilitante e ao 
abrigo do disposto no despacho de subdelegação de competências do Sr. Vogal Carlos Lourenço, de 10 de Dezembro de 
1999; subdelego no Chefe da Divisão de Manutenção das Instalações Municipais, Eng. Vitorino de Jesus Ferreira 
Rodrigues, as competências que me foram subdelegadas e, que serão exercidas no âmbito da respectiva Divisão, nos 
seguintes termos e limites: 
 
 
a) Assinar correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
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b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos dos trabalhadores da unidade orgânica, e ausências 
ao serviço por pequenos períodos, dando conhecimento ao Departamento; 

c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade, dando conhecimento ao 
Departamento; 

d) 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, dando conhecimento ao Departamento; 

e) Propor a instauração de procedimentos disciplinares, dando conhecimento ao Departamento; 
f) Decidir a contratação de despesas para aquisição de bens e serviços até Duzentos e Cinquenta Mil Escudos e, dentro 

do mesmo limite, as competências atribuídas à entidade pública contratante no Dec. Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 
quanto aos processos de adjudicação; 

g) Assinar contratos de assistência técnica de manutenção de equipamentos da respectiva unidade operacional, até ao 
limite remuneratório referido na alínea anterior. 

 

 
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 actos e 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, 03 de Abril de 2000. 
 

O Director do Departamento 
de Transportes e Oficinas 

 
(a) Filipe Taveira 

 
 
 

Vogal da Comissão Instaladora 
Francisco Joaquim Lourenço Pereira 

 
 
 

DESPACHO 
09/VFP/2000 

 
Visando uma maior eficácia da gestão do Município, considerando as competências previstas, por aplicação da Lei n.º 
48/99 de 16 de Junho, na Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, nomeadamente no n.º 4 do artigo 73º e, bem assim, 
considerando o estatuído no Código de Procedimento Administrativo e demais legislação habilitante e ao abrigo do 
disposto no despacho de Delegação de Competências do Sr. Presidente da Comissão Instaladora do Município de 
Odivelas, de 3 de Janeiro de 2000 subdelego no meu Adjunto de Gabinete, Sr. Manuel Fernando da Silva Monteiro, 
as competências que me foram delegadas e subdelegadas e que serão exercidas no âmbito do respectivo gabinete de 
apoio pessoal, que seguidamente se discriminam: 
 
 
a) Assinar correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 
públicas; 
b) Decidir a contratação de despesas correntes, até ao limite de 1.000.000$00 ( um milhão de escudos); 
c) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos e ausências ao serviço por pequenos períodos; 
d) controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
e) justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com excepção das referidas no artigo 71º do Estatuto Disciplinar; 
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f) autorizar a realização de trabalho extraordinário e prestado em dias de descanso semanal e descanso semanal 
complementar, dentro dos limites legalmente estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento do serviço; 
g) visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de custo, conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
 
 
As competências agora sudelegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo subdelegado; 
 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o delegado prestar ao delegante todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 

 
 

Odivelas, 18 de Maio de 2000 
O Vogal da Comissão Instaladora 

 
(a) Francisco Pereira 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS  
 
 

DESPACHO 
1/VFP/00 

 
SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 
 

Nos termos dos artigos 35º e seguintes do Código de Procedimento Administrativo e demais legislação habilitante e ao 
abrigo do disposto no despacho de delegação de competências do Sr. Presidente da Comissão Instaladora do Município 
de Odivelas, de 3 de Janeiro de 2000, delego e subdelego no Sr. Director do Departamento de Obras Municipais, Eng.º 
Luís Manuel da Conceição Jorge, as competências que me foram delegadas e subdelegadas e que serão exercidas no 
âmbito do respectivo Departamento, nos seguintes termos e limites: 
 
 
1. Decidir a contratação de despesas para aquisição de bens e serviços até Esc.: 500.000$00, bem como as 

competências atribuídas à entidade pública contratante no Decreto-Lei 179/99 de 8 de Junho, quanto aos processos 
de adjudicação que se contenham naquele limite. 

2. Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos, dos trabalhadores da Unidade Orgânica e 
ausências ao serviço por pequenos períodos. 

3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade. 
4. Justificar faltas, com excepção das referidas no artº 71 do estatuto Disciplinar. 
5. Autorizar deslocações em serviço no País, e a realização de trabalho extraordinário e prestado em dias de descanso 

semanal e descanso semanal complementar, dentro dos limites legalmente estabelecidos e sempre que assim o exija 
o funcionamento do serviço. 

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 procedimentos disciplinares. 
8. Assinar correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas. 
9. Competência genérica de gestão e instrução dos procedimentos e processos administrativos a cargo dos respectivos 

serviços, devendo tomar todas as medidas que visem acelerar a respectiva conclusão e a execução das decisões, 
nelas se incluindo, entre outras, as notificações, mandados e pedidos de parecer a entidades ou organismos externos 
e a publicação em edital dos actos administrativos, quando obrigatório. 
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Do exercício das competências subdelegadas deverá o subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de informar. 
As competências ora subdelegadas poderão, por sua vez, ser objecto de subdelegação, sempre que tal se justifique e após 
prévia autorização do ora subdelegante. 

