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COMISSÃO INSTALADORA 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

 

 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 

 

88ªª  RReeuunniiããoo  OOrrddiinnáárriiaa,,  
rreeaalliizzaaddaa  eemm  1177  ddee  AAbbrriill  ddee  22000011  

 

 

 
 

ACTA 
 

 

 

Acta da 7ª Reunião Ordinária da Comissão Instaladora do 

Município de Odivelas realizada em 3 de Abril de 2001. 

Proposto proceder à rectificação do ponto 19º “Atribuição de 

Subsídios às Corporações de Bombeiros do Município para o 

Ano 2001 (GMPC)” da acta da 1ª Reunião Ordinária realizada 

em 9 de Janeiro de 2001, de acordo com o proposto na 

informação 19/DPO/2001, de 10.04.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 

 
 

ODIVELGEST 
GESTÃO DE EQUIPAMENTOS, E.M. 

 

 

 

RELATÓRIO E CONTAS 2000 DA ODIVELGEST E.M. 

 

Relatório e Contas relativos a 2000 da Odivelgest E.M., 

apresentado em anexo ao ofício com o registo de entrada 

17376, de 29.03.2001. 

 

(Aprovado por maioria) 

 

 

 

 

PROPOSTA 
 

 

 

AMASCULTURA – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS 

PARA A ÁREA SÓCIOCULTURAL 

 

Proposta a extinção da Amascultura – Associação de 

Municípios para a Área Sociocultural, conforme deliberado 

pela respectiva Assembleia Intermunicipal, de acordo com a 

proposta apresentada pelo Senhor Presidente, datada de 

16.04.2001. 

 

Esta deliberação carece de parecer dos Senhores 

Presidentes das Assembleias de Freguesia e de ratificação 

pelo membro do Governo competente. 

 

(Aprovado por maioria) 

 

 

 
 

ACTIVIDADE SOCIOCULTURAL 
 

 

 

PROPOSTA DE PREÇOS PARA OS VOLUMES 

NºS 3 E 4 DA COLECÇÃO PATRIMÓNIOS 

 

Preços para os Volumes n.ºs 3 e 4 da Colecção Patrimónios, 

nos termos da informação dos serviços n.º 

123/DCPC/DSC/SAEPC, de 28.03.2001: 

 

Colecção Patrimónios n.º 3 

 

Odivelas – Um Mosteiro Cisterciense 

Por: Manuela Maria Justino Tomé 

Preço: 1.500$00 (IVA incluído a 5%) 

 

Colecção Patrimónios n.º 4 

 

Odivelas – Diálogo de Gerações 

Por: Rui André Delídia e Rogério Pedro 

Preço: 1.500$00 (IVA incluído a 5%) 

 

(Aprovado por unanimidade) 
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“FILMES E FITAS”, FIXAÇÃO DO PREÇO DOS BILHETES 

 

Preço dos bilhetes para as sessões de cinema “Filmes e 

Fitas”, nos termos da informação dos serviços n.º 

384/DSC/DCPC, de 05.04.2001: 

 

Sessões das 18h00 e 21h00 – 300$00 (trezentos escudos) (∗) 

Sessões das 11h00 (infantis) - Grátis 

 

(∗) Mantém-se os bilhetes gratuitos para as seguintes faixas 

etárias: 

 

• A partir dos 65 anos 

• Menores de 10 anos 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 

 
 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 
E COMPARTICIPAÇÕES 

 

 
 

ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL 

GRUPO DE FAMÕES 

 

Proposto atribuir à Associação dos Escoteiros de Portugal, 

grupo de Famões, um subsídio no valor de 120.000$00 (cento 

e vinte mil escudos), no âmbito do Programa de Apoio ao 

Associativismo Juvenil de Odivelas - PAJO, Programa D 

(Aquisição de Bens e Equipamento) Grupo I, referente a sete 

tendas de patrulha para 6 pessoas, nos termos da informação 

dos serviços n.º 455/DCS/DEJ/SJ/01, de 02.04.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS DE PORTUGAL 

GRUPO 9 DO OLIVAL BASTO 

 

Proposto atribuir à Associação de Escoteiros de Portugal, 

Grupo 9 do Olival Basto, um subsídio no valor de 200.000$00 

(duzentos mil escudos), no âmbito do Programa de Apoio ao 

Associativismo Juvenil de Odivelas - PAJO, programa D 

(Aquisição de Bens e Equipamentos) Grupo II, referente a 

material informático, nos termos da informação dos serviços 

n.º 456/DSC/DEJ/SJ/01, de 02.04.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS DE PORTUGAL 

GRUPO DE FAMÕES 

 

Proposto atribuir à Associação de Escoteiros de Portugal, 

Grupo de Famões, um subsídio no valor de 71.250$00 

(setenta e um mil, duzentos e cinquenta escudos), no âmbito 

do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil de Odivelas 

- PAJO, programa H (Grandes Iniciativas) referente a 

despesas para a inauguração oficial, nos termos da 

informação dos serviços n.º 471/DSC/DEJ/SJ/01, de 

04.04.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 
COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO 

DA JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 

 

Proposto atribuir à Junta da Freguesia de Odivelas, um 

subsídio no valor de 1.300.000$00 (um milhão e trezentos mil 

escudos), para apoio às comemorações do aniversário, nos 

termos da informação dos serviços n.º 388/DSC/DCPC/01, de 

29.03.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 

COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO 

DA JUNTA DA FREGUESIA DO OLIVAL BASTO 

 

Proposto atribuir à Junta da Freguesia do Olival Basto, um 

subsídio no valor de 1.300.000$00 (um milhão e trezentos mil 

escudos), para apoio às comemorações do aniversário, nos 

termos da informação dos serviços n.º 402/DSC/DCPC/01, de 

02.04.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
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SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA DE CANEÇAS 

 
Proposto atribuir um subsídio extraordinário à Sociedade 

Musical e Desportiva de Caneças, no valor de 810.000$00 

(oitocentos e dez mil escudos), nos termos da informação dos 

serviços n.º 129/DCPC/SAEPC, de 05.04.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CANDIDATURA AO PROGRAMA PER-FAMÍLIAS 

LUÍS FILIPE COSTA FIGUEIREDO 

 
Proposto considerar o Senhor Luís Filipe Costa Figueiredo 

como chefe de família do agregado familiar a que 

corresponde o processo com a matrícula PER – Núcleo 061, 

Barraca 0060, Agregado 1, e atribuir a este agregado 20% do 

valor máximo de aquisição do fogo de tipologia T2, de acordo 

com a Portaria 1032/2000, no valor de 1.934.200$00 (um 

milhão, novecentos e trinta e quatro mil e duzentos escudos) 

correspondente à comparticipação do Município no Programa 

PER-Familias, nos termos da informação dos serviços n.º 

23/DMH-SIS/LI, de 09.04.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

 
 

PROCESSO N.º 384/00/CA-DOM 

JUNTA DA FREGUESIA DE CANEÇAS 

PAVIMENTAÇÃO DA AZINHAGA DA FONTAINHA DAS 

PIAS 

 

Proposto transferir para a Junta da Freguesia de Caneças os 

meios financeiros necessários à execução das obras de 

pavimentação da Azinhaga da Fontaínhas das Pias, no valor 

total de 766.500$00 (setecentos e sessenta e seis mil e 

quinhentos 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 nº 277/DVEU/JF de 05.04.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 

PROCESSO N.º 383/00/CA-DOM 

JUNTA DA FREGUESIA DE CANEÇAS 

PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA FONTAINHA DAS 

PIAS 

 

Proposto transferir para a Junta da Freguesia de Caneças os 

meios financeiros necessários à execução das obras de 

repavimentação da Travessa da Fontainha das Pias, no valor 

total de 1.023.750$00 (um milhão, vinte e três mil, setecentos 

e cinquenta 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 nº 245/DVEU/JF de 05.04.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 

 

PROCESSO N.º 32.925/OM 

BAIRRO NOVO DAS QUEIMADAS, FAMÕES 

PROPOSTA PARA INFORMAÇÃO FINAL DO PROJECTO 

DE RECUPERAÇÃO DO BAIRRO 

 

Proposto nos termos da informação dos serviços n.º 

21/PM/AUGI/01, de 02.04: 

 

 Aprovar o estudo de loteamento do Bairro Novo das 

Queimadas - Famões; 

 Aprovar os projectos de infraestruturas; 

 Aprovar os valores das taxas de urbanização e da taxa de 

compensação pelas áreas de cedência em falta, a calcular 

de acordo com a Tabela de Taxas e Licenças para o ano 

2001; 

 Aprovar o valor da caução para garantia da execução das 

obras de urbanização em falta; 

 Homologar o Auto de Vistoria / Relatório e o respectivo 

quadro de ónus; 

 Aprovar a emissão do alvará de loteamento e respectivas 

condições especiais e particulares. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
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HABITAÇÃO 
 

 

 

COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS NO ÂMBITO 

DO PROGRAMA RECRIPH E REHABITA 

 

“O Decreto-Lei 106/96 de 31 de Julho estabelece o Programa 

Especial de Comparticipação e Financiamento na 

Recuperação de Prédios Urbanos em Regime de Propriedade 

Horizontal, designado por RECRIPH. (...) Nos termos do 

estatuído no n.º 1 do artigo 2º os beneficiários deste regime 

podem ser: as administrações dos condomínios que 

procedam a obras nas partes comuns e os condóminos que, 

sendo pessoas singulares, procedam a obras nas fracções 

autónomas de prédios urbanos em regime de propriedade 

horizontal: 

 - construídos até à data da entrada em vigor do Regulamento 

Geral das Edificações Urbanas aprovado pelo Decreto-Lei 

38382 de 7 de Agosto de 1951; - ou após essa data, cuja 

licença de utilização tenha sido emitida até 1 de Janeiro de 

1970. 

O n.º 2 do supra citado artigo considera que, para efeitos do 

número anterior, têm de se encontrar reunidas as seguintes 

condições: 

- serem as fracções autónomas do prédio destinadas a 

habitação própria e permanente dos condóminos ou estarem 

arrendadas para fins habitacionais, podendo uma das 

fracções ser afecta ao exercício de uma actividade de 

comércio ou a pequena indústria hoteleira aberta ao público; 

- ser o respectivo prédio urbano composto, pelo menos, por 

quatro fracções autónomas.” 

 

(...) O Decreto-Lei 105/96 de 31 de Julho com as alterações 

que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei 329B/2000 de 22 

de Dezembro estabelece o Regime de Apoio à Recuperação 

Habitacional em Áreas Urbanas Antigas – designado 

REHABITA. 

(...) Este programa é exclusivamente aplicável aos núcleos 

urbanos históricos declaradas áreas críticas de recuperação e 

reconversão urbanística, nos termos do artigo 41º do Decreto-

Lei 794/76 de 5 de Novembro, que possuam planos de 

urbanização, planos de pormenor ou regulamentos 

urbanísticos aprovados e aos centros urbanos antigos 

reconhecidos nos termos dos nºs 2 e 3 do artigo 1º do 

Decreto-Lei 426/89 de 6 de Dezembro (diploma que aprovou 

as medidas cautelares de segurança contra riscos de 

incêndio em centros urbanos antigos).” 

