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COMISSÃO INSTALADORA 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

 

 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 

1111ªª  RReeuunniiããoo  OOrrddiinnáárriiaa,,  
rreeaalliizzaaddaa  eemm  2299  ddee  MMaaiioo  ddee  22000011  

 

 

 
 

ACTA 
 

 

 

Acta da 10ª Reunião Ordinária da Comissão Instaladora do 

Município de Odivelas realizada em 15 de Maio de 2001. 

 

(Aprovada por unanimidade) 
 

 

 

 
 

ODIVELGEST 
GESTÃO DE EQUIPAMENTOS, E.M. 

 

 

 

TABELA DE PREÇOS DA PISCINA MUNICIPAL 

 

Tabela de Preços da Piscina Municipal para o ano lectivo 

2001/2002 apresentada pela Odivelgest, E.M.. 

 

(Ver a Tabela de Preços da Piscina Municipal publicada na íntegra em 

anexo) 

 

 

(Aprovada por unanimidade) 
 

 

 

 

 
 

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
 

 

 

DESANEXAÇÃO DE TERRENO DE DOMÍNIO PÚBLICO 

 

Proposto desafectar do domínio público municipal uma 

parcela de terreno de 68m2, na Rua Padre João Pinto em 

Odivelas, para anexar ao prédio descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Odivelas sob o n.º 02796/940503 e omisso 

na matriz, nos termos propostos na informação n.º 

322/DP/2001, de 24.05.24 

 

Esta deliberação carece do parecer da maioria dos Senhores 

Presidentes das Juntas e Assembleias das Freguesias e da 

ratificação do membro do Governo competente, de acordo 

com o disposto na alínea l) do n.º 1 e n.º 3do art.º 4º da Lei 

48/99 de 16 de Junho. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

 

PROTOCOLO ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 

 

Proposto alterar as cláusulas 3ª, 4ª e 9ª do Protocolo a 

celebrar com o Odivelas Futebol Clube aprovado na 14ª 

Reunião Ordinária da Comissão Instaladora, realizada em 11 

de Julho de 2000, (ver Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

de 2000, n.º 9, página 365) atendendo a que a cláusula 8ª foi 

alterada, por deliberação da Comissão Instaladora, tomada 

na 9ª Reunião Ordinária, realizada em 2 de Maio de 2001, (ver 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões de 2001, n.º 9, página 9), 

nos termos propostos na informação n.º 27/RM/01, de 

23.05.2001 

 

“Nestes termos propõe-se a seguinte redacção para as 

cláusulas mencionadas: 

 

Cláusula 3a 

 

O segundo contratante obriga-se a agenciar, com o apoio do 

primeiro contratante, junto das entidades oficiais, os 

necessários financiamentos para a construção de cada um 

dos equipamentos do complexo desportivo, com excepção 

dos que serão construídos com base no disposto nas 
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cláusulas 2ª e 5ª do Protocolo aprovado pela CIMO em 11 de 

Julho de 2000, com as alterações efectuadas em 2 de Maio 

de 2001 e do previsto no Alvará de Loteamento da Quinta do 

Porto Pinheiro. 

 

Cláusula 4a 

 

Logo que obtidos esses financiamentos, a primeira 

contratante comparticipará com um montante de 30% dos 

custos de cada um dos equipamentos referidos na citada 

acta, com o limite de 50.000 contos, excepto se a 

comparticipação das entidades oficiais no custo desses 

equipamentos for superior a 70%, caso em que a primeira 

contratante só contribuirá com a diferença até ao custo total. 

(...) 