 
 

Odivelas, 4 de Janeiro de 2000 
O Vogal da Comissão Instaladora 

 
 

(a) Francisco Pereira 
 
 
 

DESPACHO 
 
 

Tendo em vista a prossecução dos fins do Município e a permanente necessidade de manter uma gestão eficaz e eficiente 
do mesmo, subdelego, pelo presente despacho, nos termos dos normativos aplicáveis, nomeadamente da Lei nº. 48/99, 
de 16 de Junho e do Código de Procedimento Administrativo, no Chefe de Divisão de Estudos e Projectos, Arqº. 
Orlando Manuel Gomes da Silva, as seguintes competências, que serão exercidas no âmbito da respectiva Divisão: 
 
a) Assinar correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos e entidades 

públicas; 
b) Justificar faltas com excepção das referidas no artº. 71 do Estatuto Disciplinar; 
c) Autorizar férias, bem como a sua alteração, mediante os respectivos mapas de requerimentos e ausências ao serviço 

por pequenos períodos; 
d) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
e) Autorizar as deslocações em serviço nas condições previstas na lei e de acordo com as orientações por mim 

definidas; 
f) 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; 
g) Assinar contratos de assistência técnica e de manutenção de equipamentos; 
h) Decidir a contratação de despesas para aquisição de bens e serviços até 300.000$00 e, dentro do mesmo limite, as 

competências atribuídas à entidade pública constante no Decreto Lei nº. 197/99, de 08 de Junho, quanto aos 
processos de adjudicação, exceptuando a autorização de ordem de pagamento. 

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

 
 

Odivelas, 13 de Junho de 2000 
Departamento de Obras Municipais 

O Director 
 
 

(a) Engº. Luís Jorge 
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DESPACHO 
 
 

Tendo em vista a prossecução dos fins do Município e a permanente necessidade de manter uma gestão eficaz e eficiente 
do mesmo, subdelego, pelo presente despacho, nos termos dos normativos aplicáveis, nomeadamente da Lei nº. 48/99, 
de 16 de Junho e do Código de Procedimento Administrativo, no Chefe de Divisão de Equipamentos Colectivos, Engº. 
António Gomes Mendes Lopes, as seguintes competências, que serão exercidas no âmbito da respectiva Divisão: 
 
 
a) Assinar correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos e entidades 

públicas; 
b) Justificar faltas com excepção das referidas no artº. 71 do Estatuto Disciplinar; 
c) Autorizar férias, bem como a sua alteração, mediante os respectivos mapas de requerimentos e ausências ao serviço 

por pequenos períodos; 
d) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
e) Autorizar as deslocações em serviço nas condições previstas na lei e de acordo com as orientações por mim 

definidas; 
f) 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; 
g) Assinar contratos de assistência técnica e de manutenção de equipamentos; 
h) Decidir a contratação de despesas para aquisição de bens e serviços até 300.000$00 e, dentro do mesmo limite, as 

competências atribuídas à entidade pública constante no Decreto Lei nº. 197/99, de 08 de Junho, quanto aos 
processos de adjudicação, exceptuando a autorização de ordem de pagamento. 

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

 
 

Odivelas, 13 de Junho de 2000 
Departamento de Obras Municipais 

O Director 
 

(a) Eng.º Luís Jorge 
 
 
 

DESPACHO 
 

Tendo em vista a prossecução dos fins do Município e a permanente necessidade de manter uma gestão eficaz e eficiente 
do mesmo, subdelego, pelo presente despacho, nos termos dos normativos aplicáveis, nomeadamente da Lei nº. 48/99, 
de 16 de Junho e do Código de Procedimento Administrativo, no Chefe de Divisão de Vias e Espaços Urbanos, Engº. 
José Manuel Cabral Mateus da Fonseca, as seguintes competências, que serão exercidas no âmbito da respectiva 
Divisão: 
 
 
a) Assinar correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos e entidades 

públicas; 
b) Justificar faltas com excepção das referidas no artº. 71 do Estatuto Disciplinar; 
c) Autorizar férias, bem como a sua alteração, mediante os respectivos mapas de requerimentos e ausências ao serviço 

por pequenos períodos; 
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d) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
e) Autorizar as deslocações em serviço nas condições previstas na lei e de acordo com as orientações por mim 

definidas; 
f) 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; 
g) Assinar contratos de assistência técnica e de manutenção de equipamentos; 
h) Decidir a contratação de despesas para aquisição de bens e serviços até 300.000$00 e, dentro do mesmo limite, as 

competências atribuídas à entidade pública constante no Decreto Lei nº. 197/99, de 08 de Junho, quanto aos 
processos de adjudicação, exceptuando a autorização de ordem de pagamento. 