 

Proposto nos termos da informação dos serviços n.º 

14/VNS/CA, de 17.04.2001, que o Município de Odivelas 

comparticipe as obras de reabilitação efectuadas ao abrigo 

dos Programas RECRIPH e REHABITA, nos termos do artigo 

4º do Decreto-Lei 106/96 de 31 de Julho e artigo 3º do 

Decreto-Lei 105/96 de 31 de Julho com a redacção que lhe foi 

introduzida pelo Decreto-Lei 329-B/2000 de 22 de Dezembro. 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 
 

SAÚDE 
 

 

 

“AO RITMO DO CORAÇÃO” 

 

Proposto implementar a campanha “Ao Ritmo do Coração” e 

celebrar com o Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva 

um protocolo de colaboração nos termos da minuta anexa à 

informação n.º 74/GS/01, de 12.04.2001. 

 

 

“PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

 

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA PREVENTIVA 

E 

COMISSÃO INSTALADORA DO MUNICIPIO DE ODIVELAS 

Gabinete de Saúde 

 

 

Introdução 
 

Considerando que as acções que têm por objectivo a 

mudança de comportamentos e atitudes, ou a instituição de 

estilos de vida saudáveis, dão tendencialmente os seus 

melhores resultados quando dirigidas às faixas da população 

que se encontram em fases particularmente críticas de 

desenvolvimento e maturação, nomeadamente as crianças, 

os adolescentes e os adultos jovens; 

 

Considerando que os erros alimentares, inactividade física, as 

dependências físicas e psíquicas, os comportamentos de 
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risco no aparecimento de doenças cardiovasculares, os 

comportamentos sexuais de risco, os comportamentos 

geradores de acidentes e as atitudes face à deficiência, à 

diferença e aos idosos, se adquirem e se moldam de forma 

particularmente relevante nas idades jovens; 

 

Considerando que aqueles problemas e suas consequências 

são uma preocupação constante por parte do Estado e da 

sociedade civil, na medida em que influenciam de forma 

determinante a evolução, o vigor e o dever das sociedades; 

 

Considerando a necessidade de envolver activamente a 

população em programas de sensibilização, informação e 

educação; 

 

Considerando ainda que o Instituto Nacional de Cardiologia 

Preventiva tem por objectivo principal incentivar para a prática 

da vida saudável, com alegria e bem estar; 

 

Considerando, finalmente, que o Gabinete de Saúde da 

Comissão Instaladora do Município de Odivelas está 

particularmente empenhado na implementação de acções 

continuadas e integradas de sensibilização, informação, 

formação e educação para a saúde junto dos munícipes;  

 

É celebrado entre a Comissão Instaladora do Município de 

Odivelas, representado pelo Sr. Presidente Dr. Manuel 

Varges, e o Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva, 

representado pelo seu Presidente, Prof. Dr. Fernando Pádua 

um Protocolo de Colaboração no âmbito da campanha “Ao 

Ritmo do Coração - Por Odivelas Concelho Saudável”, que se 

rege pelas cláusulas seguintes: 

 

 

1ª 

(Objecto) 

 

A Comissão Instaladora do Município de Odivelas, através do 

seu Gabinete de Saúde e o Instituto Nacional de Cardiologia 

Preventiva (INCP) acordam em desenvolver um conjunto de 

acções de informação, educação e promoção da Saúde nas 

seguintes áreas: 

 

 Alimentação; 

Actividade física; 

Doenças cardiovasculares; 

Atitudes face à criança, aos idosos e à diferença dum modo 

geral. 

 

 

2ª 

(Âmbito) 

 

O âmbito das acções a desenvolver abrange: 

 

a) Formação nas áreas referidas no artigo primeiro, junto 

das instituições de desenvolvimento local. 

b) Realização de material de divulgação e formação, 

audiovisual e gráfico, para a distribuição local; 

 

 

 

3ª 

(Obrigação da CIMO) 

 

No âmbito do presente Protocolo, cabe à Comissão 

Instaladora do Município de Odivelas, através do seu 

Gabinete de Saúde, ou das estruturas com que trabalhem em 

parceria, disponibilizar o material de divulgação gráfico e 

audiovisual que se entender necessário à concretização das 

acções, com prévio conhecimento e aprovação do mesmo. 

 

 

4ª 
(Obrigação do INCP) 

 

No âmbito do presente Protocolo, cabe ao INCP: 

 

a) Garantir o apoio técnico e científico necessário à plena 

concretização das acções mencionadas na cláusula 2ª do 

presente Protocolo; 

b) Colaborar nos aspectos relativos à organização e 

estruturação das acções mencionadas na alínea anterior. 

 

 

5ª 
(Identificação do material produzido) 

 

Em todo o material gráfico e audiovisual elaborado deverá 

constar a identificação da Comissão Instaladora do Município 

de Odivelas e do Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva. 
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6ª 

(Outras disposições) 

 

Ambas as partes poderão acordar o desenvolvimento de 

acções complementares às previstas no presente protocolo. 
 
 

7ª 
(Duração) 

 

O presente Protocolo tem a duração de um ano, renovável 

automaticamente até que, qualquer das partes o denuncie, 

com a antecedência mínima de trinta dias em relação à data 

do termo do respectivo período. 

 

Odivelas,      de                        de 2001. 

 

Os Signatários 

 

Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva 
 
 

Comissão Instaladora do Município de Odivelas” 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO 

 

Visando a constituição do Gabinete de Apoio Pessoal do 
Vogal da Comissão Instaladora do Município de Odivelas, 

Carlos Alberto Gomes Lourenço, nos termos da legislação 

em vigor sobre a matéria, nomeadamente a alínea a) do n.º 2 

do artigo 73º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, n.º 3 e n.º 

6 do artigo 74º da mesma Lei, conjugados com o n.º 2 do 

artigo 5º da Lei 48/99, de 16 de Junho, nomeio, a partir da 

presente data, o Sr. José Carlos Sousa Pires, para o cargo 

de Secretário desse Gabinete. 

 

Odivelas, 9 de Abril de 2001 

 

O Presidente da Comissão Instaladora 

(a) Manuel Varges 

DESPACHO 

 

Tolerância de Ponto 
 

Na sequência do Despacho do Excelentíssimo Senhor 

Primeiro Ministro e no uso da competência que me é atribuida 

pelo n.º 2, do art. 5.º, da Lei n.º 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, determino que seja concedida 

tolerância de ponto a todos os trabalhadores municipais no 

dia 30 de Abril e no dia 15 de Junho, do corrente ano, 

devendo, porém em cada um desses dias, encontrarem-se ao 

serviço 50% dos trabalhadores, com vista assegurar o seu 

normal funcionamento. 

A gestão da forma como estas dispensas se irão processar 

fica a cargo dos Dirigentes dos respectivos serviços. 

 

Odivelas, 26 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: 04.04.2001 

Autorização para pagamento à empresa Construções 

Jotapenuno, do valor de 3.000.000$00, referente a renda da 

Loja A, Lote 67, na Urbanização da Ribeirada, nos termos da 

informação n.º 21/DAF/DF/IN/2001 de 03.04.2001. 

 

 

Data de despacho: 04.04.2001 

Autorização para pagamento a António Gonçalves de Matos, 

do valor de 3.850.000$00, referente a renda do R/C Esq.º, 

Lote 30, na Rua Comandante Sacadura Cabral, em Odivelas, 

nos termos da informação n.º 22/DAF/DF/IN/2001 de 

03.04.2001. 
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Data de despacho: 04.04.2001 

Autorização para pagamento a Manuel Pires Cabrita, do valor 

de 3.000.000$00, referente a renda da Loja B, na Rua Tomás 

António n.º 1, em Odivelas, nos termos da informação n.º 

23/DAF/DF/IN/2001 de 03.04.2001. 

 

 

Data de despacho: 10.04.2001 

Autorização para pagamento à Presslivre, das facturas n.ºs 

10014937/938/939/940/941 de 27.03.2001, no valor de 

294.840$00, nos termos da informação n.º 253/DGAP/SRS 

de 06.04.2001. 

 

 

Data de despacho: 16.04.2001 

Autorização para pagamento ao CaF – Centro de Apoio e 

Formação Empresarial, Lda., da factura n.º 134 de 

28.03.2001, no valor de 925.000$00, nos termos da 

informação n.º 207/SFCS/01 de 09.04.2001. 

 

 

Data de despacho: 16.04.2001 

Autorização para pagamento à SGCE – Sociedade Geral de 

Consultoria Empresarial, Lda., da factura n.º 3806 de 

31.03.2001, no valor de 134.550$00, nos termos da 

informação n.º 212/AFCS/01 de 09.04.2001. 

 

 

Data de despacho: 16.04.2001 

Autorização para pagamento à FLAG, S.A., da factura n.º 119 

de 07.03.2001, no valor de 87.750$00, nos termos da 

informação n.º 213/SFCS/01 de 09.04.2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 
 

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

Concessão de Alvará de Licença de Construção 

 

Processo n.º 34.241/OCP/OC 

Nome: Socoponti - Sociedade de Construções da Pontinha, 

Lda. 

Local: Casal Novo, Lote 40-A, 

Caneças 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 21.12.2000 

 

Processo n.º 34.242/OCP/OC 

Nome: Socoponti - Sociedade de Construções da Pontinha, 

Lda. 

Local: Casal Novo, Lote 39-A, 

Caneças 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 21.12.2000 
 

Processo n.º 1.080/OP/GI 

Nome: José Arnaldo Dias Gaspar 

Local: Rua Cidade de Tavira, Lote 338 

Bairro Casal de São Sebastião, 

Famões 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 12.01.2001 

 
Processo n.º 270/OP/GI 

Nome: Cesário António Caldos Ponte 

Local: Rua da Esperança, Lote 22, 

Casal do Bispo, 

Famões 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 09.03.2001 
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Processo n.º 1.214/OP/GI 

Nome: Agostinho José Grandão Abrunhosa 

Local: Bairro Casal de São Sebastião, Lote 95, 

Famões 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 09.03.2001 

 

Processo n.º 1.335/OP/GI 

Nome: Manuel Veríssimo Martinho da Silva 

Local: Rua Cidade de Évora, Lote 108, 

Bairro São Sebastião, 

Famões 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 09.03.2001 

 
Processo n.º 7.932/OCP/OC 

Nome: Avelino Cunha Gonçalves 

Local: Rua dos Artistas, 

Bairro Moinho do Baeta, Lote 130, 

Caneças 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 10.03.2001 

 

Processo n.º 1.706/OP/GI 

Nome: José Esteves de Matos Ramalhete 

Local: Casal de São Sebastião, Lote 102, 

Famões 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 21.03.2001 

 

Processo n.º 32.261/OCP/OC 

Nome: Construções Arnaldo Dias, Lda. 