 

Cláusula 9ª 

 

O primeiro contratante obriga-se a construir na área próxima 

do "Estádio Arnaldo Dias" um Pavilhão Desportivo Municipal, 

sendo a gestão do mesmo da sua responsabilidade, tendo o 

Odivelas Futebol Clube direito à sua utilização, de acordo 

com os critérios que vierem a ser estabelecidos.” 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
 

AMBIENTE 
 

 

 

PROTOCOLO COM A PARQUE EXPO NO ÂMBITO 

DO PROJECTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

“O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CIDADE” 

 

Proposta a minuta de protocolo a celebrar com a Parque 

Expo 98, S.A., apresentada em anexo ao ofício com o registo 

de entrada 29750 de 25.05.2001, remetido pela Ambientar – 

Consultores em Ambiente, Lda., no âmbito do Projecto “O 

Desenvolvimento Sustentável da Cidade”, com o aditamento 

igualmente proposto pelo Senhor Vogal Francisco Pereira, 

exceptuando a parte respeitante à representação do 

Município na outorga do protocolo, que será efectuada, nos 

termos da Lei, pelo Senhor Presidente da Comissão 

Instaladora. 
 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 
 

Entre: 
 
1.° Parque EXPO 98, S.A. com sede na Avenida D. João II, 
Lote 1.07.2.1.,1990- 096 Lisboa, com o capital social de Esc. 
80.550.000.000 (oitenta mil quinhentos e cinquenta milhões 
de escudos), matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa sob o n.o 2618, pessoa colectiva n.º 
503000019, neste acto representada pelo Dr. Guilherme 
Augusto Vieira Barbosa, na qualidade de procurador da 
sociedade, doravante designada por "Parque EXPO", 
 
e 
 
2.º Comissão lnstaladora do Município de Odivelas, sita 
em Av. D. Dinis, n.º 96-C 2675-330 Odivelas, representada 
por Dr. Manuel Porfírio Varges, na qualidade de Presidente 
da Comissão Instaladora do Município de Odivelas, doravante 
designada por "CIMO". 
 
Conjuntamente designadas por "Partes". 
 
Considerando que: 
 
(A) Na Zona de Intervenção da EXPO 98 foram utilizadas 
metodologias e técnicas de requalificação ambiental inéditas 
no país e instaladas infra-estruturas inovadoras, 
determinantes para a valorização ambiental desta zona da 
cidade; 
 
(B) A Parque EXPO pretende dar continuidade à 
consolidação da imagem da Zona de Intervenção da EXPO 
98 como uma zona marcadamente pedagógica do ponto de 
vista ambiental, nomeadamente através de iniciativas de 
informação e sensibilização dos cidadãos no âmbito do 
Centro de Monitorização Ambiental e de um projecto 
denominado ""Oficina de Ambiente"; 
 
(C) A CIMO, através do Departamento de Ambiente, pretende 
promover uma maior consciência ambiental, em prol da 
qualidade de vida e do desenvolvimento sustentável no 
Município de Odivelas; 
 
(D) Cabe ao Departamento de Ambiente da CIMO, projectar, 
programar, executar e avaliar acções de educação e 
sensibilização ambiental, designadamente mediante a 
intervenção junto da população escolar; 
 
(E) Na sequência da prossecução de objectivos de educação 
ambiental da CIMO, que a Parque EXPO comunga, surgiu o 
Projecto “O desenvolvimento sustentável da cidade", com 
vista a: 
 
(a) alertar para as temáticas ambientais, cuja importância se 
revela fundamental no âmbito do desenvolvimento 
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sustentável das cidades e relacionar este desenvolvimento 
com a experiência obtida no Parque das Nações; 
 
(b) promover a reflexão sobre o desenvolvimento urbano 
sustentável através da produção, por parte de alunos e 
professores, de materiais de divulgação e sensibilização; 
 
(c) abordar os problemas ambientais do "meio urbano" bem 
como o papel do cidadão/aluno na resolução dos mesmos; e 
 
(d) fomentar a interdisciplinariedade na Escola através do 
envolvimento de professores de diferentes disciplinas na 
concretização do presente Projecto. 
 
É acordado e livremente celebrado o presente Protocolo de 
Cooperação (doravante "Protocolo"), que ficará a reger-se 
pelos seguintes termos e condições: 
 
1. Objectivo Comum 
 
Pelo presente instrumento, as Partes declaram ser seu 
objectivo comum definir os termos e condições da 
cooperação a desenvolver, entre si, no âmbito do Projecto de 
Educação Ambiental "O desenvolvimento sustentável da 
cidade" (doravante "Projecto "), nomeadamente: 
 
(a) A concepção, implementação e avaliação do Projecto; 
 
(b) A viabilização de recursos materiais e humanos de forma 
a prosseguir os objectivos inerentes ao Projecto. 
 