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

 
 

Odivelas, 13 de Junho de 2000 
Departamento de Obras Municipais 

O Director 
 

(a) Eng.º Luís Jorge 
 
 
 

DEPARTAMENTO DO AMBIENTE  
 
 

DESPACHO 
 

08/VFP/2000 
 

Visando uma maior eficácia e eficiência da gestão do Município, ao nível do Departamento do Ambiente, nos termos do 
estatuído no Código do Procedimento Administrativo e demais legislação habilitante, pelo presente despacho delego a 
coordenação do Departamento do Ambiente na Srª Engª Isabel Alexandra Marques Baptista, para assegurar as 
funções de coordenação e gestão de recursos e actividades do Departamento do Ambiente, bem como promover uma 
eficiente coordenação de planos e acções, e subdelego igualmente as competências que seguidamente se discriminam: 
 
 
a) Decidir a contratação de despesas para aquisição de bens e serviços até Esc.: 500 000$00, bem como as 

competências atribuídas à entidade pública no Decreto-Lei 179/99 de 8 de Junho, quanto aos processos de 
adjudicação que se contenham naquele limite. 

b) Assinatura da correspondência e de documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos e 
entidades públicas; 

c) Justificar faltas com excepção das referidas no artº 71º do Estatuto Disciplinar; 
d) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas  e requerimentos e ausências ao serviço por pequenos períodos; 
e) 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; 
f) Autorizar, previamente, o recurso a trabalho extraordinário, até aos limites do nº 1 do Artº 27 do Decreto-Lei nº 

259/98 de 18 de Agosto, bem como autorizar a prestação de trabalho em dias de descanso semanal, complementar 
ou feriados; 

g) Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 



 

  

ODIVELAS 
Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões 

 

 

 
26 31 de Outubro a 13 de N ovembro de 2000  Ano 1 – Nº 17 

 

h) A competência genérica de gestão e instrução dos procedimentos e processos administrativos a cargo dos 
respectivos serviços, devendo tomar todas as medidas que visem acelerar a respectiva conclusão e a execução das 
decisões, nelas se incluindo, entre outras, as notificações, mandados e pedidos de parecer a entidades ou organismos 
externos e a publicação  em edital dos actos administrativos, quando obrigatório. 

 
As competências agora delegadas e subdelegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo delegado e subdelegado; 

 
 

Odivelas, 8 de Maio de 2000 
O Vogal da Comissão Instaladora 

 
(a) Francisco Pereira 

 
 
 

DESPACHO 
2/VFP/00 

 
Nos termos dos artigos 35º e seguintes do Código de Procedimento Administrativo e demais legislação habilitante e ao 
abrigo do disposto no despacho de delegação de competências do Sr. Presidente da Comissão Instaladora do Município 
de Odivelas, de 3 de Janeiro de 2000, delego e subdelego na Sr.ª Chefe de Divisão Veterinária Municipal, Drª Maria 
João Costa Baptista Nabais, as competências que me foram delegadas e subdelegadas e que serão exercidas no âmbito 
da respectiva Divisão, nos seguintes termos e limites: 
 
 
a) Decidir a contratação de despesas para aquisição de bens e serviços até Esc.: 250.000$00, bem como as 

competências atribuídas à entidade pública no Decreto-Lei 179/99 de 8 de Junho, quanto aos processos de 
adjudicação que se contenham naquele limite. 

b) Assinatura da correspondência e de documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicas; 

c) Justificar faltas com excepção das referidas no art.º 71º do Estatuto Disciplinar; 
d) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos e ausências ao serviço por pequenos períodos; 
e) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
f) 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; 
g) Autorizar, previamente, o recurso a trabalho extraordinário, até aos limites do nº 1 do Art.º 27 do Decreto-Lei nº 

259/98 de 18 de Agosto, bem como autorizar a prestação de trabalho em dias de descanso semanal, complementar 
ou feriados; 

h) Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
i) A competência genérica de gestão e instrução dos procedimentos e processos administrativos a cargo dos 

respectivos serviços, devendo tomar todas as medidas que visem acelerar a respectiva conclusão e a execução das 
decisões, nelas se incluindo, entre outras, as notificações, mandados e pedidos de parecer a entidades ou organismos 
externos e a publicação em edital dos actos administrativos, quando obrigatório. 

 
 
As competências agora delegadas e subdelegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo delegado e subdelegado; 
 
Poderá, ainda, o delegante e subdelegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o delegado ou 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. 
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Do exercício das competências delegadas ou subdelegadas deverá o delegado prestar ao delegante ou subdelegante todas 
as informações solicitadas, independentemente do dever genérico de informar. 

