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COMISSÃO INSTALADORA 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

2ª Reunião Ordinária, 
realizada em 23 de Janeiro de 2001 

 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ACTA 
 

 
 

Acta da 1ª Reunião Ordinária da Comissão Instaladora 
do Município de Odivelas realizada em 9 de Janeiro de 
2001, com alteração à respectiva minuta no que 
concerne ao ponto 5º - “Protocolo de Cedência em 
Direito de Superfície a Celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Comissão de Reformados, Pensionistas e 
Idosos da Póvoa de Santo Adrião / Apoio a Conceder à 
mesma Comissão”, onde se lê “(...) informação 
593/DP/2000, de 09.11.00,(...)” deverá passar a constar: 
“(...) informação 1/DJPM/HB, de 09.01.01 (...)” 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA 
 

 
 

PROPOSTA DE PARECER SOBRE O PROJECTO DE LEI 
332/VIII (ELEVAÇÃO DE RAMADA À CATEGORIA DE VILA) 
DA INICIATIVA DO GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO 

COMUNISTA PORTUGUÊS DA ASSEMBLEIA 
DA REPÚBLICA 

 
“Considerando que: 
 
A. Foi presente à Assembleia da República um 

Projecto de Lei que visa elevar à categoria de Vila a 
povoação da Ramada, sede da freguesia com o 
mesmo nome, no nosso Concelho; 

 
B. Nos termos do disposto no artº 3º, alínea d) da Lei 

11/82, de 2 de Junho, cabe à Câmara Municipal dar 
Parecer sobre este género de iniciativas legislativas; 

 
C. Nos termos do disposto no artº 4º, nº 1, alínea a) da 

Lei 48/99, de 16 de Junho, compete à Comissão 

Instaladora exercer as competências que por lei 
cabem às Câmaras Municipais; 

 
D. A Assembleia da República, através da 

Subcomissão para a Criação de Novos Municípios, 
Freguesias, Vilas e Cidades, da Comissão de 
Administração e Ordenamento do Território, Poder 
Local e Ambiente, solicitou à Comissão Instaladora 
que emitisse Parecer sobre a identificada iniciativa 
legislativa. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
1. Que a Comissão Instaladora do Município de 

Odivelas emita Parecer favorável à elevação da 
povoação de Ramada à categoria de Vila. 

 
O Presidente da Comissão Instaladora 

 
(a) Manuel Varges 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉCTRICA EM BAIXA TENSÃO NA ÁREA 

DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

 
Proposto não aprovar o contrato de concessão de 
energia eléctrica em baixa tensão, apresentada pela EDP 
- Distribuição, constante do anexo à informação 
1/DJPM/JRP, de 22.01.01, com despacho e proposta 
verbal do Senhor Presidente, de manter e confirmar a 
deliberação tomada na 21ª Reunião da Comissão 
Instaladora do ano 2000, (ver Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões, n.º 16 de 2000, página 613) sobre esta 
matéria. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2001 DA ODIVELGEST E.M. 
 

 
Proposto aprovar os documentos previsionais para o ano 
2001 da Odivelgest, Gestão de Equipamentos, E.M., 
(alínea c) do artº 16º da Lei 58/98, de 18.08) 
apresentados em anexo ao ofício com o registo de 
entrada na Comissão Instaladora 3721, de 18.01.2001. 
(Ver documentos incluídos em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 
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PLANO DE FORMAÇÃO 2001 
 

 
Proposta para aprovar o Plano de Formação 2001 anexo 
à informação 18/SFCS/01, de 18.01.2001. 

 
“... Introdução 

 
ncarar a FORMAÇÃO enquanto elemento 
estruturante de produção de qualificações é assumi-

la como dimensão fundamental da organização. 
Podemos mesmo afirmar que ela se assume como um 
dos VÉRTICES FUNDAMENTAIS do funcionamento 
da estrutura laboral. 

 
O processo de produção de qualificações está 
directamente associado às necessidades de trabalho e 
será tanto mais eficaz quanto melhor conseguir 
responder às necessidades da organização a dois 
tempos: 
 
✓  adequação entre a oferta da formação e a procura 

por parte dos indivíduos e 
✓  a antecipação das necessidades de formação, 

intimamente dependente da capacidade de 
diagnóstico “ex-ante”. 

 
Convém então esclarecer, primeiramente, o que se 
entende pelo conceito de formação profissional. 
Podemos então dizer que é o conjunto de todas as 
actividades que têm como objectivo a aquisição de 
conhecimentos, capacidades práticas, atitudes e formas 
de comportamento exigidas para o exercício das funções 
próprias de uma profissão. Hoje em dia, entende-se a 
formação não só como a transição necessária entre a 
habilitação escolar e a inserção profissional, como 
também, como um contributo para a aquisição de 
qualificações polivalentes e que permitem constituir 
uma reserva de competências estratégicas. 
 
Deste modo, podemos inferir que o levantamento e a 
análise das necessidades de formação constituem um 
momento indispensável para que se possa proceder à 
elaboração de um plano de formação e ir de encontro a 
dois grandes objectivos: 
 
✓  fazer coincidir as formações com aquilo que é 

desejado e/ou esperado pelos funcionários, agentes 
e colaboradores da CIMO e, 

✓  racionalizar a própria formação através de 
objectivos mais abrangentes, ou seja, reforçar a 
necessidade de articulação entre a actividade 
formativa e as actividades profissionais 
desenvolvidas. 

 
Do Levantamento das Necessidades de Formação (LNF) 
levado a cabo pelo DRH/DMOF/SFCS e, após a sua 

análise, constatamos que houve o empenhamento 
necessário por parte de cada um dos departamentos em 
tentar atingir os objectivos acima referenciados. 
 
Contudo, é também manifesto que, por vezes, se 
encontram situações de “pedidos” de formação não 
adequados à realidade laboral. No entanto, e apesar de 
todos os pedidos terem sido contemplados, solicitamos 
que numa próxima ocasião sejam tidos em atenção os 
verdadeiros objectivos da função formação e dos 
benefícios que dela podem advir – caso coincida com 
uma verdadeira necessidade formativa do trabalhador 
em relação às tarefas desempenhadas e, encarar  a 
formação não só como um escape, mas sim como um 
investimento produtivo, integrado na estratégia geral da 
CIMO. 
 
Só assim o Plano de Formação poderá traduzir 
operacional e orçamentalmente as opções de gestão 
sobre os meios que estarão afectos a um dado período 
de tempo, ao desenvolvimento da competência colectiva 
de todo o grupo organizacional. 
 
A partir do LNF e das diferentes necessidades 
encontradas, foi possível construir um Plano de 
Formação Interna, no qual estarão contempladas as 
áreas e cursos que mais solicitações tiveram. No 
entanto, e tal como já foi expresso estão contempladas 
todas as necessidades e, por haver algumas áreas muito 
específicas e com pouco número de solicitações, não 
justificativas da elaboração de cursos internamente, 
optou-se por recorrer à formação externa. 
 
Assim sendo, temos um Plano de Formação dividido em 
cinco grandes áreas temáticas: 
 
◆ Comportamental; 
◆ Informática; 
◆ Jurídica; 
◆ Modernização e Qualidade e 
◆ Organização e Gestão. 
 
Até agora estão previstas 98 acções de formação, 
perfazendo um total de 2.214 horas. Contudo, devemos 
salientar que ainda não estão definidos quantos serão os 
cursos de “Socorrismo”, “Euro” e “Noções Gerais de 
Higiene e Segurança”. Isto, porque o primeiro está 
dependente da entidade formadora – o INEM (Instituto 
Nacional de Emergência Médica) – e os outros serem 
cursos que têm como população alvo todos os 
funcionários e agentes da CIMO e, ainda não estarem 
constituídas as turmas. 
 
Pensamos, no entanto, que até ao final do ano 
conseguiremos realizar 115 acções, aproximando-nos 
das 2.500 horas de formação. 
 

E 
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Para ministrar os cursos nas instalações da CIMO, 
recorreu-se ao auxílio de formadores externos, de 
reconhecido valor na sua área de formação, 
nomeadamente àqueles que costumam ministrar acções 
na Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e 
Vale do Tejo, Instituto Nacional de Administração, 
entre outros organismos públicos. Recorremos ainda a 
formadores internos, no que respeita aos cursos de 
“Direito do Consumo” e “Noções Gerais de Higiene e 
Segurança no Trabalho”. 

Com este primeiro Plano, é intenção do DRH, fazer da 
CIMO uma entidade acreditada para ministrar 
formação, e concorrer a fundos comunitários, de modo a 
optimizar a função formação, do ponto de vista 
pedagógico e orçamental. 
 
Apresentamos agora um “quadro-resumo” dos cursos a 
serem ministrados no ano 2001. 
 

 
 

ÁREAS CURSOS ACÇÕES 
Comportamental Atendimento de Público e a Imagem da Organização 3 
 Atendimento Telefónico e a Imagem da Organização 2 
 Chefias Administrativas – Eficácia Pessoal 1 
 Direcção e Liderança 1 
 Gestão de Conflitos e Negociação 1 
 Gestão do Relacionamento Interpessoal 2 
 Gestão do Tempo e do Stress Organizacional 1 
 Técnicas de Avaliação de Desempenho na AP 1 
 Técnicas de Comunicação em Público 2 
Informática Word – Iniciação 4 
 Word – Avançado 6 
 Excel – Iniciação 5 
 Excel – Avançado 5 
 Access – Iniciação 2 
 Internet 10 
 Autocad 2000 – Iniciação 4 
 Autocad 2000 - Avançado 4 
Jurídica Código do Procedimento Administrativo 9 

Contencioso Administrativo 1 
Direito do Consumo 1 
Novo Reg. Jur. de Aq. Bens e Serv. – DL 197/99, de 8 de Junho 4 
Novo Reg. Jur. de Emp.as de Obras Públicas – DL 59/99, de 2 de Março 3 
O concurso de Pessoal na AP 1 
Reg. Jur. de Férias, Faltas e Licenças 1 

Modernização e 
Organização 

Elaboração de Textos Profissionais 4 
Ética e Deontologia do Serviço Público 1 
Protocolo Autárquico 1 
Secretariado – Iniciação 3 
Arquivo – Iniciação 3 
Arquivo – Avançado 2 

Organização e 
Gestão 

Concepção e Gestão de Projectos 1 
Estruturação e Elaboração de Planos e Relatórios de Actividades 3 
Euro * 
Gestão do Património 1 
QCA III 2 
POCAL 1 
Sistema de Controlo Interno na AP 1 

Técnica Noções Gerais de Higiene e Segurança no Trabalho * 
 Socorrismo ** 

 
* -  N.º a definir em momento posterior, visto abrangerem a totalidade dos funcionários e agentes da CIMO; 
** - N.º a definir em momento posterior, pois aguarda-se informação do INEM – entidade formadora.(...)”  
 
(Aprovado por Unanimidade) 
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REGULAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, 
HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO 

 

 
Proposto aprovar o Regulamento Municipal de 
Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, anexo à 
informação 105/DRH, de 11.10.2000. 

 
 

“Preâmbulo 
 

A existência de condições de segurança, higiene e saúde 
no trabalho constitui o requisito essencial para que o 
trabalhador se sinta bem no seio da organização o que, 
necessariamente, se irá reflectir de forma positiva no 
seu desempenho profissional. 
 
Reconhecendo essa fundamental relevância, uma das 
prioridades de actuação deste Município tem sido, 
precisamente, a de proporcionar a todos os seus 
colaboradores condições de trabalho que garantam a sua 
realização pessoal e profissional. 
 
No cumprimento desse propósito, constituiu desde logo 
preocupação da Comissão Instaladora criar um serviço 
de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, próprio. 
 
Igualmente importante no desenvolvimento da 
actividade que tem sido levada a cabo neste âmbito, é a 
aprovação de um Regulamento Municipal de Segurança, 
Higiene e Saúde no Trabalho, que adapte a legislação 
existente (Dec. Lei n.º 441/91, de 14 de Novembro, com 
as alterações previstas no Dec. Lei n.º 133/99, de 21 de 
Abril, Dec. Lei n.º 26/94, de 1 de Fevereiro, alterado 
pela Lei n.º 7/95, de 27 de Março, Lei n.º 118/99, de 11 
de Agosto e Decreto-Lei n.º 109/00, de 30 de Junho e 
Decreto-Lei n.º 488/99, de 17 de Novembro) à realidade 
concreta do nosso Município. 
 
Nestes termos, e tendo em consideração a competência 
prevista no artigo 4º da Lei n.º 48/99, de 16 de Junho e 
ouvidas que foram a Comissão de Segurança e Saúde no 
Trabalho e Organizações Sindicais, é aprovado o 
presente REGULAMENTO M UNICIPAL DE SEGURANÇA ,  
HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO , que tem como 
principais objectivos: 
 
1) Proporcionar condições de trabalho que permitam 

garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores; 
 
2) Definir uma política de prevenção de riscos 

profissionais por forma a diminuir os acidentes de 
trabalho e as doenças profissionais; 

 
3) Promover a participação dos trabalhadores e suas 

estruturas representativas na definição das políticas 

de prevenção, segurança, higiene e saúde no 
trabalho; 

 
4) Prevenir situações de inaptidão, inadaptação, 

marginalização e discriminação profissional, 
resistência à mudança ou outra conflitualidade no 
trabalho, que revelem, como causa próxima, a 
perda da aptidão física e equilíbrio psicossocial, 
provocada pelas condições em que o trabalho é 
prestado; 

 
5) Contribuir para a realização profissional e 

qualidade de vida dos trabalhadores, tendo em vista 
o aumento da produtividade e eficácia dos serviços 
municipais. 

 
 

CAPÍTULO I 
 

Disposições Gerais 
 

Artigo 1.º 
Âmbito 

 
O Regulamento Municipal de Segurança, Higiene e 
Saúde no Trabalho, adiante designado por 
(R.M.S.H.S.T), define as normas relativas à segurança, 
higiene e saúde, aplicáveis a todos os trabalhadores do 
Município, independentemente do tipo de vínculo 
laboral e quaisquer que sejam as instalações e locais de 
trabalho  onde exerçam a sua actividade. 

 
 

Artigo 2.º 
Objectivo 

 
O RMSHST, tem como objectivo promover a 
segurança, higiene e saúde nos locais de trabalho, 
assegurar a integridade física e psíquica dos 
trabalhadores, assim como a prevenção dos riscos 
profissionais, por forma a diminuir os acidentes de 
trabalho e doenças profissionais. 

 
 

Artigo 3.º 
Documentos Específicos 

 
1- Farão parte integrante deste regulamento os seguintes 
documentos específicos, a elaborar no prazo de seis 
meses: 
 
a) Manual de Segurança (DRH); 
b) Manual de Estaleiro (DRH); 
c) Plano global de segurança e saúde(DRH); 
d) Regulamento de fardamentos e equipamentos de 

protecção individual (DRH/DTO). 
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2- Deverão, ainda, fazer parte deste regulamento, todas 
as normas internas aprovadas, bem como os diplomas 
legais no âmbito da Segurança, Higiene e Saúde no 
trabalho, aplicáveis à Administração Local. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

Direitos, Deveres e Garantias das Partes 
 

Artigo 4.º 
Deveres do Município 

 
O Município obriga-se a: 
 
1- Respeitar e fazer cumprir a legislação em vigor bem 
como o presente regulamento. 
 
2- Proporcionar aos trabalhadores condições de 
segurança, higiene e saúde em todos os aspectos 
relacionados com o trabalho, tendo em consideração os 
seguintes princípios de prevenção: 
 
a) Proceder, na concepção das instalações dos locais e 

processos de trabalho, à identificação dos riscos 
previsíveis, combatendo-os na origem, anulando-os 
ou limitando os seus efeitos, por forma a garantir 
um nível eficaz de protecção; 

b) Ter em conta, aquando da aquisição de máquinas e 
equipamentos, os ergonomicamente mais 
adequados e de menor risco para a saúde do 
utilizador. 

c) Integrar no conjunto das actividades do Município e 
a todos os níveis, a avaliação dos riscos para a 
segurança e saúde dos trabalhadores, com a 
adopção de convenientes medidas de prevenção; 

d) Assegurar que as exposições aos agentes químicos, 
físicos e biológicos nos locais de trabalho não 
constituam risco para a saúde dos trabalhadores; 

e) Planificar a prevenção num sistema coerente que 
tenha em consideração a componente técnica, a 
organização do trabalho, as relações sociais e os 
factores materiais inerentes ao trabalho; 

f) Ter em conta na organização dos meios não só os 
trabalhadores, como também, terceiros susceptíveis 
de serem abrangidos pelos riscos, aquando da 
realização de trabalhos, quer nas instalações, quer 
no exterior; 

g) Dar prioridade à protecção colectiva em relação às 
medidas de protecção individual; 

h) Organizar o trabalho procurando, designadamente, 
eliminar os efeitos nocivos do trabalho monótono e 
do trabalho cadenciado sobre a saúde dos 
trabalhadores; 

i) Assegurar a vigilância adequada da saúde dos 
trabalhadores em função dos riscos a que se 
encontram expostos, no local de trabalho; 

j) Estabelecer, em matéria de primeiros socorros, de 
combate a incêndios e de evacuação de 
trabalhadores, as medidas que devem ser adoptadas 
e a identificação dos trabalhadores responsáveis 
pela sua aplicação, bem como assegurar os 
contactos necessários com as entidades exteriores 
competentes para realizar aquelas operações e as de 
emergência médica; 

k) Permitir unicamente a trabalhadores com aptidão e 
formação adequada, e apenas quando e durante o 
tempo necessário, o acesso a zonas de risco grave, 
até chegada das entidades competentes; 

l) Adoptar medidas e dar instruções que permitam aos 
trabalhadores, em caso de risco grave e iminente 
que não possa ser evitado, cessar a sua actividade 
ou afastar-se imediatamente do local, sem que 
possam retomar a actividade enquanto persistir esse 
perigo, salvo em casos excepcionais e desde que 
assegurada a protecção adequada; 

m) Substituir os elementos perigosos por outros que 
não ponham em risco a segurança e saúde dos 
trabalhadores; 

n) Dar instruções aos trabalhadores quanto à forma de 
actuação, em caso de emergência; 

o) Ter em consideração se os trabalhadores têm 
conhecimentos e aptidões em matéria de segurança 
e saúde no trabalho que lhes permitam exercer com 
segurança as tarefas para que foram incumbidos; 

p) Promover e dinamizar a formação e informação dos 
trabalhadores e chefias no âmbito da segurança, 
higiene e saúde no trabalho; 

q) Promover a consulta dos representantes dos 
trabalhadores ou, na sua falta, dos próprios 
trabalhadores nas matérias a que se refere o artigo 
9.º do Decreto-Lei n.º 441/91, de 14/11, na 
redacção do Decreto-Lei n.º 133/99, de 21/04; 

r) Assegurar a manutenção das instalações, máquinas, 
materiais, ferramentas e utensílios de trabalho nas 
devidas condições de segurança; 

s) Fornecer aos trabalhadores o equipamento de 
protecção individual e os fardamentos necessários e 
adequados ao exercício das suas funções. 

 
 

Artigo 5.º 
Direitos dos Trabalhadores 

 
Os trabalhadores têm direito: 
 
a) À prestação de trabalho em condições de 

Segurança, Higiene e protecção da Saúde; 
b) A receber formação e informação adequadas sobre 

higiene, segurança e saúde, tendo em conta as 
respectivas funções e posto de trabalho; 

c) A apresentar propostas, susceptíveis de minimizar 
qualquer risco profissional; 
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d) A suspender a execução do trabalho em caso de 
perigo iminente e grave para a sua vida ou de 
terceiros, devendo informar imediatamente a 
hierarquia e os serviços internos de higiene, 
segurança e saúde. 

e) A realizar, gratuitamente, exames de saúde no 
âmbito da medicina e enfermagem do trabalho; 

f) À consulta do respectivo processo clínico, podendo 
solicitar cópia nos termos do Código de 
Procedimento Administrativo; 

g) À cópia da sua ficha clínica, a seu pedido, quando 
deixar de exercer funções no Município; 

h) A eleger e a poderem ser eleitos representantes dos 
trabalhadores para a Comissão de Segurança e 
Saúde no Trabalho. 