2. Vigência 
 
O presente Protocolo entra em vigor no ano lectivo de 
2000/200I, considerando-se automaticamente renovado por 
sucessivos períodos de 1 ano, salvo se qualquer das Partes 
comunicar à outra, por escrito, com a antecedência mínima 
de 60 (sessenta) dias, relativamente ao termo do período de 
vigência em curso ou de qualquer uma das sua renovações, a 
sua intenção de não o renovar. 
 
3. Compromissos da CIMO 
 
No âmbito do presente Protocolo, e sem prejuízo das demais 
obrigações previstas no mesmo, compete à CIMO:  
 
(a) Definir, conjuntamente com a Parque EXPO, as acções a 
desenvolver no âmbito do presente Protocolo bem como os 
espaços necessários ao apoio das mesmas; 
 
(b) Estabelecer todos os contactos necessários ao 
desenvolvimento do Projecto junto das escolas envolvidas;  
 
(c) Acompanhar, garantindo a participação de técnicos 
qualificados e/ou monitores de Educação Ambiental, as 
acções a desenvolver no âmbito do presente Protocolo; 
 

(d) Promover e desenvolver actividades de carácter curricular 
nas escolas intervenientes, visando a produção de materiais 
para apresentar em exposição; 
 
(e) Colaborar na organização de uma exposição final, cujo 
local de exibição será definido pela Parque EXPO, dos 
trabalhos realizados pelos alunos das referidas escolas, nos 
termos mencionados no Anexo I (Plano de Actividades). 
 
4. Compromissos da Parque EXPO 
 
No âmbito do presente Protocolo. e sem prejuízo das demais 
obrigações previstas no mesmo, compete à Parque EXPO: 
 
(a) Definir, conjuntamente com a CIMO, as acções a 
desenvolver no âmbito do presente Protocolo bem como os 
espaços necessários ao apoio das mesmas; 
 
(b) Disponibilizar um espaço na área do Parque das Nações 
para a realização da exposição final referida no número 3, 
alínea (e) supra, e apoiar a realização da mesma nos termos 
definidos no Anexo I (Plano de Actividades). 
 
(C) Implementar, em colaboração com a CIMO, visitas de 
estudo no âmbito do Projecto e garantir a monitorização das 
mesmas por técnicos qualificados da Parque EXPO; 
 
(d) Prestar, no âmbito das acções referidas nas alíneas (a) e 
(c), informações e esclarecimentos subordinados às 
temáticas ambientais da Zona de Intervenção da Parque 
EXPO 98 e facultar material de divulgação. 
 
5. Obrigações das Partes 
 
5.1. As Partes obrigam-se a contribuir activamente para a 
realização e sucesso do Projecto, através das competências 
que cada uma delas possui, colaborando de boa fé, trocando 
informações entre si e consultando-se reciprocamente, de 
modo a maximizar os resultados da sua parceria de acordo 
com os objectivos fixados no presente Protocolo. 
 
5.2. As Partes obrigam-se reciprocamente a incluir o logotipo 
e/ou designação, uma da outra, em todo e qualquer material 
de divulgação do Projecto independentemente do suporte de 
transmissão. 
 
5.3. Para os efeitos do número anterior, as Partes obrigam-se 
a acordar previamente, entre si, os termos de inserção do 
logotipo e/ou designação. 
 
6. Cessão da Posição Contratual 
 
6.1. Caso o Centro de Monitorização Ambiental venha a 
adquirir estatuto jurídico autónomo, integrando o património 
de uma associação, a constituir , a CIMO desde já autoriza a 
Parque EXPO a ceder a sua posição contratual no presente 
Protocolo a essa associação, produzindo a cessão efeitos a 
partir da data da comunicação da Parque EXPO à CIMO. 
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6.2. O presente Protocolo caduca no caso de a associação 
referida no número anterior não aceitar a cessão da posição 
contratual da Parque EXPO, nada sendo devido a qualquer 
das Partes por esse facto, devendo para o efeito ser 
comunicado com 30 dias de antecedência. 
 