 
 

Odivelas, 4 de Janeiro de 2000 
O Vogal da Comissão Instaladora 

 
(a) Francisco Pereira 

 
 
 

DESPACHO 
3/VFP/00 

 
Visando uma maior eficácia e eficiência da gestão do Município, ao nível do Departamento de Ambiente, nos termos do 
estatuído no Código de Procedimento Administrativo e demais legislação habilitante, pelo presente despacho delego a 
coordenação da Divisão de Qualificação Ambiental, exceptuando a área dos Espaços Verdes, na Srª Engª Rita Luisa 
da Silva Niza Meira Jesus, e subdelego igualmente as competências que seguidamente se discriminam, que serão 
exercidas no âmbito da respectiva Divisão. 
 
 
a) Decidir a contratação de despesas para aquisição de bens e serviços até Esc.: 250.000$00, bem como as 

competências atribuídas à entidade pública no Decreto-Lei 179/99 de 8 de Junho, quanto aos processos de 
adjudicação que se contenham naquele limite. 

b) Assinatura da correspondência e de documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicas; 

c) Justificar faltas com excepção das referidas no art.º 71º do Estatuto Disciplinar; 
d) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos e ausências ao serviço por pequenos períodos; 
e) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
f) 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; 
g) Autorizar, previamente, o recurso a trabalho extraordinário, até aos limites do nº 1 do Art.º 27 do Decreto-Lei nº 

259/98 de 18 de Agosto, bem como autorizar a prestação de trabalho em dias de descanso semanal, complementar 
ou feriados; 

h) Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
i) A competência genérica de gestão e instrução dos procedimentos e processos administrativos a cargo dos 

respectivos serviços, devendo tomar todas as medidas que visem acelerar a respectiva conclusão e a execução das 
decisões, nelas se incluindo, entre outras, as notificações, mandados e pedidos de parecer a entidades ou organismos 
externos e a publicação em edital dos actos administrativos, quando obrigatório. 

 
 
As competências agora delegadas e subdelegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo delegado e subdelegado; 
 
 
Poderá, ainda, o delegante e subdelegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o delegado ou 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 delegadas ou subdelegadas deverá o delegado prestar ao delegante ou subdelegante todas 
as informações solicitadas, independentemente do dever genérico de informar. 

 
 

Odivelas, 4 de Janeiro de 2000 
O Vogal da Comissão Instaladora 

 
(a) Francisco Pereira 
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DESPACHO 
4/VFP/00 

 
Visando uma maior eficácia e eficiência da gestão do Município, ao nível do Departamento de Ambiente, nos termos do 
estatuído no Código de Procedimento Administrativo e demais legislação habilitante, pelo presente despacho delego a 
coordenação da área dos Espaços Verdes na Srª Engª Teresa Maria Marques Dias Rato de Oliveira, e subdelego 
igualmente as competências que seguidamente se discriminam, que serão exercidas no âmbito da respectiva área. 
 
 
a) Decidir a contratação de despesas para aquisição de bens e serviços até Esc.: 250.000$00, bem como as 

competências atribuídas à entidade pública no Decreto-Lei 179/99 de 8 de Junho, quanto aos processos de 
adjudicação que se contenham naquele limite. 

b) Assinatura da correspondência e de documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicas; 

c) Justificar faltas com excepção das referidas no art.º 71º do Estatuto Disciplinar; 
d) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos e ausências ao serviço por pequenos períodos; 
e) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
f) 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; 
g) Autorizar, previamente, o recurso a trabalho extraordinário, até aos limites do nº 1 do Art.º 27 do Decreto-Lei nº 

259/98 de 18 de Agosto, bem como autorizar a prestação de trabalho em dias de descanso semanal, complementar 
ou feriados; 

h) Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
i) A competência genérica de gestão e instrução dos procedimentos e processos administrativos a cargo dos 

respectivos serviços, devendo tomar todas as medidas que visem acelerar a respectiva conclusão e a execução das 
decisões, nelas se incluindo, entre outras, as notificações, mandados e pedidos de parecer a entidades ou organismos 
externos e a publicação em edital dos actos administrativos, quando obrigatório. 

 
 
As competências agora delegadas e subdelegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo delegado e subdelegado; 
 
Poderá, ainda, o delegante e subdelegante, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o delegado ou 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 delegadas ou subdelegadas deverá o delegado prestar ao delegante ou subdelegante todas 
as informações solicitadas, independentemente do dever genérico de informar. 

 
 

Odivelas, 4 de Janeiro de 2000 
O Vogal da Comissão Instaladora 

 
(a) Francisco Pereira 
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Vogal da Comissão Instaladora 
Dr.ª Maria Natália Pereira dos Santos 

 
 

DESPACHO 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 
 

Nos termos dos artigos 35º e seguintes do Código de Procedimento Administrativo e demais legislação habilitante e ao 
abrigo do disposto no despacho de Delegação de Competências do Sr. Presidente da Comissão Instaladora do Município 
de Odivelas, de 29 de Junho de 1999 subdelego na Srª Coordenadora da Divisão Municipal de Habitação, Dra. Alice 
Mabília dos Santos Silva as competências que me foram delegadas e subdelegadas e que serão exercidas no âmbito da 
respectiva Divisão, nos seguintes termos e limites: 
 
 
1. As competências para assinatura de correspondência e de documentos de mero expediente, com excepção da 

dirigida a organismos ou entidades públicas; 
2. Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos e ausências ao serviço por pequenos períodos; 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do Serviço, com excepção das referidas no artº 71º do Estatuto Disciplinar; 
5. Autorizar deslocações em serviço no País, e a realização de trabalho extraordinário e prestado em dias de descanso 

semanal e descanso semanal complementar, dentro dos limites legalmente estabelecidos e sempre que assim o exija 
o funcionamento do serviço; 