Local: Urbanização da Ribeirada, Lote 33, 

Odivelas 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 21.03.2001 

 

 

Concessão de Alvará de Licença de Utilização 

 

Processo n.º 29.726/OCP 

Nome: Isidro Severino Caldas Pinto 

Local: Praceta Ana de Castro Osório, n.º 3, 

Odivelas 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 06.08.2000 

 

Processo n.º 870/OCP 

Nome: Manuel da Silva Graça 

Local: Praceta Alexandre O’Neill, n.º 2 – R/Ch. Esq. (loja), 

Odivelas 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 12.02.2001 

 

Processo n.º 30.091/OCP/OC 

Nome: Odimaco - Construções, Lda. 

Local: Rua C, Lote 96, 

Bons Dias, 

Ramada 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 22.02.2001 

 
Processo n.º 18.075/OCP 

Nome: Hugo José Cardoso 

Local: Rua Gil Eanes, n.º 26, 

Odivelas 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 07.03.2001 

 

Processo n.º 6.556/OP/GI 

Nome: Custódio Henriques 
Local: Rua Almirante Gago Coutinho, n.º 77, 

Póvoa de Santo Adrião 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 13.03.2001 

 

 
Processo n.º 34.143 

Nome: José Canhoto Antunes 

Local: Rua Padre José Anchieta, n.º 21, 

Póvoa de Santo Adrião 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 20.03.2001 

 

 

Processo n.º 18.055/OCP/OC 

Nome: Maria Helena Morais de Campos 

Local: Avenida Almirante Gago Coutinho, 

Ponte da Bica, n.º 100, 

Ramada 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 02.04.2001 
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Processo n.º 31.596/OCP/OC 

Nome: J. Gomes da Silva & Filhos, Lda. 

Local: Urbanização da Quinta Nova, Lote 13, 

Odivelas 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 02.04.2001 
 
Processo n.º 31.268/OCP/OC 

Nome: João Damásio Conde, Rogério Filipe dos Santos e 

Inácio Rodrigues 

Local: Rua Clementina Carneiro de Moura, Lote S3, 

Arroja, 

Odivelas 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 05.04.2001 
 
Processo n.º 40.302/OCP 

Nome: Joaquim Ferreira dos Santos 

Local: Quinta do Monte Lavouro, 

Pombais, 

Odivelas 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 02.04.20001 
 
Processo n.º 27.198 

Nome: Manuel Rodrigues Pedro 

Local: Rua Serpa Pinto, 

c/ vão para a Rua Frei João Turiano, 18, 

Odivelas 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 02.42.2001 

 

 

 
 

RECURSOS HUMANOS 
E GESTÃO DE PESSOAL 

 

 
 

Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel Varges 

ao abrigo da Delegação de competências. 

 

Foram admitidos em regime de Contrato Administrativo de 

Provimento: 

 

Nome: Luís Manuel Marques Martins 

Categoria: Motorista de Ligeiros 

Início de funções: 2001.03.01 

Nome: Susana Maria Fernandes Duarte 

Categoria: Técnico Superior de 2ª classe 

Início de funções: 2001.03.01 

 
Nome: Terezinha Zaida Marcelina Colaço e Costa Campos 

Categoria: Auxiliar de Acção Educativa 

Início de funções: 2001.03.05 

 

Nome: Maria Isabel Diogo Martins Gomes 

Categoria: Técnico Superior de Direito de 2ª classe 

Início de funções: 2001.03.16 

 

Nome: Evangelina Marques de Sousa 

Categoria: Auxiliar de Acção Educativa 

Início de funções: 2001.03.19 

 

 

Foram admitidos em regime de Tarefa: 

 

Nome: Isaura Silva Loureiro Soares 

Funções: Atendimento ao público no âmbito do 

Departamento de Gestão Urbanística. 

Início de funções: 2001.02.15 

 

Nome: Ana Luísa Nunes Miranda Diniz 

Funções: Apoio às animadoras do Clube de Emprego e do 

UNIVA, na análise dos comportamentos dos indivíduos em 

situação de desemprego e na orientação formativa e 

profissional dos mesmos no âmbito da Divisão de Actividades 

Económicas. 

Início de funções: 2001.03.01 

 

 

Nome: Armando José Dias Lopes 

Funções: Apoio na dinamização da OdivelJovem 2001 e aos 

OTL de Verão para os jovens no âmbito da Divisão de 

Educação e Juventude. 

Início de funções: 2001.03.01 
 
 
Nome: Cristina Isabel Ramalho Correia 

Funções: Análise das zonas verdes nas futuras urbanizações 

de Porto Pinheiro Mundicenter e Quinta da Memória no 

âmbito do Departamento de Gestão Urbanística. 

Início de funções: 2001.03.01 
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Nome: Fernando José da Piedade Guerreiro 

Funções: Verificação do abandono das viaturas, a 

identificação dos seus proprietários e a sensibilização dos 

mesmos para o não abandono das viaturas, incentivando os 

proprietários a entregar as viaturas em fim de vida ao 

Município no âmbito da Divisão de Qualificação Ambiental. 

Início de funções: 2001.03.01 
 
Nome: Helena Margarida Silvério de Andrade 

Funções: Apoio no Design Gráfico no âmbito do Gabinete de 

Comunicação, Relações Públicas e Protocolo. 

Início de funções: 2001.03.01 
 
Nome: João dos Ramos Chasqueira 

Funções: Gestão de Pavilhões Desportivos no âmbito da 

Divisão de Desporto. 

Início de funções: 2001.03.01 
 
Nome: Luís Miguel das Neves Caetano 

Funções: Cadastrar a sinalização vertical colocada pelo 

Município; Inserção de elementos em base de dados; 

Levantamento e organização de informação para construção 

de base de dados de todos os processos de obras 

executadas no Departamento de Obras Municipais; Análise 

de projectos e respectivas obras a fim de criar fichas de 

custos para apoio à decisão e programação e para 

orçamentação; Organização dos processos recebidos da 

Câmara Municipal de Loures no âmbito da Divisão de Vias e 

Espaços Urbanos. 

Início de funções: 2001.03.01 
 
Nome: Maria Fernanda Morais Rodrigues Zoio 

Funções: Levantamento dos processos contra-ordenacionais 

arquivados e em tramitação e introdução dos mesmos em 

base de dados informáticas no âmbito da Divisão Jurídica. 

Início de funções: 2001.03.01 

 
Nome: Maria Júlia Fernandes Quinta 

Funções: Cadastrar a sinalização vertical colocada pelo 

Município; Inserção de elementos em base de dados; 

Levantamento e organização de informação para construção 

de base de dados de todos os processos de obras 

executadas no Departamento de Obras Municipais; Análise 

de projectos e respectivas obras a fim de criar fichas de 

custos para apoio à decisão e programação e para 

orçamentação; Organização dos processos recebidos da 

Câmara Municipal de Loures no âmbito da Divisão de 

Estudos e Projectos. 

Início de funções: 2001.03.01 

 

Nome: Marina Alexandra Sebastião Fernandes 

Funções: Apoio às animadoras do Clube de Emprego e do 

UNIVA, na análise dos comportamentos dos indivíduos em 

situação de desemprego e na orientação formativa e 

profissional dos mesmos no âmbito da Divisão de Actividades 

Económicas. 

Início de funções: 2001.03.01 

 
Nome: Marta Sofia Ferreira Alves Coutinho 

Funções: Elaboração e análise de um inquérito à população 

de Odivelas no âmbito do Gabinete de Comunicação, 

Relações Públicas e Protocolo. 

Início de funções: 2001.03.01 

 
Nome: Mónica Patrícia Coelho Macedo Miranda 

Funções: Carregamento das tabelas da aplicação de gestão 

de pessoal no âmbito da Divisão de Gestão e Administração 

de Pessoal. 

Início de funções: 2001.03.01 

 
Nome: Natércia Maria Saldanha Almada Gomes 

Funções: Acolhimento e Atendimento no Departamento de 

Recursos Humanos 

Início de funções: 2001.03.01 

 

Nome: Pedro Filipe Coutinho Cabral de Oliveira Quaresma 

Funções: Apoio técnico na área de Arquitectura no âmbito da 

Divisão de Recuperação e Legalização das AUGI’s. 

Início de funções: 2001.03.01 

 

Nome: Rosa Maria Gomes Patrão 

Funções: Elaborar uma base de dados relativa ao processo 

de delegação de competências para as Juntas de Freguesia; 

Elaborar o Relatório de Actividades referente à Conta de 

Gerência de 2000 e ao 1º trimestre de 2001. 

Início de funções: 2001.03.01 

 

Nome: Ana Alexandra Oliveira Azevedo 

Funções: Tratamento e Organização de documentação em 

depósito na Biblioteca D. Dinis no âmbito da Divisão da 

Cultura e do Património Cultural. 

Início de funções: 2001.03.02 
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Nome: Ana Paula de Jesus Chagas Firmino 

Funções: Tratamento de expediente geral na Loja Jovem da 

Pontinha no âmbito da Divisão de Educação e Juventude. 

Início de funções: 2001.03.05 
 
Nome: Deolinda Pereira Palhim Neres 

Funções: Recepção e acompanhamento das entidades 

utilizadoras do Pavilhão Desportivo da Escola Secundária de 

Odivelas no âmbito da Divisão de Desporto.  

Início de funções: 2001.03.05 
 
Nome: Ana Isabel Ribeiro de Matos Janeiro 

Funções: Cadastrar a sinalização vertical colocada pelo 

Município; Inserção de elementos em base de dados; 

Levantamento e organização de informação para construção 

de base de dados de todos os processos de obras 

executadas no Departamento de Obras Municipais; Análise 

de projectos e respectivas obras a fim de criar fichas de 

custos para apoio à decisão e programação e para 

orçamentação; Organização dos processos recebidos da 

Câmara Municipal de Loures no âmbito da Divisão de 

Equipamentos Colectivos. 

Início de funções: 2001.03.12 
 
Nome: Angelina Maria Pereira da Silva Vaz 

Funções: Recepção e envio de protocolo; Preparação de 

todo o processo inerente às inscrições das trabalhadoras da 

CIMO em acções de formação externa e em conferências, 

seminários, jornadas (cabimentação prévia, pedido de 

emissão de cheques, envio de inscrições, reserva de 

alojamento); Arquivo de todo o expediente no âmbito da 

Divisão de Modernização, Organização e Formação. 

Início de funções: 2001.03.12 
 
Nome: Sandra Paula dos Santos Quintanilha 

Funções: Apoio ao autocarro Click, nomeadamente 

manuseamento informático e acompanhamento sistemático 

para a formação das crianças no âmbito da Divisão de 

Educação e Juventude. 

Início de funções: 2001.03.19 
 
Nome: Fábio Evangelista Ribeiro 

Funções: Pintura das instalações municipais, escolas do 

ensino básico, restauro das referidas instalações, assim como  

intervenção em situações urgentes e pontuais em todo o 

património Municipal no âmbito da Divisão de Manutenção de 

Instalações Municipais. 

Início de funções: 2001.03.21 

Nome: Carla Elisa Bruheim da Silva Ferreira 

Funções: Gerir e planear as actividades da Loja Jovem da 

Pontinha no âmbito da Divisão de Educação e Juventude. 