7. Disposições diversas 
 
7.1. Pelo presente Protocolo as Partes não assumem 
reciprocamente o compromisso jurídico de celebrar qualquer 
contrato, não respondendo uma perante a outra caso não 
sejam atingidos os objectivos nele previstos. 
 
7.2. Quaisquer aditamentos ou alterações ao presente 
Protocolo e ao seu anexo só serão eficazes se realizados por 
escrito e assinados por ambas as Partes. 
 
7.3. Os títulos das cláusulas deste Protocolo foram inseridos 
por razões de mera conveniência, não devendo ser levados 
em consideração para efeitos de interpretação ou integração 
do Protocolo. 
 
8. Gestão do Protocolo 
 
8.1. A gestão do presente Protocolo está a cargo do Exmo. 
Senhor Eng. Rui Palma da Parque EXPO e do Exmo. Sr. 
Vogal da CIMO, responsável pelo Departamento de 
Ambiente. 
 
8.2. A obtenção de autorizações aos órgãos responsáveis, 
Partes no presente, será requerida pelas pessoas 
identificadas no número anterior, sempre que necessário. 
 
9. Comunicações 
 
9.1. As comunicações entre as Partes a efectuar ao abrigo do 
presente Protocolo devem ser efectuadas por escrito, 
mediante carta ou telefax, dirigidos aos responsáveis, 
conforme o caso, sem prejuízo das formalidades previstas 
para algumas comunicações, e dirigidas para os seguintes 
endereços ou postos de recepção: 
 
(a) Parque EXPO 

AlC  
[morada] 
[telefone ] 
[fax] 

 
(b) CIMO 

A!C – Vogal Francisco Pereira 
[morada] Praça Ordem de Cristo, Centro Comercial do 
Chapim, 1º A, 2675-597 Odivelas. 
[telefone] 21 934 64 00 
[fax] 21 934 64 98 

 
 
 

9.2. As comunicações efectuadas nos termos do número 
anterior considerar-se-ão realizadas na data da respectiva 
recepção ou, se fora das horas normais de expediente, no dia 
útil imediatamente seguinte, salvo quando efectuadas por 
telefax que não seja perfeitamente legível pelo respectivo 
destinatário, desde que este comunique esse facto ao 
emitente da comunicação, nas três horas de expediente 
seguintes à recepção da mesma. 
 
9.3. A mudança de qualquer das moradas acima indicadas 
deverá ser comunicada à outra parte, produzindo efeitos 
imediatos. 
 
 
Lisboa,......... de .................................... de 2001 
 
 

Pela Parque EXPO 98 S.A. 
Pela Comissão Instaladora do 

Município de Odivelas” 
 
 
(Aprovado por maioria) 

 

 

 

 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

 

 

PROCESSO N.º 297/00/PV-DOM 

JUNTA DA FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

COLOCAÇÃO DE NOVA VEDAÇÃO NA ESCOLA N.º 1 

DO 1º CICLO DE ENSINO BÁSICO 

 

 

Proposto transferir para a Junta da Freguesia da Póvoa de 

Santo Adrião os meios financeiros necessários à execução 

dos trabalhos de colocação de nova vedação na escola n.º 1 

do 1º ciclo do ensino básico, no valor total de 783.900$00 

(setecentos e oitenta e três mil e novecentos escudos), 

celebrando-se para o efeito, um protocolo ao abrigo do artigo 

27º do Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas 

de Freguesia, nos termos propostos na informação n.º 

258/DEC/SAFO/IT, de 07.05.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSO N.º 575/01/FA-DOM 

JUNTA DA FREGUESIA DE FAMÕES 

REMODELAÇÃO DO PARQUE INFANTIL 

DO TRIGACHE SUL 

 

Proposto transferir para a Junta da Freguesia de Famões, os 

meios financeiros necessários para a execução das obras de 

remodelação do parque infantil do Trigache Sul, no valor total 

de 3.814.829$00 (três milhões, oitocentos e catorze mil, 

oitocentos e vinte e nove escudos), celebrando-se para o 

efeito, um protocolo ao abrigo do artigo 27º do Protocolo de 

Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia, nos 

termos propostos na informação n.º 60/DOM/LJ, de 

30.04.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 

 

SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO A ATRIBUIR ÀS TRÊS 

CORPORAÇÕES DE BOMBEIROS 

 

Proposto atribuir um subsídio extraordinário a cada uma das 

Associações de Bombeiros do Município, para que adquiram 

pó de pedra, nos termos propostos pela informação n.º 

148/GMPC/01, de 09.05.2001. 