 
 

Artigo 6.º 
Deveres dos Trabalhadores 

Constituem deveres dos trabalhadores: 
 

a) Cumprir o disposto no presente regulamento e na 
restante legislação existente no âmbito da 
segurança, higiene e saúde no trabalho; 

b) Zelar pela sua segurança e saúde, bem como pela 
segurança e saúde das outras pessoas que possam 
ser afectadas pelas suas acções ou omissões no 
trabalho; 

c) Utilizar correctamente, e segundo as instruções 
transmitidas pelo município, máquinas, aparelhos, 
instrumentos, substâncias perigosas e outros 
equipamentos e meios postos à sua disposição, 
designadamente os equipamentos de protecção 
colectiva e individual, bem como cumprir os 
procedimentos de trabalho estabelecidos; 

d) Cooperar, com o município para a melhoria do 
sistema de segurança, higiene e saúde no trabalho; 

e) Comunicar imediatamente ao superior hierárquico 
ou, não sendo possível, aos responsáveis da 
segurança, higiene e saúde, as avarias e deficiências 
detectadas que se lhe afigurem susceptíveis de 
originar perigo grave e iminente, assim como 
qualquer defeito verificado nos sistemas de 
protecção; 

f) Adoptar, em caso de perigo grave e não sendo 
possível estabelecer contacto imediato com o 
superior hierárquico ou com os trabalhadores que 
desempenham funções específicas nos domínios da 
segurança, higiene e saúde no local de trabalho, as 
medidas e instruções estabelecidas para tal 
situação; 

g) Tomar conhecimento da informação e participar na 
formação, proporcionadas pelo município, sobre 
higiene, segurança e saúde no trabalho; 

h) Comparecer aos exames médicos e realizar os testes 
que visem garantir a segurança e saúde no trabalho; 

i) Prestar informações que permitam avaliar, no 
momento da admissão, a sua aptidão física e 
psíquica para o exercício das funções 
correspondentes à respectiva categoria profissional, 
bem como sobre factos ou circunstâncias que visem 
garantir a segurança e saúde dos trabalhadores, 
sendo reservada ao médico do trabalho a utilização 
da informação de natureza médica. 

 
 

CAPITULO III 
 

Representação dos Trabalhadores 
 

Artigo 7º 
Representantes dos Trabalhadores 

 
1- Para efeitos do presente regulamento, considera-se 
representante dos trabalhadores a pessoa eleita, nos 
termos da lei, para exercer funções de representação dos 
trabalhadores nos domínios da segurança e saúde no 
trabalho;  
 
2- Os representantes dos trabalhadores para a segurança, 
higiene e saúde no trabalho, são eleitos pelos 
trabalhadores por voto directo e secreto, segundo o 
princípio da representação, aplicando-se o método de 
Hondt. 
 
3- Podem eleger e ser eleitos trabalhadores vinculados 
por nomeação ou por contrato administrativo de 
provimento. 
 
4- O número de representantes dos trabalhadores é 
definido de acordo com o número de trabalhadores ao 
serviço no Município à data da eleição, nos termos do 
n.º 4, do artigo 4º, do Dec. Lei n.º 488/99, de 17 de 
Novembro.  
 
5- Os representantes dos trabalhadores a que se referem 
os números anteriores dispõem, para o exercício das 
suas funções, de um crédito de cinco horas por mês. 
 
6- O exercício das funções dos representantes dos 
trabalhadores não implica a perda de quaisquer direitos 
ou regalias, inclusive o subsídio de refeição. 
 
7- A Comissão Instaladora do Município de Odivelas 
garante aos representantes dos trabalhadores, formação 
suficiente e adequada no domínio da segurança e saúde 
no trabalho, bem como a sua actualização, quando 
necessária. 
 
8- O mandato dos representantes dos trabalhadores é de 
três anos. 
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9- A substituição dos representantes só é admitida no 
caso de renúncia ou impedimento definitivo, cabendo a 
mesma, aos candidatos efectivos e suplentes pela ordem 
indicada na respectiva lista. 

 
 

Artigo 8º 
Processo de Eleição 

 
1- A convocatória da eleição pode resultar da iniciativa 
do respectivo empregador ou ser precedida de 
solicitação subscrita por organização sindical que 
represente os trabalhadores, ou por, pelo menos, 20% 
dos trabalhadores, devendo a eleição, quando solicitada, 
realizar-se no prazo de 45 dias, nos termos do n.º 1, do 
art.º 5º, do Dec. Lei n.º 488/99, de 17 de Novembro. 
 
2- O processo de eleição dos representantes dos 
trabalhadores da Comissão Instaladora, será definido, 
por despacho do Sr. Presidente, ouvidas as organizações 
representativas dos trabalhadores, caso existam, nos 
termos do n.º 2, do art.º 5º, do Dec. Lei n.º 488/99, de 
17 de Novembro, devendo nele constar: 
 
a) Data limite para apresentação das listas, devendo 

cada uma delas indicar um número de candidatos 
efectivos igual ao dos lugares elegíveis e igual 
número de candidatos suplentes; 

b) A data limite para indicação, pelos trabalhadores, 
dos membros da mesa ou mesas de voto, referindo 
expressamente que, na ausência dessa indicação, os 
mesmos serão designados pelo dirigente 
competente até quarenta e oito horas antes da 
realização do acto eleitoral; 

c) A designação de cinco elementos por cada mesa de 
voto, sendo três efectivos e dois suplentes; 

d) A data do acto eleitoral; 
e) O período e o local de funcionamento das mesas de 

voto; 
f) A data limite da comunicação dos resultados ao 

dirigente respectivo. 
 
3- Nas instalações municipais com um número superior 
a 20 trabalhadores deve existir uma mesa de voto. 
 
4- Nos casos não abrangidos pelo número anterior, a 
votação deve efectuar-se com recurso a mesa de voto 
itinerante. 
 
5- Os membros das mesas são dispensados do exercício 
dos seus deveres funcionais no dia em que houver 
eleições, sendo igualmente concedidas facilidades aos 
restantes trabalhadores, pelo período estritamente 
necessário para o exercício do direito de voto, sem 

perda de quaisquer direitos ou regalias, inclusive do 
subsídio de refeição. 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

Comissão de Segurança e Saúde 
no Trabalho 

 
Artigo 9º 

Composição 
 

1- A Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho, é um 
órgão de composição paritária, para consulta e 
cooperação regular e periódica em matéria de 
informação e formação dos trabalhadores, de prevenção 
dos riscos profissionais e promoção da saúde no 
trabalho. 
 
2- A Comissão de Segurança e Saúde é composta, no 
máximo, por quatro ou seis membros efectivos, 
consoante o número de trabalhadores seja igual ou 
inferior a 500 ou superior, e por igual número de 
suplentes, em representação paritária da Comissão 
Instaladora e dos trabalhadores. 
 
3- Cabe à Comissão Instaladora do Município de 
Odivelas a designação dos seus representantes, 
indicando entre eles, o coordenador da Comissão de 
Segurança e Saúde. 
 
4- Os representantes dos trabalhadores escolhem entre 
si, os dois ou três membros e respectivos suplentes a 
que têm direito. 
 
5- A Comissão de Segurança e Saúde, deve reunir, pelo 
menos, uma vez por trimestre e sempre que uma das 
partes o solicite ao respectivo coordenador, podendo nas 
suas reuniões participar, sem direito a voto, os 
elementos dos serviços de higiene e segurança no 
trabalho. 
 
6- A Comissão Instaladora do Município de Odivelas, 
deve garantir às Comissões de Segurança e Saúde as 
condições necessárias para o exercício das suas 
competências. 

 
 

Artigo 10º 
Atribuições e Competências 

 
1- Compete à Comissão de Segurança e Saúde no 
Trabalho: 
 
a) Obter informação relativa às condições de trabalho 

necessária para o exercício das suas funções; 
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b) Realizar visitas aos locais de trabalho para 
reconhecimento dos riscos para a segurança e saúde 
e avaliação das medidas de prevenção adoptadas; 

c) Propor iniciativas, no âmbito da prevenção dos 
riscos para a segurança e saúde no trabalho, visando 
a melhoria das condições de trabalho e a correcção 
de deficiências detectadas; 

d) Participar na elaboração, acompanhamento e 
avaliação dos programas de prevenção de riscos 
profissionais; 

e) Analisar os elementos disponíveis relativos aos 
acidentes de trabalho e doenças profissionais; 

f) Emitir parecer sobre a programação anual dos 
serviços de segurança, higiene e saúde. 

 
2 – As visitas aos locais de trabalho serão efectuadas, no 
mínimo, por um elemento da Comissão, o qual poderá 
solicitar o acompanhamento de um técnico de higiene e 
segurança. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

Serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 
 

Artigo 11º 
Organização 

 
1- A Comissão Instaladora do Município de Odivelas, 
garante a organização e o funcionamento dos serviços 
de segurança, higiene e saúde no trabalho, a qual 
abrange todos os trabalhadores. 
 
2- Compete ao Departamento de Recursos Humanos, 
através da Divisão de Higiene, Segurança e Acção 
Social, assegurar o serviço de saúde no trabalho. 
 
3- Os Técnicos de Higiene e Segurança no trabalho da 
CIMO encontram-se integrados  no Departamento de 
Recursos Humanos (Divisão de Higiene, Segurança e 
Acção Social) e no Departamento de Transportes e 
Oficinas. 

 
 

Artigo 12º 
Atribuições e Competências 

 
1- Os Serviços de Segurança e Higiene do Trabalho, 
tem as seguintes atribuições: 
 
a) Apoiar a Administração Municipal no desempenho 

dos seus deveres, previstos no artigo 4º, do presente 
regulamento; 

b) Emitir pareceres técnicos sobre projectos de 
construção e/ou alteração de instalações, assim 
como relativos às medidas de prevenção de 
equipamentos e métodos de trabalho; 

c) Identificar e avaliar os riscos para a segurança e 
saúde dos trabalhadores e controlar periodicamente 
os riscos resultantes da exposição a agentes 
químicos, físicos e biológicos; 

d) Elaborar a proposta de plano de actividades de 
segurança e higiene do trabalho e o programa de 
prevenção de riscos profissionais; 

e) Identificar e avaliar os riscos profissionais; 
f) Informar e formar os trabalhadores sobre os riscos 

para a segurança, higiene e saúde, bem como sobre 
as medidas de protecção e de prevenção; 

g) Estudar os locais e postos de trabalho do ponto de 
vista Físico, Químico, Biológico e Psicossocial; 

h) Organizar os meios destinados à prevenção, 
propondo medidas de protecção colectiva e 
individual e coordenando as medidas a adoptar, em 
caso de perigo grave e iminente; 

i) Propor a implementação de meios de combate a 
incêndio; 

j) Propor a implementação de sinalização de 
segurança; 

k) Recolher, organizar e analisar os elementos 
estatísticos relativos aos acidentes de trabalho e 
doenças profissionais; 

l) Coordenar as inspecções internas de segurança 
sobre o grau de controlo dos riscos e sobre a 
observância das normas e medidas de prevenção 
nos locais de trabalho; 

m) Articular a sua acção com o Serviço de Saúde no 
Trabalho. 

 
2- O Serviço de Saúde no trabalho, deverá ter as 
seguintes atribuições: 
 
a) Prover a vigilância da saúde, bem como a 

organização e manutenção dos registos clínicos de 
cada trabalhador, no quadro das normas legais em 
vigor; 

b) Informar e formar os trabalhadores sobre os riscos 
para a segurança e saúde, bem como sobre as 
medidas de protecção e de prevenção; 

c) Analisar os acidentes de trabalho e doenças 
profissionais; 

d) Recolher e organizar os elementos estatísticos 
relativos à saúde dos trabalhadores do Município; 

e) Elaborar a listagem das situações de baixa por 
doença, com referência à causa e número de dias de 
ausência ao trabalho; 

f) Elaborar a listagem das medidas, propostas ou 
recomendadas pelo serviço; 

g) Promover a realização dos exames médicos 
legalmente previstos; 

h) Garantir o sigilo profissional do processo clínico 
dos trabalhadores; 

i) Assegurar o preenchimento das fichas de aptidão 
face aos resultados dos exames de admissão, 
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periódicos e ocasionais, dando conhecimento 
superiormente; 

j) Articular a sua acção com os serviços de segurança 
e higiene. 

 
 

CAPÍTULO VI 
 

Disposições Finais 
 

Artigo 13º 
Conhecimento aos Funcionários 

 
Este regulamento é do conhecimento obrigatório de 
todos os trabalhadores do Município, devendo ser 
distribuído um exemplar a cada um e promovidas as 
adequadas medidas de divulgação. 

 
 

Artigo 14º 
Responsabilização 

 
O não cumprimento do presente regulamento, bem 
como das demais normas legais sobre Segurança, 
Higiene e Saúde no Trabalho, fará incorrer a Comissão 
Instaladora ou o trabalhador faltoso em 
responsabilidade, nos termos legalmente previstos. 

 
 

Artigo 15º 
Entrada em Vigor 

 
O presente regulamento entra em vigor 30 dias após a 
aprovação pelos órgãos competentes, podendo ser 
alterado pelos mesmos, sob proposta da Comissão de 
Segurança e Saúde no Trabalho.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACTIVIDADE SOCIOCULTURAL 
 

 
 

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
E A PARÓQUIA DA RAMADA 

 
INTRODUÇÃO 

 
O Município de Odivelas pauta a sua política cultural 
pelo apoio a todas as iniciativas que estimulem a fruição 
e a participação dos munícipes em novos desafios, que 
representem um valor acrescido à sua vivência social e 
cultural dentro do próprio concelho. 

O propósito da Paróquia da Ramada em adquirir um 
órgão de tubos, que possa ser utilizado ao serviço da 
população, designadamente através da realização de 
concertos e de outros protocolos de colaboração com 
instituições locais, enquadra-se nesses parâmetros. 
 
A Paróquia da Ramada solicitou ao Município de 
Odivelas a sua comparticipação para a consecução do 
objectivo de aquisição do órgão de tubos. 
 
O Município de Odivelas e a Paróquia da Ramada 
decidem firmar o presente protocolo de colaboração. 

 
 

PROTOCOLO 
 

Para uma adequada consecução das intenções acima 
expressas, é celebrado o presente protocolo, em que 
intervêm, 
 
Como primeiro outorgante, o Município de Odivelas, 
adiante designado por MO, representado pelo Presidente 
da Sua Comissão Instaladora, Dr. Manuel Porfírio 
Varges, 
 
Como segundo outorgante, a Paróquia da Ramada, 
adiante designada por PR e representada pelo seu 
Pároco, o Reverendo Padre Daniel Batalha Henriques, 
 
Que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 
 

Cláusula 1ª 
 

O MO apoiará as iniciativas da PR que visem facultar à 
população do concelho de Odivelas o acesso a concertos 
com a utilização do seu órgão de tubos. 

 
Cláusula 2ª 

 
O MO: 
 
a) Compromete-se a atribuir um subsídio de vinte por 

cento do custo total do referido órgão de tubos até 
ao limite de sete milhões e quinhentos mil escudos; 

 
b) O pagamento do subsídio será efectuado após 

apresentação pela PR de prova ou garantia de 
dispor de apoios particulares e institucionais que 
viabilizem a execução do projecto; 

 
c) Acompanhará com interesse todas as iniciativas da 

PR com vista à obtenção da verba necessária à 
aquisição do órgão; 
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d) Corrobora o interesse cultural deste projecto para os 
munícipes de Odivelas, autorizando a PR a divulgar 
o presente protocolo junto das instituições e 
entidades que entenda. 

 
 

Cláusula 3ª 
 

A PR: 
 
a) Vai desenvolver todos os esforços para a aquisição 

do órgão de tubos, procurando apoios institucionais 
e particulares que viabilizem o projecto; 

 
b) Compromete-se a pôr o referido órgão ao serviço 

da população do concelho de Odivelas, 
designadamente através da organização de 
concertos e outros eventos de interesse público, 
desde que devidamente autorizados pelo 
Patriarcado de Lisboa e respeitando as 
disponibilidades da Paróquia; 

 
c) Facilitará a celebração, com outras entidades, de 

protocolos que possibilitem a fruição do órgão pela 
comunidade local e concelhia, nomeadamente com 
entidades com quem o MO tenha parcerias nesta 
área. 

 
 
Pelo Município de Odivelas   Pela Paróquia da Ramada” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

E O REGIMENTO DE ENGENHARIA Nº 1 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
• O local no Regimento de Engenharia Nº 1 onde o 
Movimento das Forças Armadas instalou o Posto de 
Comando das operações que levaram a bom termo a 
Revolução de 25 Abril de 1974, ficou consagrado como 
um dos baluartes da Liberdade e da Democracia em 
Portugal; 
 
• O Regimento de Engenharia Nº 1 é, por este facto, 
uma referência a preservar na memória dos cidadãos, 
importa que a utilização do edifício do Posto de 
Comando seja dinamizada de modo a proporcionar a 
divulgação daquele espaço à população em geral e à 
juventude em particular; 
 
• O Município de Odivelas, atento que está aos 
legítimos anseios dos seus munícipes, tem vindo a 

desenvolver uma política cultural e patrimonial de apoio 
a iniciativas conducentes à conservação da nossa 
memória colectiva, designadamente dos que se 
relacionam com o Município. 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS , aqui representado 
pelo Presidente da Comissão Instaladora, Dr. Manuel 
Porfírio Varges, celebra com o REGIMENTO DE 
ENGENHARIA Nº 1 , aqui representado pelo seu 
Comandante, Sr. Coronel de Engenharia Fernando 
Manuel Paiva Monteiro, o presente Protocolo de 
Colaboração que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 
 

Cláusula 1ª 
(Objecto) 

 
O presente Protocolo destina-se a dinamizar a utilização 
do edifício no Regimento de Engenharia Nº 1 onde 
esteve instalado o Posto de Comando do 25 de Abril de 
1974, estabelecendo o modo e os meios com os quais o 
Município de Odivelas participará nesse projecto com 
vista a contribuir para a dignificação deste espaço 
histórico. 

 
 

Cláusula 2ª 
(Obrigações do Município de Odivelas) 

 
O Município de Odivelas compromete-se a intervir no 
edifício onde funcionou o Posto de Comando em 25 de 
Abril 1974, da seguinte forma: 
 
1. Na Sala do Posto de Comando 
 
Colaborando com o Regimento de Engenharia Nº 1 no 
tratamento museológico da Sala do Posto de Comando, 
de modo a dignificar e enriquecer o espólio existente, 
designadamente com eventuais contributos de 
protagonistas do 25 de Abril de 1974. 
 
2. Na Sala de Exposição Permanente 
 
Colaborando com o Regimento de Engenharia Nº 1 na 
concepção e montagem de  uma exposição permanente, 
com imagens dos acontecimentos do 25 de Abril de 
1974, particularmente os que ocorreram nesta Unidade. 
 
3. No Centro de Documentação 
 
Equipando um espaço com meios informáticos e 
documentais sobre a Revolução de 25 de Abril de1974, 
para apoio a trabalhos de pesquisa relacionados com 
aquela data histórica. 
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4. No Auditório 
 
Criando e equipando um espaço com as condições 
necessárias à projecção de filmes, realização de 
conferências e sessões de estudo relacionadas com o 25 
de Abril de 1974. 
 
5. Na Manutenção dos Equipamentos 
 
Garantindo o bom funcionamento dos equipamentos 
instalados pelo próprio Município de Odivelas no 
edifício onde esteve instalado o Posto de Comando. 
 
6. Nas Visitas de Estudo 
 
a) Planificando e calendarizando as visitas de estudo 

nomeadamente das escolas, associações e outras 
instituições do Concelho de Odivelas; 

b) Articulando a calendarização das visitas de estudo 
com as disponibilidades do Regimento de 
Engenharia Nº 1 e a necessária autorização 
superior, tendo em conta que o Regimento integrará 
o Roteiro Cultural de Visitas de Estudo ao 
Município a terem lugar no primeiro e terceiro 
domingos de cada mês e datas de particular 
significado para o Regimento de Engenharia Nº 1 e 
para o Município de Odivelas, em horário a fixar; 

c) Divulgando e dinamizando o núcleo museológico 
de forma a motivar as visitas da população, em 
particular as dos estudantes das escolas do 
Concelho de Odivelas; 

d) Elaborando um guião de visitas ao Posto de 
Comando que contemple outros pontos de especial 
interesse no Regimento de Engenharia Nº 1. 

