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COMISSÃO INSTALADORA 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 
 
 

77ªª  RReeuunniiããoo  OOrrddiinnáárriiaa,,  
rreeaalliizzaaddaa  eemm  33  ddee  AAbbrriill  ddee  22000011  

 
 
 
 

ACTA 
 

 
 
 

Acta da 6ª Reunião Ordinária da Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas realizada em 
20 de Março de 2001, e rectificação a deliberação 
do ponto 8 da respectiva minuta; onde se lê “(...) 
ratificar os despachos do Senhor Vogal Francisco 
Pereira, datados de 27.10.2000 e 04.01.2000, 
(...)”, deverá constar: “(...) ratificar os 
despachos do Senhor Vogal Francisco Pereira, 
datados de 27.10.2000 e 04.01.2001 (...)”. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

GESTÃO FINANCEIRA E 
PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 
 
 

3ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 
 

Proposta para proceder à 3ª alteração 
orçamental, de acordo com os mapas constantes 
da informação dos serviços. 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO 
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS 
 

Proposto aprovar o conteúdo das cláusulas do 
contrato de empréstimo de longo prazo 
apresentadas pela Caixa Geral de Depósitos, bem 
como delegar no Senhor Presidente da Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas a 
competência para assinar o ofício da aceitação da 
proposta contratual e praticar todos os actos 
subsequentes e necessários conexos com este 
procedimento, de acordo com o proposto na 
informação dos serviços n.º 6/LD/DAF, de 
28.03.2001. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 
 

Proposto nos termos da informação dos serviços 
n.º 8/LG/DPE/DPDM, de 20.03.2001: 
 
- Iniciar o processo de elaboração do Plano 
Director Municipal Odivelas; 
 
- Aprovar os princípios fundamentais para a 
elaboração do PDM; 
 
- Aprovar a metodologia e calendarização geral do 
processo de elaboração do PDM; 
 
- Aprovar o faseamento da elaboração do PDM e 
respectivo conteúdo. 
 
- Mais se deliberou, que o Programa Preliminar do 
PDM seja objecto de deliberação da Comissão 
Instaladora. 

 
De acordo e nos termos do conteúdo da 
informação supra referida. 

 
 

“1. INTRODUÇÃO 
 
Há mais de década e meia dava-se início ao 
processo de elaboração do PDM de Loures, há 
cerca de dez anos estava concluída a proposta 
final e há aproximadamente sete era o mesmo 
publicado no Diário da República. 
 
O período de elaboração do PDM de Loures 
corresponde a uma época de relativa acalmia de 
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crescimento urbano, passada que estava a fase 
expansiva dos loteamentos clandestinos que 
decorre na segunda metade dos anos 70 e início 
dos anos 80, fruto de acções de contenção quer 
por via legislativa quer por via da gestão 
municipal. 
 
Mas, à fase de evidente contenção de 
desenvolvimento urbano, também motivada 
lógica e justificadamente pelo período de 
elaboração do PDM de Loures, sucede-lhe, já com 
o documento técnico concluído, mesmo antes da 
sua publicação em D.R. e porque o Município de 
Loures o utilizava já como instrumento orientador 
da actividade urbanizadora, uma vaga de pressão 
urbanística, que se prolonga aos dias de hoje, da 
qual resulta um enorme crescimento urbano e 
populacional que na sua precipitação não é 
devidamente acompanhado das adequadas infra-
estruturas e equipamentos estruturantes, mais 
devido a razões de natureza estrutural do que das 
vontades locais. 
 
Entretanto, já posteriormente à publicação do 
PDM de Loures, ocorre também a vaga de 
implementação das grandes infra-estruturas 
rodoviárias pelas quais o território do concelho de 
Odivelas, como é sabido, é sobejamente 
afectado, tanto no bom sentido como no sentido 
negativo. 
 
Mais recentemente, correspondendo a 
reivindicações locais e no quadro de uma nova 
política de transportes, resultam inovações de 
grande impacte territorial como seja a extensão 
do Metro a Odivelas e mesmo o prenúncio de 
novos meios de TP que se vão anunciando. 
 
Embora em grande medida, tais transformações 
estivessem inteligentemente previstas ou mesmo 
propostas no PDM de Loures, o passar dos tempos 
e as mutações mais globais de conceitos e 
exigências funcionais, conduzem a que os 
pressupostos e modelos de base territorial se 
tenham alterado radicalmente nos últimos anos. 
 
Se a tudo isto juntarmos o aparecimento de uma 
nova realidade que embora já existindo 
fisicamente, emerge enquanto inovação 
resultante de uma vontade territorial que anseia 
assumir a plena gestão dos seus próprios destinos, 
julga-se que estejam reunidas as condições 
amplamente justificativas e mesmo imperativas 
da renovação e mesmo da identificação de um 
instrumento tão fundamental para a condução do 
desenvolvimento concelhio como é o Plano 
Director Municipal. 

Por outro lado, estando já em fase de 
consolidação a instalação do Município de 
Odivelas, urge que sejam desencadeados os 
processos e acções tendentes a dotar o município 
de instrumentos de planeamento de nível 
estratégico, a fim de que fique capacitado para 
uma coesa e eficiente acção municipal e 
orientação da acção particular que lhe cabe 
regular e/ou mesmo fomentar, capaz de 
impulsionar ou projectar o concelho de Odivelas 
para um papel qualitativamente mais relevante 
no contexto regional da Área Metropolitana de 
Lisboa. 
 
É neste quadro de imperativa correspondência ao 
interesse público e na procura deste desiderato 
que, desde logo, se julga plenamente justificada 
a elaboração do PDM de Odivelas. 
 
Assim, face ao exposto e no prosseguimento do 
estabelecido no Programa de Actividades da DPDM 
para 2001, dando cumprimento ao despacho 
exarado pelo Sr. Presidente sobre o mesmo, 
pretende-se com a presente informação propor o 
início do processo de elaboração do Plano 
Director Municipal de Odivelas. 
 
Nos termos da lei (regime dos planos municipais 
de ordenamento do território - vide inf. nº 
4/SH/DPE anexa), o início do processo carece de 
deliberação da Comissão Instaladora e 
publicitação da mesma, bem como a necessidade 
de se fixarem termos de referência fundamentais. 
 
Deste modo, a presente proposta, inclui 
referências básicas para o desenvolvimento do 
processo de elaboração do PDM que dizem 
respeito designadamente à justificação, princípios 
fundamentais e metodologia da sua elaboração, e 
ainda a definição genérica da estrutura e 
conteúdo das diferentes fases que constituirão o 
documento técnico. 
 
 
2. JUSTIFICAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PDM 
 
De forma sintética, como motivos que justificam 
a pertinência e oportunidade de elaboração do 
PDM de Odivelas, apresentam-se as seguintes 
razões: 
 
a) A adequação e identificação do PDM com as 
novas realidades administrativa e territorial, face 
ao recém criado Concelho de Odivelas; 
 
b) Adequação às actuais necessidades de 
desenvolvimento, face a uma já sensível 
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desactualidade de um PDM que vigora há 
aproximadamente sete anos porém acabado de 
produzir há cerca de dez, nos quais ocorreram no 
território do concelho, importantes 
desenvolvimentos designadamente ao nível das 
acessibilidades regionais que embora 
anteriormente previstas, induzem renovadas 
solicitações e necessidades ao desenvolvimento 
urbano local, assim como um crescimento 
populacional que de uma população de cerca de 
130.000 habitantes em 1991, passou a uma 
população estimada em cerca de 153.000 em 
2001, correspondendo a um acréscimo de 
aproximadamente 20%; 
 
c) A proximidade da data limite imposta por lei 
para a revisão do PDM, a partir da qual deve, ou 
no mínimo é desejável do ponto de vista 
administrativo, estar já a vigorar o PDM revisto ou 
seja, actualizado. Ora, se considerarmos que, 
para que tal aconteça tendo em conta os prazos 
correntes para aprovação e publicação em D.R. 
neste tipo de processos, deverá o documento 
técnico estar concluído por final de 2002, para o 
qual escasseia já, por sua vez, o necessário tempo 
de elaboração. 
 
d) Por fim e com carácter imperativo, o facto de 
a Câmara Municipal de Loures ter já iniciado o 
processo de revisão do PDM de Loures cuja 
aprovação, logicamente, revogará o PDM 
actualmente em vigor que incide no território do 
Concelho de Odivelas. 
 
Assim, julga-se justificada desde já a elaboração 
do PDM de Odivelas, cujo início de processo 
carece de deliberação municipal, no caso 
vertente, por parte da Comissão Instaladora do 
Município de Odivelas que de acordo com o D.L. 
nº 48/99 de 16 de Junho assume inteiramente as 
necessárias e suficientes competências para o 
efeito (deliberação de início de processo). 
 
 
3. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS PARA A ELABORAÇÃO DO 

PDM DE ODIVELAS 
 
Em conformidade com o regime jurídico dos 
planos municipais de ordenamento do território, 
“o plano director municipal estabelece o modelo 
de estrutura espacial do território municipal, 
constituindo uma síntese da estratégia de 
desenvolvimento e ordenamento local 
prosseguida, integrando as opções de âmbito 

nacional e regional com incidência na respectiva 
área de intervenção”1. 
 
Assim, tendo em consideração o conteúdo e 
alcance funcional atribuído pela lei a este 
instrumento de planeamento bem como às 
funções instrumentais que entendemos dele se 
devam retirar em favor da acção municipal, 
propõe-se que o Plano Director Municipal a 
elaborar para o Município de Odivelas tenha como 
referências ou princípios fundamentais básicos na 
sua concepção, os seguintes: 
 
a) Enquadrar-se nas orientações programáticas de 
ordenamento territorial expressas no PROTAML, à 
luz das orientações estratégicas a definir pelo 
Município de Odivelas; 
 
b) Enquadrar-se nas condicionantes físicas e legais 
existentes, articulando e harmonizando as 
necessidades e objectivos locais de 
desenvolvimento com as necessidades ou 
imperativos de ordenamento e infraestruturação 
territorial de nível mais amplo, entre as quais se 
conta a adequação dos limites administrativos 
concelhios à nova realidade física imposta pelas 
infra-estruturas rodoviárias regionais que 
condicionam fortemente a organização e gestão 
do espaço territorial; 
 
c) Configurar a sua substância instrumental e 
programática de acordo com as orientações 
estratégicas a definir pela futura Câmara 
Municipal eleita; 
 
d) Ser formulado na procura prioritária da 
satisfação do interesse público, porém em 
satisfatória compatibilização e respeito pelos 
interesses particulares, em especial no que se 
refere a compromissos municipalmente assumidos 
bem como expectativas criadas pelo PDM 
actualmente em vigor; 
 
e) Ser formulado com a efectiva participação 
pública, ainda na sua fase de concepção, 
especialmente por parte, para além dos agentes 
autárquicos, também dos agentes representativos 
do tecido socio-económico; 
 
f) Ser configurado em conformidade com o 
estabelecido no regime jurídico dos planos 
municipais de ordenamento do território, 
desenvolvido no grau de profundidade tecnico-
científica estritamente necessário ou suficiente e 
na perspectiva de que constitua efectivo e eficaz 
                                                           
1 Citado do artº 84º-1 do D.L. nº 380/99 de 22 de setembro. 
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instrumento, não apenas regulamentar mas 
também de orientação e programação, de nível 
estratégico, da acção municipal; 
 
g) A Divisão do Plano Director Municipal, 
enquanto unidade orgânica que coordenará o 
desenvolvimento do processo de elaboração, 
promoverá a participação pertinente das 
restantes unidades orgânicas do Município, 
devendo estas colaborar, mantendo via aberta de 
articulação directa com a DPDM através de 
interlocutor privilegiado, disponibilizando toda a 
informação útil e participando nas sessões de 
trabalho que venham a ser agendadas para efeitos 
de elaboração do PDM. 
 
 
4. METODOLOGIA E CALENDARIZAÇÃO GERAL DO 

PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PDM DE ODIVELAS 
 
Como forma de antevisão geral do decurso do 
processo, apresenta-se o seguinte quadro 
metodológico que em observância do regime dos 
Planos Municipais de Ordenamento do Território e 
especificamente para os PDM (vide informação nº 
04/SH/DPE anexa), que traça em termos gerais, 
com maior pormenorização para o ano de 2001, e 
com a referenciação cronológica que somos 
capazes de prever neste momento, o quadro 
global de procedimentos fundamentais a 
desenvolver pelo Município ao longo do processo 
de elaboração e aprovação do PDM de Odivelas, 
desde o seu início até ao seu final, conforme de 
seguida se expõe: 
 
 
Até final 
de Abril 
de 2001 

- Deliberação municipal (referindo 
motivos, termos de referência 
genéricos e prazo de elaboração) e 
anúncio público (em Diário da 
República e comunicação social) de 
início de elaboração do PDM de 
Odivelas; 
 
- Comunicação da deliberação 
municipal de elaboração do PDM à 
Direcção Regional de Ambiente e 
Ordenamento do Território de Lisboa e 
Vale do Tejo, para que seja nomeada 
Comissão Mista de Coordenação; 
 
- Proposta e deliberação de medidas 
cautelares internas para o período de 
elaboração do PDM; 
 
- Preparação do Processo de Concurso 
de encomenda (programa de concurso, 

caderno de encargos e especificações 
técnicas) do serviço de elaboração do 
PDM; 
 
- Preparação do Programa Preliminar 
do PDM para efeitos do concurso de 
elaboração; 
 
- Abertura do concurso para 
encomenda do serviço de elaboração 
do PDM (Concurso Limitado por Prévia 
Qualificação) em conformidade com o 
regime jurídico da locação e aquisição 
pública de bens e serviços (D.L. nº 
197/99 de 8 de Julho). 
 

Até 
Setembro 
de 2001 

- Processo de avaliação e selecção a 
desenvolver em duas fases a saber: 1ª 
fase – selecção curricular de 
concorrentes a convidar para 
apresentação de propostas; 2ª fase – 
selecção da proposta de trabalho e 
respectiva equipa técnica a quem será 
feita a adjudicação da elaboração do 
PDM; 
 
- Adjudicação e início de elaboração 
do PDM. 

Até final 
de 2001 

- Desenvolvimento dos trabalhos de 
Prospectiva Estratégica e definição da 
proposta das Grandes Linhas de 
Desenvolvimento Concelhio; 
 
- Conclusão da 1ª fase do documento 
técnico do PDM (Programa-base). 

Ano de 
2002 

- Aprovação, pela Câmara Municipal, 
das Grandes Linhas de 
Desenvolvimento que irão informar e 
constituir as 2ª e 3ª fases do 
documento técnico do PDM; 
 
- Desenvolvimento da elaboração, 
apreciação interna e aprovação das 2ª 
e 3ª fases (respectivamente 
Anteprojecto e Projecto) do 
documento técnico do PDM; 
 
- Aprovação do projecto do plano pela 
Câmara Municipal; 
 
- Promover consultas e concertação 
com as entidades tutelares sectoriais. 
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Ano de 
2003 

- Realizar eventuais acertos ao 
projecto; 
 
- Promover a Discussão Pública com 
eventuais acertos e subsequente 
parecer da DRAOTLVT; 
 
- Formalização do documento final do 
Plano e aprovação pela Câmara 
Municipal; 
 
- Deliberação da Assembleia Municipal 
para aprovação do Plano; 
 
- Ratificação do Governo, registo pela 
DRAOTLVT e publicação no Diário da 
República. 

 
 
Assim, de acordo com a calendarização agora 
prevista, estima-se que a elaboração do PDM 
esteja concluída2 no prazo de 30 meses a contar 
da data da deliberação de início de processo. 
 
 
5. FASEAMENTO DA ELABORAÇÃO PDM DE ODIVELAS E 
RESPECTIVO CONTEÚDO 
 
A estruturação e definição das diversas fases, 
finalidade e conteúdo que se julgam adequadas à 
elaboração do documento técnico do PDM, são as 
que de seguida se propõem: 
 
1ª Fase - Estudos Prévios (análise, diagnóstico) e 
Programa-base (primeiras bases e orientações 
para posterior desenvolvimento da proposta); 
 
2ª Fase - Anteprojecto (fase destinada ao 
desenvolvimento de opções decorrentes do 
Programa Base e das orientações estratégicas, 
redução dos graus de indeterminação e 
aproximação de opções entre equipa técnica e a 
Câmara Municipal); 
 
3ª Fase - Projecto (consuma-se na sua aceitação 
por parte da Câmara Municipal após as consultas 
às entidades tutelares e com ela se efectua a 
discussão pública); 
 
4ª Fase - Documento Final (versão final, depois 
de eventuais ajustamentos resultantes da 
discussão pública, para aprovação em Assembleia 
Municipal). 

                                                           
2 Conforme o artº 81º-1 do D.L. 380/99 de 22 de Setembro, a 
elaboração do PDM considera-se concluída com a aprovação 
da proposta pela Assembleia Municipal. 

Estudos Prévios e Programa-base 
 
Inclui a preparação de bases de trabalho e de 
análise, a análise/caracterização da área de 
intervenção, suficiente e orientada em função dos 
objectivos definidos em Programa Preliminar, o 
diagnóstico, com a detecção, equacionamento e 
explicitação de carências e estrangulamentos das 
funções ou sistemas em presença, face à situação 
existente e tendências no momento de análise e 
ao conteúdo do Programa Preliminar. 
 
Incluirá ainda a elaboração de um Programa-base 
que partindo do Programa Preliminar fornecido 
pelo Município, complemente o mesmo em face 
dos dados e conclusões apuradas em diagnóstico, 
exponha e referencie as linhas básicas de uma 
estratégia, contemplando dados que 
proporcionem indicações capazes à tomada de 
opções por parte do Município. 
 
 
Anteprojecto 
 
Tendo em conta a complexidade do trabalho em 
causa e da reflexão e tomadas de decisão a ele 
inerentes, esta fase deverá na sua forma e 
conteúdo constituir-se aproximadamente à 
imagem da fase de projecto, devendo preparar a 
ideia e informação suficientes para apreciação e 
debate, antecipadamente à fase de projecto ou 
proposta de plano, tendo em vista a aproximação 
de opções entre equipa técnica, Município e, 
eventualmente, outros agentes, incluindo um 
possível debate público se o Município o entender 
realizar. 
 