Início de funções: 2001.03.23 

 

 

Em regime de Avença: 

 

Nome: Marília de Fátima Croca de Sousa 

Funções: Prestar assessoria no âmbito das candidaturas ao 

III quadro comunitário de apoio e dos contratos programa; 

Celebrar contratos com a Administração Central no âmbito 

das acções desconcentradas do Governo nas Autarquias 

para o Departamento de Planeamento Estratégico.  

Início de funções: 2001.03.05 

 
Nome: Ximena Patrícia Carter Sepulveda 

Funções: Consultora nas áreas da sexualidade e doenças 

sexualmente transmissíveis no âmbito do Gabinete de Saúde. 

Início de funções: 2001.03.07 

 

 

Em regime de Comissão de Serviço: 

 

Nome: Florinda Rosa Pisco Lixa 

Categoria: Chefe da Divisão de Estudos e Planeamento 

Início de funções: 2001.01.01 

 
Nome: Luís Filipe dos Santos Grave 

Categoria: Chefe da Divisão do Plano Director Municipal 

Início de funções: 2001.01.01 

 

Em Regime de Substituição: 

 

Nome: António Manuel Figueiredo Antunes 

Categoria: Chefe da Secção do Plano, Orçamento e 

Contratos Programa 

Início de funções: 2001.03.01 
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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 122/DSC/DCPC/SAEPC 

Data de despacho: 02.04.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro, para pagamento aos 

conferencistas, do valor de 608.500$00, referente ao 1.º Ciclo 

de Conferencias do Município de Odivelas.  

 
Informação n.º 126/DSC/DCPC/SAEPC de 30.03.2001 

Data de despacho: 02.04.2001 

Assunto: Concordância com a inserção de publicidade no 

jornal O Público, pelo valor de 105.827$00 com IVA incluído. 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento. 

 

Informação n.º 125/DSC/DCPC/SAEPC de 30.03.2001 

Data de despacho: 02.04.2001 

Assunto: Concordância com a inserção de publicidade no 

jornal O Público, pelo valor de 105.827$00 com IVA incluído. 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento. 

 

Informação n.º 121/DSC/DCPC/SAEPC de 30.03.2001 

Data de despacho: 02.04.2001 

Assunto: Concordância com a inserção de publicidade no 

jornal O Público, pelo valor de 105.827$00 com IVA incluído. 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento. 

 
 

Informação n.º 405/DSC/DCPC/01 de 02.04.2001 

Data de despacho: 04.04.2001 

Assunto: Concordância com a criação de imagem gráfica, 

pelo valor de 350.000$00 isento de IVA, ao Grupo de Teatro 

de Carnide, no âmbito das comemorações do 25 de Abril. 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento. 

 
 

Informação n.º 397/DSC/DCPC/01 de 02.04.2001 

Data de despacho: 04.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro, para pagamento à empresa EPS – Artes Gráficas, 

do valor de 64.350$00 com IVA incluído, referente à aquisição 

de blocos, no âmbito do Dia Mundial do Teatro. 

 

Informação n.º 411/DSC/DCPC/01 de 04.04.2001 

Data de despacho: 05.04.2001 

Assunto: Envio de recibo ao Departamento Administrativo e 

Financeiro, para pagamento à Etroslight, do valor de 

52.650$00 com IVA incluído, no âmbito do Dia Mundial do 

Teatro. 

 

Informação n.º 042/DSC/01 de 04.04.2001 

Data de despacho: 05.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro, para pagamento ao Quiosque Carteiro, do valor 

de 23.080$00 com IVA incluído, referente à aquisição de 

jornais periódicos. 

 
Informação n.º 417/DSC/DCPC/01 de 04.04.2001 

Data de despacho: 05.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento do valor de 250.000$00 acrescido de 17% 

IVA e 20% (a reter na fonte), referente à aquisição de fotos de 

Alfredo Cunha para o Núcleo Museológico, Posto de 

Comando do Movimento das Forças Armadas. 

 

 
Informação n.º 421/DSC/DCPC de 05.04.2001 

Data de despacho: 06.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro, para pagamento à empresa Invesmeios, do valor 

de 29.952$00 com IVA incluído, referente a divulgação na 

Rádio Nova Antena da iniciativa “Um Ouvido Só para Ele”. 

 

 

Informação n.º 134/DSC/DCPC/SAEPC/01 de 09.04.2001 

Data de despacho: 09.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para emissão de cheque à ordem de Prof. Doutor Augusto 

Mesquitela Lima, no valor de 50.000$00 isento de IVA, no 

âmbito da iniciativa “O Século XX Português – 1º Ciclo de 

Conferências do Município de Odivelas”. 
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Informação n.º 423/DSC/DCPC/01 de 06.04.2001 

Data de despacho: 09.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro, para pagamento à empresa Cria & Ideias, do valor 

de 84.240$00 com IVA incluído, referente a aquisição de 

mochilas no âmbito da iniciativa Ateliers por Freguesia. 

 
Informação n.º 424/DSC/DCPC/01 de 06.04.2001 

Data de despacho: 09.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro, para pagamento à empresa Sociedade 

Distribuidora Vitória Filmes, Lda., do valor de 37.440$00 com 

IVA incluído, no âmbito da iniciativa “Filmes e Fitas”. 

 

Informação n.º 425/DSC/DCPC/ de 06.04.2001 

Data de despacho: 09.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro, para pagamento à empresa Zolde, do valor de 

400.000$00 acrescido de 17% de IVA, no âmbito da iniciativa 

“Filmes & Fitas”. 

 

Informação n.º 427/DSC/DCPC/01 de 06.04.2001 

Data de despacho: 09.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro, para pagamento de bolsas de estudo para os 

alunos das Bandas Filarmónicas do concelho, no valor de 

124.600$00 isento de IVA. 

 
 

Informação n.º 428/DSC/DCPC/01 de 09.04.2001 

Data de despacho: 10.04.2001 

Assunto: – Rectificação no valor do trajo para Coro de 

Câmara do Conservatório de Música D. Dinis deverá ser 

590.940$00 mais 17% de IVA e não 550.980$00 mais 17% 

IVA, envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento. 

 
 

Informação n.º 494/DSC/SADD/01 de 09.04.2001 

Data de despacho: 10.04.2001 

Assunto: Envio de recibo ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento a Paula Cristina Amaro Costa, do 

valor de 145.000$00 isento de IVA, referente a serviço de 

designer no âmbito da iniciativa Gala dos Campeões. 

 

 

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS 
 

 

Informação n.º 331/BMDD/01 de 29.03.2001 

Data de despacho: 30.03.2001 

Assunto: Biblioteca Municipal D. Dinis – Núcleo da Pontinha 

- envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à Editora Temas e Debates – 

Actividades Editoriais, Lda., no valor de 84.678$00 com IVA 

incluído. 

 

Informação n.º 337/BMDD/01 de 02.04.2001 

Data de despacho: 04.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento ao Sr. Fernando Antunes, do valor de 

14.625$00 com IVA incluído, referente a afinação de piano, 

no âmbito da iniciativa Notas Musicais. 

 

Informação n.º 338/BMDD/01 de 02.04.2001 

Data de despacho: 04.04.2001 

Assunto: Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha – 

envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro, para pagamento à Editorial Estampa, Lda., do 

valor de 737.814$00 com IVA incluído. 

 
Informação n.º 347/BMDD/01 de 04.04.2001 

Data de despacho: 05.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro, para pagamento do recital de poesia de Mário 

Máximo e Paulo Nazareth, no valor de total de 100.000$00 

isentos de IVA, no âmbito do Festival de Poesia de Língua 

Portuguesa. 

 

Informação n.º 352/BMDD/01 de 05.04.2001 

Data de despacho: 05.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento ao jornal Expresso, do valor de 35.100$00 

com IVA incluído, referente a divulgação da iniciativa Notas 

Musicais. 

 
Informação n.º 353/BMDD/01 de 05.04.2001 

Data de despacho: 05.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro, para pagamento a Ferreira e Bento, do valor de 

7.480$00 com IVA incluído, referente a assinatura de revista. 
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Informação n.º 354/BMDD/01 de 05.04.2001 

Data de despacho: 05.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro, para pagamento a Ferreira e Bento, do valor de 

5.880$00 com IVA incluído, referente a assinatura de revista. 

 

 

DESPORTO 

 

 

Informação n.º 466/DSC/DD/01 de 02.04.2001 

Data de despacho: 02.04.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa Ana 

Maria F. R. Moncado, do valor de 11.700$00 com IVA 

incluído, referente à aplicação de “Letring” em logotipo,   no 

âmbito dos Campeonatos Nacionais de Xadrez Sub 18 e Sub 

20. 

 

Informação n.º 474/DSC/DD de 03.04.2001 

Data de despacho: 04.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento de reembolso de refeições, no valor de 

92.990$00 com IVA incluído, à Associação de Basquetebol, 

no âmbito do jogo de basquetebol Portugal - Bélgica. 

 

Informação n.º 473//DSCDD de 03.04.2001 

Data de despacho: 04.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento de reembolso de refeições, no valor de 

393.750$00 com IVA incluído, à Associação de Basquetebol, 

no âmbito do Torneio de Natal de Basquetebol 2000 “Cidade 

de Odivelas”. 

 

Informação n.º 454/DSC/DD/SAGE/01 de 30.03.2001 

Data de despacho: 04.04.2001 

Assunto: Concordância com o envio de factura, ao 

Departamento Administrativo e Financeiro, para pagamento à 

Rodoviária de Lisboa, do valor de 150.000$00 com IVA 

incluído, referente a passe social desportivo juvenil. 

 

Informação n.º 497/DSC/DD/SADD/01 de 09.04.2001 

Data de despacho: 10.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro, para pagamento à empresa Coimpack, do valor 

de  24.177$00 com IVA incluído, no âmbito da iniciativa Festa 

de Natal das Colectividades. 

Informação n.º 502/DSC/DD/01 de 10.04.2001 

Data de despacho: 10.04.2001 

Assunto: Publicidade numa edição especial da Associação 

de Futebol de Lisboa pelo valor de 117.000$00 com IVA 

incluído, envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento. 
 
 

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
 
 

Informação n.º 485/DSC/DEJ/SJ/ de 06.04.2001 

Data de despacho: 06.03.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa Ajasom, do valor de 

263.250$00 com IVA incluído, referente à aquisição de 

material de som para a OdivelJovem. 

 
Informação n.º 423/DSC/DEJ/SAEP/01 de 27.03.2001 

Data de despacho: 27.03.2001 

Assunto: Concordância com a aquisição de cadeiras à 

empresa Espaço e Brinca, Lda., pelo valor de 790.920$00 

com IVA incluído. Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento. 

 

Informação n.º 436/DSC/DEJ/SAEP 

Data de despacho: 30.03.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro, para pagamento à Rodoviária de 

Lisboa, do valor de 3.546.920$00, referente a senhas de 

passe.  