 
 

Cláusula 3ª 
(Obrigações do Regimento de Engenharia Nº 1) 

 
Ao Regimento de Engenharia Nº 1 compete garantir as 
condições necessárias à intervenção do Município de 
Odivelas no Posto de Comando, da seguinte forma: 
 
 
1. No Edifício do Posto de Comando 
 
Realizando em colaboração com o Município de 
Odivelas as obras adequadas à adaptação do edifício do 
Posto de Comando, designadamente no que respeita à 
criação do Auditório e espaços adjacentes. 
 
2. No Auditório 
 
Disponibilizando o Auditório para a realização de 
iniciativas do Município de Odivelas mediante 
comunicação e autorização prévias, de acordo com o 
estipulado em 2.6. 

3. Nas Visitas de Estudo 
 
Viabilizando as visitas de estudo, devidamente 
calendarizadas e autorizadas, ao Edifício do Posto de 
Comando, em proveito da população em particular dos 
estudantes do Concelho de Odivelas. 
 
 

Pelo Município de Odivelas Pelo Regimento de Engenharia Um 
  

(Manuel Porfírio Varges, Dr.) (Fernando Manuel Paiva Monteiro, 
Coronel de Engª)”  

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JUNHO EM FESTA – MARCHAS POPULARES 
PROPOSTA DE NORMAS PARA A ORGANIZAÇÃO DAS 
MARCHAS POPULARES DE ODIVELAS E RESPECTIVO 

APOIO FINANCEIRO 
 

Proposta apresentando as Normas para a Organização 
das Marchas Populares de Odivelas, bem como os 
respectivos subsídios que nelas se prevêem, nos termos 
da informação dos serviços. 

 
 

“Normas para a organização das Marchas Populares 
de Odivelas 

 
 

Artigo 1º - Âmbito de aplicação 
 

O presente regulamento estipula as Normas para a 
organização/formação e apresentação das Marchas 
Populares de Odivelas, alusivas aos Santos Populares, a 
ter lugar no mês de Junho de cada ano integrado na 
iniciativa “Junho em Festa” organizado pela Divisão de 
Cultura e Património Cultural do Município de 
Odivelas. 

 
Artigo 2º - Competência organizativa 

 
a) O desfile e a exibição das Marchas Populares de 

Odivelas é da competência da Divisão de Cultura e 
Património Cultural do Departamento Sociocultural 
do Município de Odivelas. 

b) A coordenação de cada Marcha Popular é da 
responsabilidade exclusiva de cada  Junta de 
Freguesia do Concelho de Odivelas. 

c) Cada Freguesia é representada neste evento por 
uma só Marcha Popular, organizada ou pela própria 
Junta ou por Associações Culturais ou Desportivas, 
ou outras, da Freguesia correspondente. 

d) As Associações ou as Juntas de Freguesia, 
nomeadas nos termos da alínea anterior, estão 
vinculadas à organização e apresentação de cada 
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Marcha Popular e ao integral cumprimento das 
presentes normas. 

e) Ao Município de Odivelas caberá apoiar técnica e 
financeiramente as Juntas de Freguesia que se 
proponham integrar este evento. 

f) O Município atribuirá uma verba de 1.500.000$00 
(um milhão e quinhentos mil escudos) a cada Junta 
de Freguesia que será responsável pela sua gestão. 

g) O apoio financeiro a ser concedido destina-se ao 
pagamento de: 

 
•  Instrumentistas, ensaiador; 
•  Construção dos arcos; 
•  Trajes; 
•  Outros. 

 
Artigo 3º - Composição da  Marcha 

 
a) Cada Marcha Popular é constituída no mínimo por 

doze pares e no máximo por vinte pares de 
marchantes, dois aguadeiros e um cavalinho. 

b) O número de Arcos em cada marcha poderá ser no 
mínimo de seis e no máximo de dez, conforme o 
número de pares adoptado. 

c) Podem ser incorporados em cada marcha popular, 
para além dos elementos anunciados na alínea 
anterior, um par de crianças de idade igual ou 
inferior a oito anos, como mascotes, um(a) porta 
estandarte, um ou dois padrinhos, um ou dois 
ensaiadores e um par de marchantes suplente. 

d) É permitida a incorporação de animais nas Marchas 
Populares. 

e) A posição de cada marcha no desfile e exibição será 
estipulada pela ordem alfabética do nome da 
Freguesia. 

f) No entanto, a Marcha Popular que use na sua 
apresentação, da permissão estatuída na alínea d), 
fica obrigada a desfilar em ultimo lugar. 

 
Artigo 4º - Composição do cavalinho 

 
a) O Cavalinho deverá ser constituído pelo máximo de 

oito músicos com os instrumentos apropriados para 
o efeito. Exemplo: um clarinete, um saxofone alto, 
um trompete, um trombone, um contra baixo, um 
bombardino, um caixa e um bombo. 

b) Qualquer dos instrumentos indicados na alínea 
anterior poderá ser substituído por Pratos. 

 
Artigo 5º - Funções dos elementos das Marchas 

 
a) Compete aos marchantes a execução das 

marcações. 
b) O cavalinho e os mascotes, para além das suas 

funções específicas, também podem entrar nas 
marcações. 

c) Os aguadeiros têm como funções: 

 
• Colocar e retirar os adereços necessários à 

execução das marcações 
• Recolher todos os objectos ou peças do guarda-

roupa e desprender os arcos. 
 
d) Nenhum marchante poderá sair do local de exibição 

e do desfile enquanto estes durarem, (salvo caso de 
força maior). 

 
Artigo 6º - Temas das Marchas 

 
Compete às Juntas de Freguesia a escolha de um tema 
para a Marcha Popular da sua Freguesia o qual deverá 
traduzir as tradições e/ou vivências particulares dessa 
mesma localidade. 

 
Artigo 7º - Marcações, música e letras 

 
a) Cada Marcha Popular deve incluir duas marcações: 

acompanhadas por música e letra, alusivas à 
respectiva Freguesia, e a terceira, “A Grande 
Marcha de Odivelas 2001”: servirá para as entradas 
e saídas dos recintos de exibição. 

b) As entradas e saídas dos pontos de exibição serão 
efectuadas com a “Grande Marcha de Odivelas 
2001”. 

c) O Município de Odivelas através da Divisão de 
Cultura e Património Cultural facultará às entidades 
organizadoras a Grande Marcha de Odivelas 2001, 
com letra e música desdobrada pelos instrumentos 
utilizados pelo cavalinho. 

 
 
 

Artigo 8º - Figurinos 
 

O figurino a utilizar por cada Marcha deverá ser original 
e estar de acordo com o tema escolhido, sendo a sua 
concepção e execução da responsabilidade de cada 
Junta de Freguesia. 

 
Artigo 9º - Arcos 

 
a) A concepção e execução dos arcos é da 

responsabilidade de cada Junta de Freguesia. 
b) A decoração dos arcos deve incluir, pelo menos, 

um dos seguintes elementos tradicionais: festão, 
balão, cravo, manjerico ou coração. 

c) A deslocação dos arcos, no desfile e exibições, terá 
de ser feita manualmente. 

d) O primeiro arco deverá conter o brasão da 
respectiva Freguesia. 

e) O logotipo do Município de Odivelas deverá estar 
representado no último arco. 
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Artigo 10 - Iluminação 
 

Cada Marcha deverá utilizar balões com iluminação. 
 

Artigo 11º - Publicidade 
 

É proibida a utilização de qualquer tipo ou forma de 
publicidade ou referência comercial, explícita ou 
implícita. 

 
Artigo 12º - Local e data de apresentação 

 
a) Cada Marcha deverá apresentar-se para o desfile no 

Centro Comercial Oceano, em Odivelas, no dia 23 
de Junho (Sábado), pelas 20.00H. 

b) A elaboração e decoração do percurso para o 
desfile, a sinalização dos pontos luz e a preparação 
do local para a exibição final é da responsabilidade 
da Divisão de Cultura e Património Cultural do 
Município de Odivelas. 

c) Mapa do percurso e localização dos pontos luz, 
referido na alínea anterior, será entregue a cada 
Junta de Freguesia participante até ao dia 28 de 
Fevereiro de 2001. 

 
Artigo 13º - Desfile e Exibição 

 
a) Durante o desfile haverá dois pontos luz para uma 

exibição, em cada, que não poderá exceder os 5 
minutos. 

b) O desfile terminará no Largo D. Dinis com a 
exibição integral. 

c) A exibição referida na alínea anterior deverá ter 
entre 7 a 10 minutos de duração. 

d) No local da exibição final, assim como nos pontos 
luz, todas as Marchas devem respeitar as normas de 
entrada e saída que serão estabelecidas pela Divisão 
de Cultura e Património Cultural e fornecidas 
atempadamente. 

 
Artigo 14º - Cláusula de salvaguarda 

 
a) Cada Marcha só poderá apresentar-se publicamente 

após a exibição no Largo D. Dinis, dia 23 de Junho 
de 2001. 

b) Exceptua-se da alínea anterior a tradicional volta à 
Freguesia e ensaio geral. 

 
Artigo 15º 

 
Circunstâncias omissas neste regulamento serão 
resolvidas, caso a caso pelo Município de Odivelas, 
Departamento Sociocultural, Divisão de Cultura e 
Património Cultural. 

 
 
 

Artigo 16º - Informação logística 
 

Comissão Instaladora do Município de Odivelas 
Divisão da Cultura e Património Cultural 
Rua José Gomes Monteiro, 3D loja B  
2675-395 Odivelas 
Telefone – 21 9346100 
Fax – 21 9346198 
e-mail: cultura@mun-odivelas.pt 
 
Município de Odivelas 
Divisão de Cultura e Património Cultural 
 
Odivelas, 19 de Janeiro de 2001” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 
E COMPARTICIPAÇÕES 

 

 
 

OBRA DA IMACULADA CONCEIÇÃO 
E SANTO ANTÓNIO 

 
Proposto ceder à Obra da Imaculada Conceição e Santo 
António, o seguinte material desportivo: 2 balizas e 
respectivas redes; 50 pares de meias; 50 calções e 50 t-
shirts, no valor aproximado de 250.000$00 (duzentos e 
cinquenta mil escudos), nos termos da informação dos 
serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

PROGRAMA “VIVER O TEATRO” 
(ANO LECTIVO 2000/2001) 

 
Proposto atribuir, no âmbito do Programa “VIVER O 
TEATRO”, os subsídios às Escolas abaixo identificadas, 
no valor total de 2.665.000$00 (dois milhões, seiscentos 
e sessenta e cinco mil escudos), nos termos da 
informação dos serviços. 
 
 

ESCOLA VALOR 

- Escola E.B. 2 3 dos Castanheiros 215.000$00 

- Escola Secundária de Caneças 325.000$00 

- Escola E.B. 1 N.º 8 de Odivelas  180.000$00 

- Escola Secundária Braamcamp Freire 200.000$00 

- Escola Secundária da Ramada 350.000$00 
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ESCOLA VALOR 

- Escola E.B. 2 3 da Póvoa de Santo 

Adrião 

 

280.000$00 

- Escola E.B. 2 3 da Ramada 300.000$00 

- Escola E.B. 2 3 dos Pombais 290.000$00 

- Escola E.B. 1 N.º 6 de Odivelas 260.000$00 

- Escola E.B. 2 3 Isabel de Portugal 265.000$00 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA D. DINIS 
CURSO INTERNACIONAL DE GUITARRAS 

 
Tendo em conta o protocolo assinado entre o Município 
de Odivelas e o Conservatório de Música D. Dinis, 
nomeadamente, ponto 2, alínea a) e d), proposto atribuir 
ao Conservatório de Música D. Dinis, um subsídio no 
valor de 366.000$00 (trezentos e sessenta e seis mil 
escudos) e ainda proceder, no âmbito do Curso 
Internacional de Guitarras, ao alojamento dos 
Professores e Alunos deslocados na Quinta das Águas 
Férreas e à organização e custeio do jantar final do 
curso, nos termos da informação dos serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO 
E EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA 

 
Proposto atribuir, no âmbito do PADEFE – Programa de 
Apoio ao Desporto e Educação Física na Escola, às 
Escolas abaixo identificadas, os subsídios no valor 
global de 2.850.000$00 (dois milhões, oitocentos e 
cinquenta mil escudos), nos termos da informação dos 
serviços. 

 
P.A.D.E.F.E. – 2000/2001 

 
QUADRO DE APOIO FINANCEIRO 

 
Estabelecimento de 

Ensino 
Valor 

Esc. Básica 2, 3 
António Gedeão 

390.000$00 (trezentos e noventa mil 
escudos) 

Esc. Básica 2, 3 
Avelar Brotero 

70.000$00 (setenta mil escudos) 

Esc. Básica 2, 3 
dos Castanheiros 

310.000$00 (trezentos e dez mil 
escudos) 

Esc. Básica 2, 3 
Isabel de Portugal 

170.000$00 (cento e setenta mil 
escudos) 

Esc. Básica 2, 3 
da Pontinha 

180.000$00 (cento e oitenta mil escudos) 

Esc. Básica 2, 3 
Póvoa Sto Adrião 

190.000$00 (cento e noventa mil 
escudos) 

Esc. Básica 2, 3 
da Ramada 

190.000$00 (cento e noventa mil 
escudos) 

Esc. Secundaria 
Brancamp Freire 

170.000$00 (cento e setenta mil 
escudos) 

Esc. Secundária 
Caneças 

260.000$00 (duzentos e sessenta mil 
escudos) 

Esc. Secundária 
Odivelas 

390.000$00 (trezentos e noventa mil 
escudos) 

Esc. Secundária 
Pedro 
Alexandrino 

290.000$00 (duzentos e noventa mil 
escudos) 

Esc. Secundária 
Póvoa de Sto 
Adrião 

150.000$00 (cento e cinquenta mil 
escudos) 

Escola Prof. 
Agrícola D. Dinis 

90.000$00 (noventa mil escudos) 

Total 
2.850.000$00 (dois milhões, oitocentos e 
cinquenta mil escudos) 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PER-FAMÍLIAS – REABILITAÇÃO 
PROCESSO DE MARIA ANTÓNIA SEIXAS 

 
Proposto atribuir a comparticipação de 700.200$00 
(setecentos mil e duzentos escudos), com base no valor 
estipulado pela Portaria n.º 1032/2000 de 27 de 
Outubro, para a tipologia T0 correspondente à 
comparticipação do Município no Programa PER 
Famílias – Reabilitação, ao agregado familiar de Maria 
Antónia Seixas com a matrícula de inscrição PER – 
Núcleo 020, Barraca 0010, Agregado 1, nos termos da 
informação dos serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLOS ADICIONAIS 
 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA PONTINHA 
IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DA FACHADA DAS 
INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA 
 
Proposta para transferir para a Junta de Freguesia da 
Pontinha os meios financeiros no valor da 
comparticipação municipal, calculada por permilagem, 
para a realização de obras de impermeabilização e 
pintura do exterior do edifício, sito na Avenida 25 de 
Abril, n.º 22, na Pontinha, no qual o Município de 
Odivelas é proprietário de uma fracção presentemente 
ocupada por aquela Junta de Freguesia, no valor de 
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1.044.067$00 (um milhão, quarenta e quatro mil e 
sessenta e sete escudos), celebrando-se para o efeito, um 
protocolo adicional ao abrigo do artº 27º do Protocolo 
de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia, 
cuja minuta se encontra anexa à informação n.º 
660/DP/2000, de 11.12.00. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROTOCOLO COM JUNTAS DE FREGUESIA 
ILUMINAÇÃO DE NATAL 2000 

 
Proposta de Protocolo a celebrar com as Juntas de 
Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, Olival Basto, 
Odivelas, Pontinha, Famões e Caneças, para entregar à 
guarda destas Juntas de Freguesia do Concelho, o 
material decorativo de iluminação de Natal do ano 
2000, nos termos da minuta anexa à informação n.º 
297/DAIE/LMS, de 09.01.2001, que a seguir se 
transcreve. 
 
 
“PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A 
JUNTA DE _________________ SOBRE MATERIAL 
DECORATIVO DE ILUMINAÇÃO DE NATAL (ANO 
2000) 
 
1. O presente Protocolo insere-se no âmbito do apoio 

concedido pela comissão Instaladora do Município 
de Odivelas, através do Departamento de 
Actividades Económicas/divisão de Apoio ao 
Investimento e ao Emprego, à actividade comercial 
no Concelho de Odivelas. 

 
2. No âmbito daquele apoio, o Município de Odivelas 

adquiriu material decorativo de iluminação de 
Natal, para ser utilizado nas zonas de maior 
actividade do comércio local. 

 
3. A colocação do material de iluminação de Natal 

adquirido pelo Município de Odivelas seguiu as 
indicações da Junta de Freguesia. 

 
4. Os encargos com a montagem, instalação e 

funcionamento do material de iluminação de Natal 
ficaram a cargo da respectiva Junta de Freguesia. 

 
5. O material de iluminação de Natal adquirido pelo 

Município de Odivelas ficará à guarda da Junta de 
Freguesia _______________, nos termos do 
presente Protocolo. 

 
6. O material de iluminação de Natal cedido à Junta 

de Freguesia de ______________ é o que a seguir 
se discrimina: 

 

Relação de material 
 

7. Pelo presente Protocolo, o material de iluminação 
de Natal discriminado no número anterior, ficará na 
posse da Junta de Freguesia de ________________, 
podendo esta utilizá-lo sempre que entender 
conveniente, desde que para fins relacionados com 
o âmbito do presente Protocolo. 

 
8. A Junta de Freguesia de ________________ 

compromete-se a guardar o material de iluminação 
de Natal, de modo a garantir a sua correcta 
conservação em condições adequadas a garantir o 
seu normal funcionamento. 

 
 
Pelo Município de Odivelas                     O Presidente 
 
Pela Junta de Freguesia de ___________ O Presidente” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
E HABITAÇÃO 

 
 

PROCESSO N.º 11.906/L/OC 
ESTUDO DE LOTEAMENTO 
CORRADO DAL MASO, AMOREIRA, 
RAMADA 
 
Proposta para aprovar o estudo de loteamento, a levar a 
efeito numa parcela de terreno designada como artigo 
40 da secção C da freguesia de Odivelas, no sítio da 
Amoreira, Ramada, objecto do processo com o n.º 
11.906/L/OC, nas condições da informação dos serviços 
a folhas 226 a 230 do mesmo processo, nos termos da 
informação n.º 19/LG/2001 de 18.01.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 28.679/L/OC 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 5/2000 
SOLARES DA AMOREIRA 
SERRA DA AMOREIRA, RAMADA 
 
Proposta para aprovar o pedido de alterações às 
especificações do Alvará de Loteamento N.º 
5/2000/DLO, nas condições da informação dos serviços 
constantes a folhas 412 e 413 do processo n.º 
28.679/L/OC, nos termos da informação n.º 20/LG/2001 
de 18.01.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSO N.º 35.224/L 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO TRIGACHE 
NORTE – INFORMAÇÃO FINAL DO PROJECTO DE 
RECUPERAÇÃO DO BAIRRO TRIGACHE NORTE – AUGI 1, 
FAMÕES 
 
Proposto para deliberação nos termos da informação n.º 
18/LG/2001, de 18.01.2001, com despacho do Senhor 
Presidente, e nos termos e condições das informações a 
páginas 2472 a 2495 e 2548 a 2559 do processo n.º 
35.224/L: 
 
Aprovar o estudo de loteamento do Bairro Trigache 
Norte – AUGI 1, Famões; 
 
Aprovar os projectos de infra-estruturas; 
 
Aprovar as taxas de urbanização e valor da caução para 
garantia da boa execução das obras de urbanização; 
 
Homologar o auto de vistoria, relatório e respectivo 
quadro de ónus; 
 
Aprovar a emissão do alvará de loteamento e as 
respectivas condições. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 42.607/OM 
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO 
BAIRRO CASAL DAS COMENDADEIRAS – INFORMAÇÃO 
FINAL DO PROJECTO DE RECUPERAÇÃO DO BAIRRO 
CASAL DAS COMENDADEIRAS, FAMÕES 
LEI 91/95 AUGI  
 
Proposto para deliberação de acordo com os despachos 
do Senhor Director do DGU e do Senhor Presidente e 
nos termos e condições da informação 129/PM/AUGI, 
de 16.12.2000, e da informação a páginas 426 a 440 do 
processo n.º 42.607/OM: 
 
Aprovar o estudo de loteamento do Bairro Casal das 
Comendadeiras, Famões; 
 
Aprovar os projectos de infra-estruturas; 
 
Aprovar as taxas de urbanização e valor da caução para 
garantia da boa execução das obras de urbanização; 
 
Homologar o auto de vistoria, relatório e respectivo 
quadro de ónus; 

Aprovar a emissão do alvará de loteamento e as 
respectivas condições. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
CRITÉRIO DE COMPARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO DO 
PROGRAMA RECRIA – REGIME ESPECIAL DE 
COMPARTICIPAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS 
ARRENDADOS – ADITAMENTO À PROPOSTA DELIBERADA 
NA 26ª REUNIÃO 
 
Proposto em aditamento à deliberação registada no 
ponto 17º da Acta da 26ª Reunião Ordinária da 
Comissão Instaladora, realizada a 27 de Dezembro de 
2000, (ver Boletim Municipal das Deliberações e Decisões, n.º 21 de 

2000, página 817) que o Município de Odivelas 
comparticipe, no âmbito do Programa RECRIA, as 
obras a realizar em fogos habitados pelos respectivos 
proprietários em edifícios candidatos a obras de 
reabilitação, desde que a situação económica destes 
comprovadamente o justifique, devendo esta ser 
avaliada caso a caso, pelos serviços municipais, com 
base em critérios de ordem social e económica, nos 
termos da informção n.º 17/DMH/ASS/01, de 18.01.01. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 
 

ACTIVIDADE FINANCEIRA 
 
 

Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel 
Varges ao abrigo da Delegação de competências. 
 