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 procedimentos disciplinares; 
8. Assinar contratos de assistência técnica e de manutenção de equipamentos da unidade orgânica; 
9. A competência genérica de gestão e instrução dos procedimentos e processos administrativos a cargo dos 

respectivos serviços, devendo tomar todas as medidas que visem acelerar a respectiva conclusão e a execução das 
decisões, nelas se incluindo, entre outras, as notificações, mandados e pedidos de parecer a entidades ou organismos 
externas e a publicação em edital dos actos administrativos, quando obrigatório; 

10. Decidir a contratação de despesas para aquisição de bens e serviços até Esc. 300.000$00, bem como as 
competências atribuídas à entidade pública contratante, no DL nº 197/99, de 8 de Junho quanto aos processos de 
adjudicação, que se contenham naquele limite e apenas em situação de urgência devidamente fundamentada. 

11. As competências agora subdelegadas poderão, por sua vez, ser objecto de subdelegação, sempre que tal se justifique 
e após prévia autorização da ora subdelegante. 

 
 

Odivelas, 20 de Setembro de 1999 
 

A Vogal da Comissão Instaladora 
 

(a) Natália Santos 
 
 
 

DESPACHO 
 
 

Visando uma maior eficácia da gestão do Município, considerando as competências previstas, por aplicação da Lei n.º 
48/99 de 16 de Junho, na Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro e, bem assim, considerando o estatuído no Código de 
Procedimento Administrativo e demais legislação habilitante e ao abrigo do disposto no despacho de Delegação de 
Competências do Sr. Presidente da Comissão Instaladora do Município de Odivelas, de 3 de Janeiro de 2000, pelo 
presente despacho subdelego na Sra Coordenadora do Gabinete de Saúde, Dra Paula Alexandra da Silva 
Ganchinho, as competências que me foram delegadas e subdelegadas e que serão exercidas no âmbito do respectivo 
gabinete , que seguidamente se discriminam: 
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a) Assinar correspondência e documentos de mero expediente, com excepção da dirigida a organismos ou entidades 

públicas; 
b) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos e ausências ao serviço por pequenos períodos; 
c) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
d) Justificar e injustificar faltas no âmbito do serviço, com excepção das referidas no artigo 71º do Estatuto 

Disciplinar; 
e) Autorizar deslocações em serviço no País, e a realização de trabalho extraordinário e prestado em dias de descanso 

semanal e descanso semanal complementar, dentro dos limites legalmente estabelecidos e sempre que assim o exija 
o funcionamento do serviço; 

f) 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; 

g) Propor a instauração de procedimentos disciplinares. 
 
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; 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o delegado prestar ao delegante 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 
após prévia autorização da ora subdelegante. 
 
 
Odivelas, 2 de Outubro de 2000 

 
A Vogal da Comissão Instaladora 

 
(a) Natália Santos 

 
 
 
 

Vogal da Comissão Instaladora 
Dr. Fernando Sousa Ferreira 

 
 

DESPACHO 007/VFF/00 
 

No sentido de prosseguir uma gestão do Município mais desconcentrada, capaz de lhe conferir um funcionamento mais 
eficaz, e considerando o enquadramento jurídico definido pela Lei 48/99, de 16 de Junho, pela Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, pelo Código de Procedimento Administrativo, por demais legislação habilitante, bem como ao abrigo do 
disposto no despacho de Delegação de Competências do Sr. Presidente da Comissão Instaladora, de 29 de Junho de 
1999, subdelego no Adjunto de Gabinete, Manuel António Freixedas Torres, as seguintes competências, que serão 
exercidas no âmbito do respectivo gabinete de apoio pessoal: 
 
 
A) Autorizar a contratação e o pagamento de despesas para aquisição de bens e serviços de valor não superior a 1.000 

contos; 
B) Assinar ou visar o expediente geral bem como a correspondência, excepto a que for destinada ao Presidente da 

República, Primeiro Ministro, Ministros, Secretários de Estado, Presidentes do SIJ, STA ou TC, Presidente da 
Assembleia da República, Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Presidentes de Câmara e 
titulares de cargos públicos ou estatuto equivalente ou superior; 

 
C) No âmbito específico dos recursos humanos: 
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C.1) Autorizar férias mediante os respectivos mapas e requerimentos, e ausências ao serviço por pequenos períodos, 
dos trabalhadores do Gabinete e das unidades orgânicas sob minha responsabilidade (DJPM, DAE, GTCE e 
GMPC); 

C.2) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade, no âmbito do quadro 
normativo do registo de assiduidade; 

C.3) Justificar e injustificar faltas, com excepção das referidas no artigo 71º do Estatuto Disciplinar; 
C.4) Autorizar deslocações em serviço no país; 
C.5) Autorizar a realização de trabalho extraordinário e prestado em dias de descanso semanal, obrigatório ou 

complementar, dentro dos limites legalmente estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento do 
serviço; 

C.6) Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de custo, confirmando a informação neles constante e a 
sua conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 

C.7) Propor a instauração de procedimentos disciplinares. 
 