 
Projecto 
 
Compreende o conjunto de peças escritas e 
desenhadas capazes de satisfazer o 
enquadramento legal a que o Plano está sujeito, 
incluindo todos os elementos necessários à sua 
compreensão por parte de quem intervém na sua 
apreciação e aprovação, à gestão e/ou aplicação, 
organizado formalmente em conformidade com a 
regulamentação aplicável e nos termos a definir 
em última instância no Programa-base.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ODIVELGEST 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO DE INDEMNIZAÇÃO COMPENSATÓRIA 
À ODIVELGEST 

 
Proposto nos termos da informação dos serviços 
n.º 46/GCJ/2001, de 29.03.2001: 
 
- Aprovar a minuta de contrato-programa com a 
Odivelgest anexa à informação referida; 
 
- Atribuir à Odivelgest uma indemnização 
compensatória no valor de 10.000.000$00 (dez 
milhões de escudos); 
 
- Transferir para a Odivelgest a dívida do 
Município de Odivelas à GesLoures decorrente do 
estabelecido na cláusula 15ª do contrato 
celebrado entre este Município e a GesLoures em 
30 de Maio de 2000, bem como o montante 
necessário ao respectivo pagamento, no valor de 
35.100.000$00 (trinta e cinco milhões e cem mil 
escudos) a pagar mediante a comprovação pela 
Odivelgest da liquidação das respectivas 
prestações; 
 
- Equacionar, em oportunidade futura, o teor das 
propostas 2 e 4 da Acta da 1ª Reunião 
Extraordinária da Odivelgest, realizada em 29 de 
Março p.p. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACTIVIDADE SOCIAL 
 

 
 

“IDAS À PRAIA 2001” 
 

Proposto a realização do projecto com a 
denominação de “Praia 2001”, funcionamento nos 
mesmos moldes do ano anterior, no que respeita 
à participação e envolvimento das respectivas 
Juntas das Freguesias, actualização do montante, 
a transferir para as Juntas das Freguesias, por 
criança e monitor participante para 4.500$00 
(quatro mil e quinhentos escudos) e afectação de 
uma verba global de 9.000.000$00 (nove milhões 
de escudos), nos termos da informação dos 
serviços n.º 9/MCG/GARSI/01, de 26.03.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

 
 

TABELA DE PUBLICIDADE NA REVISTA AE 
 

Proposta a tabela de preços referente à 
publicidade na revista de Actividades Económicas 
nos termos da informação dos serviços n.º 
35/DAE/CB, de 21.03.2001. 
 
 

Contracapa 150.000$00 
Página inteira 80.000$00 

½ página 40.000$00 
¼ de página 25.000$00 

Rodapé 30.000$00 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

 

SAÚDE 
 

 
 

PROJECTO FORCCI CUIDADOS CONTINUADOS 
 

Proposto alterar a denominação do Projecto 
FORCCI – Freguesias de Odivelas e Ramada 
Cuidados Continuados Integrados, para “Cuidados 
Continuados Integrados de Odivelas”, em adenda 
ao deliberado na 15ª Reunião Ordinária da 
Comissão Instaladora do Município de Odivelas, 
realizada em 25 de Julho de 2000, (ver Boletim 

Municipal das Deliberações e Decisões n.º 10 do ano de 2000, 

página 406), bem como autorizar a Vogal 
responsável pelo Gabinete de Saúde para outorgar 
o protocolo, em representação do Município, nos 
termos da informação dos serviços n.º 62/GS/01, 
de 29.03.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 
E COMPARTICIPAÇÕES 

 

 
 

FUNDAÇÃO “O SÉCULO” 
 

Proposto no âmbito da participação de crianças 
residentes no Concelho de Odivelas no programa 
de férias designado “Colónia Balnear”, atribuir à 
Fundação “O Século” um subsídio no valor de 
100.000$00 (cem mil escudos), como forma de 
apoio ao funcionamento da Colónia Balnear, 
daquela fundação que irá promover nas suas 
instalações em São Pedro do Estoril, nos meses de 
Julho e Agosto de 2001, o referido programa, nos 
termos da informação dos serviços n.º 
11/GARSI/MCG/01, de 15.03.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CRIAÇÃO ARTÍSTICA LITERÁRIA E CIENTÍFICA 
MARIA IRENE REBELO LOPES DA CUNHA 

RÊGO BAYAN 
 

Proposto atribuir um subsídio no valor de 
100.000$00 (cem mil escudos) a Maria Irene 
Rebelo Lopes da Cunha do Rêgo Bayan, no âmbito 
da categoria B do Programa de Apoio à Criação 
Artística Literária e Científica, nos termos da 
informação dos serviços n.º 49/DSC/DCPC/SAEPC, 
de 14.03.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CRIAÇÃO ARTÍSTICA LITERÁRIA E CIENTÍFICA 
MANUEL ANTUNES MARQUES 

 
Proposto atribuir um subsídio no valor de 
100.000$00 (cem mil escudos) a Manuel Antunes 
Marques, no âmbito da categoria B do Programa 
de Apoio à Criação Artística Literária e Científica, 
nos termos da informação n.º 
43/DSC/DCPC/SAEPC, de 14.03.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

CRIAÇÃO ARTÍSTICA LITERÁRIA E CIENTÍFICA 
MARIA DA GLÓRIA CABRAL DE MEDEIROS 

MARTINS 
 

Proposto atribuir um subsídio no valor de 
75.000$00 (setenta e cinco mil escudos) a Maria 
da Glória Cabral de Medeiros Martins, no âmbito 
da categoria B do Programa de Apoio à Criação 
Artística Literária e Científica, nos termos da 
informação dos serviços n.º 44/DSC/DCPC/SAEPC, 
de 14.03.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL 
 

Proposto apoiar o Clube Atlético e Cultural, no 
âmbito da realização do XXI Torneio Internacional 
de Futebol Infantil, nos termos da informação dos 
serviços n.º 412/DSC/DD/SADD/01, de 
22.03.2001, por meio de: 
 
Atribuição de uma comparticipação financeira ao 
Clube Atlético e Cultural, para a realização do 
XXI Torneio Internacional da Pontinha – Torneio 
“Rui Águas”, no montante de 1.400.000$00 (um 
milhão e quatrocentos mil escudos); 
 
Cedência de 4 autocarros para as equipas 
participantes fora do distrito de Lisboa, 
alojamento e alimentação das equipas acima 
mencionadas, entre os dias 12 e 17 de Abril, 
cedência e colocação de mastros e respectivas 
flâmulas, almoço oficial às esquipas 
participantes, elaboração de monofolhas alusivas 
ao referido torneio, num valor estimado em 
2.600.000$00 (dois milhões e seiscentos mil 
escudos); 
 
Aquisição de medalhas, troféu de 1º classificado, 
galhardetes e t-shirts alusivas ao Torneio, para 
oferecer aos participantes, no valor estimado em 
460.000$00 (quatrocentos e sessenta mil 
escudos). 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 
DE SAÚDE MENTAL 

 
Proposto apoiar a Associação Comunitária de 
Saúde Mental Loures Ocidental, com sede em 
Odivelas, no âmbito da organização do I Encontro 
de Fóruns Sócio-Ocupacionais “No Limiar do 
Futuro”, englobado nas comemorações do Dia 
Mundial da Saúde, através da cedência de 150 
pastas, 150 blocos e 150 canetas, para 
distribuição aos participantes na iniciativa, com 
um custo estimado em 217.035$00 (Duzentos e 
dezassete mil e trinta escudos), nos termos da 
informação dos serviços n.º 60/GS/01, de 
29.03.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 9.942/L/RC (V1) 
REALIZAÇÃO DE OBRAS NO BAIRRO 
DOS CARRASCAIS, CANEÇAS 
 
Proposto atribuir à Administração Conjunta do 
Bairro dos Carrascais, em Caneças, um subsídio no 
valor de 29.491.521$00 (vinte e nove milhões, 
quatrocentos e noventa e um mil, quinhentos e 
vinte e um escudos), para fazer face às obras de 
infra-estruturas do Bairro, redes públicas de 
águas, águas residuais domésticas e pluviais e 
arruamentos, nos termos e nas condições da 
informação n.º 72/LG/2001, de 02.04.2001 e 
demais informações dos serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

 
 

PROCESSO N.º 484/01/RA-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA RAMADA 

REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE INFANTIL 
DO BAIRRO DE SÃO JORGE 

 
Proposto transferir para a Junta da Freguesia da 
Ramada os meios financeiros necessários à 
execução dos trabalhos de reestruturação do 
Parque Infantil do Bairro São Jorge, no valor total 
de 1.981.786$00 (um milhão, novecentos e 
oitenta e um mil, setecentos e oitenta e seis 
escudos), celebrando-se para o efeito, um 

protocolo ao abrigo do artigo 27º do Protocolo de 
Delegação de Competências nas Juntas das 
Freguesias, nos termos da informação dos serviços 
n.º 145/DEC/IT, de 12.03.01. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LEVANTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS 
DANIFICADAS PARA EFEITOS DE APLICAÇÃO 

DO DECRETO-LEI 38-D/2001 
 

Proposto executar as obras de consolidação de 
talude nas traseiras dos edifícios da Rua Pêro Vaz 
de Caminha, Quinta do Pinheiro, Pontinha, de 
beneficiação da Rua 1º de Maio, na Serra da Luz, 
e da via de ligação do Olival Basto a Frielas, ao 
abrigo do regime excepcional previsto no 
Decreto-Lei 38-D/2001 de 8 de Fevereiro, nos 
termos da informação dos serviços n.º 
39/DOM/LJ, de 26.03.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 
 

PROCESSO N.º 35.622/L/OC 
CREDIFILIS – CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS, S.A. 
ADITAMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES DO ALVARÁ 
DE LOTEAMENTO, PORTO PINHEIRO, ODIVELAS 
 
Proposto reduzir o valor das taxas a pagar ao 
Município quando da emissão do alvará de 
loteamento a que se refere o processo n.º 
35.622/L/OC, com base no artigo 13º n.º 2 e) do 
Decreto-Lei 448/91 de 20 de Novembro em 
200.000.000$00 (duzentos milhões de escudos) e 
fixar o valor da caução em 5.017.600.000$00 
(cinco milhões, dezassete mil e seiscentos 
escudos), de acordo com o proposto na 
informação 73/LG/2001, de 30.03.2001, e nos 
termos da informação 8-CG/2001, de 30.03.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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HABITAÇÃO 
 

 
 

CANDIDATURA AO PROGRAMA PER-FAMÍLIAS 
AGREGADO FAMILIAR DE ANTÓNIO JOSÉ MARQUES 

 
Proposto atribuir ao agregado familiar de António 
José Marques, recenseado no PER com o número 
de matrícula 069.0002.1, o valor de 1.934.200$00 
(um milhão, novecentos e trinta e quatro mil e 
duzentos escudos), correspondente a 20% do valor 
estipulado pela Portaria n.º 1032/2000 para a 
tipologia T2, correspondente à comparticipação 
do Município no Programa PER-Famílias, bem 
como excluir Isabel Maria Pereira Marques 
daquele agregado familiar PER, com a inerente 
perda do direito ao realojamento municipal, nos 
termos da informação dos serviços n.º 16/DMH-
SIS/LI, de 12.03.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

Despacho 
 

Tolerância de Ponto 
 

Considerando a tradição existente no sentido de 
concessão de tolerância de ponto nos serviços 
públicos, na época de Páscoa, determino, nos 
termos da competência que me é atribuída pelo 
n.º 2, do art. 5.º, da Lei n. 48/99, de 16 de 
Junho, conjugado com a al. a), do n.º 2, do art. 
68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, que 
no próximo dia 12 de Abril, do corrente ano, seja 
concedida tolerância de ponto a todos os 
trabalhadores municipais. 
 
Solicito, todavia, a todos os serviços que prestam 
atendimento ao público que procedam à 
divulgação deste despacho, afixando-o nas 
respectivas portas, por forma a que o mesmo seja 
do conhecimento dos Munícipes. 
 
Odivelas, 4 de Abril de 2001 
 
 

O Presidente da Comissão Instaladora 
 

(a) Manuel Varges 

 

ACTIVIDADE FINANCEIRA 
 

 
 

Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. 
Manuel Varges ao abrigo da Delegação de 
competências. 

 
 

Data de despacho: 26.03.2001 
Autorização para pagamento aos C.T.T. – Correios 
de Portugal, da factura n.º 5000057129 de 
28.02.2001, no valor de 1.447.021$00.  

 
 
 
 

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 7.352/OCP 
Nome: Pastelaria Kilumba Lda. 
Local: Avenida D. Dinis, n.º 41, 
Odivelas 
Data de despacho: 20.05.2000 
 
Processo n.º 30.151/OCP/OC 
Nome: Adelino Martins Lopes 
Local: Bairro Casalinho da Azenha, Lote 110, 
Pontinha 
Data de despacho: 03.08.2000 
 
Processo n.º 36.244/OCP/OC 
Nome: Manuel Gonçalves Guerra 
Local: Rua de São Miguel, Lote 44, 
Casal do Rato, 
Pontinha 
Data de despacho: 28.11.2000 
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Processo n.º 36.408/OCP/OC 
Nome: Altino Macário Tamborino 
Local: Bairro Casal da Silveira, Lote 752-A, 
Famões 
Data de despacho: 26.01.2001 
 
Processo n.º 426/OP/GI 
Nome: Paulo Jorge Costa Lopes 
Local: Rotunda do Sol Nascente, 
Bairro Encosta do Mourigo, 
Famões 
Data de despacho: 02.02.2001 
 
Processo n.º 1.153/OP/GI 
Nome: Octávio Fernandes Carvalhais 
Local: Travessa Pero Escobar, Lote 90, 
Bairro Casal do Bispo, 
Famões 
Data de despacho: 14.02.2001 
 
Processo n.º 838/OP/GI 
Nome: Luís Manuel Marques Amado Alfredo 
Local: Rua do Miratejo, Lote 651, 
Casal da Silveira, 
Famões 
Data de despacho: 23.02.2001 
 
Processo n.º 33.002/OCP/OC 
Nome: José Luís Ramalho Caeiro Neves 
Local: Rua dos Artistas, Lote 133, 
Bairro Moinho do Baeta, 
Caneças 
Data de despacho: 23.02.2001 
 
Processo n.º 163/OP/GI 
Nome: João Paulo & Fernando Lda. 
Local: Rua Miguel Torga, Lote 64, 
Bairro Casal do Bispo, 
Famões 
Data de despacho: 24.02.2001 
 
Processo n.º 991/OP/GI 
Nome: Paulo Martins Fonseca 
Local: Rua O, Lote 2 a 13, 
Arroteias e Vale Covo, 
Caneças 
Data de despacho: 04.03.2001 
 
Processo n.º 810/OP/GI 
Nome: Domingos Almeida Gomes 
Local: Bairro Trigache Centro, Lote 33, 
Famões 
Data de despacho: 09.03.2001 
 

Processo n.º 1.029/OP/GI 
Nome: João Rodrigues Almeida 
Local: Bairro Casal da Silveira, Lote 847, 
Famões 
Data de despacho: 09.03.2001 
 
Processo n.º 1.141/OP/GI 
Nome: Duarte Manuel Cardoso Juvandes 
Local: Rua Sá de Miranda, Lote 57, 
Granjas Novas, 
Ramada 
Data de despacho: 09.03.2001 
 
Processo n.º 28.805/OCP/OC 
Nome: Albertino Alves Marques 
Local: Bairro Casal dos Cravos, Lote 12, 
Ramada 
Data de despacho: 09.03.2001 
 
Processo n.º 1.521/OP/GI 
Nome: Joaquim Manuel dos Santos Lourenço 
Local: Bairro Casal de São Sebastião, Lote 431, 
Famões 
Data de despacho: 13.03.2001 
 
 
Concessão de Alvará de Licença de Utilização  
 
 
Processo n.º 16.979/OCP 
Nome: Luís Fernando Correia Mota 
Local: Rua Marquesa d’Alorna, n.ºs 19 e 19-A, 
Bons Dias, 
Ramada 
Data de despacho: 17.10.2000 
 
Processo n.º 16.625/OCP 
Nome: Maria dos Prazeres Rodrigues da Silva 
Local: Rua dos Bombeiros Voluntários, n.º 1, 
Odivelas 
Data de despacho: 28.11.2000 
 
Processo n.º 6.545 
Nome: Maria Luísa dos Santos Garcia Gomes 
Farelo 
Local: Rua Heróis de Mucaba, 13, 
Pontinha 
Data de despacho: 06.02.2001 
 
Processo n.º 29.906/OCP/OC 
Nome: António Colaço 
Local: Rua da Alegria, Lote 408, 
Casal da Silveira, 
Famões 
Data de despacho: 14.02.2001 
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Processo n.º 17.234 
Nome: Noémia da Rocha Neves Anacleto Louçã 
Local: Rua Combatentes de 9 de Abril, n.º 5, 
Senhor Roubado, 
Odivelas 
Data de despacho: 22.02.2001 
 
Processo n.º 30.614/OCP/OC 
Nome: Manuel Bernardo de Jesus 
Local: Rua General Norton de Matos, Lote 449, 
Famões 
Data de despacho: 08.03.2001 
 
Processo n.º 31.308/OCP/OC 
Nome: José Joaquim Romão Barroso, Raúl Sereno 
Fernandes e Maria de Fátima Soeiro Fernandes da 
Silva Marta 
Local: Urbanização da Quinta Nova, Lote 21, 
Odivelas 
Data de despacho: 15.03.2001 
 
Processo n.º 26.193/OCP/OC 
Nome: Diamantino Henrique Telmo Domingos 
Local: Rua Cidade de Coimbra, Lote 76, 
Casalinho da Azenha, 
Pontinha 
Data de despacho: 21.03.2001 
 
Processo n.º 31.017/OCP/OC 
Nome: Construções Inocêncio e Filhos, Lda. 
Local: Rua C, Urbanização dos Bons Dias, Lote 98, 
Ramada 
Data de despacho: 21.03.2001 
 
Processo n.º 30.348/OCP/OC 
Nome: Agostinho Alexandre de Freitas e Abel 
Sereno Marta 
Local: Quinta de São José, Lote 4, Bloco H, 
Póvoa de Santo Adrião 
Data de despacho: 22.03.2001 
 
Processo n.º 30.025/OCP/OC 
Nome: Odivelobras – Urbanizações e Construções, 
Lda. 
Local: Rua D, Urbanização dos Bons Dias, Lote 76, 
Ramada 
Data de despacho: 27.03.2001 
 
Processo n.º 32.126/OCP/OC 
Nome: Fernando Melo & Maria Melo - Sociedade 
Construções, Lda. 
Local: Casal da Carochia, Lote 22, 
Ramada 
Data de despacho: 27.03.2001 
 
 
 

 

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 38/VCL/01 
Data de despacho: 20.03.2001 
Assunto: Concordância com o pagamento à 
Odivelas Magazine, do valor de 200.000$00 
acrescido de 17% de IVA, referente à inserção de 
publicidade na edição n.º 0 da revista “Odivelas 
Magazine”. 
 
Informação n.º 323/DSC/DCPC de 15.03.2001 
Data de despacho: 19.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à Associação de Artesãos D. Dinis, do 
valor de 450.000$00 com IVA incluído, referente à 
elaboração de brindes. 
 