 
Data de despacho : 2001.01.11 
Autorização para pagamento aos CTT – Correios de 
Portugal, da factura n.º 5000036194 de 30.11.2000, no 
valor de 2.415.808$00. 
 
Data de despacho : 20001.01.17 
Autorização para pagamento às Associações de 
Bombeiros do Município de Odivelas, do Subsídio 
anual a pagar às 3 Corporações de Bombeiros, 
pagamento mensal com reforço nos meses de Junho e 
Novembro, no âmbito dos Piquetes de Primeira 
Intervenção, no valor de 61.250.000$00, nos termos da 
informação n.º 24/GMPC/01 de 15.01.2001. 
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Data de despacho : 2001.01.17 
Autorização para pagamento às Associações de 
Bombeiros do Município de Odivelas, do Subsídio para 
despesas correntes, pagamento mensal com reforço nos 
meses de Junho e Novembro, no valor de 
52.500.000$00, nos termos da informação n.º 
25/GMPC/01 de 15.01.2001. 
 
Data de despacho : 2001.01.17 
Autorização para pagamento às Associações de 
Bombeiros do Município de Odivelas, do Subsídio 
anual de correcção para despesas correntes, no valor de 
4.224.000$00, nos termos da informação n.º 
25/GMPC/01 de 15.01.2001. 
 
Data de despacho : 2001.01.17 
Autorização para pagamento à Associação dos 
Bombeiros Voluntários da Pontinha, do Subsídio anual 
para aquisição de viaturas e outro material, no valor de 
20.000.000$00, nos termos da informação n.º 
25/GMPC/01 de 15.01.2001. 
 
Data de despacho : 2001.01.17 
Autorização para pagamento às Associações de 
Bombeiros do Município de Odivelas, do Subsídio 
anual relativo a fanfarras, no valor de 1.200.000$00, nos 
termos da informação n.º 25/GMPC/01 de 15.01.2001. 

 
 
 

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  30.027/OCP/OC 
Nome:  José Parreira Simões, Lda. 
Local:  Rua K, Lote 87, 
Bons Dias, 
Ramada 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  05.05.2000 
 
Processo n.º  12.125/OCP 
Nome:  Pereira & Sequeira, Lda 
Local:  Rua da Paiã, 32-A, 
Odivelas 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  21.07.2000 
 
 

Processo n.º  35.961/OCP/OC 
Nome:  Simarc - Sociedade de Gestão e Investimento 
Imobiliário, S.A. 
Local:  Serra da Amoreira, Lote 15, 
Ramada 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  07.12.2000 
 
Processo n.º  5.159/OCP/OC 
Nome:  Nélia Maria Martins Esperança da Graça 
Ferreira 
Local:  Praceta das Papoilas, 6 – 1º Esqº, 
Odivelas 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  21.12.2000 
 
Processo n.º  24.225/OCP/OC 
Nome:  Simões & Simões Filho, Lda. 
Local:  Rua Alfredo Ruas, Lote 336, 
Ramada 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  21.12.2000 
 
 
Concessão de Alvará de Licença de Utilização  
 
Processo n.º  1.344/D 
Nome:  Celestiano D’Assunção Nunes 
Local:  Travessa do Malaquias, 13-B, 
Caneças 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  10.10.2000 
 
Processo n.º  6.545 
Nome:  Maria Luísa dos Santos Garcia Gomes Farelo 
Local:  Rua Heróis de Mucaba, 13 cave Esqª, 
Pontinha 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  31.10.2000 
 
Processo n.º  6.545 
Nome:  Maria Luísa dos Santos Garcia Gomes Farelo 
Local:  Rua Heróis de Mucaba, 13 2º Esqº, 
Pontinha 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  31.10.2000 
 
Processo n.º  17.013/OCP/OC 
Nome:  José Lemos Albuquerque 
Local:  Rua do Benformoso, Lote 275, 
Famões 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  04.12.2000 
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Processo n.º  31.267/OCP/OC 
Nome:  João Damásio Conde, Rogério Filipe dos 
Santos e José Inácio Rodrigues 
Local:  Rua Clementina Carneiro de Moura, Lote S 2, 
Odivelas 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  04.12.2000 
 
Processo n.º  33.085/OCP/OC 
Nome:  Carlos Manuel Martins das Neves 
Local:  Rua da Paz, Lote 252, 
Casal do Rato, 
Pontinha 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  04.12.2000 
 
Processo n.º  571/d 
Nome:  Adriano Manuel Vilar Pinto 
Local:  Rua Infante D. Henrique, 
Bairro Dr. Mário Madeira, 
Pontinha 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  21.12.2000 
 
Processo n.º  1.235/OCP/OC 
Nome:  Paulo Onofre Lidon Brandão 
Local:  Rua Dr. João Santos, 11 4º B, 
Odivelas 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  28.12.2000 
 
Processo n.º  28.138/OCP/OC 
Nome:  Sociedade de Construções Ferreira & Pedroso, 
Lda. 
Local:  Rua Alfredo Ruas, 
Ramada 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  28.12.2000 
 
Processo n.º  29.974/OCP 
Nome:  Lídia Amélia dos Reis 
Local:  Rua da Boa Esperança, 3, 
Ramada 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  28.12.2000 
 
Processo n.º  29.799/OCP/OC 
Nome:  Construções Vale do Gence, Lda. 
Local:  Rua Comandante Sacadura Cabral, Lote 2, 
Ramada 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  28.12.2000 
 
Processo n.º  30.051/OCP/OC 
Nome:  Mortaguense – Sociedade de Construções, Lda. 
Local:  Urbanização da Ribeirada, Lote 63, 
Odivelas 

Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  28.12.2000 
 
Processo n.º  30.236/OCP/OC 
Nome:  Manuel Eusébio de Jesus Vasco 
Local:  Casal dos Cravos, Lote 20, 
Ramada 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  28.12.2000 
 
Processo n.º  31.848/OCP/OC 
Nome:  José Miranda Maurício & Filhos, Lda 
Local:  Urbanização da Quinta Nova, Lote 40, 
Odivelas 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  28.12.2000 
 
Processo n.º  13.560/OCP/OC 
Nome:  José António das Neves Pires 
Local:  Rua do Castelo, Lote 22, 
Casal dos Cravos, 
Ramada 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  11.01.2001 
 
Processo n.º  31.594/OCP/OC 
Nome:  Jograp – Sociedade de Construções, Lda. 
Local:  Urbanização da Quinta Nova, Lote 18, 
Odivelas 
Decisão:  Deferido 
Data de despacho:  11.01.2001 

 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
E GESTÃO DE PESSOAL 

 
 

Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel 
Varges ao abrigo da Delegação de competências. 
 
 
Foram admitidos em regime de Contrato 
Administrativo de Provimento: 
 
Nome: Maria Alice Fernandes da Silva 
Categoria: Auxiliar de Acção Educativa 
Inicio de Funções: 04.12.2000 
 
Nome: Mário Manuel Colaço Silva  
Categoria: Engenheiro Civil de 2ª classe 
Inicio de Funções: 04.12.2000 
 
Nome: Carla Sofia Nogueira de Matos Sequeira 
Categoria: Técnico de Contabilidade e Administração 
de 2ª classe 
Inicio de Funções: 11.12.2000 
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Nome: Maria Paula Alves dos Santos Duarte 
Categoria: Técnico de Contabilidade e Administração 
de 2ª classe 
Inicio de Funções: 11.12.2000 
 
Nome: Paulo Alexandre Augusto Silva 
Categoria: Técnico de Contabilidade e Administração 
de 2ª classe 
Inicio de Funções: 11.12.2000 
 
Nome: Sérgio Ricardo de Noronha Meneses Portugal 
Núncio 
Categoria: Arquitecto de 2ª classe 
Inicio de Funções: 11.12.2000 
 
 
Foram admitidos em regime de Tarefa: 
 
Nome: Sandra Filipa Inácio Pedro 
Funções: Apoio ao funcionamento do sector de 
intervenção social da Divisão Municipal de Habitação 
Inicio de Funções: 04.12.2000 
 
Nome: Sandra Margarida Lebreiro de Aragão e Horta 
Funções: Assessoria Jurídica em toda a actividade do 
Departamento de Planeamento Estratégico. 
Inicio de Funções: 04.12.2000 
 
Nome: Cristina Mª Baeta de Oliveira Brandão 
Funções: Tratamento e organização de documentação 
em depósito na Biblioteca Municipal D. Dinis. 
Inicio de Funções: 04.12.2000 
 
Nome: Cláudia Margarida Simões Lopes 
Funções: Levantamento ao nível fotográfico e gráfico 
de todos os edifícios que constituem a zona histórica do 
Concelho, e elaboração de um relatório final sobre o 
levantamento realizado. 
Inicio de Funções: 04.12.2000 
 
Nome: Catarina Isabel Baptista Pato Jorge 
Funções: Criação e instalação de um site do 
Município de Odivelas na internet, destinado a 
promover e divulgar o Concelho e as suas freguesias 
Inicio de Funções: 04.12.2000 
 
 
Nome: Saída da Luz Lopes Malato Candeias 
Funções: Desenvolver uma acção de sensibilização 
junto das escolas e jardins de infância do novo 
Município; apoio ao técnico responsável pelo projecto, 
nas visitas pelas escolas, assegurando a distribuição de 
panfletos  e prestação de esclarecimentos, na avaliação 
dos resultados. 
Inicio de Funções: 04.12.2000 
 
 

Nome: Anabela da Conceição Caracinha Arsénio 
Funções: Apoio técnico-jurídico no sector contra-
ordenacional 
Inicio de Funções: 04.12.2000 
 
Nome: Joana Rita Serrano Nunes 
Funções: Proceder à organização do arquivo do 
Gabinete de Informática e Telecomunicações 
Inicio de Funções: 11.12.2000 
 
Nome: Patrícia Alexandra dos Santos de Almeida 
Nogueira da Silva 
Funções: Controlo e arquivo de expediente; análise de 
processos e informação aos Serviços Municipais; 
preparação dos elementos para a elaboração do 
Relatório de Actividades, no âmbito da Divisão de 
Plano e Orçamento 
Inicio de Funções: 11.12.2000 
 
 
Foram admitidos em regime de Avença: 
 
Nome: Célia Maria Ramos Serra Reis Barroso 
Funções: Assessoria na área das Relações Públicas, 
Comunicação e Publicidade 
Inicio de Funções: 04.12.2000 
 
 
Foram admitidos em regime de Comissão 
Extraordinária de Serviço: 
 
Nome: Silvana Maria Ferreira Resende 
Categoria: Assistente Administrativo Principal 
Inicio de Funções: 21.12.2000 

 
 
 

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 0016/DSC/DEJ/SJ/01, de 05 de 
Janeiro de 2001 
Data de despacho: 05.01.2001 
Assunto: Confirmação de entrega de equipamento, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro. 
 
Informação n.º  015/DSC/DD/01 – 08.01.01 
Data de despacho:  09.01.2001 
Assunto:  Mediateca do Desporto Aquisição de Livros 
no valor de 999.861$00 com IVA incluído à Empresa 
Omniserviços, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento. 
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Informação n.º  016/DSC/DD/01 – 08.01.01 
Data de despacho:  09.01.2001 
Assunto:  Quinta das Águas Férreas, serviço de 
lavandaria prestado pela empresa Monoprezzo, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento, no valor de 18.000$00 com IVA. 
 
Informação n.º  017/DSC/DD/01 – 08.01.01 
Data de despacho:  09.01.2001 
Assunto:  Mediateca do Desporto – Aquisição de 
Expositores à Empresa “Ideias e Truques”, no valor de 
618.070$00 com IVA incluído, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento. 
 
Informação n.º  018/DSC/DD/01 – 08.01.01 
Data de despacho:  09.01.2001 
Assunto:  Euro 2004 – Envio de Factura de Alfasom, 
no valor de 368.550$00 com IVA incluído, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento. 
 
Informação n.º  019/DSC/DD/01 – 08.01.00 
Data de despacho:  09.01.2001 
Assunto:  Euro 2004 – Envio de Factura da Empresa 
Rujoca, no valor de 187.200$00 com IVA incluído, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento. 
 
Informação n.º  020/DSC/DD/01 – 08.01.00 
Data de despacho:  09.01.2001 
Assunto:  Euro 2004 – Envio de Factura da Florista 
Exótica, no valor de 33.000$00 com IVA incluído, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento. 
 
Informação n.º  021/DSC/DD/01 – 08.01.01 
Data de despacho:  09.01.2001 
Assunto:  Euro 2004 – Envio de Factura da Empresa 
Proimagem, no valor de 340.470$00 com IVA incluído, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento. 
 
Informação n.º  022/DSC/DD701 – 08.01.01 
Data de despacho:  09.01.2001 
Assunto:  Euro 2004 – Envio de Factura da Empresa 
Proimagem, no valor de 912.469$00 com IVA incluído, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento. 
 
Informação n.º  023/DSC/DD/SADD/01 – 08.01.01 
Data de despacho:  09.01.2001 
Assunto:  Festa de Natal das Colectividades – Aluguer 
de Plantas à Florista Exótica, no valor de 10.200$00 
com IVA incluído, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento. 
 

Informação n.º  28/DSC/DCPC/01 de 09.01.2001-01-
09 
Data de despacho:  09.01.2001 
Assunto:  Concordância com a adjudicação de beberete 
à empresa Espiga Dourada, no valor de 58.750$00 com 
IVA Incluído. 
 
Informação n.º  15/BMDD/01 de 09.01.2001 
Data de despacho:  09.01.2001 
Assunto:  Concordância com a Adjudicação de 
espectáculo ao Teatro Hortelã Pimenta, no valor de 
150.000$00 Isento de IVA. 
 
Informação n.º  14/BMDD/01 de 09.01.2001 
Data de despacho:  09.01.2001 
Assunto:  Concordância com a Adjudicação de 
espectáculo ao Teatro  Marionetas de Lisboa, no valor 
de 180.000$00 Isento de IVA. 
 
Informação n.º  13/BMDD/01 de 09.01.2001 
Data de despacho:  09.01.2001 
Assunto:  Concordância com a Adjudicação de 
espectáculo ao Teatro de Sintra, no valor de 150.000$00 
isento de IVA. 
 
Informação n.º  11/BMDD/00 de 05.01.2001 
Data de despacho:  09.01.2001 
Assunto:  Concordância com a Adjudicação de 
espectáculo ao Teatro Furos, no valor de 90.000$00 
isento de IVA. 
 
Informação n.º  12/BMDD/01 de 08.01.2001 
Data de despacho:  09.01.2001 
Assunto:  Concordância com a Adjudicação de 
espectáculo ao Teatro Camarim, no valor de 
150.000$00 + IVA 17%. 
 
Informação n.º  32/DSC/DEJ/SAEP/01 – 08.01.01 
Data de despacho:  10.01.2001 
Assunto:  Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Empresa Turistejo, no 
valor de 483.000$00 com IVA incluído, correspondente 
as Visitas de Estudo Referentes ao Mês de Dezembro. 
 
Informação n.º  30/DSC/DEJ/SAEP/01 – 08.01.01 
Data de despacho:  10.01.2001 
Assunto:  Comemoração do Dia Nacional do Professor 
– Espectáculo com o Grupo TETVOCAL no valor de 
400.000$00 sem IVA e 210.000$00+17% IVA, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento. 
 
Informação n.º  31/DSC/DEJ/SAEP/01 – 08.01.01 
Data de despacho:  10.01.2001 
Assunto:  Subsídio de Suplemento Alimentar atribuído 
a 2 alunos carenciados do Jardim de Infância de 
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Famões, no valor 14.750$00, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento. 
 
Informação n.º  22/DSC/DCPC/01 
Data de despacho:  10.01.2001 
Assunto:  Filmes & Fitas, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
da empresa Lusomundo Audiovisuais, S.A, no valor de 
27.475$00+17% IVA. 
 
Informação n.º  16/BMDD/01 – 08.01.01 
Data de despacho:  10.01.2001 
Assunto:  Assinatura do Diário da República para a 
Biblioteca Municipal D. Dinis, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento, do valor 
de 70.200$00 com IVA incluído à Imprensa Nacional – 
Casa da Moeda. 
 
Informação n.º  08/DSC/DCPC/SAEP/01 – 08.01.01 
Data de despacho:  10.01.2001 
Assunto:  Atribuição dos Prémios da II Maratona 
Fotográfica do Município de Odivelas, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento, no valor total de 595.000$00. 
 
Informação n.º  27/DSC/DCPC/01 – 09.01.01 
Data de despacho:  10.01.2001 
Assunto:  “William Shakespeare”, aluguer de Luzes, 
no valor de 204.750$00 com IVA incluído, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento. 
 
Informação n.º  29/DSC/DCPC/01 – 09.01.01 
Data de despacho:  10.01.2001 
Assunto:  Fogo de Artifício lançado no dia de Ano 
Novo, serviço de policiamento efectuado pela Policia de 
Segurança Pública de Odivelas, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento da quantia 
de 98.370$00 isentos de IVA. 
 
Informação n.º  18/BMDD/01 – 09.01.01 
Data de despacho:  10.01.2001 
Assunto:  Notas Musicais, aquisição de bilhete de 
Avião da Violetista Ana Bela Chaves no valor de 
60.000$00 com IVA incluído, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento. 
 
Informação n.º  029/DSC/DD/SADD/01 – 09.01.01 
Data de despacho:  10.01.2001 
Assunto:  Festa de Natal das Colectividades – Criação 
de Linha Gráfica pela Ana Filipa Costa no valor de 
25.000$00 isenta de IVA, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento. 
 

Informação n.º  031/DSC/DD/SADD/01 – 09.01.01 
Data de despacho:  10.01.2001 
Assunto:  Festa de Natal das Colectividades – Agenda 
Desportiva 2001 Ilustrações efectuadas pela Ana Filipa 
Costa no valor de 150.000$00 isenta de IVA, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento. 
 
Informação n.º  038/DSC/DD/SADD/01 – 09.01.01 
Data de despacho:  10.01.2001 
Assunto:  “Agenda Desportiva 2001” Maquetização e 
Artes Finais no valor de 819.000$00 com IVA incluído, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento à empresa DZ Design. 
 
Informação n.º  037/DSC/DD/SADD/01 – 09.01.01 
Data de despacho:  10.01.2001 
Assunto:  Festa de Natal das Colectividades – 
Aquisição de Serviço de Decoração à empresa Zolde, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento no valor de 397.800$00 com IVA 
incluído. 
 