D) Competência genérica de gestão de instrução dos procedimentos e processos administrativos a cargo dos 

respectivos serviços e a nomeação de instrutores de processos, devendo tomar todas as medidas que visem 
acelerar a respectiva conclusão e a execução das decisões, nelas se incluindo, entre outras, as notificações, 
mandados e pedidos de parecer a entidades ou organismos externos e a publicação em edital dos actos 
administrativos, quando obrigatória. 

 
 
Odivelas, 24 de Agosto de 2000 

 
O Vogal 

 
(a) Fernando Ferreira 

 
 
 

DEPARTAMENTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS  
 
 

DESPACHO 
 

Visando uma maior eficácia da gestão do Município, considerando as competências previstas, por aplicação da Lei nº 
48/99, de 16 de Junho, na Lei 169/99, de 18 de Setembro, considerando o estatuído no Código de Procedimento 
Administrativo e demais legislação habilitante e ao abrigo do disposto no despacho de Delegação de Competências do 
Sr. Presidente da Comissão Instaladora do Município de Odivelas, de 3 de Janeiro de 2000, pelo presente despacho 
subdelego no Sr. Director de Departamento Actividades Económicas, licenciado em Biologia e Geologia, Carlos 
Manuel Maio Bodião as competências que seguidamente se descriminam que serão exercidas no âmbito do respectivo 
Departamento. 
 
 
1. Assinar de correspondência e de 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 e ausências 

ao serviço por pequenos períodos; 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do Serviço, com excepção das referidas no art.º 71 do Estatuto Disciplinar; 
5. 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; 
6. Autorizar a realização de trabalho extraordinário e prestado em dias de descanso semanal e descanso semanal 

complementar, dentro dos limites estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento do serviço. 
7. Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
8. A competência para decidir a contracção de despesas para aquisição de bens e serviços até 1.000.000$00 (um 

milhão escudos), bem como as competências atribuídas à entidade pública contratante no Decreto-Lei nº 197/99, de 
8 de Junho, quanto aos processos de adjudicação que se contenham naquele limite; 
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9. A competência prevista no do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho que couberem à “entidade competente para 
autorizar a respectiva despesa”; 

10. Assinar contratos de assistência técnica e de manutenção de equipamentos da unidade orgânica; 
11. A competência genérica de gestão e instrução dos procedimentos e processos administrativos a cargo dos 

respectivos serviços.  
 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde de 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, 4 de Janeiro de 2000 
O Vogal 

 
(a) Fernando Ferreira 

 
 
 
 

DESPACHO 
 

Visando uma maior eficácia na gestão do Município e ao abrigo do disposto nos artigos 35º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo, bem como nos termos da demais legislação habilitante, delego e subdelego na Dra. Ana 
Isabel Cosme Gomes, para o exercício da Chefia da Divisão de Turismo do Município de Odivelas, e no âmbito da 
respectiva Divisão, as competências que me foram delegadas e subdelegadas no despacho de delegação de competências 
do Sr. Presidente da Comissão Instaladora do Município de Odivelas, datado de 4 de Janeiro, nos termos e limites 
seguintes: 
 
 
a) Decidir a contratação de despesas para aquisição de bens e serviços até 250.000$00 (duzentos e cinquenta mil 

escudos), e demais competências atribuídas à entidade pública no decreto-lei 179/99, de 8 de Junho, quanto aos 
processos de adjudicação que se contenham naquele limite; 

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

c) Justificar faltas, com excepção das referidas no artigo 71º do Estatuto Disciplinar; 
d) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos; 
e) Autorizar ausências ao serviço por pequenos períodos; 
f) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
g) 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; 
h) Autorizar previamente o recurso a trabalho extraordinário, até aos limites fixados pelo artigo 27º, nº 1, do decreto-

lei 259/98, de 18 de Agosto, bem como autorizar a prestação de trabalho em dias de descanso semanal, 
complementar e feriados; 

i) Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
j) A competência genérica de gestão e instrução dos procedimentos e processos administrativos a cargo dos 

respectivos serviços, devendo tomar todas as medidas que visem acelerar a respectiva conclusão e a execução da 
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decisão, nelas se incluindo, entre outros, as notificações mandatos e pedidos de parecer a entidades ou organismos 
externos e a publicação em edital dos actos administrativos, quanto obrigatório. 

 
 
As competências delegadas e subdelegadas pelo presente despacho poderão ser revogadas a todo tempo, desde que as 
circunstancias o justifiquem. 
 
 
De igual modo, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo delegado e subdelegado, no âmbito da respectiva 
delegação e subdelegação de competências. 
 
 
 
 
 
O delegante e subdelegante poderá, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer processo 
ou assunto, devendo, neste caso, o delegado e subdelegado abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
sejam susceptíveis de alterar a situação existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências delegadas e subdelegadas, deverá o delegado e subdelegado todas as informações que lhe 
forem solicitadas, sem prejuízo do dever genérico de informar. 
 