 

Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de 

Caneças 

50.000$00 

Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Odivelas 
50.000$00 

Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários da 

Pontinha 

50.000$00 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

 

 

GRUPO DESPORTIVO DOS BONS DIAS 

 

Proposto atribuir ao Grupo Desportivo dos Bons Dias um 

subsídio no valor de 323.000$00 (trezentos e vinte e três mil 

escudos), para aquisição de um termoacumulador, nos 

termos da informação n.º 726/DSC/DD/SAGE/01, de 

21.05.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 

 

Proposto atribuir ao Odivelas Futebol Clube um subsídio no 

valor de 150.000$00 (cento e cinquenta mil escudos), para 

apoio ao acréscimo de despesas correntes, derivadas das 

várias actividades ligadas à Mostra de Projectos Escolares e 

a permanência do Autocarro Click, no Campo de Futebol 

Arnaldo Dias, nos termos da informação n.º 716/DEJ/01, de 

24.05.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL 

DA QUINTA DAS DÁLIAS 

 

Proposto ceder à Associação Desportiva e Cultural da Quinta 

das Dálias cinco bolas de futsal n.º 4 e doze coletes por forma 

a permitir que desenvolvam a sua actividade de centro de 

treino de futebol, nos termos da informação n.º 

745/DSC/DD/01 de 25.05.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 

DA ESCOLA SECUNDÁRIA BRAAMCAMP FREIRE 

 

Proposto atribuir à Associação de Estudantes da Escola 

Secundária Braamcamp Freire da Pontinha um subsídio no 

valor de 155.000$00 (cento e cinquenta e cinco mil escudos), 

no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil 

de Odivelas - PAJO, programa H (Grandes Iniciativas), como 
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forma de apoio para a realização de uma festa de finalistas a 

realizar no dia 9 de Junho de 2001, nos termos da informação 

n.º 715/DSC/DEJ/SJ de 24.05.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA 

DE SANTÍSSIMO NOME DE JESUS DE ODIVELAS 

 

Proposto, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do artigo 64º da Lei 

169/99 de 18 de Setembro, atribuir à Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia do Santíssimo Nome de Jesus de 

Odivelas um subsídio no valor de 230.000$00 (duzentos e 

trinta mil escudos), como forma de apoio à concretização de 

um passeio a Fátima para duzentas pessoas (crianças e 

acompanhantes) a realizar no dia 10 de Junho de 2001, cujo 

objectivo é a promoção do convívio salutar entre as crianças 

e os seus familiares com uma vertente religiosa, nos termos 

da informação n.º 38/GARSI/HM/01. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

 

IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS 

 

Proposto, ao abrigo das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64º 

da Lei 169/99 de 18 de Setembro, atribuir à Igreja Assembleia 

de Deus, na Pontinha, um subsídio no valor de 120.000$00 

(cento e vinte mil escudos), como forma de apoio para a 

concretização de um programa cultural e religioso, cujo 

objectivo é a promoção do convívio entre as crianças e os 

seus familiares (cem participantes),  a realizar na Lagoa de 

Santo Isidoro, no concelho de Mafra, no dia 3 de Junho de 

2001, nos termos da informação n.º 39/GARSI/HM/01 de 

24.05.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

 

 

PER-FAMÍLIAS 

PROCESSO DE MARTINHO ENCARNAÇÃO PONTE 

 