Informação n.º  040/DSC/DD/SADD/01 – 09.01.01 
Data de despacho:  10.01.2001 
Assunto:  Festa de Natal das Colectividades, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura da Empresa Staff – Audio 
Visuais, Lda., no valor de 374.400$00 com IVA 
incluído. 
 
Informação n.º  041/DSC/DD/SADD/01 – 09.01.01 
Data de despacho:  10.01.2001 
Assunto:  Festa de Encerramento do Pama 1ª Fase, 
aquisição de Lembranças à Empresa K Brinde, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento, no valor de 655.200$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  042/DSC/DD/SADD/01 – 09.01.01 
Data de despacho:  10.01.2001 
Assunto:  Festa de Encerramento do Pama 1ª Fase, 
aquisição de serviço de Transporte à empresa Lilaz, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento, no valor de 24.999$00 com IVA 
incluído. 
 
Informação n.º  35/DSC/DD/01 – 09.01.01 
Data de despacho:  10.01.2001 
Assunto:  Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de factura da empresa Sar e 
Estampe, no valor de 358.020$00 com IVA incluído, 
referente à estampagem de t-shirts. 
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Informação n.º  24/DSC/DD/01 – 09.01.00 
Data de despacho:  10.01.2001 
Assunto:  Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento, de factura da empresa Sar e 
Estampe, no valor de 596.700$00 com IVA  incluído, 
referente à estampagem de t-shirts. 
 
Informação n.º  34/DSC/DD/01 – 09.01.00 
Data de despacho:  10.01.2001 
Assunto:  Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento, de factura da empresa Sar e 
Estampe, no valor de 597.700$00 com IVA  incluído, 
referente à estampagem de T-schirts. 
 
Informação n.º  028/DSC/DD/01 – 09.01.01 
Data de despacho:  10.01.2001 
Assunto:  Homem Mais Forte de Portugal, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura da Cruz Vermelha Portuguesa, no 
valor de 18.300$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  30/DSC/DD/01 – 09.01.01 
Data de despacho:  10.01.2001 
Assunto:  Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de factura da Xistarca, no 
valor de 579.150$00 com IVA incluído, referente a 
aquisição de Dorsais. 
 
Informação n.º  027/DSC/DD/01 – 09.01.01 
Data de despacho:  10.01.2001 
Assunto:  Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento, de factura da Xistarca, no 
valor de 947.100$00 com IVA incluído, referente à 
Inserção de Publicidade na Revista Atletismo. 
 
Informação n.º  033/DSC/DD/SADD/01 – 09.01.01 
Data de despacho:  10.01.2001 
Assunto:  Festa de Natal das Colectividades, aquisição 
de Tela à empresa Menoszero Design, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento, no valor de 355.680$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  026/DSC/DD/01 – 09.01.01 
Data de despacho:  10.01.2001 
Assunto:  Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento, de factura da empresa 
Anuário da Corrida, no valor de 52.650$00 com IVA 
incluído, referente à inserção de Publicidade. 
 
Informação n.º  045/DSC/DD/SADD/01 – 09.01.01 
Data de despacho:  10.01.2001 
Assunto:  Festa de Natal das Colectividades, aquisição 
de serviço de Carregadores, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de recibo 
de Sara Margarida Marques Neves, no valor 90.000$00 
isenta de IVA. 
 

Informação n.º  043/DSC/DD/01 – 09.01.00 
Data de despacho:  10.01.2001 
Assunto:  Iniciativa Euro 2004, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
da firma Pramidal, no valor de 198.900$00 com IVA 
incluído. 
 
Informação n.º  044/DSC/DD/SADD/01 – 09.01.01 
Data de despacho:  10.01.2001 
Assunto:  Projecto de Adaptação ao Meio Aquático, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento à empresa Calber Gráfica, no valor de 
65.520$00 com IVA incluído, referente à elaboração de 
Certificados. 
 
Informação n.º  7/DCPC/SAEPC/01 de 09.01.2001 
Data de despacho:  10.01.2001 
Assunto:  Concordância com a Adjudicação para 
aquisição de imagens à RTP, no Valor de 17.500$00 + 
IVA 17 %. 
 
Informação n.º  2079/DSC/DCPC/00 
Data de despacho:  11.01.2001 
Assunto:  Concordância com o pagamento à firma 
Fernando Antunes, no valor de 2.206.620$00 pela venda 
de três pianos usados para o Conservatório de Música 
D. Dinis. 
 
Informação n.º  37/DSC/DCPC/00 
Data de despacho:  11.01.2001 
Assunto:  Concordância com o pagamento à firma 
Back Light, no valor de 1.368.900$00, relativo ao 
aluguer de material de luzes para a revista “Menina de 
Odivelas”. 
 
Informação n.º  33/DSC/DEJ/SAEP/01 
Data de despacho:  11.01.2001 
Assunto:  Concordância com o pagamento à empresa 
Turistejo, no valor de 2.119.500$00 + 5% IVA, 
referente a visitas de estudo dos meses de Novembro e 
Dezembro. 
 
Informação n.º  1297/DSC/DEJ/SAEP 
Data de despacho:  11.01.2001 
Assunto:  Concordância com o pagamento à empresa 
Rodoviária de Lisboa, no valor de 2.578.870$00, 
referente às senhas de passe dos alunos com direito ao 
subsídio de transporte escolar. 
 
Informação n.º  23/DSC/DCPC//01 – 08.01.01 
Data de despacho:  11.01.2001 
Assunto:  História de Portugal, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
da Empresa SPA, no valor 45.000$00 com IVA 
incluído. 
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Informação n.º  42/BMDD/01 – 10.01.01 
Data de despacho:  11.01.2001 
Assunto:  3º Encontro de Técnicos Profissionais, envio 
ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura da firma Fragoso, Nabo e Rocha, 
Lda., no valor de 36.400$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  34/BMDD/01 – 10.01.01 
Data de despacho:  11.01.2001 
Assunto:  Iniciativa Notas Musicais, divulgação do 
Concerto Realizado no dia 16 de Dezembro de 2000, no 
Jornal Expresso no valor de 39.593$00 com IVA 
incluído, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento. 
 
Informação n.º  09/DSC/DCPC/SAEP/01 – 09.01.01 
Data de despacho:  11.01.2001 
Assunto:  Transporte da Associação Cultural 
ANUVEM efectuado pela Empresa Isidoro Duarte no 
valor de 44.000$00 com IVA incluído, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento. 
 
Informação n.º  34/DSC/DCPC/01 – 09.01.01 
Data de despacho:  11.01.2001 
Assunto:  Inserção de Publicidade no Jornal Correio da 
Manhã, relativa ao Auditório Municipal da Póvoa de 
Santo Adrião, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento, no valor de 202.176$00 
com IVA incluído. 
 
Informação n.º  23/BMDD/01 – 10.01.01 
Data de despacho:  11.01.2001 
Assunto:  Iniciativa Notas Musicais, inserção de 
Publicidade no Jornal de Letras, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento, no valor 
de 50.895$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  31/DSC/DCPC/ - 09.01.01 
Data de despacho:  11.01.2001 
Assunto:  “Revista à Portuguesa”, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura da empresa Furo – Flor de Santo 
Amaro Investimentos Hoteleiros, no valor de 
148.960$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  047/DSC/DEJ/SJ/01 – 09.01.01 
Data de despacho:  11.01.2001 
Assunto:  Click, sempre@clicar ligação à Internet, 
transferência do valor 15.584$80 + 17% IVA, para a 
escola E.B. nº1 de Odivelas, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento. 
 
Informação n.º  43/BMDD/01 – 10.01.01 
Data de despacho:  11.01.2001 
Assunto:  3º Encontro de Técnico Profissionais, envio 
ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento de factura da empresa Fragoso, Nabo e 
Rocha, Lda., no valor de 72.800$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  41/BMDD/01 – 10.01.01 
Data de despacho:  11.01.2001 
Assunto:  Aquisição de Cd’s para a Biblioteca 
Municipal D. Dinis, à Empresa Milvendas, no valor 
103.978$00 com IVA incluído, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento. 
 
Informação n.º  47/DSC/DCPC/ - 11.01.01 
Data de despacho:  11.01.2001 
Assunto:  2º Aniversário do Município, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura da empresa Rodoviária de Lisboa, 
no valor de 25.000$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  44/BMDD/01 de 11.01.2001 
Data de despacho:  11.01.2001 
Assunto:  Concordância com a Adjudicação de 
afinação de piano a Fernando Antunes, no valor de 
29.250$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  050/DSC/DD/SADD/01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Concordância com o pagamento à empresa 
Odivelgest – Gestão de Equipamentos, E.M., no valor 
de 2.241.000$00, referente ao PAMA – 1.ª fase do ano 
lectivo 2000/2001. 
 
Informação n.º  25/DSC/DCPC – 11.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  “Filmes & Fitas 2001”, refeições servidas no 
Restaurante Mimena, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento do valor de 
18.400$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  001/JRS/01 – 10.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Código do Associativismo, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura da empresa Calber Gráfica, no 
valor de 125.000$00 + 17%, fazendo o total de 
146.250$00. 
 
Informação n.º  62/DSC/DEJ/SAEP/ - 12.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento do subsídio de Auxílios 
Económicos a alunos carenciados da escola do 1º Ciclo 
do Ensino Básico nº 1 de Odivelas, no valor de 
39.900$00. 
 
Informação n.º  0061/DSC/DEJ/SAEP/ - 12.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento do subsídio Alimentar a 7 



 

  

ODIVELAS 
Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões 

 

 

 
28 23 de Janeiro a 5 de Fevereiro de 2001  Ano 2 – Nº 2 

 

alunos carenciados da Escola do 1º Ciclo do Ensino 
Básico nº 1 de Odivelas, no valor de 51.625$00. 
 
Informação n.º  073/DSC/DD/SADD/01 – 11.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Torneio Internacional de Xadrez, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento à Empresa Contubos, no valor 81.900$00 
com IVA incluído, referente ao aluguer de Estrutura. 
 
Informação n.º  062/DD/SADD/01 – 10.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  OFC, aquisição de serviço de Transporte à 
empresa Lilaz, no valor de 74.000$00 com IVA 
incluído, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento. 
 
Informação n.º  063/DSC/DD/SADD/01 – 10.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  GDBD, aquisição de serviço de transporte à 
empresa Lilaz, no valor de 82.000$00 com IVA 
incluído, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento. 
 
Informação n.º  080/DSC/DD/SADD/01 – 11.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  PAMA, limpeza de Telas efectuada pela 
empresa Ar Meios, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento do valor de 
35.100$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  69/DSC/DD/01 – 10.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Aquisição de Bonés à empresa 
Promoimagem, envio ao Departamento Administrativo 
e Financeiro para pagamento, no valor de 452.790$00 
com IVA incluído. 
 
Informação n.º  002/DSC/DD/01 – 10.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Euro 2004, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
da empresa K Brinde, no valor de 100.620$00 com IVA 
incluído. 
 
Informação n.º  61/DSC/DD/01 – 10.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Convites para o 2004, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura da empresa Astrofoto, no valor de 
39.780$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  71/DSC/DD/01 – 10.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Desporto em Debate, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 

da empresa Promoimagem, no valor de 43.875$00 com 
IVA incluído. 
 
Informação n.º  65/DSC/DD/01 – 10.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Clube Ténis da Póvoa de Santo Adrião, 
aquisição de serviços à empresa Tuaregue, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento do valor de 17.550$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  66/DSC/DD/01 – 10.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Desporto Escolar, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
da empresa Tuaregue, no valor de 17.550$00 com IVA 
incluído. 
 
Informação n.º  70/DSC/DD/01 – 10.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Aquisição de material de propaganda à 
empresa Promoimagem, no valor de 427.050$00 com 
IVA incluído, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento. 
 
Informação n.º  67/DSC/DD/01 . 10.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  2º Troféu das Colectividades, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura da empresa Tuaregue, no valor de 
17.550$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  68/DSC/DD/01 – 10.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Fórum 2004, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
da PAC, no valor de 175.000$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  001/DSC/DD/01 – 10.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Euro 2004, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
da empresa K Brinde, no valor de 299.520$00 com IVA 
incluído. 
 
Informação n.º  048/DSC/DD/SADD/01 – 10.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Deslocação do Ginásio Clube de Odivelas, 
efectuado pela Empresa Lilaz, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento no valor de 
40.000$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  059/DSC/DD/01 – 10.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Execução de Fotocópias na empresa 
Odivelcópia, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento do valor de 36.211$00 com 
IVA incluído. 
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Informação n.º  072/DSC/DD/SADD/01 – 10.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  PAMA Festa de Encerramento 1ª Fase, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de recibo de Casa das Cenas, no valor 
de 280.800$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  076/DSC/DD/01 – 11.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Quinta das Águas Férreas, numeração dos 
Quartos, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de factura da empresa K 
Brinde, no valor de 7.065$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  0058/DSC/DEJ/01 – 11.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento do pedido de reembolso 
referente à factura 0664 da Espiga Dourada, no valor de 
17.000$00 com IVA incluído, à Chefe da Divisão de 
Educação e Juventude, Dr.ª Ana Paula Silva. 
 
Informação n.º  078/DSC/DD/01 – 11.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Expodesporto, Expogyn 2000, aluguer de 
Stand, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de factura da Federação 
Portuguesa de Ginástica, no valor de 256.500$00 isento 
de IVA. 
 
Informação n.º  41/BMDD/01 – 10.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Aquisição de Livros à Empresa Milvendas, 
no valor de 103.978$00 com IVA incluído, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento. 
 
Informação n.º  33/BMDD/01 – 10.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Notas Musicais, divulgação e publicidade 
publicada no Jornal O Público, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento do valor de 
485.223$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  52/DSC/DCPC/01 – 11.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Aluguer do Filme “A Fuga das Galinhas” à 
empresa Lusomundo, no valor de 49.725$00 com 
incluído, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento. 
 
Informação n.º  43/BMDD/01 – 10.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  3º Encontro de Técnicos Profissionais, envio 
ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura da Empresa Fragoso, Nabo e 
Rocha, Lda., no valor de 72.800$00 com IVA incluído. 

Informação n.º  081/DSC/DD/SAGE/01 – 11.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Aquisição de Serviço de Pinturas à Empresa 
AFF – Equipamentos Desportivos, Lda., no valor de 
49.140$00 com IVA incluído, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento. 
 
Informação n.º  085/DSC/DD/ 01 – 12.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Jogos Paralímpicos, «Sidney 200», 
divulgação no Jornal Record, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
no valor de 104.423$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  084/DSC/DD/01 – 12.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Jogos Paralímpicos, «Sidney 200», 
divulgação no Jornal A Bola, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
no valor de 106.704$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  0083/DSC/DD/SADD/01 – 11.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Aquisição de Balizas à Empresa AFF - 
Equipamentos Desportivos, Lda., envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento no valor de 401.544$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  086/DSC/DD/SADD/01 – 12.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Festa de Natal das Colectividades, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento à empresa “O Furo”, de factura no valor de 
1.058.400$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  90/DSC/DD/01 – 12.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Férias Desportivas, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
da empresa Biosanidade, no valor de 40.950$00 com 
IVA incluído. 
 
Informação n.º  89/DSC/DD/01 – 12.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Euro 2004, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
da empresa “O Furo”, no valor de 319.200$00 com IVA 
incluído. 
 
Informação n.º  094/DSC/DD/01 – 12.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  Aeróbica de Rua, aquisição de serviços de 
Professor, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de factura do Ginásio 
Corpore Club, no valor de 46.800$00 com IVA 
incluído. 
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Informação n.º  092/DSC/DD/01 – 12.01.01 
Data de despacho:  12.01.2001 
Assunto:  EDXO, reprodução de brochuras de Xadrez, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de factura da empresa Satro-Foto, no 
valor de 146.250$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  96/DSC/DD/01 – 12.01.01 
Data de despacho:  15.01.2001 
Assunto:  “25 de Abril Corrida da Liberdade”, envio 
ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento ao Técnico do reembolso no valor 1.000$00. 
 
Informação n.º  53/DSC/DCPC/01 – 12.01.01 
Data de despacho:  15.01.2001 
Assunto:  Junho em Festa, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
da empresa Mãe Frias, no valor de 94.500$00 com IVA 
incluído. 
 
Informação n.º  8/DSC/DCPC/01 – 04.01.01 
Data de despacho:  15.01.2001 
Assunto:  Ateliers Infantis no Centro de Artes e 
Ofícios, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de factura da Empresa Cria 
& Ideias, no valor de 43.290$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  099/DSC/DD/01 – 15.01.01 
Data de despacho:  15.01.2001 
Assunto:  Execução de Fotocópias a Cores na empresa 
Odivelcópia, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento do valor de 3.700$00 com 
IVA incluído. 
 
Informação n.º  100/DSC/DD/SADD/01 – 15.01.01 
Data de despacho:  15.01.2001 
Assunto:  Gala dos Campeões, espectáculo Musical 
com Rui Guerreiro, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento do valor de 
120.000$00 isento de IVA. 
 
Informação n.º  098/DSC/DD/01 – 15.01.01 
Data de despacho:  15.01.2001 
Assunto:  Aquisição de Material Desportivo para a 
Quinta das Águas Férreas à Empresa AFF, no valor de 
81.900$00 com IVA incluído, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento. 
 
Informação n.º  097/DSC/DD/01 – 15.01.01 
Data de despacho:  15.01.2001 
Assunto:  2º Troféu das Colectividades, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento ao Técnico José Augusto Neves, do 
reembolso no valor de 10.615$00 com IVA incluído. 

Informação n.º  103/DSC/DD/SADD/01 – 15.01.01 
Data de despacho:  15.01.2001 
Assunto:  Festa de Natal das Colectividades, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura do Restaurante Jardim da Radial, 
no valor de 77.180$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  54/BMDD/01 de 15.01.2001 
Data de despacho:  15.01.2001 
Assunto:  Concordância com a Adjudicação para 
publicação de publicidade no Jornal Expresso, no valor 
de 180.000$00 + IVA 17%. 
 
Informação n.º  55/BMDD/01 de 12.01.2001 
Data de despacho:  15.01.2001 
Assunto:  Concordância com a Adjudicação de 
realização de serviço de publicidade à empresa LX 
Corte, no valor de 67.000$00 + IVA de 7%. 
 
Informação n.º  51/DSC/DD/SADD/01, 10 de Janeiro 
2001 
Data de despacho:  15.01.2001 
Assunto:  Gala de Campeões, Espectáculo de Dança, 
Orçamento no valor de 120.000$00, concordância com 
a adjudicação e cabimentação de despesa. 
 
Informação n.º  116/DSC/DD/SADD/01 – 15.01.01 
Data de despacho:  16.01.2001 
Assunto:  Torneio de Natal do FC Altinho, aquisição 
de Troféu à Empresa K Brinde, no valor de 29.250$00 
com IVA incluído, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento. 
 
Informação n.º  104/DSC/DD/SADD/01 – 15.01.01 
Data de despacho:  16.01.2001 
Assunto:  Gala dos Campeões, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento do serviço 
de Locução efectuado por Sérgio Sequeira, no valor de 
168.750$00 isento de IVA e Rita Mendes no valor de 
150.000$00 após retenção na fonte e IVA à taxa de 
17%. 
 
Informação n.º  110/DSC/DD/SADD/01 – 15.01.01 
Data de despacho:  16.01.2001 
Assunto:  Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Empresa K Brinde, no 
valor de 33.705$00 com IVA incluído, referente à 
aquisição de prémios para os Torneios de Xadrez 
 
Informação n.º  108/DSC/DD/01 – 15.01.01 
Data de despacho:  16.01.2001 
Assunto:  1º Troféu das Colectividades, Festa de 
Encerramento, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de recibo de José Manuel 
Miranda Carita, no valor de 100.000$00 isento de IVA. 
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Informação n.º  120/DSC/DD/01 – 16.01.01 
Data de despacho:  16.01.2001 
Assunto:  Expodesporto, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento às HP – 
Hospedeiras de Portugal, de factura no valor de 
132.572$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  119/DSC/DD/01 – 16.01.01 
Data de despacho:  16.01.2001 
Assunto:  Euro 2004, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
da empresa Tudo é Festa, no valor de 37.760$00 com 
IVA incluído. 
 