 

 
Informação n.º 432/DSC/DEJ/SJ/01 de 27.03.2001 

Data de despacho: 30.03.2001 

Assunto: Concordância com a aquisição de material à 

empresa Zolde, no valor de 163.800$00 com IVA incluído, 

para a Loja Jovem de Odivelas. Envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento. 

 

 

Informação n.º 431/DSC/DEJ/SJ/01 de 27.03.2001 

Data de despacho: 30.03.2001 

Assunto: Concordância com a inserção publicitária à 

empresa Rodipress no valor de 263.250$00 com IVA incluído, 

para a Odivel Jovem. Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento. 
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Informação n.º 430/DSC/DEJ/SJ/01 de 27.03.2001 

Data de despacho: 30.03.2001 

Assunto: Odivel Jovem 2001 – envio de factura, da 

Associação de Artesãos de Loures, no valor de 413.000$00 

com IVA incluído, ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento. 

 
Informação n.º 425/DSC/DEJ/SAEP/01 

Data de despacho: 05.04.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro, para pagamento do espectáculo 

de interacção “Navegaçons” para a iniciativa Mostra de 

Projectos Escolares e Comemorações do Dia Mundial da 

Criança 2001, no valor de 3.000.000$00. 

 

Informação n.º 394/DSC/DEJ/SJ/01 de 05.04.2001 

Data de despacho: 05.04.2001 

Assunto: OdivelJovem - envio de factura ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa Balão 

Mania, do valor de 75.000$00 acrescido de 17% IVA. 

 

Informação n.º 464/DSC/DEJ/SAEP/01 de 03.04.2001 

Data de despacho: 05.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro, para pagamento à Chefe de Divisão Drª Ana 

Paula Silva, do valor de 70.000$00, referente a adiantamento 

de verba para a iniciativa Dia Mundial da Criança e Mostra de 

Projectos Escolares 2001. 

 

Informação n.º 474/DSC/DEJ/SJ/01 de 04.04.2001 

Data de despacho: 05.04.2001 

Assunto: OdivelJovem - envio de factura ao Departamento 

Administrativo e Financeiro, para pagamento ao jornal Blitz, 

do valor de 86.580$00 com IVA incluído.  

 

Informação n.º 486/DSC/DEJ/SJ/01 de 03.04.2001 

Data de despacho: 05.04.2001 

Assunto: Aquisição de serviços de segurança da Banda Polo 

Norte pelo valor de 234.000$00 com IVA incluído, envio ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para pagamento. 

 

Informação n.º 479/DSC/DEJ/SAEP/01 de 06.04.2001 

Data de despacho: 09.04.2001 

Assunto: Aquisição de blocos à Gráfica Celinor no valor de 

93.600$00 com IVA incluído, envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento. 

 

Informação n.º 480/DSC/DEJ/SAEP/01 de 06.04.2001 

Data de despacho: 09.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro, para pagamento à empresa Gestibrinde, do valor 

de 515.000$00 acrescido de 17% de IVA, referente a 

publicidade em brindes. 

 
Informação n.º 488/DEJ/SAEP/01 de 06.04.2001 

Data de despacho: 09.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro, para pagamento à empresa Crescer com Ciência, 

do valor de 784.336$00 acrescido de 17% de IVA, no âmbito 

da iniciativa Ateliers da Ciência. 

 

Informação n.º 493/DSC/DEJ/SAEP/01 de 09.04.2001 

Data de despacho: 09.04.2001 

Assunto: Rectificação de valor atribuído à Junta de 

Freguesia de Odivelas referente a passe de alunos, 

considere-se então 40.225$00 e não 47.395$00, envio ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para pagamento. 

 

Informação n.º 458/DSC/DEJ/01 de 09.04.2001 

Data de despacho: 10.04.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento de reembolso de verba a Maria Madalena 

Valente referente a actividades desenvolvidas no valor de 

50.512$00 com IVA incluído. 

 
Informação n.º 502/DSC/DEJ/SJ de 09.04.2001 

Data de despacho: 10.04.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro, para pagamento à empresa FNR, do valor de 

147.840$00 com IVA incluído, no âmbito da OdivelJovem. 
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TRANSPORTES E OFICINAS 
 

 

 

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 081/DTO/DTO/01 

Data de despacho: 03.04.2001 

Assunto: Aluguer de viatura à empresa Auto Industrial pelo 

valor de 319.410$00, pedido de pagamento de factura, tendo 

em conta nota de crédito. 

 

Informação n.º 146/DTO/DMIM/01 

Data de despacho: 03.04.2001 

Assunto: Solicitar o pagamento da factura n.º 139 da 

empresa Ligações – Sociedade de Representações, Lda., no 

valor de 804.024$00, referente a fornecimento e 

assentamento de cortinas para o Auditório Municipal da 

Póvoa de Santo Adrião. 

 

Informação n.º 145/DTO/DMIM/01 

Data de despacho: 04.04.2001 

Assunto: Solicitar o pagamento da factura n.º 138 da 

empresa Ligações – Sociedade de Representações, Lda., no 

valor de 2.864.160$00, referente ao fornecimento e 

montagem de calhas para o Auditório Municipal da Póvoa de 

Santo Adrião. 

 
Informação n.º 150/DTO/DMIM/01 

Data de despacho: 06.04.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro, para pagamento à empresa 3M 

Portugal – Lda., do valor de 1.654.818$00 referente ao 

fornecimento e montagem de aparelho detector anti-furto 

modelo 3M 2301 com placa base, para núcleo de leitura da 

Pontinha. 

 
Informação n.º 112/DTO/DTO/01 

Data de despacho: 09.04.2001 

Assunto: Solicitar o pagamento de factura à empresa 

Turiscar, no valor de 300.702$00, referente a renovação do 

aluguer de automóveis. 

 
 

Informação n.º 192/DTO/DTO/01 

Data de despacho: 09.04.2001 

Assunto: Solicitar o pagamento de factura à empresa Auto 

Industrial, no valor de 671.346$00, referente a renovação do 

aluguer de viatura. 

 
Informação n.º 116/DTO/DTO/01 

Data de despacho: 09.04.2001 

Assunto: Solicitar o pagamento de facturas à empresa Auto 

Industrial, no valor de 332.485$00, referente a renovação do 

aluguer de automóveis. 

 
Informação n.º 158/DTO/DMIM/01 

Data de despacho: 09.04.2001 

Assunto: Solicitar o pagamento da factura n.º 10 da empresa 

L.M.J. - Tectos Falsos, Divisórias e Construção Civil, Lda., no 

valor de 298.409$00, referente a desmontagem, fornecimento 

e montagem de divisórias nas instalações do Gabinete de 

Comunicação Relações Públicas e Protocolo. 

 

Informação n.º 22/DTO/01 

Data de despacho: 11.04.2001 

Assunto: Solicitar o pagamento da factura n.º 806 da 

empresa Auto Abastecedora da Paiã, Lda., no valor de 

1.000.000$00, referente a aquisição de combustível. 

 

 

 

 
 

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 502/OL-DOM 

Data de despacho: 20.03.2001 

Concordar com a consulta a empresas para “Execução de 

Varandim no Centro Cultural da Malaposta”, pelo valor base 

de 4.007.202$00, nos termos da informação n.º 

138/DEC/SAFO/IT de 06.03.2001. 
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Processo n.º 184/OD-DOM 
Data de despacho: 09.04.2001 

Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1, 

referente a trabalhos a mais, relativos à empreitada da 

“Escola do 1º Ciclo n.º 9 da Arroja”, pelo valor de 45.980$00 

com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

89/DEC/SAFO/VA de 08.02.2001. 

 

Processo n.º 527/MO-DOM 

Data de despacho: 09.04.2001 
Concordar com a adjudicação do “Fornecimento e Colocação 

de Porta de Segurança nas Instalações do Departamento de 

Planeamento Estratégico na Urbanização Quinta Nova, Lote 

27, Loja Dtª em Odivelas”, pelo valor de 390.000$00 sem IVA 

incluído, nos termos da informação n.º 177/DEC/SAFO/VA de 

20.03.2001. 

 

Processo n.º 158/RA-DOM 

Data de despacho: 09.04.2001 
Homologação do auto de consignação referente à empreitada 

de “Ampliação e Remodelação da EB1 / JI n.º 4 da Ramada”, 

nos termos da informação n.º 193/DEC/SAFO/VA de 

23.03.2001. 

 

Data de despacho: 09.04.2001 
Concordar com a adjudicação do levantamento topográfico 

referente à empreitada do “Pavilhão Honório Francisco - 

Odivelas”, pelo valor de 181.350$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 36/DEP/OS/01 de 12.03.2001. 

 

Data de despacho: 09.04.2001 

Concordar com o procedimento por ajuste directo referente à 

elaboração do projecto de arquitectura relativo à 

“Remodelação e Beneficiação do Cemitério da Póvoa de 

Santo Adrião”, nos termos da informação n.º 

76/DEP/SEP/PA/01 de 21.03.2001. 

 

Data de despacho: 09.04.2001 

Concordar com o pagamento de facturas referente à 

“Deslocação do Piquete à Escola n.º 6 de Odivelas”, pelo 

valor de 12.280$00 sem IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 103/DEC/AD de 15.02.2001. 

 
Data de despacho: 09.04.2001 

Concordar com o pagamento de factura referente à 

“Deslocação / Reparação do Alarme da Comissão Instaladora 

(Sede)”, pelo valor de 4.000$00 sem IVA incluído, nos termos 

da informação n.º 102/DEC/AD de 15.02.2001. 

 

Processo n.º 196/OD-DOM 
Data de despacho: 09.04.2001 

Concordar com o pagamento dos trabalhos de “Conservação 

e Assistência Técnica do Sistema de Sinalização Luminosa 

Automática do Trânsito no Município de Odivelas – Ano 

2000”, pelo valor de 592.236$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 214/DVEU/EC de 23.03.2001. 

 

Processo n.º 537/MO-DOM 

Data de despacho: 09.04.2001 
Concordar com a consulta a empresas para “Execução de 

Guardas de Segurança”, pelo valor base de 1.664.300$00, 

nos termos da informação n.º 219/DVEU/EC de 26.03.2001. 

 

Processo n.º 147/RA-DOM 

Data de despacho: 09.04.2001 
Homologação do auto de recepção provisória referente à 

empreitada de “Concepção e Execução de Muro de Suporte 

de Terras na Rua do Poder Local”, na Freguesia da Ramada, 

nos termos da informação n.º 208/DVEU/MS de 23.03.2001. 

 

Processo n.º 198/OD-DOM 

Data de despacho: 09.04.2001 

Concordar com a homologação do auto de consignação 

referente à empreitada de “Ampliação e Remodelação da EB1 

n.º 1 de Odivelas”, nos termos da informação n.º 

195/DEC/SAFO/VA de 26.03.2001. 

 

Processo n.º 514/PV-DOM 

Data de despacho: 09.04.2001 

Concordar com a adjudicação dos trabalhos de “Ligação da 

Rotunda do Casal do Monte ao Caminho Municipal de Acesso 

ao Casal do Privilégio”, na Freguesia da Póvoa de Santo 

Adrião, pelo valor de 15.959.000$00 nos termos da 

informação n.º 227/DVEU/EC de 27.03.2001. 