Proposto na sequência da deliberação da Comissão 

Instaladora do Município de Odivelas registada no ponto 25º 

da acta da 24ª Reunião Ordinária, realizada em 28.09.99, 

atribuir ao agregado familiar do Senhor Martinho Encarnação 

Ponte, com a matrícula PER - Núcleo 020, Barraca 0068, 

Agregado 1, o valor de 1.934.200$00 (um milhão, novecentos 

e trinta e quatro mil e duzentos escudos), correspondente a 

20% do valor estipulado pela Portaria n.º 1032/2000 de 27 de 

Outubro para a tipologia T2, a ser pago no acto da escritura 

de compra e venda e cujo objectivo é a resolução efectiva da 

situação habitacional do agregado familiar, nos termos da 

informação n.º 19/GIS/DMH/MND de 23.05.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 

DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
 

Proposto ceder, a título definitivo, à Santa Casa da 

Misericórdia da Póvoa de Santo Adrião o seguinte mobiliário: 

sete armários metálicos cinzentos, quatro armários de 

madeira, três secretárias pequenas, duas secretárias de 

1,20m, quatro mesas escolares pequenas, quatro cadeiras 

forradas a napa, duas cadeiras de madeira, um armário 

metálico preto e um bloco de gavetas, nos termos da 

informação n.º 707/DSC/DEJ/SAEP/01 de 22.05.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

PROGRAMA RECRIPH 

EDIFÍCIO SITO NA RUA DE SANTO ELOY, PONTINHA 

 

Proposto na sequência de deliberação da Comissão 

Instaladora do Município de Odivelas na sua 8ª Reunião 

Ordinária realizada em 17 de Abril de 2001, (ver Boletim Municipal 

das Deliberações e Decisões de 2001, n.º 8, página 8), e nos termos dos 

artigos 4º e 5º do Decreto-Lei 106/96 de 31 de Julho, 

comparticipar, a título excepcional, ao abrigo do Programa 

RECRIPH - Regime Especial de Comparticipação e 

Financiamento na Recuperação de Prédios Urbanos em 
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Regime de Propriedade Horizontal, com o valor de 

634.632$00 (seiscentos e trinta e quatro mil, seiscentos e 

trinta e dois escudos) para obras realizadas nas partes 

comuns de edifício sito na Rua de Santo Eloy n.º 12, na 

Pontinha, nos termos da informação n.º 103/DMH/ASS/01 de 

25.05.2001. Sendo de referir que as obras realizadas estão 

inseridas na filosofia e objectivos do RECRIPH, que visa 

“melhorar significativamente as condições de habitabilidade 

em edifícios degradados (...) que não apresentam 

possibilidades de se candidatarem ao RECRIA. (...) Pretende-

se assim, em suma, imprimir novo impulso ao processo de 

reabilitação urbana, criando condições potenciadoras de uma 

melhor qualidade de vida nos centros urbanos e de 

conservação do património urbano edificado.” in preâmbulo 

do Decreto-Lei 106/96, de 31 de Julho. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
 

HABITAÇÃO 
 

 

 

AQUISIÇÃO DE ESPAÇOS PARA EQUIPAMENTO 

E SERVIÇOS - BAIRRO OLIVAL DO PANCAS 

PONTINHA 

 

Proposto proceder à aquisição das lojas: loja n.º 1 com área 

útil (m2) de 34,40; loja n.º 3 com área útil (m2) de 41,70; loja 

n.º 4 com área útil (m2) de 32,10 do Lote 55 e loja n.º 3 com 

área útil (m2) de 41,70 e loja n.º 4 com área útil (m2) de 32,10 

do lote 56, no Bairro Olival do Pancas, Freguesia da 

Pontinha, pelo valor de 36.500.000$00 (trinta e seis milhões e 

quinhentos mil escudos) e aceitar a doação das caves do lote 

57 e 58, com a finalidade de dotar o Bairro de espaços para 

equipamentos, sendo que nos espaços das lojas irão 

funcionar gabinetes para serviços sociais de apoio ao Bairro e 

as caves irão comportar actividades/valências ligadas à 

infância, designadamente creche e jardim infantil, haverá 

ainda a criação de espaços multifuncionais para os 

adolescentes e jovens, bem como a instalação para a sede 

social da futura associação sócio-recreativa do Bairro, nos 

termos propostos pela informação n.º 102/DMH/ASS/01, de 

25.05.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 
 

CAELO – CENTRO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS DE LOURES E ODIVELAS 