Informação n.º  121/DSC/DD/01 – 16.01.01 
Data de despacho:  16.01.2001 
Assunto:  Quinta das Águas Férreas, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura da Lavandaria Cidade Nova, Lda., 
no valor de 291.880$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  60/BMDD/01 – 15.01.01 
Data de despacho:  16.01.2001 
Assunto:  Aquisição de Livros para a Biblioteca, envio 
ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento à Empresa Coimbra Editora, no valor de 
165.690$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  57/DSC/DCPC/01 – 15.01.01 
Data de despacho:  16.01.2001 
Assunto:  Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento do reembolso de 1.540$00, 
à Técnica Rita Dray por aquisição de 2 Rolos 
Fotográficos, no âmbito de uma Visita de Estudo e 
Trabalho. 
 
Informação n.º  64/DSC/DCPC/01 – 16.01.01 
Data de despacho:  16.01.2001 
Assunto:  Exposição da AADD, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura da Empresa A 3M, no valor de 
219.375$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  45/BMDD/01 – 15.01.01 
Data de despacho:  16.01.2001 
Assunto:  Reparação de Linhas Telefónicas na 
Biblioteca Municipal D. Dinis, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
da Empresa ACITEL, no valor de 11.525$00 com IVA 
incluído. 
 
Informação n.º  56/DSC/DCPC/01 – 12.01.01 
Data de despacho:  16.01.2001 
Assunto:  Divulgação referente ao Auditório 
Municipal da Póvoa de Santo Adrião publicada no 
Jornal O Público, envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento do valor de 
161.741$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  126/DSC/DD/SADD/01, 16 de 
Janeiro de 2001 
Data de despacho:  16.01.2001 
Assunto:  Gala dos Campeões, aquisição alcatifa, 
Orçamento no valor de 66.690$00, concordância com a 
adjudicação e cabimentação de despesa. 
 
Informação n.º  0075/DSC/DEJ/SAEP/ - 15.01.01 
Data de despacho:  17.01.2001 
Assunto:  Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da transferência para à Junta 
de Freguesia da Pontinha, de importância relativa a 
Transportes Escolares, correspondentes ao 1º Trimestre 
no valor de 499.545$00. 
 
Informação n.º  0076/DSC/DEJ/SJ/01 – 15.01.01 
Data de despacho:  17.01.2001 
Assunto:  Reembolso à Técnica Fernanda Gabriela 
Lopes de Sousa Henriques, no valor de 2.300$00 com 
IVA incluído, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento. 
 
Informação n.º  127/DSC/DD/00 – 17.01.01 
Data de despacho:  17.01.2001 
Assunto:  Atribuição de Subsídios às Organizações das 
Provas que Integram o Troféu das Colectividades, 
Grupo de Atletismo da Pontinha, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento no valor de 300.000$00. 
 
Informação n.º  125/DSC/DD/01 – 16.01.01 
Data de despacho:  17.01.2001 
Assunto:  2º Troféu das Colectividades, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de Factura da empresa Markiventos, no 
valor de 17.550$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  73/DSC/DCPC/ - 17.01.01 
Data de despacho:  17.01.2001 
Assunto:  Filmes & Fitas, emissão de cheque para o 
Projeccionista, no valor de 50.000$00 isento de IVA, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento. 
 
Informação n.º  128/DSC/DD/01 – 17.01.01 
Data de despacho:  17.01.2001 
Assunto:  Atribuição de Subsídios às Organizações das 
Provas que Integram o Troféu das Colectividades, envio 
ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento ao Grupo de Atletismo da Pontinha, no valor 
de 125.000$00. 
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Informação n.º  67/DSC/DCPC/01 – 16.01.01 
Data de despacho:  17.01.2001 
Assunto:  1º Aniversário do Município, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de Factura da empresa ATA – Aerocondor, 
no valor 42.0120$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  61/DSC/DCPC/01 – 12.01.01 
Data de despacho:  17.01.2001 
Assunto:  Aquisição de material Audiovisual para o 
Auditório da Póvoa de Santo Adrião, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento à Empresa AuvidCientifico, no valor de 
903.895$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  58/DSC/DCPC/01 – 15.01.01 
Data de despacho:  17.01.2001 
Assunto:  Decoração da Árvore de Natal no Auditório 
da Póvoa de Santo Adrião, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
da Florista Jardim do Cruzeiro, no valor de 50.000$00 
com IVA incluído. 
 
Informação n.º  69/DSC/DCPC/01 – 16.01.01 
Data de despacho:  17.01.2001 
Assunto:  Revista à Portuguesa “Menina de Odivelas”, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de factura do Restaurante Mimena, no 
valor de 59.955$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  62/DSC/DCPC/01 
Data de despacho:  18.01.2001 
Assunto:  Concordância com o pagamento à firma 
AuvidCientifico, no valor de 1.298.044$00, referente à 
aquisição de material audiovisual para a Biblioteca 
Municipal D. Dinis. 
 
Informação n.º  63/BMDD/01 – 16.01.01 
Data de despacho:  18.01.2001 
Assunto:  Assinatura de Revista, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura da Empresa Edições Expansão 
Económica, no valor de 7.000$00 com IVA incluído. 
 
 
Informação n.º  64/BMDD/01 – 16.01.01 
Data de despacho:  18.01.2001 
Assunto:  Assinatura de Revista, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura da Empresa Campo das Letras – 
Editores, no valor de 2.000$00 com IVA incluído. 
 
 
 

Informação n.º  62/BMDD/01 – 16.01.01 
Data de despacho:  18.01.2001 
Assunto:  Assinatura de Revista, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura da Loja da Imagem, no valor de 
5.400$00 com IVA incluído. 
Informação n.º  61/BMDD/01 – 16.01.01 
Data de despacho:  18.01.2001 
Assunto:  Assinatura de Revista, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura da Comissão para as 
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, no 
valor de 6.000$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  72/DSC/DCPC/01 – 17.01.01 
Data de despacho:  18.01.2001 
Assunto:  Limpeza de Alcatifas, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura da Empresa João Damasceno, 
Sociedade Unipessoal, Lda., no valor de 26.00$00 com 
IVA incluído. 
 
Informação n.º  71/DSC/DCPC/01 – 17.01.01 
Data de despacho:  18.01.2001 
Assunto:  Projecção do Filme “Milagre em Manhatan”, 
envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de factura da Empresa Filmes Castello 
Lopes, Lda., no valor de 31.454$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  085/DSC/DEJ/SAEP – 16.01.01 
Data de despacho:  19.01.2001 
Assunto:  Transportes Escolares Referentes ao Mês de 
Dezembro do Ano 2000, envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de factura 
da empresa Rodoviária de Lisboa, no valor de 
28.400$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  143/DSC/DD/01 – 18.01.01 
Data de despacho:  19.01.2001 
Assunto:  Jogo de Basquetebol Feminino entre as 
equipas de Portugal e a Bélgica, aquisição de Placas 
para Oferta à Empresa K Brinde, envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento no valor de 11.349$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º  148/DSC/DD/01, de 18 de Janeiro de 
2001 
Data de despacho:  19.01.2001 
Assunto:  2º Troféu das Colectividades, transporte de 
colchões para a realização do Salto em Altura de Sala, 
factura enviada pela Transportadora Central Pontinha, 
no valor de 98.280$00, concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro. 
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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 nº  03/DAE-DT/SMC de 11/01/2001 
Data de Despacho : 11/01/2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento do Recibo nº 004859, no valor de 
750.000$00 isento de IVA, no âmbito da 72ª e 73ª 
Exposição Internacional Felina. 
 
 
Informação nº  04/DAE-DT/SMC de 11/01/2001 
Data de Despacho : 11/01/2001  
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento à empresa Fólio- Edições e 
Comunicação Social, da factura nº 23100338, no valor 
de 70.200$00 com taxa de IVA incluído, no âmbito da 
72ª e 73ª Exposição Internacional Felina. 

 
 
 
 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 

 
 

Informação nº  77/DAE/SAPFE/SG de 15-01-2001 
Data de Despacho : 16-01-2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento à Empresa Impreopra – Sociedade 
Jornalística e Editorial, SA, da factura n.º 8475/2000 de 
18-12-2000, no valor de 129.870$00, com IVA incluído 
referente à publicação de publicidade no Jornal 
supramencionado no âmbito do Seminário 
“Teletrabalho”, englobado no Ciclo de Seminários 
organizados pela Divisão de Actividades Económicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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  284/DIV-DOM 
Data de despacho:  27.11.2000 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos a mais 
referentes à empreitada de “Obras de Beneficiação em 
Edifícios Escolares no Concelho de Odivelas – EB1 Nº 
6 da Póvoa de Santo Adrião, EB1 Nº 6 de Odivelas e 
EB1 / JI Nº 1 da Urmeira”, pelo valor de 798.774$00 
sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 
679/DEC/SAFO/VA de 19.12.00. 
 
Processo n.º  194/PO-DOM 
Data de despacho:  30.11.2000 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos a mais 
referentes à “Repavimentação de Arruamentos de 
Acesso ao Bairro da Milharada”, pelo valor de 
2.077.800$00, nos termos da informação n.º 
557/DVEU/MS de 27.11.00. 
 
Processo n.º  264/OD-DOM 
Data de despacho:  29.12.2000 
Concordar com o pagamento do auto de medição nº 1 
referente à empreitada de “Repavimentação de 
Arruamentos do Cemitério de Odivelas”, pelo valor de 
3.818.430$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 684/DEC/SAFO/VA de 20.12.00. 
 
Processo n.º  383/DOM 
Data de despacho:  29.12.2000 
Concordar com o pagamento do auto de trabalhos a 
mais nº 1, referente à empreitada da “Escola EB1/JI Nº2 
da Paiã”, na Pontinha, pelo valor de 26.871.584$00 com 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 
694/DEC/SAFO/VA de 21.12.00. 
 
Processo n.º  246/OD-DOM 
Data de despacho:  29.12.2000 
Concordar com o pagamento do auto nº 1 referente à 
empreitada de “Pinturas e Substituição de Caixilharia na 
escola EB1 Nº 4 de Odivelas – Rainha Santa”, pelo 
valor de 19.845.258$00 com IVA incluído, nos termos 
da informação n.º 692/DEC/SAFO/VA de 21.12.00. 
 
Processo n.º  246/OD-DOM 
Data de despacho:  29.12.2000 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos a mais 
referentes à empreitada de “Pinturas e Substituição de 
Caixilharia na escola EB1 Nº4 de Odivelas – Rainha 
Santa”, pelo valor de 3.169.264$00, sem IVA incluído, 
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nos termos da informação n.º 691/DEC/SAFO /VA de 
21.12.00. 
 
Processo n.º  284/DIV-DOM 
Data de despacho:  29.12.2000 
Concordar com o pagamento do auto de medição nº 1 
referente à empreitada de “Obras de Beneficiação em 
Edifícios Escolares no Concelho de Odivelas – EB1 Nº 
6 da Póvoa de Santo Adrião, EB1 Nº 6 de Odivelas e 
EB1 / JI Nº 1 da Urmeira”, pelo valor de 19.112.250$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
678/DEC/SAFO/VA de 19.12.00. 
 
Processo n.º  208/PV-DOM 
Data de despacho:  29.12.2000 
Concordar com o pagamento do auto de medição nº 2 
referente à empreitada de “Reformulação de Espaços 
Exteriores da escola EB1 Nº 6 da Póvoa de Santo 
Adrião”, pelo valor de 4.185.732$00 com IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 687/DEC/SAFO/VA de 
21.12.00. 
 
Data de despacho:  29.12.2000 
Concordar com o pagamento referente à “Aquisição de 
Mobiliário Diverso para o Departamento de Obras 
Municipais”, pelo valor de 1.696.700$00 sem IVA 
incluído, conforme despacho exarado na informação n.º 
011/AC/00-CE de 20.12.00. 
 
Processo n.º  228/CA-DOM 
Data de despacho:  29.12.2000 
Concordar com o pagamento do auto de medição nº 2 
referente à empreitada de “Instalações Sanitárias e 
Rampa de Acesso a Deficientes na escola EB1 Nº 1 de 
Caneças”, pelo valor de 632.685$00 com IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 688/DEC/SAFO/VA de 
21.12.00. 
 
Processo n.º  228/CA-DOM 
Data de despacho:  29.12.2000 
Concordar com o pagamento do auto de medição de 
trabalhos imprevistos referente à empreitada de 
“Instalações Sanitárias e Rampa de Acesso a 
Deficientes na escola EB1 Nº 1 de Caneças”, pelo valor 
de 293.060$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 689/DEC/SAFO/VA de 21.12.00. 
 
 
Processo n.º  351/MO-DOM 
Data de despacho:  29.12.2000 
Concordar com o pagamento do auto de medição dos 
trabalhos de “Limpeza de Espaços para Alternativa de 
Estacionamento”, pelo valor de 994.088$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 672/DVEU/EC 
de 06.12.00. 
 
 

Processo n.º  447/OD-DOM 
Data de despacho:  29.12.2000 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos referentes 
ao “Fornecimento e Colocação de Portas Acústicas no 
Auditório da Biblioteca Municipal D. Dinis”, pelo valor 
de 875.200$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 682/DEC/SAFO/VA de 19.12.00. 
 
Processo n.º  302/OD-DOM 
Data de despacho:  05.01.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos a mais 
referentes à empreitada da “Comissão Unitária dos 
Reformados Pensionistas e Idosos de Odivelas”, pelo 
valor de 1.195.525$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 685/DEC/SAFO/VA de 20.12.00. 
 
Processo n.º  338/VAR-DOM 
Data de despacho:  05.01.2001 
Concordar com a consulta a empresas para 
“Reformulação dos Parques Infantis do Jardim de 
Infância do Bairro EDEC, em Odivelas e escola EB1 Nº 
4 de Famões”, pelo valor base de 7.825.022$00, nos 
termos da informação n.º 671/DEC/SAFO/IT de 
15.12.00. 
 
Processo n.º  375/RA-DOM 
Data de despacho:  05.01.2001 
Homologação do auto de consignação referente à 
empreitada de “Repavimentação de Arruamentos na 
Zona Envolvente ao Hipermercado Repolho e Rua 
Beatriz Costa, na Ramada”, nos termos da informação 
n.º 712/DVEU/EC de 20.12.00. 
 
Processo n.º  412/PO-DOM 
Data de despacho:  10.01.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
“Vedação do Campo de Grandes Jogos do Casal do 
Rato” na Pontinha, pelo valor de 3.881.230$00 sem 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 
669/DEC/SAFO/IT de 15.12.01. 
 
Processo n.º  383/DOM 
Data de despacho:  17.01.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos a mais 
referentes à empreitada da “Escola EB1/JI Nº 2 da 
Paiã”, na Pontinha, pelo valor de 2.276.810$00 sem 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 
12/DEC/SAFO/VA de 03.01.01. 
 
Processo n.º  387/OD-DOM 
Data de despacho:  18.01.2001 
Homologação do auto de consignação referente à 
“Execução de Terraplanagem e Regularização de 
Terreno Contíguo ao Pavilhão Municipal de Odivelas”, 
no Bairro Olaio, nos termos da informação n.º 
716/DVEU/MS de 28.12.00. 
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Processo n.º  163/OD-DOM 
Data de despacho:  18.01.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição nº 1 
referente à empreitada de “Repavimentação de 
Arruamentos nos Pombais”, pelo valor de 9.704.654$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
17/DVEU/MS de 05.01.01. 
 
Processo n.º  684/DOM 
Data de despacho:  18.01.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição nº 2 
referente à empreitada de “Acesso ao Quartel dos 
Bombeiros de Odivelas”, pelo valor de 3.193.378$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
3/DVEU/MS de 04.01.01. 
 
Processo n.º  255/OD-DOM 
Data de despacho:  18.01.2001 
Concordar com a adjudicação do “Projecto de 
Reformulação da Rotunda da Arroja”, pelo valor de 
1.950.000$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 01/OS/01 de 03.01.01. 
 
Processo n.º  455/PO-DOM 
Data de despacho:  18.01.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
colocação de “Gradeamento de Protecção de Ponte na 
Estrada da Paiã”, pelo valor de 421.500$00 sem IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 2/DVEU/MS de 
04.01.01. 
 
Processo n.º  454/RA-DOM 
Data de despacho:  18.01.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos do “Muro 
de Protecção na Rua Aura Abranches”, pelo valor de 
629.500$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 1/DVEU/MS de 04.01.01. 
 
Processo n.º  441/FA-DOM 
Data de despacho:  18.01.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de 
“Intervenção na escola EB1 Nº 2 de Famões”, no Casal 
da Silveira, pelo valor de 2.415.899$00 sem IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 
17/DEC/SAFO/VA de 04.01.01. 
 
 
Processo n.º  254/RA-DOM 
Data de despacho:  18.01.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição dos 
trabalhos a mais referentes à empreitada do “Muro de 
Suporte de Terras na Rua Principal dos Pedernais 
(Ligação Ramada/Arroja)”, na Ramada, pelo valor de 
449.245$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 19/DVEU/EC de 05.01.01. 
 
 

Processo n.º  254/RA-DOM 
Data de despacho:  18.01.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição 
referente à empreitada de “Muro de Suporte de Terras 
na Rua Principal dos Pedernais (Ligação 
Ramada/Arroja)”, na Ramada, pelo valor de 
3.008.466$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 18/DVEU/EC de 05.01.01. 
 
Processo n.º  429/MO-DOM 
Data de despacho:  19.01.2001 
Concordar com a consulta a empresas para execução da 
empreitada das “Instalações para a Divisão de Espaços 
Verdes”, na Ramada, pelo valor base de 14.130.591$00, 
nos termos da informação n.º 11/DEC/SAFO/IT de 
03.01.01. 
 
Processo n.º  162/PO-DOM 
Data de despacho:  19.01.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição dos 
trabalhos a mais nº 1 referente à empreitada de 
“Repavimentação de Arruamentos (Rua 25 de Abril, 
Rua do Poder Local e Praceta do Poder Local)”, na 
Pontinha, pelo valor de 1.966.227$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 16/DVEU/EC de 
05.01.01. 
 
Data de despacho:  19.01.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
“Substituição de Lâmpadas dos Postes de iluminação do 
Polidesportivo do Jardim do Sol”, pelo valor de 
354.000$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 18/DEC/AD de 09/01/01. 
 
Data de despacho:  19.01.2001 
Concordar com o pagamento de facturas referente a 
serviço de fotocópias, pelo valor de 85.301$00, nos 
termos da informação n.º 1/DOM/LJ de 08.01.01. 
 
Data de despacho:  19.01.2001 
Concordar com o pagamento de factura referente a 
serviço de cópias, pelo valor de 21.816$00, nos termos 
da informação n.º 2/DOM/LJ de 10.01.01. 
 
Data de despacho:  19.01.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
“Iluminação Pública em várias Freguesias do 
Município”, pelo valor de 5.706.126$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 15/DVEU/JV de 
11.01.01. 
 
Processo n.º  167/PV-DOM 
Data de despacho:  19.01.2001 
Concordar com o pagamento referente à 1ª prestação do 
“Projecto de Beneficiação dos Espaços Exteriores do 
Bairro da Quinta da Quintinha”, na Póvoa de Santo 
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Adrião”, nos termos da informação n.º 217/OS/00 de 
29.12.00. 
 
Data de despacho:  19.01.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
“Sinalização do Departamento de Obras Municipais”, 
pelo valor de 320.000$00 sem IVA incluído, nos termos 
da informação n.º 172/CP/00 de 13.12.00. 

 
 
 
 

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. 
 
 
Data de despacho:  29.12.2000 
Concordar com o pagamento de factura referente à 
“Elaboração de um Roteiro Natural do Município de 
Odivelas”, pelo valor de 979.290$00 com IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 262/RM/00 de 22.12.00. 
 
Data de despacho:  29.12.2000 
Concordar com o pagamento de factura referente à 
“Execução de Maletas Pedagógicas” no âmbito do 
programa de desenvolvimento ambiental, pelo valor de 
4.212.000$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 261/RM/00 de 22.12.00. 
 
Data de despacho:  11.01.2001 
Concordar com a consulta a empresas para a execução 
da empreitada de “Construção das Instalações de 
Serviços dos Viveiros Municipais”, em Famões, nos 
termos da informação n.º 128/LA/00 de 28.12.00. 
 