Informação n.º 328/DSC/DCPC/01 de 16.03.2001 
Data de despacho: 19.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à empresa Póvoadistri, no valor de 
163.500$00 acrescido de 17% de IVA, referente a 
Agenda Cultural de Novembro e Dezembro 2000. 
 
Informação n.º 338/DSC/DCPC/01 
Data de despacho: 21.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento, à empresa “Nova Estética”, do valor 
de 1.425.000$00 acrescido de 17% de IVA, 
referente à aquisição de uma figura de cera. 
 
Informação n.º 173/DSC/DCPC de 19.03.2001 
Data de despacho: 21.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à empresa Bruno Palma, do valor de 
250.000$00 isento de IVA, referente à realização 
de filmagens na revista Menina Odivelas. 
 
Informação n.º 198/DSC/DCPC/01 de 21.03.2001 
Data de despacho: 21.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à empresa NeroliDesign, no valor de 
432.900$00 com IVA incluído, referente à Agenda 
Cultural. 
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Informação n.º 336/DSC/DCPC de 19.03.2001 
Data de despacho: 21.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à empresa LX Corte, no valor de 
78.390$00, com IVA incluído, referente a 
publicidade para o Cao’s. 
 
Informação n.º 341/DSC/DCPC/01 de 20.03.2001 
Data de despacho: 21.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à Guarda Nacional Repúblicana, no 
valor de 46.215$00 isento de IVA, referente a 
segurança no Auditório da Póvoa de Santo Adrião. 
 
Informação n.º 342/DSC/DCPC/01 de 20.03.2001 
Data de despacho: 21.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à Guarda Nacional Repúblicana, no 
valor de 420.270$00 isento de IVA, referente a 
segurança no Auditório da Póvoa de Santo Adrião. 
 
Informação n.º 355/DSC/DCPC/01 de 21.03.2001 
Data de despacho: 21.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à Editorial Verbo, do valor de 
196.154$00 com IVA incluído, referente à 
aquisição de serviços de programação e 
divulgação para a Feira do Livro. 
 
Informação n.º 343/DSC/DCPC de 21.03.2001 
Data de despacho: 21.03.2001 
Assunto: Concordância com a adjudicação de 
beberete à empresa Espiga Dourada, pelo valor de 
60.000$00 com IVA incluído à taxa de 12%. Envio 
ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para cabimentação. 
 
Informação n.º 344/DSC/DCPC de 21.03.2001 
Data de despacho: 21.03.2001 
Assunto: Concordância com a adjudicação de 
beberete à empresa Espiga Dourada, pelo valor de 
84.000$00 com IVA incluído à taxa de 12 %. Envio 
ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para cabimentação 
 
Informação n.º 351/DSC/DCPC/01 
Data de despacho: 23.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento, à Neroli Design, do valor de 
1.800.000$00 acrescido de 17% de IVA referente à 
produção/execução gráfica da Agenda Cultural. 
 

Informação n.º 362/DSC/DCPC/ de 23.03.2001 
Data de despacho: 23.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento do serviço de projeccionista, no valor 
de 180.000$00 isento de IVA, no âmbito da 
iniciativa Filmes e Fitas. 
 
Informação n.º 359/DSC/DCPC/01 de 23.03.2001 
Data de despacho: 23.03.2001 
Assunto: Concordância com o aluguer de material 
de iluminação para Dia Mundial do Teatro à 
ETROSLIGHT, pelo valor de 45.000$00 acrescido 
de 17% de IVA. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação. 
 
Informação n.º 113/DSC/DCPC/SAEPC/01 de 
26.03.2001 
Data de despacho: 26.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à A. Russo, do valor de 838.401$00 
com IVA incluído, referente a Tuba para oferta à 
Sociedade Musical e Desportiva de Caneças. 
 
Informação n.º 267/DSC/DCPC/01 de 26.01.2001 
Data de despacho: 26.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento ao restaurante “O Furo” no valor de 
89.600$00 com IVA incluído, no âmbito da 
iniciativa “II Encontros de Teatro”. 
 
Informação n.º 034/DSC/01 de 27.03.2001 
Data de despacho: 27.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à Distrimagem, do valor de 73.918$00 
com IVA incluído, referente a revelação 
fotográfica. 
 
Informação n.º 366/DSC/DCPC/01 de 27.03.2001 
Data de despacho: 27.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento ao Conservatório de Música D. Dinis, 
do valor de 550.980$00 com IVA incluído, 
referente ao trajo para Coro de Câmara. 
 
Informação n.º 429/DSC/SADD/01 de 26.03.2001 
Data de despacho: 27.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à empresa Calber Gráfica, no valor de 
161.460$00 com IVA incluído, referente a 
divulgação de iniciativas. 
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Informação n.º 372/DSC/DCPC/01 de 27.03.2001 
Data de despacho: 28.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à empresa “António Filipe”, do valor 
de 134.550$00 com IVA incluído, referente ao 
aluguer de projectores, no âmbito da iniciativa 
revista à portuguesa. 
 
Informação n.º 118/DSC/DCPC/SAEC de 27.03.2001 
Data de despacho: 29.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à Associação de Artesãos D. Dinis, do 
valor de total de 300.000$00 isento de IVA, 
referente à concepção de peça de artesanato “D. 
Dinis”, no âmbito do 1º Ciclo de Conferências 
Município de Odivelas. 

 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS 
 
 

Informação n.º 246/BMDD/01 de 14.03.2001 
Data de despacho: 16.03.2001 
Assunto: Concordância com a adjudicação de 
alojamento ao Hotel Mélia Confort, pelo valor de 
21.000$00 com IVA incluído à taxa em vigor. Envio 
ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para cabimentação. 
 
Informação n.º 240/BMDD/01 de 19.03.2001 
Data de despacho: 21.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento ao Sr. Fernando Antunes do valor de 
29.250$00, com IVA incluído, referente a afinação 
de piano. 
 
Informação n.º 271/BMDD/01 de 16.03.2001 
Data de despacho: 21.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à empresa Gradiva Publicações, Lda, 
do valor de 174.530$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de material para  a 
Biblioteca Municipal D. Dinis - Núcleo da 
Pontinha. 
 
Informação n.º 272/BMDD/01 de 17.03.2001 
Data de despacho: 21.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à empresa Literária Fluminense, Lda., 
do valor de 325.845$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de material para a 

Biblioteca Municipal D. Dinis - Núcleo da 
Pontinha. 
 
Informação n.º 276/BMDD/01 de 19.03.2001 
Data de despacho: 21.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento ao Instituto de Inovação Educacional, 
no valor de 2.500$00 com IVA incluído, referente 
a assinatura de revista. 
 
Informação n.º 278/BMDD/01 de 19.03.2001 
Data de despacho: 21.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à empresa Reinaldo Fernandes Higino, 
do valor de 9.828$00 com IVA incluído, referente 
a aquisição de material para a Biblioteca. 
 
Informação n.º 279/BMDD/01 de 19.03.2001 
Data de despacho: 21.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à empresa Costa & Santos, Artes 
Gráficas, do valor de 43.290$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de material para a 
Biblioteca Municipal D. Dinis. 
 
Informação n.º 280/BMDD/01 de 19.03.2001 
Data de despacho: 21.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à Celta Editora, no valor de 4.700$00 
com IVA incluído, referente a assinatura de 
revista. 
 
Informação n.º 283/BMDD/01 de 20.03.2001 
Data de despacho: 21.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à escritora Maria Isabel Garção de 
Mendonça Soares, do valor de 60.000$00 isenta de 
IVA, no âmbito do Programa os “Escritores nas 
Escolas”. 
 
Informação n.º 287/BMDD/01 de 21.03.2001 
Data de despacho: 21.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento ao Hotel Mélia Confort Lisboa, do 
valor de 21.000$00 com IVA incluído, referente à 
estadia de Pedro Burmester, no âmbito da 
iniciativa Notas Musicais. 
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Informação n.º 288/BMDD/01 de 21.03.2001 
Data de despacho: 21.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento ao Grupo de Teatro Extremo, do valor 
de 200.000$00 isento de IVA, referente à 
iniciativa Teatro Infantil. 
 
Informação n.º 292/BMDD/01 de 21.03.2001 
Data de despacho: 21.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à Biblioteca Pública e Arquivo 
Regional da Angra do Heroísmo, de Obra Angra 
adquirida para a Biblioteca Municipal D. Dinis - 
Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 296/BMDD/01 
Data de despacho: 23.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento, à Companhia Lua Cheia, Teatro para 
Todos, do valor de 1.200.000$00, referente ao 
espectáculo “À procura do ó-ó perdido”, no 
âmbito da comemoração do Dia Internacional do 
Livro Infantil. 
 
Informação n.º 300/BMDD/01 de 26.03.2001 
Data de despacho: 26.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento a Fernando Antunes, no valor de 
14.625$00 com IVA incluído, no âmbito da 
iniciativa Notas Musicais. 
 
Informação n.º 301/BMDD/01 de 26.03.2001 
Data de despacho: 26.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à empresa LX Corte, no valor de 
74.880$00 com IVA incluído, no âmbito da 
iniciativa Notas Musicais. 
 
Informação n.º 302/BMDD/01 de 26.03.2001 
Data de despacho: 26.03.2001 
Assunto: Concordância com a divulgação da 
iniciativa Notas Musicais no jornal Expresso, pelo 
valor de 35.100$00 com IVA incluído. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento. 
 
Informação n.º 306/BMDD/01 
Data de despacho: 28.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento, ao grupo “Câmara dos Ofícios – 
animação e arquitectura, Lda.”, do valor de 

1.050.000$00 acrescido de 17% de IVA, referente 
a animação de rua no Festival de Poesia de Língua 
Portuguesa. 
 
Informação n.º 295/BMDD/01 de 22.03.2001 
Data de despacho: 28.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento aos escritores solicitados, do valor de 
190.000$00 isento de IVA, referente ao programa 
os “Escritores nas Escolas”. 
 
Informação n.º 304/BMDD/01 de 27.03.2001 
Data de despacho: 28.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento a Mário Simões Dias, do valor de 
2.000$00 isento de IVA, referente a aquisição de 
documento para a Biblioteca Municipal D. Dinis - 
Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 309/BMDD/01 de 27.03.2001 
Data de despacho: 28.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à Companhia de Teatro Magia e 
Fantasia, do valor de 252.000$00 com IVA 
incluído, no âmbito da iniciativa Festival de 
Poesia de Língua Portuguesa. 
 
Informação n.º 314/BMDD/01 de 28.03.2001 
Data de despacho: 29.03.2001 
Assunto: Concordância com a aquisição de 
periódicos para a Biblioteca Municipal D. Dinis à 
Papelaria Cruzeiro, pelo valor de 54.420$00 com 
IVA incluído. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento. 
 
Informação n.º 316/BMDD/01 de 28.03.2001 
Data de despacho: 29.03.2001 
Assunto: Concordância com a aquisição de 
auscultadores para a Biblioteca à empresa 
Odiveltrónica, pelo valor de 77.555$00 com IVA 
incluído. Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento. 
 
Informação n.º 319/BMDD/01 de 28.03.2001 
Data de despacho: 29.03.2001 
Assunto: Concordância com a aquisição de 
documentos, à Universidade de Évora, pelo valor 
de 8.490$00 com IVA incluído, para a Biblioteca 
Municipal D. Dinis - Núcleo da Pontinha. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento. 
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DESPORTO 
 
 

Informação n.º 89/DSC/DD/01 de 12.01.2001 
Data de despacho: 12.01.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à firma O Furo, no valor de 
319.200$00 com IVA incluído, referente a serviços 
prestados no Fórum “Efeitos do Euro 2004 Para o 
Desporto em Portugal”. 
 
Informação n.º 371/DSC/DD/SADD/01 de 13.03.2001 
Data de despacho: 13.03.2001 
Assunto: Autorização para aquisição de medalhas 
à empresa K Brinde, pelo valor de 95.940$00 com 
17% de IVA incluído, no âmbito do XXI Torneio 
Internacional Futebol Infantil - Torneio Rui Águas. 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para cabimentação. 
 
Informação n.º 372/DSC/DD/SADD/01 de 13.03.2001 
Data de despacho: 13.03.2001 
Assunto: Autorização para aquisição do serviço de 
locução a Joaquim Maralhas, pelo valor de 
75.000$00, no âmbito do XXI Torneio 
Internacional Futebol Infantil - Torneio Rui Águas. 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para cabimentação. 
 
Informação n.º 387/DSC/DD/01 de 19.03.2001 
Data de despacho: 19.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de 2ª via de 
factura ao Departamento Administrativo e 
Financeiro, para pagamento à Liscongressos, do 
valor de 187.200$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º 393/DSC/DD/01 de 19.03.2001 
Data de despacho: 21.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de recibo ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento a Rui Mealho Santos Feliciano, do 
valor de 760.500$00 isento de IVA, no âmbito da 
Gala dos Campeões. 
 
Informação n.º 404/DSC/DD/SADD/01 de 21.03.2001 
Data de despacho: 21.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à J. M. Santos/Alcatifas, Lda., no 
valor de 66.690$00 com IVA incluído, no âmbito 
da Gala dos Campeões. 
 
Informação n.º 410/DSC/DD/SADD/01 de 22.03.2001 
Data de despacho: 21.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 

pagamento à empresa Reporsul, no valor de 
854.451$00 com IVA incluído, referente ao 
aluguer de material de aúdio e vídeo, no âmbito 
da iniciativa Gala dos Campeões. 
 
Informação n.º 400/DSC/DD/SADD/01 de 20.03.2001 
Data de despacho: 21.03.2001 
Assunto: Autorização para adjudicação do serviço 
de fixação de balizas, na Obra da Imaculada 
Conceição, à empresa AFF, pelo valor de 
35.100$00 com 17% de IVA incluído. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação. 
 
Informação n.º 402/DSC/DD/SADD/01 de 21.03.2001 
Data de despacho: 21.03.2001 
Assunto: Autorização para aquisição de serviços 
de vigilância a Regina R. Borges da Silva, pelo 
valor de 60.000$00 isento de IVA, no âmbito da 
acção de formação de ginástica. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação. 
 
Informação n.º 419/DSC/DD/01 de 23.03.2001 
Data de despacho: 23.03.2001 
Assunto: Autorização para adjudicação de 
material à empresa Casa Senna, pelo valor de 
168.246$00 com IVA incluído, no âmbito dos 
Centros de Treino. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação. 
 
Informação n.º 414/DSC/DD/SADD/01 de 23.03.2001 
Data de despacho: 26.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à PAD, no valor de 210.600$00 com 
IVA incluído, no âmbito da iniciativa Gala dos 
Campeões. 
 
Informação n.º 415/DSC/DD/SADD/01 de 23.03.2001 
Data de despacho: 26.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à empresa K Brinde, no valor de 
133.029$00 com IVA incluído, no âmbito da 
iniciativa Gala dos Campeões. 
 
Informação n.º 416/DSC/DD/SADD/01 de 23.03.2001 
Data de despacho: 26.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à Florista Exótica, no valor de 
162.500$00 com IVA incluído, no âmbito da 
iniciativa Gala dos Campeões. 
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Informação n.º 417/DSC/DD/SADD/01 de 23.03.2001 
Data de despacho: 26.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à empresa Ideias e Truques, no valor 
de 421.200$00 com IVA incluído, no âmbito da 
iniciativa Gala dos Campeões. 
 
Informação n.º 420/DSC/DD/01 de 23.03.2001 
Data de despacho: 26.03.2001 
Assunto: Concordância com a aquisição de 
serviços da Polícia de Segurança Publica para a 
iniciativa Competição Desportiva, pelo valor de 
67.020$00 isento de IVA. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento. 
 
Informação n.º 421/DSC/DD/SADD/01 de 23.03.2001 
Data de despacho: 26.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à Florista Exótica, do valor de 
18.600$00 com IVA incluído, referente ao aluguer 
de plantas, no âmbito da iniciativa Gala dos 
Campeões. 
 
Informação n.º 424/DSC/DD/SADD/01 de 26.03.2001 
Data de despacho: 26.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento ao jornal O Jogo, no valor de 
61.998$00 com IVA incluído, no âmbito da 
iniciativa Gala dos Campeões. 
 
Informação n.º 425/DSC/DD/SADD/01 de 26.03.2001 
Data de despacho: 26.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento ao jornal Record, no valor de 
61.998$00 com IVA incluído, no âmbito da 
iniciativa Gala dos Campeões. 
 
Informação n.º 423/DSC/DD/SADD/01, de 26.03.2001 
Data de despacho: 26.03.2001 
Assunto: Autorização para aquisição de troféu à 
empresa Atlantis - Cristais de Alcobaça, pelo valor 
de 46.075$00 com 17% de IVA incluído, no âmbito 
do Torneio Internacional de Xadrez Juniores Sub 
18 e Sub 20. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação. 
 
Informação n.º 441/DSC/DD/SADD/01 de 27.03.2001 
Data de despacho: 27.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento ao jornal “A Bola”, no valor de 
56.160$00 com IVA incluído, no âmbito da 
iniciativa Gala dos Campeões. 

Informação n.º 448/DSC/DD/01 de 29.03.2001 
Data de despacho: 29.03.2001 
Assunto: Concordância com a aquisição de 
troféus à empresa K Brinde, pelo valor de 
74.003$00, com IVA incluído, no âmbito do II 
Torneio Inter-Associações Sub 13. 
 
Informação n.º 450/DSC/DD/01 de 29.03.2001 
Data de despacho: 29.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à Lavandaria Monoprezzo do valor de 
14.400$00 com IVA incluído, referente a serviço 
para a Quinta das Águas Férreas. 
 
Informação n.º 451/DSC/DD/01 de 29.03.2001 
Data de despacho: 29.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à Lavandaria Monoprezzo do valor de 
14.400$00 com IVA incluído, referente a serviço 
para a Quinta das Águas Férreas. 

 
 

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
 
 

Informação n.º 265/DSC/DEJ/SAEP de 07.03.2001 
Data de despacho: 12.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à empresa Crescer com Ciência – 
Organização e Animação de Eventos, no valor 
458.827$00 com IVA incluído, referente a Ateliers 
Ciência nos Jardins de Infância. 
 
Informação n.º 0386/DSC/DEJ/SJ/01 de 15.03.2001 
Data de despacho: 19.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à empresa Novas Aventuras, no valor 
de 57.500$00 acrescido de 17% de IVA, no âmbito 
da iniciativa Odiveljovem. 
 