 

Processo n.º 253/OD-DOM 

Data de despacho: 09.04.2001 

Concordar com a adjudicação dos trabalhos a mais referentes 

à empreitada do “Muro de Suporte de Terras na Rua José 

Gomes Ferreira”, em Odivelas, pelo valor de 479.965$00, nos 

termos da informação n.º 198/DVEU/EC de 21.03.2001. 
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Processo n.º 263/PO-DOM 

Data de despacho: 09.04.2001 

Concordar com o pagamento da primeira prestação, referente 

aos trabalhos de “Fornecimento e Instalação de Sinalização 

Luminosa Automática do Trânsito do Cruzamento em Vale 

Pequeno”, na Freguesia da Pontinha, pelo valor de 

4.087.180$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 

215/DVEU/EC de 23.03.2001. 

 

Processo n.º 375/RA-DOM 

Data de despacho: 09.04.2001 

Homologação do auto de recepção provisória, referente à 

empreitada de “Repavimentação de Arruamentos na zona 

envolvente ao Hipermercado Repolho e Rua Beatriz Costa”, 

na Ramada, nos termos da informação n.º 70/DVEU/EC de 

22.01.2001. 

 

Processo n.º 375/RA-DOM 

Data de despacho: 09.04.2001 

Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1, 

referente à empreitada de “Repavimentação de Arruamentos 

na Zona envolvente ao Hipermercado Repolho e Rua Beatriz 

Costa”, na Ramada, pelo valor de 3.024.178$00 com IVA 

incluído, nos termos da informação n.º 55/DVEU/EC de 

18.01.2001. 

 

Processo n.º 284/DIV-DOM 
Data de despacho: 09.04.2001 

Concordar com o pagamento do auto de medição referente a 

trabalhos a mais e a menos, relativos aos trabalhos de 

“Beneficiação em Edifícios Escolares no Concelho de 

Odivelas – EB1 N.º 6 da Póvoa de Santo Adrião, EB1 nº 6 de 

Odivelas e EB1/JI nº 1 da Urmeira”, pelo valor de 834.719$00 

com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

175/DEC/SAFO/VA de 20.03.2001. 

 
 

Processo n.º 284/DIV-DOM 

Data de despacho: 09.04.2001 

Concordar com o pagamento do auto de medição referente a 

trabalhos a mais e a menos, relativos aos trabalhos de 

“Alteração da Vedação da EB1 n.º 6 de Odivelas”, pelo valor 

de 1.289.033$00 com IVA incluído, nos termos da informação 

n.º 174/DEC/SAFO/VA de 20.03.2001.  

 

 

 

Processo n.º 243/MO-DOM 

Data de despacho: 09.04.2001 

Concordar com o pagamento da primeira prestação referente 

ao “Fornecimento e Colocação de Painéis de Identificação de 

Aproximação de Escola no Concelho de Odivelas”, pelo valor 

de 11.689.178$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 20/DVEU/EC de 23.03.2001. 

 

Processo n.º 208/PV-DOM 

Data de despacho: 09.04.2001 

Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 3, 

referente à empreitada de “Reformulação de Espaços 

Exteriores da EB1 n.º 6 da Póvoa de Santo Adrião”, pelo valor 

de 11.402.839$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 181/DEC/SAFO/VA de 21.03.2001. 

 

Data de despacho: 09.04.2001 

Concordar com o pagamento de facturas referentes a serviço 

de cópias, pelo valor de 17.916$00, nos termos da 

informação n.º 48/DOM/LJ de 05.04.2001. 

 

Processo n.º 201/CA-DOM 

Data de despacho: 10.04.2001 

Concordar com o pagamento das primeira, segunda e terceira 

prestações relativas a entrega de projectos de licenciamento, 

entrega dos projectos de execução e aprovação dos projectos 

de execução respectivamente, referente à empreitada de 

“Remodelação e Ampliação da EB1/JI N.º 3 de Caneças – 

Casal Novo, pelo valor de 1.189.890$00 com IVA incluído, 

nos termos da informação n.º 61/DEP/SEP/SB/01 de 

08.03.2001. 

 

Data de despacho: 10.04.2001 
Concordar com o pagamento de facturas referentes aos 

“Consumos de Energia em BT – Semáforos e Publicidade”, 

pelo valor de 794.343$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 213/DVEU/JV de 23.03.2001. 
 
Processo n.º 166/OD-DOM 
Data de despacho: 10.04.2001 
Concordar com o pagamento das primeira e segunda 
prestações relativas à entrega do projecto de execução e 
aprovação do projecto de execução referente à empreitada de 
“Requalificação da Praça D. Afonso de Albuquerque 
(Beneficiação de Arruamentos e espaços Urbanos no Bairro 
Avelar Brotero”, pelo valor de 2.195.631$00 com IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 74/DEP/SEP/JN/01 de 
20.03.2001. 
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AMBIENTE 
 

 

 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Francisco Joaquim 

Lourenço Pereira, ao abrigo do despacho de delegação e 

subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 

 

 

Processo n.º 177/2000/RA-DA/EV 
Data de despacho: 30.03.2001 

Concordar com a adjudicação da “Aquisição de Árvores para 

a Junta de Freguesia da Ramada”, pelo valor de 

3.359.664$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

316/DA/EV/01 de 19.03.2001. 

 

Data de despacho: 30.03.2001 

Concordar com o pagamento referente a 50% do valor total 

dos trabalhos de “Arranjos Exteriores da Biblioteca D. Dinis”, 

pelo valor de 1.373.639$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 312/DA/EV/01 de 16.03.2001. 

 
Processo n.º 230/2001/MO-DA/EV 

Data de despacho: 30.03.2001 

Concordar com a adjudicação da “Aquisição de Árvores de 

Pequeno e Médio Porte para Iniciativas”, pelo valor de 

4.999.882$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

315/DA/EV/01 de 19.03.2001. 

 

Processo n.º 228/2001/MO-DA/EV 

Data de despacho: 30.03.2001 

Concordar com a adjudicação da “Aquisição de Tutores de 

Madeira”, pelo valor de 1.117.584$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 317/DA/EV/01 de 19.03.2001. 

 

Processo n.º 191/2001/FA-DA/EV 

Data de despacho: 06.04.2001 
Concordar com a adjudicação da obra de “Execução do 

Jardim Gertrudes da Velha”, em Famões, pelo valor de 

6.511.575$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

211/DA/EV/01 de 20.02.2001. 

 

Processo n.º 227/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 06.04.2001 

Concordar com a adjudicação da “Execução de Duas Novas 

Colecções de Postais Alusivas ao Painel de Azulejos A 

Cidade e a Árvore”, pelo valor de 1.521.000$00 com IVA 

incluído, nos termos da informação n.º 320/DA/EV/01 de 

19.03.2001. 
 
Processo n.º 253/2001/OL/DA/EV 

Data de despacho: 06.04.2001 
Concordar com a consulta a empresas para “Arranjo do 

Espaço Verde do Parque Infantil da Praceta de Goa”, na 

Freguesia de Olival Basto, nos termos da informação n.º 

332/DA/EV/01 de 22.03.2001. 

 

Processo n.º 250/2001/OD-DA/EV 
Data de despacho: 06.04.2001 

Concordar com a consulta a empresas para “Reformulação 

do Parque Infantil do Parque 3 de Abril”, nos termos da 

informação n.º 324/DA/EV/01 de 19.03.2001. 

 

Processo n.º 200/2001/OD-DA/EV 
Data de despacho: 06.04.2001 

Concordar com a adjudicação da “Reformulação do Parque 3 

de Abril”, em Odivelas, pelo valor de 9.907.493$00 com IVA 

incluído, nos termos da informação n.º 294/DA/EV/01 de 

13.03.2001. 
 
Processo n.º 183.05/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 09.04.2001 

Concordar com o pagamento referente à “Preparação dos 

terrenos nalgumas das Escolas participantes no Projecto 

“Hortas Pedagógicas”, pelo valor de 850.766$00 com IVA 

incluído, nos termos da informação n.º 323/DA/EV/01 de 

19.03.2001. 
 
Processo n.º 183.06/2001/MO-DA/EV 

Data de despacho: 09.04.2001 

Concordar com o pagamento referente à “Colocação de 

Vedação em Tutores de Madeira Tratada em algumas das 

Escolas Participantes no Projecto Hortas Pedagógicas”, pelo 

valor de 1.126.593$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 322/DA/EV/01 de 19.03.2001. 
 
 
Processo n.º 150/2000/MO-DA/EV 

Data de despacho: 09.04.2001 
Concordar com o pagamento relativo a 40% da adjudicação 

referente a “32 Espaços Sanitários para Cães”, pelo valor de 

5.840.640$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

347/DA/EV/01 de 26.03.2001. 
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Processo n.º 150/2000/MO-DA/EV 

Data de despacho: 09.04.2001 

Concordar com o pagamento relativo a 60% do 

“Fornecimento de 32 Espaços Sanitários para Cães”, pelo 

valor de 8.760.960$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 369/DA/EV/01 de 30.03.2001. 

 

Processo n.º 157/2000/OD-DA/EV 

Data de despacho: 09.04.2001 
Concordar com a adjudicação da “Aquisição de Material 

Vegetal para a Freguesia de Odivelas”, pelo valor de 

1.360.240$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

331/DA/EV/01 de 22.03.2001. 

 

Processo n.º 111/2000/OD-DA/EV 
Data de despacho: 09.04.2001 

Concordar com o pagamento referente a 50% da “Execução 

dos Arranjos Exteriores da Biblioteca D. Dinis”, pelo valor de 

1.373.639$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

356/DA/EV/01 de 28.03.2001. 

 

Data de despacho: 10.04.2001 

Processo n.º 134/2000/PV-DA/EV 

Concordar com o pagamento referente à “Limpeza da Vala 

paralela à Rua Aquilino Ribeiro“, na Póvoa de Santo Adrião, 

pelo valor de 994.500$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 340/DA/EV/01 de 23.03.2001. 

 

 

 
 

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. 

 

 

Processos Arquivados por Pagamento 

 

Processo n.º 61/SCO/00 

Nome: José António de Sá Figueiredo 

Data de despacho: 28.03.2001 

 

 

 

 

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. 

 

 

01.02.2001 

 

Nota de encomenda n.º 4412 

Adjudicado à empresa J. S. Compras a aquisição de rolo para 

máquina fotográfica pelo valor de 2.001$00. 

 

 

22.03.2001 

 

Informação n.º 933/AC/01 

Adjudicado à empresa Soupinto a aquisição de iluminação de 

Natal pelo valor de 8.071.713$00. 

 

 

23.03.2001 

 

Nota de encomenda n.º 4409 

Adjudicado à empresa J. S. Compras a aquisição de 

máquinas fotográficas pelo valor de 67.392$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4418 

Adjudicado à empresa T. S e Filhos a aquisição de quadros 

em lousanite pelo valor de 139.230$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4419 

Adjudicado à empresa Polaris a aquisição de consumíveis de 

secretaria pelo valor de 41.484$00. 