Processo n.º  166/2000/OD-DA/EV 
Data de despacho:  15.01.2001 
Concordar com a adjudicação da “Aquisição de 35 
Grevillea Robusta para a Junta de Freguesia de 
Odivelas”, pelo valor de 588.000$00 com IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 70/CS/00 de 28.11.00. 
 
 
Processo n.º  175/2000/PV-DA/EV 
Data de despacho:  18.01.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
“Vedação para o Parque Infantil da Cruz Vermelha”, na 
Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, pelo valor de 
1.071.014$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 25/DA/EV/01 de 09.01.01. 
 
 
 

Processo n.º  176/2000/PV-DA/EV 
Data de despacho:  19.01.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
“Vedação do Parque Infantil nas Traseiras do Externato 
da Póvoa de Santo Adrião”, pelo valor de 874.364$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
24/DA/EV/01 de 09.01.01. 
 
 
DIVERSOS 
 
Data de despacho:  04.12.2000 
Concordar com o pagamento da factura referente à 
“Saudação Aniversário do Município”, pelo valor de 
117.000$00, nos termos da informação n.º 36/CT/00 de 
30.11.00. 
 
Data de despacho:  04.12.2000 
Concordar com o pagamento de factura referente à 
“Inserção de Publicidade no âmbito do 2º Aniversário 
do Município”, pelo valor de 117.000$00, nos termos da 
informação n.º 37/CT/00 de 30.11.00. 
 
Data de despacho:  28.12.2000 
Concordar com o pagamento de factura referente à 
“Distribuição de Folhetos”, pelo valor de 210.600$00, 
nos termos da informação n.º 40/CT/00 de 21.12.00. 
 
Data de despacho:  29.12.2000 
Concordar com o pagamento da factura referente à 
“Elaboração de Projecto Gráfico, Concepção e execução 
de 60 000 exemplares do Boletim das Obras 
Municipais”, pelo valor de 5.159.700$00 com IVA 
incluído, conforme despacho do Vogal Francisco 
Pereira exarado no ofício da Tributodesign com registo 
de entrada na CIMO 56 013 de 28.12.00. 

 
 
 
 

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:  2001.01.11 
Concordância com a adjudicação para a produção 
gráfica de folheto promocional do Programa PER 
Famílias, pelo valor de 345.000$00 ao qual acresce IVA 
à taxa legal, envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação da nos termos da 
informação 06/DMH/ASS/01 de 01.01.11. 
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Data de despacho:  2001.01.12 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento da factura 
nº 0237, relativa à última tranche (40%) do “Estudo de 
Caracterização da População residente em 
barracas/Actualização do PER”, pelo valor de 
914.940$00, o qual já tem o IVA incluído à taxa legal, 
nos termos do Ofício com o registo n.º 001542 de 
01.01.09. 
 
Data de despacho:  2001.01.18 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para prévia cabimentação 
das obras de reparação do fogo municipal, sito na Rua 
Vitorino Nemésio, Nº 11 – R/C Esqº, Quinta da 
Quintinha, Póvoa de Santo Adrião, Odivelas, pelo valor 
de 33.000$00, com IVA à taxa legal, nos termos da 
informação 014/DMH/SPH/GL de 01.01.11. 
 
Data de despacho:  2001.01.18 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação do 
processo de reabilitação, de Maria Luísa Correia 
Rodrigues, PER-Familias, no valor de 681.800$00, 
correspondente a 10% do preço fixado na Portaria 
821/99 de 27.09., nos termos da informação 02/DMH-
SIS/LI, DE 01.01.08. 

 
 
 
 

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 900/SCO/98 
Nome : Dulce Manuela Correia Monteiro Saraiva 
Data de despacho : 16.01.2001 
 
 
Remessa a Tribunal para efeitos de Recurso : 
 
Processo n.º 19/SCO/98 
Nome : Clarisse Amélia Pereira Ferreira de Oliveira 
Data de despacho : 08.01.2001 
 
Processo n.º 427/SCO/98 
Nome : Francisco Martinho Godinho 
Data de despacho : 08.01.2001 
 
 

Processo n.º 200/SCO/00 
Nome : Bife – Actividades Hoteleiras 
Data de despacho : 12.01.2001 
 
Processo n.º 449/SCO/00 
Nome : Manuel da Cruz Ferreira 
Data de despacho : 15.01.2001 
 
Processo n.º 451/SCO/00 
Nome : Octávio Moreira Paiva 
Data de despacho : 15.01.2001 
 
 
Processos Arquivados: 
 
Processo n.º 473/SCO/99 
Nome : Roberlo Portugal, Produtos Químicos, Lda. 
Data de despacho : 12.01.2001 
 
Processo n.º 971/SCO/97 
Nome : Queirós e Silva, Lda. 
Data de despacho : 15.01.2001 
 
Processo n.º 350/SCO/99 
Nome : João Caetano Louro 
Data de despacho : 15.01.2001 
 
Processo n.º 8/SCO/00 
Nome : Snack-Bar Madrugada 
Data de despacho : 15.01.2001 
 
Processo n.º 522/SCO/00 
Nome : Celeste Maria Carvalho Moisés Ribeiro 
Data de despacho : 15.01.2001 
 
Processo n.º 292/SCO/98 
Nome : Célia Maria Pinto Rosa Cruz 
Data de despacho : 15.01.2001 
 
 
Pagamento em Prestações : 
 
Processo n.º 447/SCO/99 
Nome : José Teixeira Luís 
Data de despacho : 08.01.2001 
 
Processo n.º 567/SCO/96 
Nome : Joaquim Júlio Calado 
Data de despacho : 08.01.2001 
 
Processo n.º 885/SCO/96 
Nome : Joaquim Vera Guerreiro 
Data de despacho : 08.01.2001 
 
Processo n.º 713/SCO/98 
Nome : Aníbal Rosa dos Santos 
Data de despacho : 12.01.2001 
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Processo n.º 84/SCO/00 
Nome : Luís Filipe Palma Anselmo 
Data de despacho : 12.01.2001 
 
Processo n.º 696/SCO/98 
Nome : Marcolino António Proença 
Data de despacho : 12.01.2001 
 
Processo n.º 437/SCO/99 
Nome : José Manuel Brás Fernandes 
Data de despacho : 12.01.2001 
 
Processo n.º 87/SCO/00 
Nome : António Joaquim Marques Nunes 
Data de despacho : 12.01.2001 
 
Processo n.º 865/SCO/98 
Nome : Evaristo da Silva Ribeiro 
Data de despacho : 12.01.2001 
 
Processo n.º 262/SCO/00 
Nome : Felismino Augusto Gomes 
Data de despacho : 12.01.2001 
 
Processo n.º 785/SCO/98 
Nome : António Barros Monteiro 
Data de despacho : 12.01.2001 
 
Processo n.º 761/SCO/98 
Nome : Manuel Pinto 
Data de despacho : 15.01.2001 
 
Processo n.º 287/SCO/98 
Nome : António João Gonçalves Cardoso 
Data de despacho : 15.01.2001 
 
Processo n.º 119/SCO/00 
Nome : Jorge Clara Ramos Lopes 
Data de despacho : 15.10.2001 

 
 
 
 

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. 
 
 
2000.12.15 
 
Informação n.º  023/AC/DGP 
Adjudicado à empresa Década a aquisição de 
Equipamento Informático pelo valor de 6.121.494$00 
 
 

Nota de encomenda n.º 4074 
Adjudicado à empresa Expandimac a aquisição de 
Laços pelo valor de 68.094$00 
 
Nota de encomenda n.º 4076 
Adjudicado à empresa Didax a aquisição de Mobiliário 
pelo valor de 72.306$00 
 
Nota de encomenda n.º 4079 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de 
Piquete Limpeza pelo valor de 38.610$00 
 
Nota de encomenda n.º 4152 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de 
Mobiliário pelo valor de 126.968$00 
 
 
2001.01.08 
 
Nota de encomenda n.º 3984 
Adjudicado à empresa Dinisa a aquisição de Chapéus de 
Chuva pelo valor de 1.380.600$00 
 
Nota de encomenda n.º 3996 
Adjudicado à empresa T.de S.e Filhos  a aquisição de 
Armários de cozinha pelo valor de 544.284$00 
 
Nota de encomenda n.º 3998 
Adjudicado à empresa Odimaque a aquisição de 
Máquina de Café pelo valor de 29.192$00 
 
Nota de encomenda n.º 4003 
Adjudicado ao I.N. de Habitação a aquisição de 
Publicações pelo valor de 15.100$00 
 
Nota de encomenda n.º 4004 
Adjudicado ao I.N. de Habitação a aquisição de 
Assinatura de Revista pelo valor de 3.000$00 
 
Nota de encomenda n.º 4009 
Adjudicado à empresa Odimaque a aquisição de 
Máquina de Café pelo valor de 67.568$00 
 
Nota de encomenda n.º 4010 
Adjudicado à empresa Odimaque a aquisição de Kit de 
Café pelo valor de 10.928$00 
 
Nota de encomenda n.º 4016 
Adjudicado à empresa F. O . Mendonça a aquisição de 
Escadote médio pelo valor de 6.377$00 
 
 
Nota de encomenda n.º 4020 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de 
Aparelhagem pelo valor de 34.308$00 
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Nota de encomenda n.º 4024 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
Quadro Corticite pelo valor de 4.446$00 
 
Nota de encomenda n.º 4027 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de 
Armários Arquivo pelo valor de 263.952$00 
 
Nota de encomenda n.º 4028 
Adjudicado à empresa R.F. Higino a aquisição de 
Material Diverso pelo valor de 141.395$00 
 
Nota de encomenda n.º 4033 
Adjudicado à empresa T.C. da Pontinha a aquisição de 
Prestação de Serviço de Transporte pelo valor de 
106.470$00 
 
Nota de encomenda n.º 4034 
Adjudicado à empresa T.C. da Pontinha a aquisição de 
Prestação de Serviço de Transporte pelo valor de 
98.280$00 
 
Nota de encomenda n.º 4038 
Adjudicado à empresa R.F. Higino a aquisição de Papel 
Embrulho pelo valor de 29.250$00 
 
Nota de encomenda n.º 4045 
Adjudicado à empresa J.S. Compras a aquisição de 
Máquina Fotográfica Digital pelo valor de 176.670$00 
 
Nota de encomenda n.º 4100 
Adjudicado à empresa Certame a montagem de um 
Stand na Fil pelo valor de 3.919.500$00 
 
 
2001.01.09 
 
Nota de encomenda n.º 4365 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de Livro 
de Registo de Entrada pelo valor de 6.434$00 
 
Informação n.º 065/STN 
Adjudicado à empresa Mendo e Vasc. a aquisição de 
Presépio pelo valor de 2.574.000$00 
 
 
2001.01.10 
 
Nota de encomenda n.º 3862 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de 
Mobiliário pelo valor de 1.573.580$00 
 
Nota de encomenda n.º 3997 
Adjudicado à empresa Orligrafe a aquisição de Livros 
de Endereços pelo valor de 1.562.535$00 
 
 

Nota de encomenda n.º 4043 
Adjudicado à empresa Reprotécnica a aquisição de 
Fotocopiadora Minolta pelo valor de 1.690.650$00 
 
Nota de encomenda n.º 4044 
Adjudicado à empresa T.de S.e Filhos  a aquisição de 
Mobiliário Escolar pelo valor de 1.616.004$00 
 
Nota de encomenda n.º 4051 
Adjudicado à empresa Iduna a aquisição de Suporte 
para prateleira pelo valor de 772$00 
 
Nota de encomenda n.º 4056 
Adjudicado à empresa F. de C. do Areeiro a aquisição 
de Chaveiro com porta metálica pelo valor de 7.330$00 
 
Nota de encomenda n.º 4059 
Adjudicado à empresa T. de S. e Filhos  a aquisição de 
Mastros pelo valor de 1.134.900$00 
 
Nota de encomenda n.º 4060 
Adjudicado à empresa T. de S. e Filhos  a aquisição de 
Mobiliário pelo valor de 392.009$00 
 
Nota de encomenda n.º 4061 
Adjudicado à empresa Serve e Faz a aquisição de 
Lanches pelo valor de 63.180$00 
 
Nota de encomenda n.º 4063 
Adjudicado à empresa Reprotécnica a aquisição de 
máquina Fotocopiadora Minolta pelo valor de 
760.500$00 
 
Nota de encomenda n.º 4068 
Adjudicado à empresa Gipac a aquisição de Licenças 
pelo valor de 917.280$00 
 
 
2001.01.11 
 
Nota de encomenda n.º 3891 
Adjudicado à empresa NTE a aquisição de Guilhotina 
pelo valor de 111.150$00 
 
Nota de encomenda n.º 4066 
Adjudicado à empresa F. de C. Areeiro a aquisição de 
Chaveiro pelo valor de 27.910$00 
 
 
2001.01.12 
 
Nota de encomenda n.º 4069 
Adjudicado à empresa Alveco a aquisição de Bobina 
pelo valor de 39.195$00 
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ERRATA 
 

 
 
Por lapso de digitação e concepção gráfica, na capa do 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões N.º 1 / 
2001, onde se lê “9 a 22 de Janeiro de 2000”, deve ler-
se “9 a 22 de Janeiro de 2001”. 
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“ 
 

Documentos Previsionais 
2001 

 

 
 
I. INTRODUÇÃO 
 
 
A criação da empresa municipal Odivelgest E.M., tendo como objecto social a construção, gestão, manutenção, 
exploração e concessão de equipamentos, que lhe sejam destinados pelo órgão executivo do Município de Odivelas, bem 
como a promoção do desenvolvimento do Município, teve no seu primeiro semestre (Julho a Dezembro de 2000), como 
principais directivas assegurar a continuidade dos serviços prestados à população do novo Município de Odivelas, em 
especial os equipamentos geridos e concessionados pela Gesloures e a reformulação de toda a Escola de Natação, tendo 
em especial atenção o facto de não existir no ano lectivo 2000/2001 a vertente da Natação de Competição. 
 
 
II. O PLANO DE ACTIVIDADES 
 
 
A introdução de novas modalidades, neste ano lectivo,  pretendeu facilitar o acesso a uma prática regular de actividade 
física referenciada à saúde, ao lazer e ao bem-estar dos cidadãos, uma vez que consideramos um direito indissociável da 
equidade social, da melhoria da qualidade de vida e de humanização da vida social. 
 
Desta forma, a Escola de Natação da Piscina Municipal de Odivelas, procurou abranger todas as idades tendo em conta 
os seus tempos livres e disponibilidades. 
 
Surgiram assim actividades que vêm dar uma atenção mais cuidada à população mais idosa, orientadas por profissionais 
especializados, uma vez que cada vez mais se assiste ao envelhecimento da população e à falta de ocupações que lhes 
permitam melhorar o seu dia a dia. Actividades estas que vêm trazer benefícios físicos e psicológicos. A influência do 
exercício no processo de envelhecimento  afecta a qualidade (mas também a quantidade) de vida e, a investigação 
evidencia a importância crescente do exercício na manutenção e melhoria da qualidade de vida à medida que se 
envelhece, sendo o meio aquático uma forma privilegiada de proporcionar exercício físico. 
 
Foi ainda dado um reforço em áreas que cada vez mais estão instaladas na nossa sociedade, a hidroginástica  e o hidrofit. 
 
Outra grande aposta para o presente ano lectivo foi uma intervenção nas populações especiais, tantas vezes esquecidas 
ou ignoradas, nomeadamente com actividades como: a reabilitação, que possibilita a recuperação/regeneração de lesões; 
as aulas de correcção postural, para quem tem problemas posturais e que por indicação médica necessite de uma 
intervenção terapêutica e  a natação adaptada a deficientes. 
 
Procuramos ainda atender a população gestante, que em determinada altura da sua gravidez tem necessidade de realizar 
exercício físico específico, o que será conseguido com aulas de natação pré-parto. 
 
A Piscina Municipal de Odivelas é composta por quatro cubas (Piscina Desportiva, Tanque de Aprendizagem, Tanque 
Recreativo e Chapinheiro), funcionando na época de Inverno apenas a Piscina Desportiva e o Tanque de Aprendizagem. 
 
Os serviços oferecidos pela Piscina Municipal de Odivelas, enquadram-se num regulamento geral, e no ano lectivo de 
2000/2001, foram os a seguir propostos. 
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DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 
1. Aulas anuais de inscrição individual 
2. Utilização livre (natação) de Inverno 
3. Utilização livre (recreativa) de Inverno 
4. Aulas anuais de inscrição em Grupo 
5. Cursos de Verão 
6. Utilização Livre de Verão 
7. Aluguer de Piscinas 
8. Actividades Extraordinárias 
 
 
1.  Aulas anuais de inscrição individual 
 
 
Previu-se que a Piscina Municipal de Odivelas em 2000/2001, fosse regularmente frequentada por cerca de  1400 
pessoas, diariamente, nos dias de semana, 920 ao sábado e 360 ao domingo, contabilizando cerca de 7000 utilizações 
semanais, divididas por 260 aulas, organizadas segundo a seguinte estrutura pedagógica: 
 
 
A. Natação pura em diferentes níveis de aprendizagem 
 
B. Hidroginástica 
 
C. Hidroterapia 
 
D. Actividades Aquáticas Adaptadas 
 
 
De acordo com esta estruturação a frequência das aulas, corresponde a uma utilização diária das instalações por cerca de 
840 utentes, decorrendo: 
 
Segunda a Sexta-feira entre as 07h15m e as 22h30m. 
 
Sábado entre as 08h15m e as 20h15m. 
 
Domingo entre as 08h15m e as 13h30m. 
 
 
A. NATAÇÃO PURA 
 
As aulas de Natação Pura encontram-se divididas em quatro grupos distintos (AMA, Níveis + 7 anos, Níveis + 15 anos, 
e Natação Sénior). 
 
AMA I - alunos entre os  4 e os 7 anos (alunos sem quaisquer aprendizagens específicas ou provenientes das aulas de 
Bebés). 
 
AMA II -  alunos com 5-6 anos (poderá eventualmente incluir alunos mais novos que já tenham domínio da respiração, 
equilíbrio, imersão e uma propulsão rudimentar). 
 
AMA III -  alunos entre os 7 e os 14 anos (sem quaisquer aprendizagens e que necessitem de um processo de adaptação 
ao meio aquático). 
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NÍVEIS +7 ANOS - Nestas aulas enquadram-se as crianças que se encontram já perfeitamente adaptadas ao meio 
aquático e cujo grau de maturação lhes permita a realização de um trabalho com uma maior componente técnica das 
aprendizagens da natação. 
 
NÍVEIS + 15 ANOS - Dentro da mesma filosofia existem as aulas de natação pura para adultos. Estas englobam alunos 
com mais de 15 anos e cujo desenvolvimento motor e nível de maturação, exigem um trabalho diferente, menos lúdico e 
com um ritmo próprio. Apostando também no ensino das quatro técnicas de nado é dado ênfase aos correctos 
alinhamentos corporais à optimização dos movimentos, e a uma adequada coordenação e sincronização melhorando a 
eficiência de todas as acções propulsivas definidas nas técnicas standard. 
 
NATAÇÃO SÉNIOR - Numa filosofia de promoção de estilos de vida saudáveis, a Odivelgest pretende desenvolver 
actividades para a população idosa, tendo em conta as suas particularidades. No sentido de concretizar esta pretensão 
surgem as classes de natação sénior, destinadas a indivíduos com idades superiores a 62 anos. Proporcionar ao indivíduo 
idoso um conjunto de aprendizagens no âmbito da natação, respeitando um potencial e um ritmo de aprendizagem 
diferente, é o principal objectivo destas classes. A população idosa necessita uma cada vez maior intervenção que vá de 
encontro às suas necessidades específicas; tanto quanto à dinamização da actividade, onde se pretende um aumento dos 
níveis de motivação e auto-estima, bem como dos benefícios do exercício físico, com melhoramentos ao nível do 
aparelho locomotor e cardiovascular.  
 
 
B.  HIDROGINÁSTICA 
 
 
Esta modalidade apresenta as características da ginástica convencional, uma vez que é constituída essencialmente por 
exercícios gímnicos, tendo a vantagem de se praticar no meio aquático, tirando, desta forma, o proveito da pressão 
hidrostática e da sua influência ao nível vascular, principalmente ao nível do retorno venoso e da sensação de diminuição 
da força gravítica. 
 