Informação n.º 392/DSC/DEJ/SJ/01 de 19.03.2001 
Data de despacho: 19.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à empresa Xistarca, no valor de 
75.000$00 acrescido de 17% IVA, referente a 
serviço de BTT, no âmbito da iniciativa 
Odiveljovem. 
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Informação n.º 397/DSC/DEJ/SJ/01 de 20.03.2001 
Data de despacho: 21.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento ao jornal Blitz, no valor de 86.580$00 
com IVA incluído, no âmbito da iniciativa 
OdivelJovem. 
 
Informação n.º 401/DSC/DEJ/SAEP de 20.03.2001 
Data de despacho: 21.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à empresa Gestibrinde, do valor de 
1.159.236$00 com IVA incluído, referente à 
aquisição de material escolar. 
 
Informação n.º 307/DSC/DEJ/SAEP/01 de 21.03.2001 
Data de despacho: 23.03.2001 
Assunto: Concordância com a alteração do 
montante a transferir para a Junta da Freguesia 
de Odivelas, referente aos Transportes Escolares 
no valor de 47.395$00 com IVA incluído. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento. 
 
Informação n.º 417/DSC/DEJ/SAEP/01 de 26.03.2001 
Data de despacho: 27.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à Organização Amnistia Internacional, 
no valor de 80.000$00 isento de IVA, referente a 
despesas de formação realizadas no CRAP. 
 
Informação n.º 418/DSC/DEJ/SAEP/01 de 26.03.2001 
Data de despacho: 27.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à firma Fragoso, Nabo e Rocha, Lda., 
no valor de 22.400$00 com IVA incluído, referente 
a “Workshop sobre Direitos Humanos”. 
 
Informação n.º 0427/DSC/DEJ/SJ/01 de 27.03.2001 
Data de despacho: 28.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento a Luís Lucas, do valor de 122.850$00 
com IVA incluído, referente a Pedy Paper no 
âmbito da iniciativa OdivelJovem. 
 
Informação n.º 0428/DSC/DEJ/SJ/01 de 27.03.2001 
Data de despacho: 28.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à empresa Xistarca, no valor de 
75.000$00 acrescido de 17% de IVA, referente a 
actividade de BTT, no âmbito da iniciativa 
OdivelJovem. 

Informação n.º 395/DSC/DEJ/SJ/01 de 27.03.2001 
Data de despacho: 28.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à empresa Novas Aventuras, no valor 
de 234.001$00 com IVA incluído, referente a 
actividade Balão de Ar Quente. 
 
Informação n.º 423/DSC/DEJ/SAEP/01 de 27.03.2001 
Data de despacho: 28.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à empresa Espaço Brinca, Lda., do 
valor de 790.920$00 com IVA incluído, referente à 
aquisição de cadeiras para a Divisão de Educação 
e Juventude. 
 
Informação n.º 433/DSC/DEJ/SAEP/01 de 27.03.2001 
Data de despacho: 28.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à Organização Espaço OIKOS, do valor 
de 50.000$00 acrescido de 17% de IVA, referente 
a serviços prestados no âmbito da acção de 
formação «Educação para a Solidariedade e 
Cidadania». 
 
Informação n.º 435//DSC/DEJ/SAEP de 27.03.2001 
Data de despacho: 28.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio de factura ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento à Rodoviária de Lisboa, no valor de 
27.220$00 com IVA incluído, referente aos 
Transportes Escolares. 
 
Informação n.º 440/DSC/DEJ/SAEP/01 de 28.03.2001 
Data de despacho: 29.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para 
pagamento a Maria Máxima Vaz, do valor de 
105.300$00 com IVA incluído, referente a 
honorários da acção de formação “Conhecer a 
Nossa Terra”. 
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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 n.º 19/DT/MP de 13.03.2001 
Data de despacho: 14.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para cabimentação e pagamento da 
factura n.º 2380, no valor de 14.520$00, com taxa 
de IVA incluído, à firma FOTO GRAÇA de José da 
Graça Ferreira, no âmbito das atribuições da 
Divisão de Turismo. 
 
Informação n.º 20/DT/MP de 14.03.2001 
Data de despacho: 14.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para cabimentação e pagamento da 
factura n.º 2294, no valor de 2.580$00 com taxa 
de IVA incluído, à firma FOTO GRAÇA de José da 
Graça Ferreira, no âmbito das atribuições da 
Divisão de Turismo. 
 
Informação n.º 43/DAE-DT/SMC de 14.03.2001 
Data de despacho: 14.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 4314, 
no valor de 70.200$00 com taxa de IVA incluído, à 
firma RODIPRESS, no âmbito das atribuições da 
Divisão de Turismo. 
 
Informação n.º 22/DT/AB de 15.03.2001 
Data de despacho: 16.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 210027, 
no valor de 20.000$00 com taxa de IVA incluído, à 
firma CERTAME, Feiras Exposições e Congressos, 
Lda., no âmbito das atribuições da Divisão de 
Turismo. 
 
 
Informação n.º 49/DAE-DT/SMC de 20.03.2001 
Data de despacho: 20.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 
10009690, no valor de 240.084$00 com taxa de 
IVA incluído, ao jornal CORREIO DA MANHÃ, no 
âmbito das atribuições da Divisão de Turismo. 
 
 
 

Informação n.º 51/DAE-DT/SMC de 20.03.2001 
Data de despacho: 20.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para cabimentação e pagamento da 
factura n.º 0767, no valor de 12.090$00 com taxa 
de IVA incluído, à pastelaria FARUQUE, no âmbito 
das atribuições da Divisão de Turismo. 
 
Informação n.º 48/DAE-DT/SMC de 20.03.2001 
Data de despacho: 21.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 141A01, 
no valor de 21.060$00 com taxa de IVA incluído, à 
firma TRADUCTA, no âmbito das atribuições da 
Divisão de Turismo. 
 
Informação n.º 50/DAE-DT/SMC de 20.03.2001 
Data de despacho: 21.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 
10151/2000, no valor de 129.870$00 com taxa de 
IVA incluído, ao jornal A CAPITAL, no âmbito das 
atribuições da Divisão de Turismo. 
 
Informação n.º 23/DT/MP de 22.03.2001 
Data de despacho: 26.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 33/1, 
no valor de 820.053$00 com taxa de IVA incluído, 
à firma REPROLITO – REEPROD. FOTOLITO, LDA., 
no âmbito das atribuições da Divisão de Turismo. 
 
Informação n.º 33/DT/SC de 27.03.2001 
Data de despacho: 27.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para cabimentação e pagamento da 
factura n.º 0505, no valor de 27.150$00 com taxa 
de IVA incluído, à firma JOÃO MANUEL BARREIROS 
MARTINS – Restaurante O MANJAR DO CASAL, no 
âmbito das atribuições da Divisão de Turismo. 
 
Informação n.º 34/DT/SC de 27.03.2001 
Data de despacho: 27.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para cabimentação e pagamento da 
factura n.º 10375, no valor de 16.190$00 com 
taxa de IVA incluído, à firma QUINTA DO DOURO 
RESTAURANTE, Lda., no âmbito das atribuições da 
Divisão de Turismo. 
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

 
 

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

 
 

Informação n.º 81/SMIC/AAM de 16.03.2001 
Data de despacho: 26.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 13 de 
05.03.2001, da empresa XPress, no valor de 
409.500$00, com IVA incluído, referente à 
criação, design gráfico e maqueta do logotipo 
para o SMIC. 

 
 
 
 

APOIO AO INVESTIMENTO E AO EMPREGO 
 

 
 

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

 
 

Informação n.º 367/DAIE/LMS de 01.03.2001 
Data de despacho: 05.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 
89101027843 de 10.01.2001 e da factura n.º 
89101027845 de 10.01.2001, à empresa “EDP – 
Distribuição de Energia, S.A.” no valor de 
44.267$00 com IVA incluído à taxa de 17%, 
referente à iluminação de Natal 2000 da Junta da 
Freguesia de Famões. 
 
 
Informação n.º 368/DAIE/LMS de 01.03.2001 
Data de despacho: 05.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 
89101027843 de 10.01.2001 e da factura n.º 
89101080561 de 23.01.2001, à empresa “EDP – 
Distribuição de Energia, S.A.”, no valor de 
54.123$00 com IVA incluído à taxa de 17%, 
referente à iluminação de Natal 2000 da Junta da 
Freguesia de Olival Basto. 
 
 

Informação n.º 369/DAIE/LMS de 01.03.2001 
Data de despacho: 05.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 
89101080580 de 23.01.2001, da factura n.º 
89101080582 de 23.01.2001, da factura n.º 
89101080583 de 23.01.2001, da factura n.º 
89101080584 de 23.01.2001 e da factura n.º 
89101080585 de 23.01.2001 à empresa “EDP – 
Distribuição de energia, S.A.” sendo o valor total 
de 246.283$00 com IVA incluído à taxa de 17%, 
referente à iluminação de Natal 2000 da Junta da 
Freguesia da Pontinha. 
 
Informação n.º 370/DAIE/LMS de 01.03.2001 
Data de despacho: 05.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 
89101027843 de 10.01.2001 e da factura n.º 
89101042700 de 14.01.2001, à empresa “EDP – 
Distribuição de Energia, S.A.”, no valor de 
155.825$00 com IVA incluído à taxa de 17%, 
referente à iluminação de Natal 2000 da Junta da 
Freguesia de Caneças. 
 
Informação n.º 384/DAIE/LMS de 14.03.2001 
Data de despacho: 08.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento do recibo n.º 0701465 
de 01.03.2001, a “António Freitas – Repórter 
Fotográfico”, no valor de 9.500$00, referente à 
iniciativa CISAB 2001 – VI Congresso/Convenção 
Internacional do Sector Alimentar e Bebidas. 
 
Informação n.º 352/DAIE/AB de 15.02.2001 
Data de despacho: 08.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 3114 de 
12.02.2001, à empresa “Zolde – Imagem e 
Comunicação, Lda.”, no valor de 1.153.620$00 
com IVA incluído à taxa de 17%, referente à 
iniciativa CISAB 2001 – VI Congresso/Convenção 
Internacional do Sector Alimentar e Bebidas. 
 
 
Informação n.º 358/DAIE/SC de 26.03.2001 
Data de despacho: 26.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 0063 de 
14.02.2001, à empresa “A Top Trapos”, no valor 
de 112.000$00 com IVA incluído à taxa de 17%, 
referente à iniciativa CISAB 2001 – VI 
Congresso/Convenção Internacional do Sector 
Alimentar e Bebidas. 
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Informação n.º 385/DAIE/PG de 12.03.2001 
Data de despacho: 26.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 7693 de 
12.03.2001, ao Restaurante ”O Palermice”, no 
valor de 10.820$00 com IVA incluído à taxa de 
12%, referente a almoços do Júri do 2º Concurso 
de Montras do Município de Odivelas. 
 
Informação n.º 387/DAIE/AB de 14.03.2001 
Data de despacho: 26.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 10250 
de 13.03.2001, ao Restaurante “Quinta do 
Douro”, no valor de 6.380$00 com IVA incluído à 
taxa de 12%, referente a almoços do Júri do 2º 
Concurso de Montras do Município de Odivelas. 
 
Informação n.º 388/DAIE/AB de 15.03.2001 
Data de despacho: 26.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura com n.º 
0625 de 14.03.2001 ao restaurante “Pizzaria 
Angelus”, no valor de 7.590$00 com IVA incluído à 
taxa de 12%, referente a almoços do Júri do 2º 
Concurso de Montras do Município de Odivelas. 
 
Informação n.º 391/DAIE/AB de 15.03.2001 
Data de despacho: 26.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 1839 de 
15.03.2001 ao restaurante “Casa dos Caracóis”, 
no valor de 10.280$00 com IVA incluído à taxa de 
12%, referente a almoços do Júri do 2º Concurso 
de Montras do Município de Odivelas. 
 
Informação n.º 394/DAIE/AB de 19.03.2001 
Data de despacho: 26.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 4045 de 
16.03.2001 ao restaurante “O Bernardo”, no valor 
de 5.810$00 com IVA incluído à taxa de 12%, 
referente a almoços do Júri do 2º Concurso de 
Montras do Município de Odivelas. 
 
 
Informação n.º 397/DAIE/PG de 20.03.2001 
Data de despacho: 26.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 05897 
de 19.03.2001 ao restaurante “Caçoilo Preto”, no 
valor de 28.360$00 com IVA incluído à taxa de 
12%, referente a almoços do Júri do 2º Concurso 
de Montras do Município de Odivelas. 
 
 
 

Informação n.º 399/DAIE/PG de 21.03.2001 
Data de despacho: 26.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 02627 
de 20.03.2001, ao restaurante “O Barrote 
Atiçado”, no valor de 6.380$00 com IVA incluído à 
taxa de 12%, referente a almoços do Júri do 2º 
Concurso de Montras do Município de Odivelas. 
 
Informação n.º 400/DAIE/PG de 22.03.2001 
Data de despacho: 26.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 
0000406/02 de 21.03.2001, ao restaurante “O 
Cartaxeiro”, no valor de 9.910$00 com IVA 
incluído à taxa de 12%, referente a almoços do 
Júri do 2º Concurso de Montras do Município de 
Odivelas. 
 
Informação n.º 401/DAIE/PG de 22.03.2001 
Data de despacho: 26.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 05967 
de 22.03.2001 ao restaurante “O Caçoilo Preto”, 
no valor de 11.400$00 com IVA incluído à taxa de 
12%, referente a almoços do Júri do 2º Concurso 
de Montras do Município de Odivelas. 
 
Informação nº 403/DAIE/AB de 26.03.2001 
Data de despacho: 26.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 6702 de 
23.03.2001, ao restaurante “Eurico”, no valor de 
13.650$00 com IVA incluído à taxa de 12%, 
referente a almoços do Júri do 2º Concurso de 
Montras do Município de Odivelas. 

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Francisco 
Joaquim Lourenço Pereira, ao abrigo do despacho 
de delegação e subdelegação de competências de 
3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Processo n.º 190/CA-DOM 
Data de despacho: 19.03.2001 
Concordar com a homologação do auto de 
consignação referente à empreitada de 
“Iluminação Exterior na Quinta das Águas 
Férreas”, em Caneças, nos termos da informação 
n.º 38/DEC/AD de 22.01.2001. 
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Processo n.º 516/PO-DOM 
Data de despacho: 20.03.2001 
Concordar com a consulta a empresas para 
execução da empreitada de “Fornecimento e 
Instalação de Sinalização Luminosa Automática do 
Trânsito do Entroncamento da EM576-1 junto à 
entrada do Bairro da Milharada”, na Freguesia da 
Pontinha, pelo valor base de 4.400.000$00, nos 
termos da informação n.º 180/DVEU/EC de 
12.03.2001. 
 
Processo n.º 512/OD-DOM 
Data de despacho: 20.03.2001 
Concordar com a consulta a empresas para 
execução da empreitada de “Repavimentação da 
Avenida das Acácias”, na Freguesia de Odivelas, 
pelo valor base de 19.299.795$00 nos termos da 
informação n.º 169/DVEU/PB de 07.03.2001. 
 
Processo n.º 494/CA-DOM 
Data de despacho: 20.03.2001 
Concordar com a consulta a empresas para 
execução da empreitada de “Repavimentação da 
Rua da Fonte de Castelo de Vide”, na Freguesia 
de Caneças, pelo valor base de 10.088.832$00, 
nos termos da informação n.º 143/DVEU/PB de 
28.02.2001. 
 
Processo n.º 513/PV-DOM 
Data de despacho: 20.03.2001 
Concordar com a consulta a empresas para 
execução da empreitada de “Arranjo da Estrada 
na Quinta do Barruncho”, na Póvoa de Santo 
Adrião, pelo valor base de 2.932.500$00, nos 
termos da informação n.º 168/DVEU/EC de 
07.03.2001. 
 
Processo n.º 379/OD-DOM 
Data de despacho: 20.03.2001 
Concordar com a consulta a empresas para 
elaboração do “Projecto de Requalificação da 
Feira da Arroja”, nos termos da informação n.º 
56/DEP/SEP/JN/01 de 05.03.2001. 
 
Processo n.º 506/MO-DOM 
Data de despacho: 23.03.2001 
Concordar com o pagamento de factura referente 
à “Contratação de Assessoria Técnica de 
Engenharia de Fundações e Estruturas”, pelo 
valor de 947.700$00 com IVA incluído, nos termos 
da informação n.º 40/DEP/OS/01 de 14.03.2001. 
 
Processo n.º 505/MO-DOM 
Data de despacho: 26.03.2001 
Concordar com o pagamento de factura referente 
à “Contratação de Assessoria Técnica de 
Arquitectura”, pelo valor de 1.872.000$00 com 

IVA incluído, nos termos da informação n.º 
38/DEP/OS/01 de 14.03.2001. 
 
Processo n.º 515/OL-DOM 
Data de despacho: 26.03.2001 
Concordar com a consulta a empresas para o 
“Fornecimento e Instalação de Sinalização 
Luminosa Automática do Trânsito do 
Entroncamento da Rua de Macau com a EN8”, no 
Olival Basto, pelo valor base de 2.040.570$00, nos 
termos da informação n.º 34/DVEU/EC de 
12.03.2001. 
 
Processo n.º490/MO-DOM 
Data de despacho: 26.03.2001 
Concordar com a consulta a empresa para 
“Conservação e Assistência Técnica Permanente 
de Sinalização Luminosa Automática de Tráfego 
(SLAT) no Município de Odivelas/2001”, nos 
termos da informação n.º 38/DVEU/EC de 
23.02.2001. 
 
Processo n.º 387/OD-DOM 
Data de despacho: 26.03.2001 
Homologação do auto de recepção provisória 
referente à empreitada de “Execução de 
Terraplanagem e Regularização de Terreno 
Contíguo ao Pavilhão Municipal de Odivelas – 
Bairro Olaio”, nos termos da informação n.º 
201/DVEU/MS de 21.03.2001. 
 
Processo n.º 472/FA-DOM 
Data de despacho: 26.03.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de 
“Aumento do Recreio Coberto da EB1 N.º 4 de 
Famões”, pelo valor de 3.415.572$00 sem IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 
151/DEC/IT de 13.03.2001 
 
Processo n.º 707/DOM 
Data de despacho: 26.03.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição 
n.º 1, referente à empreitada de “Alargamento da 
Azinhaga do Pinhal”, em Caneças pelo valor de 
7.988.774$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 62/DVEU/MS de 22.03.2001. 
 
 
Processo n.º 707/DOM 
Data de despacho: 26.03.2001 
Homologação do auto de recepção provisória 
referente à empreitada de “Alargamento da 
Azinhaga do Pinhal”, em Caneças, nos termos da 
informação n.º 61/DVEU/MS de 22.03.2001. 
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Processo n.º 340/CA-DOM 
Data de despacho: 26.03.2001 
Homologação do auto de recepção provisória 
referente à empreitada do “Muro de Protecção da 
Margem da Ribeira de Caneças”, nos termos da 
informação n.º 194/DVEU/MS de 19.03.2001. 
 