 

Informação n.º 036/AC-DGP 

Adjudicado à empresa ATM - Informática a aquisição de 

equipamento de rede informática pelo valor de 492.975$00. 

 

Informação n.º 054/STN/01 

Adjudicado à empresa ATM - Informática a aquisição de 

equipamento informático pelo valor de 492.975$00. 
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26.03.2001 

 

Nota de encomenda n.º 4760 

Adjudicado à empresa Luxoluz a aquisição de 

electrodomésticos pelo valor de 473.920$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4768 

Adjudicado à empresa Culturalis Borgeaud a aquisição de 

cadeiras pelo valor de 1.168.830$00. 

 

 

27.03.2001 

 

Informação n.º 0168/STN/01 

Adjudicado à empresa Ocê Lima Mayer a aquisição de 

fotocopiadora pelo valor de 1.792.206$00. 

 

Informação n.º 0170/STN/01 

Adjudicado à empresa Copicanola a aquisição de 

fotocopiadora pelo valor de 1.359.540$00. 

 

Informação n.º 039/AC-DGP 

Adjudicado à empresa Albano Alves a aquisição de papel 

pelo valor de 18.907$00. 

 
Informação n.º 041/AC – DGP 

Adjudicado à empresa Albano Alves a aquisição de papel 

pelo valor de 42.682$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4725 

Adjudicado à empresa Expressopapiro a aquisição de 

consumíveis de secretaria pelo valor de 164.556$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4761 

Adjudicado à empresa COM, S.A. a aquisição de terminal 

magnético e cartões pelo valor de 264.420$00. 

 
Nota de encomenda n.º 4767 

Adjudicado à empresa Publibrinde a aquisição de t-shirts pelo 

valor de 1.392.300$00. 

 

 

Nota de encomenda n.º 4770 

Adjudicado à empresa Arti-Sintra a aquisição de consumíveis 

de secretaria pelo valor de 25.079$00. 

 
 

Nota de encomenda n.º 4774 

Adjudicado à empresa Expressopapiro a aquisição de pastas 

Âmbar pelo valor de 66.924$00. 

 
Nota de encomenda n.º 4776 

Adjudicado à empresa LHI a aquisição de consumíveis de 

secretaria pelo valor de 214.131$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4780 

Adjudicado à empresa Rede Celular a aquisição de recargas 

para máquina fotográfica pelo valor de 19.504$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4782 

Adjudicado à empresa Guilber Sete a aquisição de 

consumíveis de secretaria pelo valor de 16.633$00. 

 
Nota de encomenda n.º 4784 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de base de 

corte para x-acto pelo valor de 3.763$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4785 

Adjudicado à empresa Polaris a aquisição de ferragens 

plásticas pelo valor de 17.550$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4786 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 

consumíveis de secretaria pelo valor de 53.707$00. 

 
Nota de encomenda n.º 4787 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 

consumíveis de secretaria pelo valor de 271.288$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4796 

Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço de 

limpeza pelo valor de 81.526$00. 

 

 

28.03.2001 

 

Informação n.º 115/STN/01 

Adjudicado à empresa Prosegur a aquisição de serviço de 

vigilância pelo valor de 5.718.960$00. 

 
Nota de encomenda n.º 4741 

Adjudicado à empresa CEFA a aquisição de livros pelo valor 

de 9.000$00. 
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Nota de encomenda n.º 4745 

Adjudicado à empresa Tavares e Filhos a aquisição de caixas 

de lenços de papel pelo valor de 6.809$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4748 

Adjudicado à empresa Papelaria Fernandes a aquisição de 

material de desenho pelo valor de 5.345$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4749 

Adjudicado à empresa Costa & Santos a aquisição de postais 

de aviso pelo valor de 10.530$00. 

 
Nota de encomenda n.º 4756 

Adjudicado à empresa M. F e Gomes a aquisição de caixas 

lombadas plásticas pelo valor de 3.218$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4757 

Adjudicado à empresa Tavares e Filhos a aquisição de corda 

em nylon pelo valor de 679$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4795 

Adjudicado à empresa SVS a aquisição de serviço de 

vigilância pelo valor de 880.308$00. 

 
Nota de encomenda n.º 4797 

Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço de 

vigilância pelo valor de 313.560$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4798 

Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço de 

vigilância pelo valor de 312.390$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4799 

Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço de 

vigilância pelo valor de 312.390$00. 

 
Nota de encomenda n.º 4800 

Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço de 

vigilância pelo valor de 313.560$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4802 

Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço de 

vigilância pelo valor de 563.940$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4803 

Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço de 

vigilância pelo valor de 2.343.510$00. 

Nota de encomenda n.º 4807 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 

consumíveis de secretaria pelo valor de 14.765$00. 

 

 

29.03.2001 

 

Nota de encomenda n.º 4737 

Adjudicado à empresa Xerox a aquisição de caixas Royal 

White pelo valor de 951.315$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4804 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de argolas 

encadernação pelo valor de 4.054$00. 

 

 

30.03.2001 

 

Nota de encomenda n.º 4448 

Adjudicado à empresa NortelSul a aquisição de material 

diverso pelo valor de 10.538$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4459 

Adjudicado à empresa Firmo a aquisição de consumíveis de 

secretaria pelo valor de 423.016$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4801 

Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço de 

vigilância pelo valor de 1.263.600$00. 

 
Nota de encomenda n.º 4820 

Adjudicado à empresa Rentokil Initial a aquisição de serviço 

de higiene e saúde pelo valor de 317.772$00. 

 

 

Nota de encomenda n.º 4821 

Adjudicado à empresa Rentokil Initial a aquisição de 

instalação de equipamento de higiene e saúde pelo valor de 

48.789$00. 

 

 

Nota de encomenda n.º 4822 

Adjudicado à empresa Pastelaria Kilumba a aquisição de 

lanches embalados pelo valor de 486.000$00. 

 

 

 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

  

 

 
Ano 2 – N.º 8 17 de Abril a 1 de Maio de 2001 27 

 

02.04.2001 

 

Nota de encomenda n.º 4417 

Adjudicado à empresa Centímeto a aquisição de rolo de fita 

adesiva pelo valor de 3.931$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4442 

Adjudicado à empresa Neschen a aquisição de película de 

protecção pelo valor de 354.101$00. 

 
Nota de encomenda n.º 4444 

Adjudicado à empresa Manutan a aquisição de caixote oval 

de pedal pelo valor de 9.697$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4454 

Adjudicado à empresa Pirunes a aquisição de sortidos pelo 

valor de 138.636$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4455 

Adjudicado à empresa Pirunes a aquisição de concentrado de 

fruta pelo valor de 13.419$00. 

 
Nota de encomenda n.º 4460 

Adjudicado à empresa Orligrafe a aquisição de folhas papel 

A4 pelo valor de 54.171$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4461 

Adjudicado à empresa Orligrafe a aquisição de folhas de 

cartolina pelo valor de 11.700$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4465 

Adjudicado à empresa Mobapec a aquisição de mobiliário 

escolar pelo valor de 814.671$00. 

 
 

Nota de encomenda n.º 4470 

Adjudicado à empresa Moedomática a aquisição de kits de 

café pelo valor de 172.043$00. 

 

 
Nota de encomenda n.º 4478 

Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço de 

limpeza pelo valor de 63.180$00. 
 
 
 
 
 

03.04.2001 

 

Informação n.º 199/STN/01 

Adjudicado à empresa Expressopapiro a aquisição de pastas 

pelo valor de 102.931$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4452 

Adjudicado à empresa A UM a aquisição de carteira tipo 

crachá pelo valor de 7.722$00. 

 
Nota de encomenda n.º 4759 

Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de bolsas para 

Cd’s e tapetes rato pelo valor de 12.121$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4788 

Adjudicado à empresa Arti-Sintra a aquisição de consumíveis 

de secretaria pelo valor de 340.534$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4810 

Adjudicado à empresa Polaris a aquisição de consumíveis de 

secretaria pelo valor de 200.618$00. 

 
Nota de encomenda n.º 4817 

Adjudicado à empresa P.F. Técnica a aquisição de 

escantilhão pelo valor de 13.593$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4818 

Adjudicado à empresa Advir a aquisição de consumíveis de 

secretaria pelo valor de 656.870$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4819 

Adjudicado à empresa Arti-Sintra a aquisição de consumíveis 

de secretaria pelo valor de 249.737$00. 

 
Nota de encomenda n.º 4824 

Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de diskettes e 

tinteiros pelo valor de 149.491$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4827 

Adjudicado à empresa T. C. Pontinha a aquisição de serviço 

de transporte pelo valor de 345.150$00 

 

Nota de encomenda n.º 4828 

Adjudicado à empresa Livraria Arco - Iris a aquisição de 

dicionários pelo valor de 12.779$00. 
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04.04.2001 

 

Informação n.º 184/STN/01 

Adjudicado à empresa X-Press o fornecimento de revista pelo 

valor de 2.316.600$00. 

 
Informação n.º 202/STN/01 

Adjudicado à empresa Albano Alves a aquisição de papel de 

fotocópia pelo valor de 42.032$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4383 

Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 

pelo valor de 3.843.520$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4747 

Adjudicado à empresa Tavares e Filhos a aquisição de 

detergentes pelo valor de 25.471$00. 

 
Nota de encomenda n.º 4829 

Adjudicado à empresa Hidrotécnica a aquisição de estudos 

para DGU/SIGMO pelo valor de 702.000$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4830 

Adjudicado à empresa Garrett Música a aquisição de material 

de som pelo valor de 1.533.893$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4835 

Adjudicado à empresa NortelSul a aquisição de equipamento 

de cozinha pelo valor de 2.122.035$00. 

 

 

05.04.2001 

 

Nota de encomenda n.º 4420 

Adjudicado à empresa Minnesota a aquisição de tiras e M. 

magnéticos pelo valor de 720.823$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4642 

Adjudicado à empresa Culturalis Borgeaud o fornecimento de 

mobiliário pelo valor de 227.758$00. 

 

 
Nota de encomenda n.º 4811 

Adjudicado à empresa Oceano Trade a aquisição de 

extintores pelo valor de 18.270$00. 

 

 

Nota de encomenda n.º 4825 

Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço de 

limpeza pelo valor de 169.650$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4841 

Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço de 

limpeza pelo valor de 104.130$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4842 

Adjudicado à empresa Contubus a prestação de serviço pelo 

valor de 93.600$00. 

 
Nota de encomenda n.º 4843 

Adjudicado à empresa Contubus a prestação de serviço pelo 

valor de 52.650$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 07/2001 

 

N.º Lugares: 10 
 

Categoria: Arquitecto de 2ª Classe 

 
Serviço: Departamento de Transportes e Oficinas (1 lug.); 

Departamento de Obras Municipais (1 lug.); Departamento de 

Gestão Urbanística (7 lug.). 
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Funções: Estuda e projecta em matéria dos serviços a que 

se encontra adstrito. Aprecia e informa quaisquer processos e 

questões da sua especialidade que lhe sejam distribuídas. 

Pode ser incumbido de coordenar e/ou fiscalizar a execução 

de obras, bem como a actividade de outros profissionais no 

exercício de tarefas relacionadas com a sua especialidade. 