 
Odivelas, 25 de Janeiro de 2000 

 
O Vogal da Comissão Instaladora 

 
(a) Fernando Ferreira 

 
 
 

DESPACHO 
 

Visando uma maior eficácia na gestão do Município e ao abrigo do disposto nos artigos 35º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo, bem como nos termos da demais legislação habilitante, delego e subdelego no Dr. Luís 
Miguel Pereira Galamba Guerra e Silva, para o exercício da Chefia da Divisão de Apoio ao Investimento e ao 
Emprego do Município de Odivelas, e no âmbito da respectiva Divisão, as competências que me foram delegadas e 
subdelegadas no despacho de delegação de competências do Sr. Presidente da Comissão Instaladora do Município de 
Odivelas, datado de 4 de Janeiro, nos termos e limites seguintes: 
 
 
a) Decidir a contratação de despesas para aquisição de bens e serviços até 250.000$00 (duzentos e cinquenta mil 

escudos), e demais competências atribuídas à entidade pública no decreto-lei 179/99, de 8 de Junho, quanto aos 
processos de adjudicação que se contenham naquele limite; 

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

c) Justificar faltas, com excepção das referidas no artigo 71º do Estatuto Disciplinar; 
d) Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e requerimentos; 
e) Autorizar ausências ao serviço por pequenos períodos; 
f) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
g) 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; 
h) Autorizar previamente o recurso a trabalho extraordinário, até aos limites fixados pelo artigo 27º, nº 1, do decreto-

lei 259/98, de 18 de Agosto, bem como autorizar a prestação de trabalho em dias de descanso semanal, 
complementar e feriados; 

i) Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
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j) A competência genérica de gestão e instrução dos procedimentos e processos administrativos a cargo dos 
respectivos serviços, devendo tomar todas as medidas que visem acelerar a respectiva conclusão e a execução da 
decisão, nelas se incluindo, entre outros, as notificações mandatos e pedidos de parecer a entidades ou organismos 
externos e a publicação em edital dos actos administrativos, quando obrigatório. 

 
 
As competências delegadas e subdelegadas pelo presente despacho poderão ser revogadas a todo tempo, desde que as 
circunstancias o justifiquem. 
 
De igual modo, poderão ser revogados quaisquer actos praticados pelo delegado e subdelegado, no âmbito da respectiva 
delegação e subdelegação de competências. 
 
O delegante e subdelegante poderá, independentemente da revogação do presente despacho, avocar qualquer processo 
ou assunto, devendo, neste caso, o delegado e subdelegado abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
sejam susceptíveis de alterar a situação existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências delegadas e subdelegadas, deverá o delegado e subdelegado todas as informações que lhe 
forem solicitadas, sem prejuízo do dever genérico de informar. 
 
Odivelas, 25 de Janeiro de 2000 

 
O Vogal da Comissão Instaladora 

 
(a) Fernando Ferreira 

 
 
 

DEPARTAMENTO JURÍDICO E DO PATRIMÓNIO MUNICIPAL  
 
 

DESPACHO 
 

Visando uma maior eficácia da gestão do Município, considerando as competências previstas, por aplicação da Lei nº 
48/99, de 16 de Junho, na Lei 169/99, de 18 de Setembro, considerando o estatuído no Código de Procedimento 
Administrativo e demais legislação habilitante e ao abrigo do disposto no despacho de Delegação de Competências do 
Sr. Presidente da Comissão Instaladora do Município de Odivelas, de 3 de Janeiro de 2000, pelo presente despacho 
subdelego no Sr. Director de Departamento Jurídico e do Património Municipal, licenciado em Direito, Hernâni 
Silvino Vilela Boaventura as competências que seguidamente se descriminam que serão exercidas no âmbito do 
respectivo Departamento. 
 
 
1. Assinar de correspondência e de 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 e ausências 

ao serviço por pequenos períodos; 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e relatórios de assiduidade; 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito do Serviço, com excepção das referidas no art.º 71 do Estatuto Disciplinar; 
5. 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; 
6. Autorizar a realização de trabalho extraordinário e prestado em dias de descanso semanal e descanso semanal 

complementar,  dentro dos limites estabelecidos e sempre que assim o exija o funcionamento do serviço. 
7. Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
8. A competência para decidir a contracção de despesas para aquisição de bens e serviços até 1.000.000$00 (um 

milhão escudos), bem como as competências atribuídas à entidade pública contratante no Decreto-Lei nº 197/99, de 
8 de Junho, quanto aos processos de adjudicação que se contenham naquele limite; 

9. A competência prevista no do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho que couberem à “entidade competente para 
autorizar a respectiva despesa”; 
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10. Assinar contratos de assistência técnica e de manutenção de equipamentos da unidade orgânica; 
11. A competência genérica de gestão e instrução dos procedimentos e processos administrativos a cargo dos 

respectivos serviços e de instrutores de processos, devendo tomar todas as medidas que visem acelerar a respectiva 
conclusão e a execução das decisões, neles se incluindo, entre outras, as notificações, mandados e pedidos de 
parecer a entidades ou organismos externos e a publicação em edital dos actos administrativos, quando obrigatório; 

12. As competências previstas nas alíneas d), f), g), h), i) do ponto II do Despacho de Delegação de Competências do 
Sr. Presidente da Comissão Instaladora. 