Processo n.º 482/PV-DOM 
Data de despacho: 26.03.2001 
Concordar com o procedimento por ajuste directo 
referente à empreitada de “Construção de Novos 
Sanitários Públicos no Parque 25 de Abril”, nos 
termos da informação n.º 70/DEP/SEP/PA/01 de 
16.03.2001. 
 
Processo n.º 486/PO-DOM 
Data de despacho: 26.03.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
“Beneficiação das Instalações Eléctricas das 
Instalações de Apoio ao Polidesportivo de S. 
Bartolomeu”, na Pontinha, pelo valor de 
617.965$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 85/DEC/AD de 08.02.2001. 
 
Processo n.º 354/PO-DOM 
Data de despacho: 26.03.2001 
Concordar com o pagamento de auto de medição 
referente à empreitada de “Reperfilamento da 
Av. 25 de Abril (junto à zona limite do Concelho 
de Odivelas/Lisboa), pelo valor de 713.212$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
5/DVEU/EC de 05.01.2001 
 
Processo n.º 473/PV-DOM 
Data de despacho: 26.03.2001 
Concordar com o pagamento da execução do 
“Estudo Geotécnico acerca dos danos ocorridos no 
Talude do Parque Central da Póvoa de Santo 
Adrião”, pelo valor de 351.000$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 
98/DVEU/EC de 07.02.2001. 
 
Data de despacho: 26.03.2001 
Concordar com o pagamento de facturas 
referente a “serviço de cópias”, pelo valor de 
33.831$00, nos termos da informação n.º 
35/DOM/LJ de 19.03.2001. 
 
Processo n.º 456/MO-DOM 
Data de despacho: 26.03.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
“Fornecimento e Montagem de Ar Condicionado 
para a Divisão de Espaços Verdes”, pelo valor de 
1.316.928$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 163/DEC/AD de 16.03.2001. 
 
 

Processo n.º 519/OD-DOM 
Data de despacho: 26.03.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
“Fornecimento e Montagem de Sistema de 
Detecção de Intrusão para a Escola n.º 8 de 
Odivelas – Arroja – Ampliação da Escola em três 
salas”, pelo valor de 85.147$00 sem IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 40/DEC/AD de 
22.01.2001. 
 
Processo n.º 493/OD-DOM 
Data de despacho: 26.03.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
“Fornecimento e Colocação de Gradeamento em 
Talhão de Gavetões de Decomposição Aeróbia no 
Cemitério de Odivelas”, pelo valor de 399.000$00 
sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 
129/DEC/SAFO/VA de 05.03.2001. 
 
Processo n.º 518/MO-DOM 
Data de despacho: 26.03.2001 
Concordar com a consulta a empresas para 
“Fornecimento e Colocação de Cortinas na Sala 
Polivalente da Biblioteca D. Dinis”, nos termos da 
informação n.º 155/DEC/SAFO/IT de 14.03.2001. 
 
Processo n.º 348/PO-DOM 
Data de despacho: 27.03.01 
Concordar com a adjudicação da execução do 
“Projecto de Estabilização do Talude na 
Urbanização da Quinta do Pinheiro”, na Pontinha, 
pelo valor de 3.100.500$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 48/DEP/OS/01 de 
27.03.2001. 

 
 
 
 

AMBIENTE 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Francisco 
Joaquim Lourenço Pereira, ao abrigo do despacho 
de delegação e subdelegação de competências de 
3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Processo n.º 247/2001/PV-DA/EV 
Data de despacho: 21.03.2001 
Concordar com a consulta a empresas para 
execução da “Reformulação de Muros e colocação 
de Varandins na Rua de S. José, Póvoa Santo 
Adrião”, nos termos da informação n.º 
280/DA/EV/01 de 12.03.2001. 
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Processo n.º 248/2001/PO-DA/EV 
Data de despacho: 21.03.2001 
Concordar com a consulta a empresas para 
execução da “Remodelação Total do Jardim da 
Praça de S. Bartolomeu” na Pontinha, nos termos 
da informação n.º 302/DA/EV/01 de 13.03.2001. 
 
Processo n.º 01/2001/MO-DA/DVM 
Data de despacho: 23.03.2001 
Concordar com a adjudicação da “Aquisição de 
Dispensadores de Sacos de Plástico e Serviço de 
Manutenção”, pelo valor de 1.995.525$00 
referente à aquisição do equipamento e 
8.079.975$00 referente à aquisição dos serviços 
de manutenção, nos termos da informação n.º 
60/DA/DVM/01 de 09.03.2001. 
 
Data de despacho: 26.03.2001 
Concordar com a adjudicação da “Concepção e 
Produção do Boletim do Ambiente 2001”, pelo 
valor de 7.534.800$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 37/DA/01 de 
16.03.2001. 
 
Processo n.º 04b)/2001/MO-DA/DQA 
Data de despacho: 26.03.2001 
Concordar com a consulta a empresas para 
execução de “Duplicação de Maleta Pedagógica”, 
pelo valor base de 8.500.000$00, nos termos da 
informação n.º 121/DA/DQA/2001 de 16.03.2001. 
 
Processo n.º 249/2001/RA-DA/EV 
Data de despacho: 28.03.2001 
Concordar com a consulta a empresas para 
execução da “Limpeza Geral de uma Zona no 
Bairro do Castelo Poente” na Ramada, nos termos 
da informação n.º 309/DA/EV/01 de 15.03.2001. 
 
Processo n.º 6-B/2000/MO-DA/EV 
Data de despacho: 28.03.2001 
Concordar com o pagamento de 50% do valor da 
“Aquisição de uma Estufa para os Viveiros 
Municipais”, em Famões, sendo de 2.923.245$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º. 
319/DA/EV/01 de 20.03.2001. 
 
 
Diversos 
 
Data de despacho: 09.02.2001 
Concordar com a adjudicação da “Distribuição de 
Folha Informativa”, pelo valor de 29.250$00 com 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 
05/AEB/01 de 09.02.2001. 
 
 
 

Data de despacho: 26.03.01 
Concordar com o pagamento de factura referente 
à “Distribuição de Folha Informativa”, pelo valor 
de 29.250$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 10/EB/01 de 22 03.2001. 

 
 
 
 

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. 
 
 
Gabinete da Vogal Natália Santos 
 
Data de despacho: 23.03.2001 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de 
publicidade na revista “Odivelas Magazine”, pelo 
valor de 234.000$00, nos termos da informação 
n.º 3/VNS/EC de 20.03.2001. 
 
Data de despacho: 22.03.2001 
Concordância com a adjudicação das obras de 
reparação do fogo municipal sito na Rua António 
Aleixo, n.º 5, 3º Esqº, Quinta da Quintinha, Póvoa 
de Santo Adrião, pelo valor de 1.495.500$00, ao 
qual acresce IVA à taxa legal, nos termos da 
informação n.º 27/DMH/SPH/GL, de 15.02.2001, 
sendo dispensada a celebração de contrato 
escrito. Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação. 
 
Data de despacho: 28.03.2001 
Concordância com a adjudicação das obras de 
reparação/beneficiação do fogo municipal sito no 
Bairro Municipal do Trigache, casa nº 8, Famões, 
Odivelas, pelo valor de 3.995.134$00, ao qual 
acresce IVA à taxa legal, nos termos da 
informação n.º 22/DMH/SPH/PV, de 27.03.2001, 
sendo dispensada a celebração de contrato 
escrito. Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação. 
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SAÚDE 
 

 
 

Data de despacho: 22.03.2001 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação do 
Projecto Aventura na Cidade, pelo valor de 
830.000$00, nos termos da informação n.º 
50/GS/01 de 19.03.2001. 
 
Data de despacho: 19.03.2001 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de 
despesas efectuadas no âmbito da campanha 
“Saber Envelhecer para Melhor Viver”, pelo valor 
de 11.921$00, nos termos da informação n.º 
48/GS/01 de 15.03.2001. 

 
 
 
 
 

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 26/SCO/00 
Nome: Elizabete Garcia de Oliveira 
Data de despacho: 20.03.2001 
 
Processo n.º 238/SCO/98 
Nome: Manuel Duarte Sousa Henrique  
Data de despacho: 27.03.2001 
 
 
Remessa a Tribunal para efeitos de Recurso  
 
 
Processo n.º 517/SCO/98 
Nome: Sónia Alexandra Guerreiro Cachapa 
Data de despacho: 01.03.2001 
 
Processo n.º 883/SCO/98 
Nome: Firmino Gonçalves Tavares 
Data de despacho: 26.03.2001 
 
 
 

Processos Arquivados por Pagamento  
 
 
Processo n.º 44/SCO/00 
Nome: Alberto José 
Data de despacho: 05.03.2001 
 
Processo n.º 364/SCO/2000 
Nome: LIDL e Companhia Lda. 
Data de despacho: 20.03.2001 
 
Processo n.º601/SCO/00 
Nome: José Carlos Marques Santos Dias 
Data de despacho: 20.03.2001 
 
Processo n.º 1226/SCO/96 
Nome: Anastácio Maria Reis 
Data de despacho: 20.03.2001 
 
Processo n.º 543/SCO/00 
Nome: Nabratans 
Data de despacho: 27.03.2001 
 
 
Processos Arquivados por Despacho  
 
 
Processo n.º 861/SCO/97 
Nome: Nuno Horácio Valada dos Santos (Conchego 
Saloio) 
Data de despacho: 21.03.2001 
 
Processo n.º 648/SCO/96 
Nome: João Paulo dos Santos Pereira 
Data de despacho: 20.03.2001 
 
Processo n.º 1413/SCO/97 
Nome: Aníbal José dos Santos Inácio 
Data de despacho: 20.03.2001 
 
Processo n.º 1286/SCO/97 
Nome: Armando Festas 
Data de despacho: 20.03. 2001 
 
Processo n.º 1137/SCO/97 
Nome: Ricardo Miguel Barata Saraiva 
Data de despacho: 20.03.2001 
 
Processo n.º 423/SCO/00 
Nome: Teresa Teixeira Morgado Barbosa 
Data de despacho: 20.03.2001 
 
Processo n.º 875/SCO/98 
Nome: Armando Fernando Festas 
Data de despacho: 27.03.2001 
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Processo n.º 40/SCO/01 
Nome: Vítor Manuel Marques Lopes 
Data de despacho: 27.03.2001 
 
Processo n.º 296/SCO/99 
Nome: Desconhecido 
Data de despacho: 27.03.2001 
 
 
Pagamento em Prestações  
 
 
Processo n.º 454/SCO/98 
Nome: Aníbal Mendes Bastos 
Data de despacho: 20.03.2001 
 
Processo n.º 886/SCO/98 
Nome: Abraão dos Santos 
Data de despacho: 20.03.2001 

 
 
 
 

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. 
 
 
07.03.2001 
 
Informação n.º 0123/STN/01 
Adjudicado à empresa Expressopapiro a aquisição 
de pastas pelo valor de 390.839$00. 
 
Informação n.º 0122/STN/01 
Adjudicado à empresa Expressopapiro a aquisição 
de pastas pelo valor de 56.165$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4291 
Adjudicado à empresa SVS a aquisição de serviço 
vigilância pelo valor de 880.308$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4381 
Adjudicado à empresa Semiol a aquisição de carro 
pelo valor de 17.550$00. 
 
 
09.03.2001 
 
Nota de encomenda n.º 4645 
Adjudicado à empresa Arti-Sintra a aquisição de 
consumíveis de secretaria pelo valor de 
56.766$00. 

Nota de encomenda n.º 4646 
Adjudicado à empresa Pedro Xavier a aquisição de 
pastas para transporte pelo valor de 71.241$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4647 
Adjudicado à empresa Agir a aquisição de cartões 
de apresentação pelo valor de 31.590$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4648 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
consumíveis de secretaria pelo valor de 
46.733$00. 
 
 
Nota de encomenda n.º 4649 
Adjudicado à empresa Arti-Sintra a aquisição de 
consumíveis de secretaria pelo valor de 
22.195$00. 
 
 
Nota de encomenda n.º 4652 
Adjudicado à empresa M. Fernandes e G. a 
aquisição de consumíveis de secretaria pelo valor 
de 13.455$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4656 
Adjudicado à empresa Polaris a aquisição de 
envelopes e esferográficas pelo valor de 
12.734$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4657 
Adjudicado à empresa Cartonex a aquisição de 
pastas pelo valor de 24.950$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4658 
Adjudicado à empresa A. H. e Filhos a aquisição 
de embalagens de Lavicera pelo valor de 
2.750$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4661 
Adjudicado à empresa Binal a aquisição de 
tabuleiros de água pelo valor de 1.044.225$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4670 
Adjudicado à empresa Vifato a aquisição de parka 
azul escura pelo valor de 22.932$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4672 
Adjudicado à empresa Advir a aquisição de 
consumíveis de secretaria pelo valor de 
122.101$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4673 
Adjudicado à empresa Advir a aquisição de 
consumíveis de informática pelo valor de 
562.875$00. 
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Nota de encomenda n.º 4674 
Adjudicado à empresa Advir a aquisição de 
consumíveis de informática pelo valor de 
75.342$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4676 
Adjudicado à empresa T.S. e Filhos a aquisição de 
material diverso pelo valor de 159.629$00. 
 
 
13.03.2001 
 
 
Nota de encomenda n.º 4384 
Adjudicado à empresa K Brinde a aquisição de 
esferográficas com logotipo pelo valor de 
215.280$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4385 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de 
aquecedor a óleo pelo valor de 41.886$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4393 
Adjudicado à empresa Livraria Arco - Iris a 
aquisição de dicionário e prontuário pelo valor de 
8.550$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4403 
Adjudicado à empresa Distripeças a aquisição de 
fotocopiadora Infotec pelo valor de 274.950$00. 
 
 
14.03.2001 
 
 
Nota de encomenda n.º 4686 
Adjudicado à empresa Expandimac a aquisição de 
quadros decorativos pelo valor de 40.950$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4689 
Adjudicado à empresa Rede Celular a aquisição de 
recargas para máquina fotográfica pelo valor de 
138.996$00 
 
Nota de encomenda n.º 4695 
Adjudicado à empresa Leite e Mesquita a 
aquisição de extensão com terra pelo valor de 
922$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4700 
Adjudicado à empresa Artes G. e Simões a 
aquisição de blocos de "Guias de Receita" pelo 
valor de 57.915$00. 
 
 
 
 

15.03.2001 
 
 
Informação n.º 032/STN/01 
Adjudicado à empresa Majora a aquisição de jogos 
"Loto Trânsito" pelo valor de 332.046$00. 
 
Informação n.º 0140/STN/01 
Adjudicado à empresa Xerox a aquisição de papel 
pelo valor de 8.369.449$00. 
 
Informação n.º 693/AC/01 
Adjudicado à empresa Pastelaria Kilumba a 
aquisição de barras de chocolate pelo valor de 
22.000$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4691 
Adjudicado à empresa Tavares e Filhos a 
aquisição de fichas triplas pelo valor de 1.170$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4692 
Adjudicado à empresa Dinisa a aquisição de 
carimbo paginador pelo valor de 2.223$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4694 
Adjudicado à empresa Dinisa a aquisição de 
carimbos pelo valor de 9.360$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4696 
Adjudicado à empresa Tavares e Filhos a 
aquisição de lata de spray pelo valor de 731$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4696 
Adjudicado à empresa P. F. Técnica a aquisição 
de pasta para desenho pelo valor de 2.826$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4707 
Adjudicado à empresa T. C. da Pontinha a 
aquisição de serviço de transporte pelo valor de 
111.150$00. 
 
 
16.03.2001 
 
 
Informação n.º 035/AC-DGP 
Adjudicado à empresa Citronic a aquisição de 
computador portátil pelo valor de 746.694$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4397 
Adjudicado à empresa MGS a aquisição de 
equipamento de etiquetagem pelo valor de 
1.041.052$00. 
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19.03.2001 
 
 
Informação n.º 0134/STN/01 
Adjudicado à empresa CPC a aquisição de 
tinteiros pelo valor de 5.009.900$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4671 
Adjudicado à empresa Advir a aquisição de 
diskettes pelo valor de 2.941$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4708 
Adjudicado à empresa Vifato a aquisição de 
casacos PVC azul pelo valor de 304.200$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4726 
Adjudicado à empresa Pastelaria Kilumba a 
aquisição de lanches embalados pelo valor de 
378.000$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4727 
Adjudicado à empresa Pastelaria Kilumba a 
aquisição de lanches embalados pelo valor de 
81.000$00. 
 
 
20.03.2001 
 
 
Informação n.º 702/AC/01 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de 
serviço de limpeza pelo valor de 28.080$00. 
 
Informação n.º 711/AC/01 
Adjudicado à empresa J. S. Compras a reparação 
de máquina fotográfica pelo valor de 35.100$00. 
 
Informação n.º 701/AC/01 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de 
serviço de limpeza pelo valor de 111.150$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4675 
Adjudicado à empresa Binal a aquisição de 
tabuleiros de água pelo valor de 97.461$00. 
 
 
21.03.2001 
 
 
Nota de encomenda n.º 4404 
Adjudicado à empresa Vifato a aquisição de batas 
pelo valor de 52.416$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4414 
Adjudicado à empresa Vifato a aquisição de 
parkas azuis pelo valor de 34.398$00. 
 

Nota de encomenda n.º 4711 
Adjudicado à empresa Selda a aquisição de 
mangas de plástico pelo valor de 205.335$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4719 
Adjudicado à empresa Pedro Xavier a aquisição de 
esferográficas / porta chaves pelo valor de 
507.780$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4723 
Adjudicado à empresa Contubus a aquisição de 
serviços de transporte, montagem e 
desmontagem pelo valor de 169.650$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4724 
Adjudicado à empresa Contubus a aquisição de 
serviços de transporte, montagem e 
desmontagem pelo valor de 122.850$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4728 
Adjudicado à empresa A. F. e Filhos a aquisição 
de bolas de ténis pelo valor de 4.095$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4729 
Adjudicado à empresa T. S. e Filhos a aquisição 
de sacos e rolos  pelo valor de 4.914$00. 
 
 
22.03.2001 
 
 
Nota de encomenda n.º 4716 
Adjudicado à empresa Minnesota a aquisição de 
material para equipamento anti furto pelo valor 
de 1.917.653$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4720 
Adjudicado à empresa Pedro Xavier a aquisição de 
brindes publicitários pelo valor de 566.631$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4730 
Adjudicado à empresa Nortel Sul a aquisição de 
equipamento para cozinhas de Escolas pelo valor 
de 1.127.652$00. 
 