Todo o trabalho é desenvolvido com música, cujo ritmo permite e estimula a realização dos exercícios, contribuindo 
para uma melhor interiorização de novas formas de movimento. 
 
Esta actividade é destinada a alunos com mais de 15 anos. 
 
 
C. HIDROTERAPIA 
 
 
Sabendo da diversidade das técnicas terapêuticas que hoje em dia estão  disponíveis no mercado, a Odivelgest  decide 
investir nas áreas da hidroterapia, valorizando os benefícios da água no tratamento e prevenção de determinadas lesões 
relacionadas sobretudo, com o aparelho locomotor, cardio-vascular e cardio-respiratório. 
 
A Piscina Municipal de Odivelas tem uma preocupação de serviço público procurando abranger um número significativo 
da população de Odivelas. Parece-nos por isso, importante  evidenciar a disponibilidade deste serviço que, estamos 
convictos, virá satisfazer a necessidade de utentes que, pelas suas particularidades, requeiram uma intervenção 
estruturada a nível terapêutico. 
 
 
D. ACTIVIDADES AQUÁTICAS ADAPTADAS 
 
 
A Odivelgest propôs-se salvaguardar a individualidade e especificidade de determinados grupos que pelas suas 
características não se integrariam no plano geral de actividades definido pela nossa Escola de Natação.  
 
Numa perspectiva mais abrangente, decidimos optar pela nomenclatura de Actividades Aquáticas Adaptadas.  
 



 

  

ODIVELAS 
Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões 

 

 

 
4 23 de Janeiro a 5 de Fevereiro de 2001  Ano 2 – Nº 2 

 

Actividades Aquáticas pela possibilidade que este meio nos dá enquanto técnicos de o promover, no sentido do 
desenvolvimento global e individual, enquanto utentes, pela liberdade que o meio nos oferece à sua exploração. 
 
Adaptadas porque visam de uma forma específica enquadrar um determinado grupo populacional em actividades de 
carácter geral, requerendo estratégias e metodologias de ensino próprias. 
 
 
2.  Utilização livre (natação) de Inverno 
 
 
É preocupação fundamental da Odivelgest adequar os serviços prestados na Piscina Municipal de Odivelas às 
necessidades dos munícipes do Concelho.  
 
Sabendo da procura por parte dos utentes, de horários para utilização livre da Piscina, foram disponibilizados cerca de 
20 horários diferentes divididos pelos 7 dias da semana, para este efeito.  
 
A actividade denominada de utilização livre de Inverno, variante natação, corresponderá à prática da natação não 
orientada técnica ou pedagogicamente, sendo no entanto supervisionada por um nadador-salvador, que estará sempre à 
disposição do utente para qualquer situação que seja necessária. 
 
Esta prática tem possibilidade de ocupar uma ou mais pistas, de acordo com os diferentes horários. 
 
 
3.  Utilização livre (em Família) de Inverno 
 
 
Nos dias de hoje, pelo ritmo imposto pela vida quotidiana, o círculo de vida familiar é um dos mais afectados. 
Proporcionar à família possibilidades de gestão do seu tempo livre, com qualidade, é também uma preocupação da 
Odivelgest.  Assim, propôs-se disponibilizar um espaço para o livre convívio da família, envolvendo os seus elementos 
numa única actividade, contribuindo para o fortalecimento dos laços que se estabelecem. 
 
 
4.  Aulas anuais de inscrição em grupo   
 
 
Previu-se que a Piscina Municipal de Odivelas fosse regularmente frequentada em 2000/2001 por cerca de 1500 utentes, 
enquadrados por cerca de 45 instituições da natureza diversa, incluindo Sindicatos, Associações, Colégios e /ou outras 
Instituições. 
 
De realçar o Programa de Adaptação ao Meio Aquático da CIMO que proporciona aos alunos do 1º Ciclo, uma prática 
da actividade física em meio aquático, enquadrada pela Piscina Municipal de Odivelas e que beneficia cerca de 300 
crianças por trimestre. 
 
 
5.  Cursos de Verão 
 
 
Os cursos de Verão decorrem nos meses de  Julho, Agosto e Setembro, constituindo-se numa forma de frequência de 
aulas durante a época de férias.  
 
Proporcionam a possibilidade de os alunos inscritos durante a época de Inverno, realmente interessados em continuarem 
a sua actividade, o poderem fazer. Possibilita ainda a alunos que não têm regularmente disponibilidade para esta prática, 
serem integrados em aulas durante esta época. 
 
O leque de actividades a oferecer será de acordo com os níveis de procura por parte dos utentes, sendo possível existirem 
todas as que decorriam durante o Inverno, embora em menor número e em diferentes horários. 
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6. Utilização livre de Verão 
 
 
A Utilização livre de Verão corresponde a uma utilização da Piscina Municipal de Odivelas, com carácter lúdico, sem 
enquadramento pedagógico, mas com vigilância de nadadores-salvadores e outros funcionários, para além de segurança 
policial e ocorrerá em 2001 entre os dias 15 de Julho e 9 de Setembro. 
 
A necessidade de segurança policial tem como objectivo potenciar uma utilização cívica dos equipamentos, em 
condições de tranquilidade e conforto, que têm ficado nos últimos anos bastante aquém do desejável, em virtude de 
muitos utilizadores (maioritariamente jovens, organizados em grupos) adoptarem frequentemente comportamentos 
menos adequados, que provocam danos nas instalações e degradam a qualidade de funcionamento dos equipamentos. 
 
Esta actividade, que encerra uma forte componente social, por substituição/complementaridade com a frequência de 
praia, será alvo de uma dinamização constante, de forma a que a população de Odivelas, em todas as suas faixas etárias e 
grupos sociais, se sinta bem-vinda, segura e satisfeita com a oferta da piscina. Desta forma é nossa intenção promover 
actividades aquáticas recreativas, torneios de mini-polo aquático, sessões de hidroginástica, torneios de voleibol, teatro 
de fantoches, ateliers de capoeira, teatro de rua, dinamização de actividades de biblioteca, entre outras. 
 
 
7.  Aluguer de Piscinas 
 
 
Prevê-se que sejam celebrados protocolos de utilização do plano de água com Escolas Básicas do 2º e 3º Ciclo e 
Secundárias, ministrando aulas de Educação Física, ou treinos do Desporto Escolar, leccionadas pelo corpo docente das 
Escolas ou por Associações Desportivas do Concelho. 
 
Pretende-se desta forma, disponibilizar a Piscina Municipal de Odivelas também a este sector da Comunidade Escolar e 
Desportiva. 
 
 

III. AS INSTALAÇÕES EXISTENTES 
 
 
O contrato celebrado entre a CIMO e Gesloures previu a recepção da Piscina Municipal de Odivelas como equipamento 
mais relevante, no entanto foram recepcionados outros três espaços que se encontram concessionados: a Cafetaria do 
Teatro da Malaposta, a Cafetaria da Biblioteca D. Dinis e o Restaurante MacDonald`s junto à Piscina Municipal. 
 
Em Outubro de 2000 foi alugado o espaço da actual sede da Odivelgest, onde estão a trabalhar os serviços de 
Administração, Secretaria, Tesouraria e Direcção Técnica. Neste espaço foi ainda previsto um pequeno auditório onde é 
ministrada toda a formação dos novos quadros técnicos da Escola de Natação da Piscina Municipal de Odivelas. Foi 
previsto um orçamento de instalação da empresa na ordem dos 21.000 cts, tendo a presente instalação orçado em 19.500 
cts. 
 
 

A PISCINA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 
 
Em Agosto de 2000, o Conselho de Administração da Odivelgest relatou pormenorizadamente em reunião de Comissão 
Instaladora o estado em que Piscina Municipal se encontrava, realçando três graves problemas então existentes: 
 
 O estado geral dos balneários. 
 O estado do insuflável da piscina desportiva. 
 O estado da rede de protecção à área das piscinas. 
 
Com uma enorme celeridade a Comissão Instaladora aprovou uma verba de 25.000 cts para a realização destas obras. 
Lamentando-se imenso o facto de tais obras terem demorado mais de 3 meses para se iniciarem e de uma obra que 
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demoraria 3 semanas a executar, estar a demorar mais de 9 semanas, tendo a data prevista de conclusão para Fevereiro 
de 2001. 
 
De igual forma foram relatadas as condições de trabalho existentes no início de actividade desta Administração, em 
especial para o lamentável estado do equipamento informático e de escritório, bem como para a ausência de material 
didáctico. 
 
As fotografias constantes nesse relatório evidenciavam o completo abandono de manutenção que a Piscina Municipal de 
Odivelas havia sofrido, bem como o estado deplorável com que os utentes deste equipamento se deparavam todos os 
dias. 
 
Neste âmbito, foram realizadas intervenções e aquisições importantíssimas e que mereceram os mais rasgados elogios 
por parte dos nossos utentes, a saber: 
 
 A aquisição dos novos chuveiros. 
 A aquisição dos novos cabides. 
 A aquisição de novo material didáctico. 
 
Mas, as condições de trabalho e a planificação da nova época não seriam possíveis realizar, se em simultâneo não 
fossem adquiridos uma série de equipamentos inexistentes ou em muito mau estado de conservação: 
 
 Equipamento informático. 
 Equipamento de escritório. 
 Novo programa de Gestão de Aulas. 
 Fardamentos para o pessoal. 
 
E a grande realidade está patente nos pontos atrás referidos e que adicionados às obras nos balneários, aquisição do novo 
insuflável e vedação da Piscina Municipal transmite a verdadeira realidade deste equipamento: só se aproveitaram as 
paredes. 
 
Assim, não será difícil adivinhar os gravíssimos problemas que se levantaram a esta Administração, não esquecendo a 
avaria do Permutador de Calor que durante o mês de Novembro levou à sua substituição e a uma inevitável quebra de 
22% na facturação da Odivelgest e ao quase estado de calamidade que o mau tempo do mês de Dezembro trouxe à nossa 
Piscina Municipal, fazendo cair o insuflável e destruindo a iluminação interior da piscina, provocando uma nova quebra 
de mais de 25% na nossa facturação. De realçar que dos 4 insufláveis que caíram em Portugal Continental, o da nossa 
Piscina foi reerguido num tempo útil de 4 dias, quando todos os outros demoraram em média 2 semanas.  
 
Reside no entanto, na enorme demora na execução das obras na Piscina Municipal o mais grave e mais complicado 
problema da gestão da Administração da Odivelgest. Estas, tem provocado uma quebra de 50% na facturação da 
empresa, levando a que a actual situação seja de facto preocupante e mereça toda a nossa atenção.  
 
 

IV.  RELAÇÃO EMPRESA/UTENTES 
 
 
Houve quem criticasse a chegada da nova Administração, realçando o facto de esta só se dirigir aos utentes através de 
Notas Internas, de Informações Gerais ou de Avisos, ou que por exemplo pedisse em 3 meses de nova Administração o 
trabalho e resultados que outros não haviam conseguido ou realizado nos últimos anos. 



  

ODIVELAS 
Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões 

  

 

 
Ano 2 – Nº 2 23 de Janeiro a 5 de Fevereiro de 2001  7 

 

 

 
Se a comunicação com os utentes foi impossibilitada pelo facto de a anterior Administração nunca ter disponibilizado 
em tempo útil as etiquetas necessárias para o efeito, muito reconhecem os nossos utentes que foi já feito por esta 
Administração e tal reconhecimento tem levado a que o número de pedidos/sugestões tenha aumentado próximo do fim 
do segundo semestre de 2000. A recente criação da Comissão de Utentes, realidade concertada entre a Administração e 
alguns utentes, trouxe uma maior aproximação entre ambas as partes, esta teve como objectivo efectivar ainda mais a 
resposta a pequenos pedidos e sugestões que normalmente corriam o risco de não se tornarem realidade. 
 
De realçar, o facto do alarmante crescimento das reclamações nos meses de Novembro e Dezembro provocado pelo 
grande atraso na realização das obras na Piscina Municipal e que tem criado imensos transtornos à nossa Administração. 
 
 

V. OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 
 
Os Instrumentos de Gestão Previsional em anexo são o reflexo de tudo o que atrás referimos, e se a transição entre 
administrações havia sido já bastante atribulada, nunca deixando de o ser até à presente data, se a realidade existente na 
Piscina Municipal em toda a sua dimensão e precariedade, manifestada na total ausência de manutenção nos últimos 
anos, se a grave avaria no permutador de calor da piscina desportiva que resultou na sua substituição, se os danos e 
prejuízos provocados pelo mau tempo não fossem por si já suficientes para dificultar a gestão desta Administração e 
provocar enormes dificuldades financeiras, vieram com o fim do ano os enormes transtornos, danos e perdas provocados 
pelas obras que estão a ser realizadas pelo DOM. 
 
Assim, os presentes Instrumentos de Gestão Previsional contemplam a visão do plano de actividades aprovado quer pela 
CIMO quer pelo nosso Conselho de Administração em Agosto de 2000, e se previsto não se encontravam as dificuldades 
com que nos deparámos no último trimestre, igualmente não se encontram previstas dificuldades inerentes a quem 
apenas tem uma fonte de receita, não esquecendo a óbvia fase de instalação e criação de alicerces para um futuro que se 
pretende forte e sólido, assente nos propósitos de criação do Município de Odivelas: a proximidade aos seus munícipes. 
 
Odivelas, 9 de Janeiro de 2000 

 
O Presidente do Conselho de Administração 

 
(a) José Miguel Ramos 
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  2000
AB AP AL AL

  
    
 Imobilizações Corpóreas 37.305 7.088 24.704 34.352
 Imobilizações Incorpóreas 522 204 318 218
 Total  37.827 7.292 30.535 34.570

    
   

  

   Matérias Primas 80 80 30
    Mercadorias 100 100 70

Subtotal 180 180 100

0 0
 

   Clientes Conta Corrente 3.800 100 3.700 3.431
    Estado e outros entes publicos 1.050 1.050 271

   Outros devedores     200 200 100
Subtotal 5.050 100 4.950 3.802

  

 

    Depósitos à ordem 5.500 5.500 3.186
   Caixa 180 180 90

5.680 5.680 3.276

Total 48.737 7.392 41.345 41.748

   

  
  

Acréscimos de Proveitos 600 600 14.540
Custos diferidos 800 800 600

Total 1.400 0 1.400 15.140
  
Total de amortizações 7.292
Total de provisões 100

Total do activo 50.137 7.392 42.745 56.888

   DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA

 
ACTIVO

IMOBILIZADO

 

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

ORÇAMENTO 2001

BALANÇOS PREVISIONAIS  2000/2001

EXERCÍCIOS
2001

CIRCULANTE

Subtotal

 

   DIVIDAS DE TERCEIROS DE CURTO PRAZO
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  2001 2.000

  

 Capital 30.000 30.000
 Reservas Legais 0 0
 Reservas para investimentos 0 0
 Resultados Transitados -32.599 0

 Subtotal -2.599 30.000
Resultado líquido do exercício -5.442 -32.599
Total do capital próprio -8.041 -2.599

Instituições de crédito 15.000 0
Subtotal 15.000 0

 
Instituições de crédito 0 0
Fornecedores  c/c 9.226 20.281
Estado e outros entes publicos 6.550 10.697
Outros credores 5.146 15.842

20.922 46.820

Acréscimos de custos 14.221 12.221
Proveitos diferidos-concessão de exploração 643 446
Proveitos diferidos-subsídio ao investimento 0 0

Total 14.864 12.667

Total do Passivo 50.786 59.487

Total do capital próprio e passivo 42.745 56.888

CAPITAL PRÓPRIO  

 Exercícios

 
CAPITAL PROPRIO E PASSIVO

ORÇAMENTO 2001

BALANÇOS PREVISIONAIS  2000/2001

   Acréscimos e diferimentos

PASSIVO

   Dividas a terceiros de médio e longo prazo

   Dividas a terceiros de curto prazo

Subtotal
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CUSTOS E PERDAS
61 Custo 

Mercadorias vendidas 400 250
Matérias primas 1.800  850  

2.200 1.100
62 Fornecimentos e serviços externos 135.050 137.250 65.578 66.678
64 Custos com o pessoal

Remunerações 92.652 48.002
Encargos 22.103 9.884
Outros 11.648 126.403 4.934 62.820

66 Amortizações do imobilizado 4.339 2.953
67 Provisões de exercício 100 0
63 Impostos 80 30
65 Outros custos operacionais 100 4.619 50 3.033

(A) 268.272 132.531
68 Custos e perdas financeiros 820 30

(C) 269.092 132.561
69 Custos e perdas extraordinarios 150 0

(E) 269.242 132.561
Imposto sobre o rendimento do exercício 0 0

(G) 269.242 132.561
88 Resultado líquido do exercício -5.442 -32.599

263.800 99.962

PROVEITOS E GANHOS
71 Vendas 1.500 346
72 Prestação de serviços 233.850 235.350 83.420 83.766
73 Proveitos suplementares 7.000 2.156
74 Subsidios à exploração 21.060 14.040
76 Outros proveitos operacionais 100 28.160 0

(B) 263.510 99.962
78 Proveitos e ganhos financeiros 150  

(D) 263.660 99.962
79 Proveitos  e ganhos extraordinarios 140

(F) 263.800 99.962

RESUMO
-4.762 -32.569

-670 -30
-5.432 -32.599
-5.442 -32.599
-5.442 -32.599

2001 2000

ORÇAMENTO 2001
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAIS 

   EXERCÍCIOS

Resultados antes dos impostos            (F)-(E) 

Resultado líquido do exercicio             (F)-(G)

Resultados operacionais                      (B)-(A)

Resultados financeiros                     (D-B)-(C-A)

Resultados correntes                           (D)-(C)
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Conta 2001 2000
268.272 132.531

61 Mercadorias e Matérias Primas 2.200 1.100

612 Mercadorias 400 250

616 Matérias 1.800 850

62 Fornecimentos e Serviços Externos 135.050 65.578

Electricidade 3.000 2.690

Gás 9.500 2.191

Água 9.000 3.554

 Ferramentas e utensílios 4.200 2.837

 Material de Escritório 3.000 2.217

 Comunicação 2.400 2.110

Honorários 46.000 21.561

Seguros 2.400 689

Rendas 6.000 3.000

 Limpeza e higiene 4.200 2.193

Conservação e reparação 3.600 684

Segurança 2.650 1.050

Publicidade 7.500 5.319

Trabalhos Especializados / Aquisições 31.600 15.483

63 Impostos 80 30

65 Outros custos operacionais 100 50

64 Custos com o pessoal 126.403 62.820

641 Orgãos sociais 15.238 8.247

 Presidente Cons. Adm 6.720 3.234

 Subsidio de Férias 560 270

Subsídio de Natal 560 270

Representação 2.018 970

 Vogais 5.380 3.503

642 Pessoal 111.165 54.573

 Ordenados 57.882 20.390

Sub. Férias 5.200 6.108

 Sub. Natal 5.200 6.821

Sub. Refeição 8.830 4.934

Sub Trabalho ao domingo 2.260 1.521

Sub. Trab. Nocturno/Complemento 1.900 855

Trabalho Extraodinario 5.500 2.874

 Sub Isenção de horário 1.490 276

Outras Despesas c/pessoal 800 910

645 Encargos 22.103 9.884

66 Amortizações 4.339 2.953

67 Provisões do exercício 100 0

CUSTOS OPERACIONAIS

ORÇAMENTO 2001
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAL ANALÍTICA 

   EXERCÍCIOS
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Conta 2001 2000
263.510 99.962

71 Vendas 1.500 346

72 Prestação de serviços 233.850 83.420

Natação pura 151.350 54.842

Hidroginástica 11.250 3.140

Hidroterapia 1.660 430

Actividades aquáticas adaptadas 8.560 2.438

 Utilização livre de verão 4.050 1.709

Utilização livre de inverno 5.670 576

 Instituições 30.000 9.282

PAMA 9.000 2.610

Inscrições 5.250 4.649

 Renovações 5.620 3.504

Taxas de acréscimo 1.440 240

73 Proveitos suplementares 7.000 2.156

74 Subsidios à exploração 21.060 14.040

76 Outros proveitos operacionais 100 0

PROVEITOS OPERACIONAIS

ORÇAMENTO 2001
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAL ANALÍTICA 

   EXERCÍCIOS

”  
 