 

Serviço: (a) Departamento de Planeamento Estratégico (1 

lug.) 

 

Funções: Colaboração em equipa multidisciplinar na 

concepção e/ou gestão de projectos ao nível programático ou 

de projecto base, de equipamentos e espaços públicos. 

 

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 Arquitectura. 

 

Condições preferenciais: Sentido de percepção do espaço 

urbano enquanto sistema integrado de funções sociais, 

económicas e ambientais; (a). 

Elevados conhecimentos e prática e operação de sistema de 

processamento gráfico, especialmente nas versões 

actualizadas de Autocad e 3D bem como Word e Excel. (a) 

 

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 Correio da Manhã, 13 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: 

 
REF.ª 08/2001 

 

N.º Lugares: 2 
 

Categoria: Técnico Profissional de Construção Civil 

 
Serviço: Departamento de Transportes e Oficinas 

 

Funções: Identifica o projecto, o caderno de encargos, o 

plano de trabalho da obra; Fiscaliza e acompanha obras 

municipais, quer por empreitadas, quer por administração 

directa; Efectua tarefas de carácter técnico de estudo e 

concepção de projecto, tendo em atenção a constituição 

geológica dos terrenos e comportamento dos solos; Prepara 

elementos de comunicação à obra e as fases de trabalho; 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
30 17 de Abril a 1 de Maio de 2001 Ano 2 – N.º 8 

 

Analisa e avalia os custos de mão-de-obra e materiais, 

fazendo controlo orçamental. 

 

Serviço: Divisão Municipal de Habitação (a) 

 

Funções: Elaboração de cadernos de encargos, normas de 

execução, especificações de materiais, mapas de medição e 

orçamentos com vista à preparação de processos para a 

realização de empreitadas de obras de construção civil em 

edifícios e infra-estruturas municipais e ainda a fiscalização e 

o acompanhamento de execução dessas obras. 

Relacionamento com serviços internos e externos ao 

Município, no contexto do processo de empreitadas e na 

perspectiva do realojamento . 

 

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 

o certificado de 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, na 

área da Construção Civil (alínea d) do n.º 1, do artigo 6.º, do 

Dec.-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à 

Administração Local pelo Dec.-Lei n.º 412-A/98, de 30 de 

Dezembro. 

 

Condições preferenciais: Conhecimentos de informática na 

óptica do utilizador, nomeadamente uso avançado dos 

programas Word e Excel; (a) 

Carta de condução (a) 

 

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, 13 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: 

 

REF.ª 18/2001 
 

N.º Lugares: 5 

 
Categoria: Desenhador de 2.ª Classe 

 

Serviço: Departamento de Gestão Urbanística 
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Funções: Executa planos, alçados, cortes, perspectivas, 

mapas, cartas, gráficos e outros traçados, segundo esboços e 

especificações complementares, utilizando material e 

equipamento adequados ; Examina esboços, esquemas e 

especificações técnicas, elaborados por engenheiros, 

arquitectos ou outros técnicos; Calcula dimensões, 

superfícies, volumes e outros factores a fim de completar os 

elementos recebidos; Relaciona as dimensões dos diferentes 

elementos da obra a efectuar e consulta, se necessário, o 

autor do projecto tendo em vista a introdução de alterações 

ou justamentos convenientes; Desenha plantas, alçados, 

cortes, pormenores e perspectivas, cotando-os com precisão, 

escreve o título da obra e as legendas, e verifica se o trabalho 

está de acordo com as especificações recebidas. 

 

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 

o certificado de qualificação profissional de nível III, definida 

pela Decisão n.º 85/368/CEE, do Conselho das Comunidades 

Europeias, de 16 de Julho, ou curso equiparado (alínea d), do 

n.º 1, do artigo 6.º, do Dec.-Lei n.º 404-A/98, de 18 de 

Dezembro, adaptado à Administração Local pelo Dec.-Lei n.º 

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, 13 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: 

 
REF.ª 20/2001 

 

N.º Lugares: 1 
 

Categoria: Técnico Superior de 2.ª Classe 

 
Serviço: Departamento de Gestão Urbanística 

 

Funções: Elabora estudos, projectos e pareceres na área do 

ordenamento e planeamento territorial dos arranjos exteriores 

da recuperação e conservação ambiental da coordenação e 

manutenção das zonas verdes; 

Dirige, coordena e fiscaliza a construção e conservação dos 

espaços exteriores, parques e reservas naturais; 

coordena outros profissionais no exercício de tarefas 

relacionadas com a sua especialidade. 
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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 Arquitectura Paisagista. 

 

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 Nova Odivelas, 12 Abril 2001] 

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

 
 
 
 

 

 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 

 

EMISSÃO DE ALVARÁ DE LOTEAMENTO 
 

Reconversão de áreas urbanas de génese ilegal 

 

Bairro Trigache Sul 
 

Manuel Porfírio Varges, Presidente da Comissão Instaladora 

do Município de Odivelas, ao abrigo das disposições 

conjugadas do artigo 5º n.º 2 da Lei n.º 48/99 de 16 de Junho, 

Decreto-Lei n.º 448/91 de 29 de Novembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 334/95 de 28 de 

Dezembro, faz pública a concessão do ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO N.º 3/2000/AUGI, o qual nos temos e para os 

efeitos da Lei n.º 165/99 de 14/09, é emitido de acordo com 

as deliberações tomadas em reunião de Comissão 

Instaladora do Município de Odivelas de 18/04/2000, e 

através do qual é licenciado o Loteamento e respectivas 

obras de urbanização que incidem sobre os prédios que 

integram a área urbana de génese ilegal denominada “Bairro 

Trigache Sul”, sita na freguesia de Famões, cujas descrições 

prediais (prédios descritos sob os n.ºs 25.227 a fls 70 do livro 

B-71 e ficha n.º 3321 de Odivelas, na Conservatória de 

Registro Predial de Odivelas), constituição dos lotes e nome 

dos proprietários, constantes no processo n.º 962/LO/GI, 

podem ser consultados neste Município. 

A deliberação referida abrange a aprovação do estudo de 

Loteamento contendo designadamente as características 

seguintes: 

- Área total de intervenção – 67.227,5 metros quadrados 

- Área dos lotes para construção – 46.145 metros quadrados 

- Área de cedência do Município: 

- Para equipamentos – 4.627 metros quadrados 

- Para espaços verdes para utilização pública – 1.422 metros 

quadrados 

- Área a integrar no domínio público – Arruamentos e espaços 

públicos – 15.033,5 metros quadrados 

- Área de espaço verde sita no interior dos lotes 

(correspondente a 50% dos logradouros conforme 

regulamento) 14.768 metros quadrados 

- Área total de construção (sem anexos) – 33.189 metros 

quadrados 

- Área total de ocupação (sem anexos) – 16.216 metros 

quadrados 
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- Total de Lotes - 120 

- Total de fogos - 120 

- Densidade Habitacional – 17,8 fogos/há 

- Área de equipamento por fogo – 38,6 m2/fogo 

 

O Alvará cumpre o PLANO DIRECTOR MUNICIPAL de 

Loures publicado no Diário da República I – Série B de 

14/07/94, enquadrando-se em categoria de Espaço Urbano a 

Recuperar e a legalizar. 

O Alvará cuja concessão se publica contem todos os 

elementos legalmente previstos, designadamente: 

- as características do Loteamento 

- as condições particulares 

- as taxas a liquidar devidamente calculadas 

- o Quadro de ónus 

- as condições gerais 

- Planta de Loteamento 

 

O referido processo, assim como todo o conteúdo da 

deliberação final camarária e texto integral do alvará estão 

disponíveis para consulta dos interessados no Departamento 

de Gestão Urbanística, sito na Rua Guilherme Gomes 

Fernandes n.º 56, Odivelas (Divisão de Recuperação e 

Legalização de AUGI), e da concessão do Alvará é dada 

publicidade nos termos e locais legalmente previstos. 

 

Departamento de Gestão Urbanística, 26 de Março de 2001 

 

 

O Presidente da Comissão Instaladora do Município de Odivelas 

(a) Manuel Porfírio Varges 

 

[Publicado em jornal Nova Odivelas, 12 Abril 2001] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

 
 
. 

Divisão de Vias e Espaços Urbanos 

 

ANÚNCIO 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA: 

REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA URBANIZAÇÃO 

INDUSTRIAL DA URMEIRA, NA FREGUESIA DA 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 02 de Março). 

3- a) local de Execução: Urbanização Industrial da Urmeira, 

Pontinha. 

b1) Designação da Empreitada: Repavimentação de 

Arruamentos na Urbanização Industrial da Urmeira, na 

Freguesia da Pontinha. 

b2) Natureza e extensão dos trabalhos, características 
gerais da obra: A empreitada consiste na beneficiação do 

arruamento da Zona envolvente à Zona Industrial da Urmeira. 

Os trabalhos a realizar são constituídos por: saneamento, 

drenagem, pavimentação e equipamento de sinalização e 

segurança. 

A sinalização horizontal e vertical será executada em 

conformidade com o novo Regulamento de sinalização de 

Trânsito. 

Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a 

que se refere o Regulamento (CEE), n.º 3696/93, do 

Conselho, de 29 de Outubro de 1993: 

- Classe 45.11 – Categoria 45.11.1 – Subcategoria 45.11.12 

- Classe 45.11 – Categoria 45.11.2 – 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 

b3) Preço-base: 32.127.188$00 (s/ IVA) 

4- Prazo máximo de execução da obra: 35 dias, incluindo 

Sábados, Domingos e feriados. 
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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 2.500$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 ás 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 as 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-

A2675-419 Odivelas, e realizar-se-á pelas 10H30 horas do 1.º 

útil que se seguir ao términus do prazo de entrega das 

propostas. Caso seja feriado ou dispensa de trabalho, a 

abertura terá lugar no 1.º 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: Por série de preços (nos termos do 

artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 02 de Março). 

As condições de concessão de adiantamento ao empreiteiro 

são as previstas nos artigos 214.º e seguintes do Decreto-Lei 

59/99 de 02 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 59/99, de 02 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. 

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 12.ª subcategorias da 3.ª 

categoria e em classe correspondente ao valor da sua 

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, adequados à obra posta em curso 

nos termos previstos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99 

de 02 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 59/99 de 02 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%) 

Prazo de execução (10%) 

14- Não são admitidas propostas condicionadas nem 

variantes. 
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15- Os concorrentes poderão apresentar outros documentos 

que consideram importantes para apreciação da sua 

capacidade técnica para a boa execução da obra. 

16- [...] 

17- [...] 

Odivelas, 26 de Março de 2001 

O Presidente da Comissão Instaladora – Manuel Varges 

 

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

 

 

 
 

ERRATA 
 

 

 

No Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 7 de 

2001, página 12, na deliberação correspondente ao processo 

n.º 35.622/L/OC, onde se lê “cinco milhões, dezassete mil e 

seiscentos escudos”, deve ler-se “cinco biliões, dezassete 

milhões e seiscentos mil escudos”. 

 

 