 
23.03.2001 
 
 
Informação n.º 646/AC/01 
Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de 
serviço de vigilância pelo valor de 368.550$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4715 
Adjudicado à empresa J. S. Compras a aquisição 
de rolos fotográficos pelo valor de 31.871$00. 
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Nota de encomenda n.º 4721 
Adjudicado à empresa Selda o aluguer de 
equipamento pelo valor de 12.636$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4731 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
pastas de ficheiro pelo valor de 3.276$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4734 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
ficheiro classificador pelo valor de 4.689$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4739 
Adjudicado à empresa T. S e Filhos a aquisição de 
material diverso pelo valor de 2.508$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4740 
Adjudicado à empresa T. S e Filhos a aquisição de 
rolo de manga plástica pelo valor de 11.115$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4742 
Adjudicado à empresa NovoSul a aquisição de 
material de secretaria pelo valor de 85.898$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4751 
Adjudicado à empresa J. S. Compras a aquisição 
de rolos Fujifilm pelo valor de 39.195$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4752 
Adjudicado à empresa J. S. Compras a aquisição 
de rolos fotográficos pelo valor de 3.803$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4764 
Adjudicado à empresa J. A Ribeiro a aquisição de 
fitas Epson pelo valor de 2.562$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4765 
Adjudicado à empresa Océ Lima a aquisição de 
resmas de papel azul pelo valor de 20.183$00. 
 
 
26.03.2001 
 
 
Nota de encomenda n.º 4774 
Adjudicado à empresa Binal a aquisição de 
tabuleiros de água pelo valor de 11.603$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4793 
Adjudicado à empresa Pastelaria Kilumba a 
aquisição de lanches embalados pelo valor de 
81.000$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4794 
Adjudicado à empresa Pastelaria Kilumba a 
aquisição de barras de chocolate pelo valor de 
3.300$00. 

28.03.2001 
 
Nota de encomenda n.º 4653 
Adjudicado à empresa F. O. Mendonça a aquisição 
de material para limpeza urbana pelo valor de 
2.720.507$00. 

 
 
 
 
 

ANÚNCIOS 
 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 
 

ADMISSÃO DE PESSOAL 
 

Nos termos dos artigos 15.º, n.º 2, alínea a), do 
Dec.-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado 
à Administração Local pelo Dec.-Lei n.º 409/91, 
de 17 de Outubro, e 16.º da Lei n.º 48/99, de 16 
de Junho, torna-se público que a Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas pretende 
admitir, em regime de Contrato Administrativo de 
Provimento: 

 
REF.ª 01/2001 

 
N.º Lugares: 6 
 
Categoria: Técnico Superior de Direito de 2ª 
Classe 
 
Serviço: (a) Gabinete de Consultadoria Jurídica e 
Técnica (1 lugar) 
 
Funções: Nas áreas de: Direito do Urbanismo, 
incluindo o regime de reconversão das áreas 
urbanas de génese ilegal; Direitos Reais, registos 
e notariado; Código do Procedimento 
Administrativo; Regime jurídico das empreitadas 
de obras públicas; Regime jurídico da realização 
das despesas públicas e da contratação pública 
relativa à aquisição de bens e serviços; Regime 
financeiro dos municípios e freguesias; Regime 
jurídico do funcionamento dos órgãos dos 
municípios e das freguesias, assim como as 
respectivas competências; Regime jurídico do 
arrendamento urbano; Elaboração de 
Regulamentos Municipais. 
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Serviço: Departamento Administrativo e 
Financeiro (2 lugares) e Departamento de Gestão 
Urbanística (1 lugar) 
 
Funções: No âmbito da sua qualificação 
profissional presta apoio jurídico aos órgãos do 
município e aos serviços, nomeadamente na 
elaboração de pareceres e conselhos sobre 
questões de Direito Público e por vezes de Direito 
Privado; Exerce a actividade forense em 
processos contenciosos em que o município seja 
parte. 
 
Serviço: Departamento de Planeamento 
Estratégico (1 lugar) 
 
Funções: Verificação da legalidade dos 
procedimentos concursais para aquisição de bens 
e serviços, no âmbito do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de Junho, e Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 
Março, que estão a cargo deste Departamento; 
Colaboração na elaboração dos referidos 
processos concursais; Assessoria jurídica em toda 
a actividade do Departamento. 
 
Serviço: (b) Divisão Municipal de Habitação (1 
lugar) 
 
Funções: Realização de pareceres e análises 
jurídicas relativos às áreas de arrendamento; 
organização de condomínios e dos diversos 
programas habitacionais desenvolvidos pelo 
município (PER, RECRIA, SOLARH, RFCRIPH); 
Apoio jurídico em todas as vertentes de acção da 
Divisão Municipal de Habitação, com especial 
incidência nas temáticas relacionadas com a 
promoção/construção de habitação de custos 
controlados. 
 
Remuneração: 242.200$00 (esc. 1/índ. 400) 
 
Duração do contrato: Nos termos do disposto nos 
n.os 2 e 3 do art.º 16.º do Dec.-Lei n.º 427/89 de 7 
de Dezembro. 
 
Exige-se: Licenciatura em Direito. 
 
Condições preferenciais: 
Experiência profissional em autarquias locais de 
duração igual ou superior a 2 anos nas áreas 
acima indicadas; (a) 
Domínio de informática na óptica do utilizador; 
(a) e (b) 
Experiência em Direito do Urbanismo e 
problemáticas da habitação; (b) 
 

Métodos de selecção: Avaliação curricular; 
entrevista profissional de selecção 
 
PROCESSO DE CANDIDATURA: 
 
O requerimento deverá ser dirigido ao Presidente 
da Comissão Instaladora do Município de Odivelas, 
no qual deverá constar a identificação completa e 
a referência à categoria que pretende candidatar-
se, anexando obrigatoriamente Curriculum Vitae 
actualizado, fotocópias do certificado de 
Habilitações Literárias, do Bilhete de Identidade e 
do Cartão de Contribuinte. 
 
Os candidatos poderão entregar a sua 
candidatura, pessoalmente na Alameda do Poder 
Local, n.º 3-B, 2675-427 Odivelas, ou remetê-la 
pelo correio, com aviso de recepção, expedido 
até ao termo do prazo fixado, para Av. D. Dinis, 
n.º 96 C, 2675-330 Odivelas. 
 
Para mais esclarecimentos, devem contactar a 
Secção de Recrutamento e Selecção do 
Departamento de Recursos Humanos – Telef.: 
219346200. 
 
O prazo de candidatura é de 3 dias úteis, a contar 
da data da publicitação deste anúncio. 
 
“Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 
Constituição, a Administração Pública, enquanto 
entidade empregadora, promove activamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação.” 

 
O Presidente da Comissão Instaladora: 

(a) Manuel Varges 
 

[Publicado em jornal A Capital, 30 Março 2001] 
Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação no 

jornal. 

 
 
 

ADMISSÃO DE PESSOAL 
 

Nos termos dos artigos 15.º, n.º 2, alínea a), do 
Dec.-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado 
à Administração Local pelo Dec.-Lei n.º 409/91, 
de 17 de Outubro, e 16.º da Lei n.º 48/99, de 16 
de Junho, torna-se público que a Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas pretende 
admitir, em regime de Contrato Administrativo de 
Provimento: (m/f) 
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REF.ª 02/2001 
 

N.º Lugares: 1 
 
Categoria: Técnico Superior de Arquivo de 2ª 
Classe 
 
Serviço: Departamento Administrativo e 
Financeiro 
 
Funções: Estabelecer e aplicar critérios de gestão 
de documentos; avaliar e organizar a 
documentação de fundos públicos e privados com 
interesse administrativo, probatório e cultural, 
tais como documentos textuais, cartográficos, 
audiovisuais e legíveis por máquina, de acordo 
com sistemas de classificação que define a partir 
do estudo da instituição produtora da 
documentação; Orientar a elaboração de 
instrumentos de descrição da documentação tais 
como guias, inventários, catálogos e índices; 
Apoiar o utilizador, orientando-o na pesquisa de 
registos e documentos apropriados; Promover 
acções de difusão, a fim de tornar acessíveis as 
fontes; Executar ou dirigir os trabalhos tendo em 
vista a conservação e o restauro de documentos; 
Coordenar e supervisionar o pessoal afecto à 
função de apoio técnico de arquivista. 
 
Remuneração: 242.200$00 (esc. 1/índ. 400) 
 
Duração do contrato: Nos termos do disposto nos 
n.os 2 e 3 do art.º 16.º do Dec.-Lei n.º 427/89 de 7 
de Dezembro. 
 
Exige-se:  
Licenciatura, complementada por um dos cursos 
instituídos pelos Decretos n.os 20478 e 22014, 
respectivamente de 6 de Novembro de 1931 e 21 
de Dezembro de 1932 e pelos Decretos-Lei n.os 
26029 e 49009, respectivamente, 7 de Novembro 
de 1935 e 16 de Maio de 1969; 
ou 
Curso de especialização em Ciências 
Documentais, opção em Arquivo; 
ou 
Outros cursos de especialização pós-licenciatura 
na área de Ciências Documentais de duração não 
inferior a dois anos, ministrados em instituições 
nacionais de ensino universitário; 
ou 
Cursos ministrados em instituições estrangeiras 
reconhecidos como equivalentes aos mencionados 
nas alíneas precedentes. 
 
Métodos de selecção: Avaliação curricular; 
entrevista profissional de selecção 

PROCESSO DE CANDIDATURA: 
 
O requerimento deverá ser dirigido ao Presidente 
da Comissão Instaladora do Município de Odivelas, 
no qual deverá constar a identificação completa e 
a referência à categoria que pretende candidatar-
se, anexando obrigatoriamente Curriculum Vitae 
actualizado, fotocópias do certificado de 
Habilitações Literárias, do Bilhete de Identidade e 
do Cartão de Contribuinte. 
 
Os candidatos poderão entregar a sua 
candidatura, pessoalmente na Alameda do Poder 
Local, n.º 3-B, 2675-427 Odivelas, ou remetê-la 
pelo correio, com aviso de recepção, expedido 
até ao termo do prazo fixado, para Av. D. Dinis, 
n.º 96 C, 2675-330 Odivelas. 
 
Para mais esclarecimentos, devem contactar a 
Secção de Recrutamento e Selecção do 
Departamento de Recursos Humanos – Telef.: 
219346200. 
 
O prazo de candidatura é de 5 dias úteis, a contar 
da data da publicitação deste anúncio. 
 
“Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 
Constituição, a Administração Pública, enquanto 
entidade empregadora, promove activamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação.” 

 
O Presidente da Comissão Instaladora: 

(a) Manuel Varges 
 

[Publicado em jornal Expresso, 7 Abril 2001] 
Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação no 

jornal. 

 
 
 

ADMISSÃO DE PESSOAL 
 

Nos termos dos artigos 15.º, n.º 2, alínea a), do 
Dec.-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado 
à Administração Local pelo Dec.-Lei n.º 409/91, 
de 17 de Outubro, e 16.º da Lei n.º 48/99, de 16 
de Junho, torna-se público que a Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas pretende 
admitir, em regime de Contrato Administrativo de 
Provimento: (m/f) 
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REF.ª 03/2001 
 

N.º Lugares: 1 
 
Categoria: Técnico Superior de Arquivo de 2ª 
Classe 
 
Serviço: Departamento Administrativo e 
Financeiro 
 
Funções: Conceber e planear serviços e sistemas 
de informação; Estabelecer e aplicar critérios de 
organização e funcionamento dos serviços; 
Seleccionar, classificar e indexar documentos sob 
a forma textual, sonora, visual ou outra, para o 
que necessita de desenvolver e adaptar sistemas 
de tratamento automático ou manual de acordo 
com as necessidades específicas dos utilizadores; 
Definir procedimentos de recuperação e 
exploração de informação; Apoiar e orientar o 
utilizador dos serviços; Promover acções de 
difusão, a fim de tornar acessíveis as fontes de 
informação primária, secundária e terciária; 
Coordenar e supervisionar os recursos humanos e 
materiais necessários às actividades a desenvolver 
e proceder à avaliação de resultados. 
 
Remuneração: 242.200$00 (esc. 1/índ. 400) 
 
Duração do contrato: Nos termos do disposto nos 
n.os 2 e 3 do art.º 16.º do Dec.-Lei n.º 427/89 de 7 
de Dezembro. 
 
Exige-se:  
Licenciatura, complementada por um dos cursos 
instituídos pelos Decretos n.os 20478 e 22014, 
respectivamente de 6 de Novembro de 1931 e 21 
de Dezembro de 1932 e pelos Decretos-Lei n.os 
26026 e 49009, respectivamente, 7 de Novembro 
de 1935 e 16 de Maio de 1969; 
ou 
Licenciatura com especialização em Ciências 
Documentais, opção em Biblioteca e 
Documentação; 
ou 
Outros cursos de especialização pós-licenciatura 
na área de Ciências Documentais de duração não 
inferior a dois anos, ministrados em instituições 
nacionais de ensino universitário; 
ou 
Cursos ministrados em instituições estrangeiras 
reconhecidos como equivalentes aos mencionados 
nas alíneas precedentes. 
 
Métodos de selecção: Avaliação curricular; 
entrevista profissional de selecção 
 

PROCESSO DE CANDIDATURA: 
 
O requerimento deverá ser dirigido ao Presidente 
da Comissão Instaladora do Município de Odivelas, 
no qual deverá constar a identificação completa e 
a referência à categoria que pretende candidatar-
se, anexando obrigatoriamente Curriculum Vitae 
actualizado, fotocópias do certificado de 
Habilitações Literárias, do Bilhete de Identidade e 
do Cartão de Contribuinte. 
 
Os candidatos poderão entregar a sua 
candidatura, pessoalmente na Alameda do Poder 
Local, n.º 3-B, 2675-427 Odivelas, ou remetê-la 
pelo correio, com aviso de recepção, expedido 
até ao termo do prazo fixado, para Av. D. Dinis, 
n.º 96 C, 2675-330 Odivelas. 
 
Para mais esclarecimentos, devem contactar a 
Secção de Recrutamento e Selecção do 
Departamento de Recursos Humanos – Telef.: 
219346200. 
 
O prazo de candidatura é de 5 dias úteis, a contar 
da data da publicitação deste anúncio. 
 
“Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 
Constituição, a Administração Pública, enquanto 
entidade empregadora, promove activamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação.” 

 
O Presidente da Comissão Instaladora: 

(a) Manuel Varges 
 

[Publicado em jornal Expresso, 7 Abril 2001] 
Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação no 

jornal. 

 
 
 

ADMISSÃO DE PESSOAL 
 

Nos termos dos artigos 15.º, n.º 2, alínea a), do 
Dec.-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado 
à Administração Local pelo Dec.-Lei n.º 409/91, 
de 17 de Outubro, e 16.º da Lei n.º 48/99, de 16 
de Junho, torna-se público que a Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas pretende 
admitir, em regime de Contrato Administrativo de 
Provimento: 
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REF.ª 04/2001 
 

N.º Lugares: 9 
 
Categoria: Técnico Profissional de Biblioteca e 
Documentação de 2.ª classe 
 
Serviço: Departamento Administrativo e 
Financeiro (1 lugar) 
 
Funções: Realizar tarefas relacionadas com a 
aquisição, o registo, a catalogação, a cotação, o 
armazenamento de espécies documentais, a 
gestão de catálogos, os serviços de atendimento, 
de empréstimo e de pesquisa bibliográfica, assim 
como a preparação de instrumentos de difusão, 
aplicando normas de funcionamento de 
bibliotecas e serviços de documentação de acordo 
com métodos e procedimentos previamente 
estabelecidos. 
 
Serviço: Departamento Sociocultural (8 lugares) 
 
Funções: Atendimento central, coordenação nas 
salas de adultos, infantil, multimédia e 
tratamento documental. 
 
Remuneração: 115.700$00 (esc. 1/índ. 191) 
 
Duração do contrato: Nos termos do disposto nos 
n.os 2 e 3 do art.º 16.º do Dec.-Lei n.º 427/89 de 7 
de Dezembro. 
 
Exige-se: Curso de Formação técnico-profissional 
na área de biblioteca e documentação, de 
duração não inferior a três anos, para além de 
nove anos de escolaridade ou indivíduos 
habilitados com o 11.º ano de escolaridade, 
detentores de curso de formação na área de 
biblioteca e documentação, ministrado por 
serviços públicos ou pela Associação Portuguesa 
de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas 
(art.º 10.º do DL. 276/95). 
 
Métodos de selecção: Avaliação curricular; 
entrevista profissional de selecção 
 
PROCESSO DE CANDIDATURA: 
 
O requerimento deverá ser dirigido ao Presidente 
da Comissão Instaladora do Município de Odivelas, 
no qual deverá constar a identificação completa e 
a referência à categoria que pretende candidatar-
se, anexando obrigatoriamente Curriculum Vitae 
actualizado, fotocópias do certificado de 
Habilitações Literárias, do Bilhete de Identidade e 
do Cartão de Contribuinte. 

Os candidatos poderão entregar a sua 
candidatura, pessoalmente na Alameda do Poder 
Local, n.º 3-B, 2675-427 Odivelas, ou remetê-la 
pelo correio, com aviso de recepção, expedido 
até ao termo do prazo fixado, para Av. D. Dinis, 
n.º 96 C, 2675-330 Odivelas. 
 
Para mais esclarecimentos, devem contactar a 
Secção de Recrutamento e Selecção do 
Departamento de Recursos Humanos – Telef.: 
219346200. 
 
O prazo de candidatura é de 8 dias úteis, a contar 
da data da publicitação deste anúncio. 
 
“Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 
Constituição, a Administração Pública, enquanto 
entidade empregadora, promove activamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação.” 

 
O Presidente da Comissão Instaladora: 

(a) Manuel Varges 
 

[Publicado em jornal Correio da Manhã, 27 Março 2001] 
Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação no 

jornal. 

 
 
 

ADMISSÃO DE PESSOAL 
 

Nos termos dos artigos 15.º, n.º 2, alínea a), do 
Dec.-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado 
à Administração Local pelo Dec.-Lei n.º 409/91, 
de 17 de Outubro, e 16.º da Lei n.º 48/99, de 16 
de Junho, torna-se público que a Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas pretende 
admitir, em regime de Contrato Administrativo de 
Provimento: 

 
REF.ª 05/2001 

 
N.º Lugares: 1 
 
Categoria: Técnico Profissional de Arquivo de 
2.ª classe 
 
Serviço: Departamento Administrativo e 
Financeiro 
 
Funções: Realizar tarefas relacionadas com a 
gestão de documentos, o controlo das 
incorporações, o registo, a cotação, o 
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averbamento de registos, a descrição de 
documentos, o acondicionamento de documentos, 
o empréstimo, a pesquisa documental, a emissão 
de certidões, a produção editorial e a aplicação 
de normas de funcionamento de arquivos, de 
acordo com métodos e procedimentos 
estabelecidos. 
 