 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser revogadas a todo o tempo desde de 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, 4 de Janeiro de 2000 
O Vogal 

 
(a) Fernando Ferreira 

 
 
 

DESPACHO DE NOMEAÇÃO 
 

Tendo em consideração: 
 
1 – O disposto na Lei n.º 48/99, de 16 de Junho, que estabelece o regime de instalação dos novos Municípios, 
nomeadamente no seu art. 14.º, n.º 2, nos termos do qual o novo Município se deverá dotar do pessoal dirigente 
indispensável ao funcionamento dos serviços; 
 
2 – A necessidade de existência de um Chefe para a Divisão de Património, do Departamento Jurídico e do Património 
Municipal, que assegure, de modo eficiente, a coordenação desta divisão; 
 
3 – O facto de se encontrar ao serviço do Município um funcionário que reúne os requisitos exigidos pelo art.º 4º, da Lei 
n.º 49/99 de 22 de Junho, conjugado com o art. 6.º do DL n.º 514/99, de 24 de Novembro, bem como o perfil necessário 
ao preenchimento do cargo; 
 
Nomeio em regime de comissão de serviço, durante o período de instalação, o Sr. Dr. Domingos Correia, Técnico 
superior de 1ª classe, para o cargo de Chefe de Divisão de Património, do Departamento Jurídico e do Património 
Municipal, com efeito a partir de 4 de Setembro de 2000. 
 
 
Odivelas, 1 de Setembro de 2000 

 
O Presidente da Comissão Instaladora 

 
(a) Manuel Varges 
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DESPACHO 
 

De acordo com o despacho de Delegação de competências do Senhor Presidente da Comissão Instaladora do Município 
de Odivelas, de 03 de Janeiro de 2000, exarado no uso das competências previstas no artigo 5º n.º 2 e 3 da Lei 48/99, de 
16 de Junho, subdelego na licenciada Anabela da Conceição Caracinha Arsénio, a competência para a instrução dos 
processos de Contra-Ordenação, instruídos de acordo com o Decreto-Lei n.º 433/82 de 27 de Outubro, com a redacção 
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 244/95 de 14 de Setembro, designadamente com base no disposto no art.º 54º do 
Decreto-Lei n.º 445/91 de 20 de Novembro, no art.º 58º, do Decreto-Lei n.º 448/91 de 29 de Novembro e no art.º 29º da 
Lei 42/98 de 6 de Agosto. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir do dia 4 de Setembro de 2000. 
 

Odivelas, 2000 Setembro 04 
 

O Vogal 
 

(a) Fernando Ferreira 
 
 
 

DESPACHO 
 

De acordo com o despacho de Delegação de competências do Senhor Presidente da Comissão Instaladora do Município 
de Odivelas, de 03 de Janeiro de 2000, exarado no uso das competências previstas no artigo 5º n.º 2 e 3 da Lei 48/99, de 
16 de Junho, subdelego na licenciada Inês Margarida Teixeira Lourenço, a competência para a instrução dos 
processos de Contra-Ordenação, instruídos de acordo com o Decreto-Lei n.º 433/82 de 27 de Outubro, com a redacção 
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 244/95 de 14 de Setembro, designadamente com base no disposto no art.º 54º do 
Decreto-Lei n.º 445/91 de 20 de Novembro, no art.º 58º, do Decreto-Lei n.º 448/91 de 29 de Novembro e no art.º 29º da 
Lei 42/98 de 6 de Agosto. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir do dia 4 de Setembro de 2000. 
 

Odivelas, 2000 Setembro 04 
 

O Vogal 
 

(a) Fernando Ferreira 
 
 
 

DESPACHO 
 

De acordo com o despacho de Delegação de competências do Senhor Presidente da Comissão Instaladora do Município 
de Odivelas, de 03 de Janeiro de 2000, exarado no uso das competências previstas no artigo 5º n.º 2 e 3 da Lei 48/99, de 
16 de Junho, subdelego na licenciada João Pedro Ramos de Ribeiro Patrocínio, a competência para a instrução dos 
processos de Contra-Ordenação, instruídos de acordo com o Decreto-Lei n.º 433/82 de 27 de Outubro, com a redacção 
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 244/95 de 14 de Setembro, designadamente com base no disposto no art.º 54º do 
Decreto-Lei n.º 445/91 de 20 de Novembro, no art.º 58º, do Decreto-Lei n.º 448/91 de 29 de Novembro e no art.º 29º da 
Lei 42/98 de 6 de Agosto. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir do dia 4 de Setembro de 2000. 
 

Odivelas, 2000 Setembro 04 
 

O Vogal 
 

(a) Fernando Ferreira 
 