Remuneração: 115.700$00 (esc. 1/índ. 191) 
 
Duração do contrato: Nos termos do disposto nos 
n.os 2 e 3 do art.º 16.º do Dec.-Lei n.º 427/89 de 7 
de Dezembro. 
 
Exige-se: Curso de Formação técnico-profissional 
na área de arquivo de duração não inferior a três 
anos, para além de nove anos de escolaridade 
ou 
indivíduos habilitados com o 11.º ano de 
escolaridade, detentores de curso de formação na 
área de arquivo, ministrado por serviços públicos 
ou pela Associação Portuguesa de Bibliotecários, 
Arquivistas e Documentalistas (art.º 10.º do DL. 
276/95). 
 
Métodos de selecção: Avaliação curricular; 
entrevista profissional de selecção. 
 
PROCESSO DE CANDIDATURA: 
 
O requerimento deverá ser dirigido ao Presidente 
da Comissão Instaladora do Município de Odivelas, 
no qual deverá constar a identificação completa e 
a referência à categoria que pretende candidatar-
se, anexando obrigatoriamente Curriculum Vitae 
actualizado, fotocópias do certificado de 
Habilitações Literárias, do Bilhete de Identidade e 
do Cartão de Contribuinte. 
 
Os candidatos poderão entregar a sua 
candidatura, pessoalmente na Alameda do Poder 
Local, n.º 3-B, 2675-427 Odivelas, ou remetê-la 
pelo correio, com aviso de recepção, expedido 
até ao termo do prazo fixado, para Av. D. Dinis, 
n.º 96 C, 2675-330 Odivelas. 
 
Para mais esclarecimentos, devem contactar a 
Secção de Recrutamento e Selecção do 
Departamento de Recursos Humanos – Telef.: 
219346200. 
 
O prazo de candidatura é de 8 dias úteis, a contar 
da data da publicitação deste anúncio. 
 
“Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 
Constituição, a Administração Pública, enquanto 
entidade empregadora, promove activamente 

uma política de igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação.” 

 
O Presidente da Comissão Instaladora: 

(a) Manuel Varges 
 

[Publicado em jornal Correio da Manhã, 27 Março 
2001] 

Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação no 
jornal. 

 
 
 
 

ADMISSÃO DE PESSOAL 
 

Nos termos dos artigos 15.º, n.º 2, alínea a), do 
Dec.-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado 
à Administração Local pelo Dec.-Lei n.º 409/91, 
de 17 de Outubro, e 16.º da Lei n.º 48/99, de 16 
de Junho, torna-se público que a Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas pretende 
admitir, em regime de Contrato Administrativo de 
Provimento: 

 
REF.ª 09/2001 

 
N.º Lugares: 21 
 
Categoria: Técnico Profissional de 2.ª classe 
 
Serviço: Departamento Sócio-Cultural (5 lugares); 
Departamento de Transportes e Oficinas (9 
lugares); Departamento Jurídico e do Património 
Municipal (1 lugar); Departamento de Actividades 
Económicas (6 lugares). 
 
Funções: Funções de natureza executiva de 
aplicação técnica com base no estabelecimento 
ou adaptação de métodos e processos, 
enquadrados em directivas bem definidas, 
exigindo conhecimentos técnicos, teóricos e 
práticos obtidos através de curso profissional. 
 
Remuneração: 115.700$00 (esc. 1/índ. 191) 
 
Duração do contrato: Nos termos do disposto nos 
n.os 2 e 3 do art.º 16.º do Dec.-Lei n.º 427/89 de 7 
de Dezembro. 
 
Exige-se: Indivíduos habilitados com adequado 
curso tecnológico, curso das escolas profissionais, 
curso das escolas especializadas de ensino 
artístico, curso que confira certificado de 
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qualificação profissional de nível III, definida pela 
Decisão n.º 85/368/CEE, do Conselho das 
Comunidades Europeias, de 16 de Julho de 1985, 
ou curso equiparado (alínea d) do n.º 1, do artigo 
6.º, do Dec.-Lei n.º n.º 404-A/98, de 18 de 
Dezembro, adaptado à Administração Local pelo 
Dec.-Lei 412-A/98, de 30 de Dezembro). 
 
Métodos de selecção: Avaliação curricular; 
Entrevista Profissional de Selecção. 
 
PROCESSO DE CANDIDATURA: 
 
O requerimento deverá ser dirigido ao Presidente 
da Comissão Instaladora do Município de Odivelas, 
no qual deverá constar a identificação completa e 
a referência à categoria que pretende candidatar-
se, anexando obrigatoriamente Curriculum Vitae 
actualizado, fotocópias do certificado de 
Habilitações Literárias, do Bilhete de Identidade e 
do Cartão de Contribuinte. 
 
Os candidatos poderão entregar a sua 
candidatura, pessoalmente na Alameda do Poder 
Local, n.º 3-B, 2675-427 Odivelas, ou remetê-la 
pelo correio, com aviso de recepção, expedido 
até ao termo do prazo fixado, para Av. D. Dinis, 
n.º 96 C, 2675-330 Odivelas. 
 
Para mais esclarecimentos, devem contactar a 
Secção de Recrutamento e Selecção do 
Departamento de Recursos Humanos – Telef.: 
219346200. 
 
O prazo de candidatura é de 8 dias úteis, a contar 
da data da publicitação deste anúncio. 
 
“Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 
Constituição, a Administração Pública, enquanto 
entidade empregadora, promove activamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação.” 

 
O Presidente da Comissão Instaladora: 

(a) Manuel Varges 
 

[Publicado em jornal Correio da Manhã, 27 Março 2001] 
Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação no 

jornal. 

 
 
 
 
 

ADMISSÃO DE PESSOAL 
 

Nos termos dos artigos 15.º, n.º 2, alínea a), do 
Dec.-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado 
à Administração Local pelo Dec.-Lei n.º 409/91, 
de 17 de Outubro, e 16.º da Lei n.º 48/99, de 16 
de Junho, torna-se público que a Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas pretende 
admitir, em regime de Contrato Administrativo de 
Provimento: 

 
REF.ª 10/2001 

 
N.º Lugares: 2 
 
Categoria: Fiel de Armazém 
 
Serviço: Departamento de Transportes e 
Oficinas 
 
Funções: Recebe, armazena e fornece contra 
requisição, matérias-primas, ferramentas, 
acessórios e materiais diversos, escritura as 
entradas e saídas dos materiais em fichas 
próprias; determina os saldos e regista-os e envia 
periodicamente aos serviços competentes toda a 
documentação necessária à contabilização das 
operações subsequentes; zela pelas boas 
condições de armazenagem dos materiais e 
arruma-os e retira-os para fornecimento. 
 
Remuneração: 81.200$00 (esc. 1/índ. 134) 
 
Duração do contrato: Nos termos do disposto nos 
n.os 2 e 3 do art.º 16.º do Dec.-Lei n.º 427/89 de 7 
de Dezembro. 
 
Exige-se: Escolaridade obrigatória. 
 
Métodos de selecção: Avaliação curricular; 
Entrevista Profissional de Selecção. 
 
PROCESSO DE CANDIDATURA: 
 
O requerimento deverá ser dirigido ao Presidente 
da Comissão Instaladora do Município de Odivelas, 
no qual deverá constar a identificação completa e 
a referência à categoria que pretende candidatar-
se, anexando obrigatoriamente Curriculum Vitae 
actualizado, fotocópias do certificado de 
Habilitações Literárias, do Bilhete de Identidade e 
do Cartão de Contribuinte. 
 
Os candidatos poderão entregar a sua candidatura 
, pessoalmente na Alameda do Poder Local, n.º 3-
B, 2675-427 Odivelas, ou remetê-la pelo correio, 
com aviso de recepção, expedido até ao termo do 
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prazo fixado, para Av. D. Dinis, n.º 96 C, 2675-330 
Odivelas. 
 
Para mais esclarecimentos, devem contactar a 
Secção de Recrutamento e Selecção do 
Departamento de Recursos Humanos – Telef.: 
219346200. 
 
O prazo de candidatura é de 8 dias úteis, a contar 
da data da publicitação deste anúncio. 
 
“Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 
Constituição, a Administração Pública, enquanto 
entidade empregadora, promove activamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação.” 

 
O Presidente da Comissão Instaladora: 

(a) Manuel Varges 
 

[Publicado em jornal Correio da Manhã, 27 Março 2001] 
Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação no 

jornal. 

 
 
 

ADMISSÃO DE PESSOAL 
 

Nos termos dos artigos 15.º, n.º 2, alínea a), do 
Dec.-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado 
à Administração Local pelo Dec.-Lei n.º 409/91, 
de 17 de Outubro, e 16.º da Lei n.º 48/99, de 16 
de Junho, torna-se público que a Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas pretende 
admitir, em regime de Contrato Administrativo de 
Provimento: 

 
REF.ª 11/2001 

 
N.º Lugares: 1 
 
Categoria: Telefonista 
 
Serviço: Departamento de Transportes e 
Oficinas 
 
Funções: Estabelece ligações telefónicas para o 
exterior e transmite aos telefones internos 
chamadas recebidas; presta informações, dentro 
do seu âmbito; regista o movimento de chamadas 
e anota, sempre que necessário, as mensagens 
que respeitem a assuntos de serviço e transmite-
as por escrito ou oralmente; zela pela 

conservação do material à sua guarda e participa 
as avarias aos CTT e PT. 
 
Remuneração: 75.700$00 (esc. 1/índ. 125) 
 
Duração do contrato: Nos termos do disposto nos 
n.os 2 e 3 do art.º 16.º do Dec.-Lei n.º 427/89 de 7 
de Dezembro. 
 
Exige-se: Escolaridade obrigatória. 
 
Métodos de selecção: Avaliação curricular; 
Entrevista Profissional de Selecção. 
 
PROCESSO DE CANDIDATURA: 
 
O requerimento deverá ser dirigido ao Presidente 
da Comissão Instaladora do Município de Odivelas, 
no qual deverá constar a identificação completa e 
a referência à categoria que pretende candidatar-
se, anexando obrigatoriamente Curriculum Vitae 
actualizado, fotocópias do certificado de 
Habilitações Literárias, do Bilhete de Identidade e 
do Cartão de Contribuinte. 
 
Os candidatos poderão entregar a sua candidatura 
, pessoalmente na Alameda do Poder Local, n.º 3-
B, 2675-427 Odivelas, ou remetê-la pelo correio, 
com aviso de recepção, expedido até ao termo do 
prazo fixado, para Av. D. Dinis, n.º 96 C, 2675-330 
Odivelas. 
 
Para mais esclarecimentos, devem contactar a 
Secção de Recrutamento e Selecção do 
Departamento de Recursos Humanos – Telef.: 
219346200. 
 
O prazo de candidatura é de 5 dias úteis, a contar 
da data da publicitação deste anúncio. 
 
“Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 
Constituição, a Administração Pública, enquanto 
entidade empregadora, promove activamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação.” 

 
O Presidente da Comissão Instaladora: 

(a) Manuel Varges 
 

[Publicado em jornal Correio da Manhã, 27 Março 2001] 
Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação no 

jornal. 

 
 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
40 3 a 16 de Abril de 2001  Ano 2 – N.º 7 

 

ADMISSÃO DE PESSOAL 
 

Nos termos dos artigos 15.º, n.º 2, alínea a), do 
Dec.-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado 
à Administração Local pelo Dec.-Lei n.º 409/91, 
de 17 de Outubro, e 16.º da Lei n.º 48/99, de 16 
de Junho, torna-se público que a Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas pretende 
admitir, em regime de Contrato Administrativo de 
Provimento: 

 
REF.ª 13/2001 

 
N.º Lugares: 2 
 
Categoria: Electricista de Automóveis 
 
Serviço: Departamento de Transportes e 
Oficinas 
 
Funções: Instala, conserva, repara e afina a 
aparelhagem nos circuitos eléctricos de veículos 
automóveis e similares. 
 
Remuneração: 81.200$00 (esc. 1/índ. 134) 
 
Duração do contrato: Nos termos do disposto nos 
n.os 2 e 3 do art.º 16.º do Dec.-Lei n.º 427/89 de 7 
de Dezembro. 
 
Exige-se: Escolaridade obrigatória; 
Comprovada formação ou experiência 
profissional, adequada ao exercício da respectiva 
profissão, de duração não inferior a dois anos. 
 
Métodos de selecção: Avaliação curricular; 
Prova prática de conhecimentos. 
 
PROCESSO DE CANDIDATURA: 
 
O requerimento deverá ser dirigido ao Presidente 
da Comissão Instaladora do Município de Odivelas, 
no qual deverá constar a identificação completa e 
a referência à categoria que pretende candidatar-
se, anexando obrigatoriamente Curriculum Vitae 
actualizado, fotocópias do certificado de 
Habilitações Literárias, do Bilhete de Identidade e 
do Cartão de Contribuinte. 
 
Os candidatos poderão entregar a sua 
candidatura, pessoalmente na Alameda do Poder 
Local, n.º 3-B, 2675-427 Odivelas, ou remetê-la 
pelo correio, com aviso de recepção, expedido 
até ao termo do prazo fixado, para Av. D. Dinis, 
n.º 96 C, 2675-330 Odivelas. 
 

Para mais esclarecimentos, devem contactar a 
Secção de Recrutamento e Selecção do 
Departamento de Recursos Humanos – Telef.: 
219346200. 
 
O prazo de candidatura é de 8 dias úteis, a contar 
da data da publicitação deste anúncio. 
 
“Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 
Constituição, a Administração Pública, enquanto 
entidade empregadora, promove activamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação.” 

 
O Presidente da Comissão Instaladora: 

(a) Manuel Varges 
 

[Publicado em jornal Correio da Manhã, 30 Março 2001] 
Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação no 

jornal. 

 
 
 

ADMISSÃO DE PESSOAL 
 

Nos termos dos artigos 15.º, n.º 2, alínea a), do 
Dec.-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado 
à Administração Local pelo Dec.-Lei n.º 409/91, 
de 17 de Outubro, e 16.º da Lei n.º 48/99, de 16 
de Junho, torna-se público que a Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas pretende 
admitir, em regime de Contrato Administrativo de 
Provimento: 

 
REF.ª 15/2001 

 
N.º Lugares: 1 
 
Categoria: Pintor 
 
Serviço: Departamento de Transportes e 
Oficinas 
 
Funções: Preparam as superfícies a pintar, 
aplicando-lhes camadas de tinta ou outros 
produtos similares, a fim de as proteger e 
decorar, utilizando pincéis de vários formatos, 
rolos, pistolas de pulverização e outros 
equipamentos e ferramentas. 
 
Remuneração: 81.200$00 (esc. 1/índ. 134) 
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Duração do contrato: Nos termos do disposto nos 
n.os 2 e 3 do art.º 16.º do Dec.-Lei n.º 427/89 de 7 
de Dezembro. 
 
Exige-se: Escolaridade obrigatória; 
Comprovada formação ou experiência 
profissional, adequada ao exercício da respectiva 
profissão, de duração não inferior a dois anos. 
 
Métodos de selecção: Avaliação curricular; 
Prova prática de conhecimentos. 
 
PROCESSO DE CANDIDATURA: 
 
O requerimento deverá ser dirigido ao Presidente 
da Comissão Instaladora do Município de Odivelas, 
no qual deverá constar a identificação completa e 
a referência à categoria que pretende candidatar-
se, anexando obrigatoriamente Curriculum Vitae 
actualizado, fotocópias do certificado de 
Habilitações Literárias, do Bilhete de Identidade e 
do Cartão de Contribuinte. 
 
Os candidatos poderão entregar a sua candidatura 
, pessoalmente na Alameda do Poder Local, n.º 3-
B, 2675-427 Odivelas, ou remetê-la pelo correio, 
com aviso de recepção, expedido até ao termo do 
prazo fixado, para Av. D. Dinis, n.º 96 C, 2675-330 
Odivelas. 
 
Para mais esclarecimentos, devem contactar a 
Secção de Recrutamento e Selecção do 
Departamento de Recursos Humanos – Telef.: 
219346200. 
 
O prazo de candidatura é de 8 dias úteis, a contar 
da data da publicitação deste anúncio. 
 
“Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 
Constituição, a Administração Pública, enquanto 
entidade empregadora, promove activamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação.” 

 
O Presidente da Comissão Instaladora: 

(a) Manuel Varges 
 

[Publicado em jornal Correio da Manhã, 30 Março 2001] 
Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação no 

jornal. 

 
 
 
 

ADMISSÃO DE PESSOAL 
 

Nos termos dos artigos 15.º, n.º 2, alínea a), do 
Dec.-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado 
à Administração Local pelo Dec.-Lei n.º 409/91, 
de 17 de Outubro, e 16.º da Lei n.º 48/99, de 16 
de Junho, torna-se público que a Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas pretende 
admitir, em regime de Contrato Administrativo de 
Provimento: 

 
REF.ª 16/2001 

 
N.º Lugares: 1 
 
Categoria: Carpinteiro de Limpos 
 
Serviço: Departamento de Transportes e 
Oficinas 
 
Funções: Dão forma, montam e ligam por vários 
processos, reparam e conservam diferentes 
géneros de estruturas e outras obras de madeira e 
materiais afins, para o que utilizam ferramentas 
manuais ou mecânicas. 
 
Remuneração: 81.200$00 (esc. 1/índ. 134) 
 
Duração do contrato: Nos termos do disposto nos 
n.os 2 e 3 do art.º 16.º do Dec.-Lei n.º 427/89 de 7 
de Dezembro. 
 
Exige-se: Escolaridade obrigatória; comprovada 
formação ou experiência profissional, adequada 
ao exercício da respectiva profissão, de duração 
não inferior a dois anos. 
 
Métodos de selecção: Avaliação curricular; 
Prova prática de conhecimentos. 
 
PROCESSO DE CANDIDATURA: 
 
O requerimento deverá ser dirigido ao Presidente 
da Comissão Instaladora do Município de Odivelas, 
no qual deverá constar a identificação completa e 
a referência à categoria que pretende candidatar-
se, anexando obrigatoriamente Curriculum Vitae 
actualizado, fotocópias do certificado de 
Habilitações Literárias, do Bilhete de Identidade e 
do Cartão de Contribuinte. 
 
Os candidatos poderão entregar a sua 
candidatura, pessoalmente na Alameda do Poder 
Local, n.º 3-B, 2675-427 Odivelas, ou remetê-la 
pelo correio, com aviso de recepção, expedido 
até ao termo do prazo fixado, para Av. D. Dinis, 
n.º 96 C, 2675-330 Odivelas. 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
42 3 a 16 de Abril de 2001  Ano 2 – N.º 7 

 

Para mais esclarecimentos, devem contactar a 
Secção de Recrutamento e Selecção do 
Departamento de Recursos Humanos – Telef.: 
219346200. 
 
O prazo de candidatura é de 8 dias úteis, a contar 
da data da publicitação deste anúncio. 
 
“Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 
Constituição, a Administração Pública, enquanto 
entidade empregadora, promove activamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação.” 

 
O Presidente da Comissão Instaladora: 

(a) Manuel Varges 
 

[Publicado em jornal Correio da Manhã, 30 Março 2001] 
Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação no 

jornal. 

 
 
 

ADMISSÃO DE PESSOAL 
 

Nos termos dos artigos 15.º, n.º 2, alínea a), do 
Dec.-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado 
à Administração Local pelo Dec.-Lei n.º 409/91, 
de 17 de Outubro, e 16.º da Lei n.º 48/99, de 16 
de Junho, torna-se público que a Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas pretende 
admitir, em regime de Contrato Administrativo de 
Provimento: 

 
REF.ª 17/2001 

 
N.º Lugares: 1 
 
Categoria: Técnico Superior de 2ª Classe 
 
Serviço: Departamento de Recursos Humanos 
 
Funções: Acompanhamento do Plano de 
Actividades e Orçamento; realização de um 
controlo orçamental rigoroso; elaboração das 
revisões e alterações ao Plano de Actividades e 
Orçamento; elaboração do inventário do 
Departamento; o controlo do economato; o 
alargamento do grupo já existente no Município, 
para implementação do POCAL. 
 
Remuneração: 242.200$00 (esc. 1/índ. 400) 
 

Duração do contrato: Nos termos do disposto nos 
n.os 2 e 3 do art.º 16.º do Dec.-Lei n.º 427/89 de 7 
de Dezembro. 
 
Exige-se: Licenciatura em Gestão e Administração 
Pública. 
 
Métodos de selecção: Avaliação curricular; 
Entrevista profissional de selecção. 
 
PROCESSO DE CANDIDATURA: 
 
O requerimento deverá ser dirigido ao Presidente 
da Comissão Instaladora do Município de Odivelas, 
no qual deverá constar a identificação completa e 
a referência à categoria que pretende candidatar-
se, anexando obrigatoriamente Curriculum Vitae 
actualizado, fotocópias do certificado de 
Habilitações Literárias, do Bilhete de Identidade e 
do Cartão de Contribuinte. 
 
Os candidatos poderão entregar a sua 
candidatura, pessoalmente na Alameda do Poder 
Local, n.º 3-B, 2675-427 Odivelas, ou remetê-la 
pelo correio, com aviso de recepção, expedido 
até ao termo do prazo fixado, para Av. D. Dinis, 
n.º 96 C, 2675-330 Odivelas. 
 
Para mais esclarecimentos, devem contactar a 
Secção de Recrutamento e Selecção do 
Departamento de Recursos Humanos – Telef.: 
219346200. 
 
O prazo de candidatura é de 3 dias úteis, a contar 
da data da publicitação deste anúncio. 
 
“Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 
Constituição, a Administração Pública, enquanto 
entidade empregadora, promove activamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação.” 

 
O Presidente da Comissão Instaladora: 

(a) Manuel Varges 
 

[Publicado em jornal Vento Novo, 26 Março 2001] 
Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação no 

jornal. 
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ADMISSÃO DE PESSOAL 
 

Nos termos dos artigos 15.º, n.º 2, alínea a), do 
Dec.-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado 
à Administração Local pelo Dec.-Lei n.º 409/91, 
de 17 de Outubro, e 16.º da Lei n.º 48/99, de 16 
de Junho, torna-se público que a Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas pretende 
admitir, em regime de Contrato Administrativo de 
Provimento: 

 
REF.ª 21/2001 

 
Categoria: Técnico Superior de 2ª Classe 
 
N.º Lugares: 2 
 
Serviço: Gabinete de Saúde a) 
 
Funções: No âmbito da educação para a saúde 
em projectos de investigação acção, 
toxicodependências, bem como outras temáticas 
relacionadas com o conceito de Saúde. 
 
Serviço: Departamento de Transportes e Oficinas 
b) 
 
Funções: Criação e implementação de uma base 
de dados de pessoal, tratamento da formação 
profissional, especificamente a realização 
sistemática do levantamento de necessidades, 
adaptação aos postos de trabalho, o 
acompanhamento das expectativas profissionais 
dos funcionários. 
 
Remuneração: 242.200$00 (esc. 1/índ. 400) 
 
Duração do contrato: Nos termos do disposto nos 
n.os 2 e 3 do art.º 16.º do Dec.-Lei n.º 427/89 de 7 
de Dezembro. 
 
Exige-se: Licenciatura em Sociologia ou 
Investigação Social Aplicada (a); Licenciatura em 
Sociologia (b). 
 
Condições preferenciais: Conhecimento e 
experiência em desenvolvimento de trabalho 
multisectorial e pluridisciplinar; Elaboração de 
diagnóstico social e planeamento na vertente da 
saúde; Avaliação de programas de promoção e 
educação para a saúde; Importante conhecimento 
do Município de Odivelas e empenho no trabalho 
da autarquia. (a) 
Conhecimentos de informática na óptica do 
utilizador (b). 
 
 

Métodos de selecção: Avaliação curricular; 
Entrevista Profissional de Selecção. 
 
PROCESSO DE CANDIDATURA: 
 
O requerimento deverá ser dirigido ao Presidente 
da Comissão Instaladora do Município de Odivelas, 
no qual deverá constar a identificação completa e 
a referência à categoria que pretende candidatar-
se, anexando obrigatoriamente Curriculum Vitae 
actualizado, fotocópias do certificado de 
Habilitações Literárias, do Bilhete de Identidade e 
do Cartão de Contribuinte. 
 
Os candidatos poderão entregar a sua candidatura 
, pessoalmente na Alameda do Poder Local, n.º 3-
B, 2675-427 Odivelas, ou remetê-la pelo correio, 
com aviso de recepção, expedido até ao termo do 
prazo fixado, para Av. D. Dinis, n.º 96 C, 2675-330 
Odivelas. 
 
Para mais esclarecimentos, devem contactar a 
Secção de Recrutamento e Selecção do 
Departamento de Recursos Humanos – Telef.: 
219346200. 
 
O prazo de candidatura é de 5 dias úteis, a contar 
da data da publicitação deste anúncio. 
 
“Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 
Constituição, a Administração Pública, enquanto 
entidade empregadora, promove activamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação.” 

 
O Presidente da Comissão Instaladora: 

(a) Manuel Varges 
 

[Publicado em jornal Vento Novo, 26 Março 2001] 
Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação no 

jornal. 

 
 
 

ADMISSÃO DE PESSOAL 
 

Nos termos dos artigos 15.º, n.º 2, alínea a), do 
Dec.-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado 
à Administração Local pelo Dec.-Lei n.º 409/91, 
de 17 de Outubro, e 16.º da Lei n.º 48/99, de 16 
de Junho, torna-se público que a Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas pretende 
admitir, em regime de Contrato Administrativo de 
Provimento: 
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REF.ª 22/2001 
 

Categoria: Técnico Superior de 2ª Classe 
 
N.º Lugares: 1 
 
Serviço: Gabinete de Saúde 
 
Funções: No âmbito da educação para a saúde 
em temáticas/problemáticas, como as 
toxicodependências, sexualidade, estilos de vida, 
D.S.T., saúde ambiental deficiências, entre 
outras. 
 
Remuneração: 242.200$00 (esc. 1/índ. 400) 
 
Duração do contrato: Nos termos do disposto nos 
n.os 2 e 3 do art.º 16.º do Dec.-Lei n.º 427/89 de 7 
de Dezembro. 
 
Exige-se: Licenciatura em Política Social. 
 
Condições preferenciais: Conhecimento e 
experiência em desenvolvimento de trabalho 
multisectorial e pluridisciplinar; dinamização de 
projectos de intervenção comunitária; Trabalho 
de intervenção social em grupos e comunidades; 
Importante conhecimento do Município de 
Odivelas e empenho no trabalho da autarquia. 
 
Métodos de selecção: Avaliação Curricular; 
Entrevista Profissional de Selecção. 
 
PROCESSO DE CANDIDATURA: 
 
O requerimento deverá ser dirigido ao Presidente 
da Comissão Instaladora do Município de Odivelas, 
no qual deverá constar a identificação completa e 
a referência à categoria que pretende candidatar-
se, anexando obrigatoriamente Curriculum Vitae 
actualizado, fotocópias do certificado de 
Habilitações Literárias, do Bilhete de Identidade e 
do Cartão de Contribuinte. 
 
Os candidatos poderão entregar a sua 
candidatura, pessoalmente na Alameda do Poder 
Local, n.º 3-B, 2675-427 Odivelas, ou remetê-la 
pelo correio, com aviso de recepção, expedido 
até ao termo do prazo fixado, para Av. D. Dinis, 
n.º 96 C, 2675-330 Odivelas. 
 
Para mais esclarecimentos, devem contactar a 
Secção de Recrutamento e Selecção do 
Departamento de Recursos Humanos – Telef.: 
219346200. 
 

O prazo de candidatura é de 5 dias úteis, a contar 
da data da publicitação deste anúncio. 
 
“Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 
Constituição, a Administração Pública, enquanto 
entidade empregadora, promove activamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação.” 

 
O Presidente da Comissão Instaladora: 

(a) Manuel Varges 
 

[Publicado em jornal Vento Novo, 26 Março 2001] 
Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação no 

jornal. 

 
 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

 
 
 

DIVISÃO DE VIAS E ESPAÇOS URBANOS 
 

ANÚNCIO 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA: ACESSO À QUINTA DO 
PINHEIRO, NA PONTINHA 

 
1 – COMISSÃO INSTALADORA DO MUNICÍPIO DE 
ODIVELAS, Departamento de Obras Municipais, 
Divisão de Vias e Espaços Urbanos, Rua de D. 
Nuno Álvares Pereira, 11-A, 2675-419 Odivelas, 
Telefone 219346300, Fax: 219346309. 
 
2 – Concurso Público (nos termos do artigo 80.º 
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março). 
 
3 – a) Local d Execução: Pontinha 
 
b1) Designação da Empreitada: Acesso à Quinta 
do Pinheiro, na Pontinha. 
 
b2) Natureza e extensão dos trabalhos, 
características gerais da obra: 
A empreitada consiste na Execução de uma 
rotunda e uma via de acesso para ligação dos 
arruamentos da Quinta do Pinheiro com a EM 576-
1. A remodelação viária abrange o Cruzamento da 
Estrada Municipal 576-1 com a Rua Pêro Vaz de 
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Caminha e outros numa extensão total de cerca 
de 400m. 
Os trabalhos a realizar são constituídos por 
demolições, terraplanagem, drenagem, 
pavimentação, equipamento de sinalização e 
segurança e iluminação pública. 
A drenagem a instalar é do tipo longitudinal, com 
recurso a valetas da plataforma (em terra, betão 
e em pedra) e ainda sumidouros junto aos lancis, 
nas zonas onde existam passeios. 
A estrutura do pavimento será constituída por 
uma camada base granular. Rega de Impregnação 
MC-70, Macadame Betuminoso, Mistura 
Betuminosa Densa, Rega de Colagem e Betão 
Betuminoso de Desgaste. 
A sinalização horizontal e vertical será executada 
em conformidade com o novo Regulamento de 
Sinalização de Trânsito, e de acordo com o 
projecto. 
Classificação Estatística de Produtos por 
actividade (CPA), a que se refere o regulamento 
(CEE) n.º 3696/93, de Conselho, de 29 de Outubro 
de 1993 
Classe 45.11 – Categoria 45.11.1 – Subcategoria 
45.11.11; 45.11.12. 
Classe 45.11 – Categoria 45.11.02 – Subcategoria 
45.11.21; 45.11.22; 45.11.23; 45.11.24. 
Classe 45.23 – Categoria 45.23.1 – Subcategoria 
45.23.11; 45.23.12, 45.23.15. 
Classe 45.34 – Categoria 45.34.12 – Subcategoria 
45.34.21. 
 
b3) Preço-base: 49.543.033$00 (s/iva) 
 
4 – Prazo máximo de execução da obra: 120 
dias, incluindo sábados, domingos e feriados. 
 
5 – O projecto, o caderno de encargos, o 
programa de concurso e os documentos 
complementares podem ser examinados, 
solicitados e obtidas cópias autenticadas dos 
referidos elementos no Departamento de Obras 
Municipais, sito na Rua D. Nuno Álvares Pereira, 
11 A, 2675-419 Odivelas, nas horas normais de 
expediente (09h00-12h30 e 14h00-16h30). 
 
b) As cópias do processo do concurso serão 
fornecidas até 8 dias após a data do pedido, 
sendo o seu custo de 24.740$00 por exemplar, 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, mediante 
pagamento prévio. 
 
6 – a) O prazo para entrega das propostas é de 30 
dias (seguidos) após a data de publicação no 
Diário da República até às 16h30, 
impreterivelmente, não se admitindo propostas 
que dêem entrada depois da hora referida. 

b) As propostas serão entregues ou enviadas para 
o Departamento de Obras Municipais, sito na Rua 
D. Nuno Álvares Pereira, 11-A, 2675-419 Odivelas, 
contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob 
registo e com aviso de recepção. 
 
c) As propostas deverão ser redigidas em Língua 
Portuguesa, bem como os documentos que as 
acompanham. Quando, pela sua própria natureza 
ou origem, os documentos estiverem redigidos 
noutra língua deve o concorrente fazê-los 
acompanhar de tradução devidamente legalizada, 
em relação à qual declare aceitar a sua 
prevalência, para todos e quaisquer efeitos sobre 
os respectivos originais. 
 
7 – a) Podem assistir ao acto público do concurso 
todas as pessoas interessadas e intervir as 
devidamente credenciadas. 
 
b) O acto do concurso é público e terá lugar no 
Departamento de Obras Municipais sito na Rua D. 
Nuno Álvares Pereira, 11 A, 2675-419 Odivelas, e 
realizar-se-á pelas 10h30 horas do 1.º dia útil que 
se seguir ao términus do prazo de entrega das 
propostas: Caso seja feriado ou dispensa de 
trabalho, a abertura terá lugar no 1º dia útil que 
se seguir. Os concorrentes poderão consultar os 
processos no dia de abertura das propostas. 
 
8 – A caução a prestar será de: 5% do valor da 
adjudicação. 
 
9 – Tipo de empreitada: Preço global (nos termos 
do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 
Março). 
As condições de concessão de adiantamento ao 
empreiteiro são as previstas nos artigos 214.º e 
seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 
Março. 
Os pagamentos serão efectuados de acordo com o 
mesmo Decreto-Lei, nos termos dos artigos 202.º 
e seguintes, à excepção do previsto no artigo 
209.º, tendo como base os autos de medição 
mensais. A revisão de preços será efectuada nos 
termos do Decreto-Lei n.º 348-A/86, de 16 de 
Outubro, em tudo o que não for contrário ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 
 
10 – Podem concorrer empresas que declarem a 
intenção de se constituírem juridicamente na 
modalidade de consórcio externo, em regime de 
responsabilidade solidária, tendo em vista a 
celebração do contrato. 
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11 – a) Os concorrentes deverão ser detentores de 
certificado de classificação de empreiteiro de 
obras públicas com as seguintes autorizações: 
Da 3.ª categoria ou 1.ª, 3.ª, 4.ª e 12ª 
subcategorias da 3.ª categoria e da classe 
correspondente ao valor da proposta. 
 
b) Os concorrentes não detentores de certificado 
de classificação de empreiteiros de obras públicas 
deverão ser detentores de certificado de inscrição 
em lista oficial de empreiteiros aprovados, 
adequado à obra posta a concurso nos termos 
previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99 
de 2 de Março. 
 
c) Os concorrentes deverão possuir capacidade 
financeira, económica e técnica que satisfaçam as 
exigências específicas no programa de concurso e 
caderno de encargos. 
 
12 – O prazo de validade das propostas será de 66 
dias a contar da data do acto público do concurso 
nos termos do artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 
59/99, de 2 de Março. 
 
13 – Critério de adjudicação da empreitada: 
As propostas dos concorrentes que obedeçam aos 
requisitos enumerados anteriormente serão 
analisadas de acordo com a proposta 
economicamente mais vantajosa, implicando a 
ponderação dos seguintes factores: 
 
a) Valor actual dos encargos totais da 
empreitada, tendo em conta o preço da proposta, 
pagamentos e revisão de preços, de acordo com o 
cronograma financeiro (50%), com os seguintes 
subfactores: 
a1) Valor da proposta (35%) 
a2) Cronograma financeiro (15%) 
 
b) Garantia de boa execução e capacidade 
técnica (40%), com os seguintes subfactores; 
b1) Plano de trabalhos (12%) 
b2) Memória descritiva (12%) 
b3) Meios humanos afectos à obra (8%) 
b4) Meios materiais/equipamentos afectos à obra 
(8%) 
 
c) Prazo de execução (10%) 
 
14 – Não são admitidas propostas condicionadas 
nem variantes. 
 
15 – Os concorrentes deverão apresentar listas 
separadas das obras mais importantes executadas 
nos últimos 3 anos e em execução, de acordo com 
os quadros em anexo, assim como, outros 

documentos que consideram importantes para 
apreciação da sua capacidade técnica para a boa 
execução da obra. 
 
16 – Este anúncio foi enviados para a publicação 
no Diário da República. 
 
17 – [...] 
 
18 – [...] 
 
Odivelas, 24 de Janeiro de 2001 

 
O Presidente da Comissão Instaladora 

(a) Manuel Varges 
 

[Publicado em jornal Correio da Manhã de 21 de Março de 
2001] 

 
 
 
 
 

HABITAÇÃO 
 

 
 

Divisão Municipal de Habitação 
 

Edital n.º 03/2001 
 

Serve o presente para notificar os ocupantes do 
fogo municipal sito na Rua António Aleixo, n.º 9 – 
2º Esq.º - Quinta da Quintinha - Freguesia da 
Póvoa de Santo Adrião, para no prazo de 60 
(sessenta) dias proceder à desocupação do 
mesmo, dado não possuir título que o legitime. 
O presente edital é efectuado ao abrigo do art.º 
8.º do D.L. n.º 23465 de 18 de Janeiro de 1934, 
aplicável às autarquias locais por força do art.º 
2.º do D.L. n.º 45133 de Julho de 1963. 
Não cumprindo, ficará sujeito ao despejo 
imediato do fogo. 
Odivelas, 07 de Março de 2001 

 
Por delegação do presidente 

da Comissão Instaladora 
 

A Vogal 
(a) Natália Santos 

 
[Publicado em jornal Correio da Manhã de 30 Março 2001] 

Para efeitos de contagem de prazo é válida a data da 
publicação no jornal. 

 
 
 