 

 

 

Proposto designar o Dr. Fernando Ferreira, Vogal da 

Comissão Instaladora do Município de Odivelas, como 

representante do Município de Odivelas na Assembleia Geral 

do CAELO - Centro de Actividades Económicas de Loures e 

Odivelas; e o Dr. Vítor Manuel Carvalho Fonseca, assessor 

da Comissão Instaladora do Município de Odivelas, como 

representante do Município de Odivelas no Conselho de 

Gerência do CAELO. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 

 

 
 

ACTIVIDADE FINANCEIRA 
 

 

 

Despachos proferidos pelo Sr. Presidente, Dr. Manuel 

Varges, ao abrigo da Delegação de competências. 

 

Data de despacho: 16.05.2001 

Autorização para pagamento de reembolso referente ao 

pagamento da VD n.º 3*17362*01, no valor de 92.280$00, à 

Livraria Arco-Iris, nos termos da informação n.º 08/LD/DAF de 

04.05.2001. 

 

Data de despacho: 21.05.2001 

Autorização para pagamento de reembolso referente ao 

pagamento da VD n.º 30348, no valor de 2.275$00, à Gift 

Gate, nos termos da informação n.º 02/DAF/DF/AM de 

15.05.2001. 
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Data de despacho: 21.05.2001 

Autorização para pagamento de reembolso referente ao 

pagamento do recibo n.º 10584/02374, no valor de 2.680$00, 

aos CTT - Correios de Portugal, nos termos da informação n.º 

02/DAF/DF/AM de 15.05.2001. 

 

Data de despacho: 21.05.2001 

Autorização para pagamento de reembolso referente ao 

pagamento da factura n.º 1704, no valor de 4.050$00, ao 

restaurante “O Refúgio”, nos termos da informação n.º 

02/DAF/DF/AM de 15.05.2001. 

 

Data de despacho: 21.05.2001 

Autorização para pagamento de renda por transferência 

bancária, no valor de 3.850.000$00, a Luis Fernando Correia 

Mota, referente a instalações na Rua do Funchal, n.º 3A e 3B, 

nos termos da informação n.º 40/DAF/DF/IN/2001 de 

16.05.2001. 

 

Data de despacho: 21.05.2001 

Autorização para pagamento da factura n.º 5000074992 de 

30.04.2001, no valor de 2.551.917$00 aos CTT - Correios de 

Portugal. 

 

Data de despacho: 24.05.2001 

Autorização para pagamento de condomínio, no valor de 

6.000$00, à Administração do Condomínio da Rua Teófilo 

Braga, n.º 4, nos termos da informação n.º 

42/DAF/DF/IN/2001 de 21.05.2001. 

 

Data de despacho: 24.05.2001 

Autorização para pagamento de condomínio, no valor de 

18.000$00, à Administração de Condomínio da Rua Major 

Caldas Xavier n.º 52, nos termos da informação n.º 

42/DAF/DF/IN/2001 de 21.05.2001. 

 

Data de despacho: 24.05.2001 

Autorização para pagamento de condomínio, no valor de 

20.000$00, à Administração do Condomínio da Rua Major 

Caldas Xavier n.º 46, nos termos da informação n.º 

42/DAF/DF/IN/2001. 

 

Data de despacho: .24.05.2001 

Autorização para pagamento de condomínio, no valor de 

7.000$00, à Administração do Condomínio da Rua Palmira 

Bastos n.º 23, nos termos da informação n.º 

43/DAF/DF/IN/2001 de 21.05.2001. 

Data de despacho: 24.05.2001 

Autorização para pagamento de condomínio, no valor de 

14.000$00, à Administração do Condomínio da Rua Ilha da 

Madeira n.º 39, nos termos da informação n.º 

43/DAF/DF/IN/2001 de 21.05.2001. 

 

Data de despacho: 24.05.2001 

Autorização para pagamento de condomínio, no valor de 

14.000$00, à Administração do Condomínio da Rua Fernão 

Lopes n.º 14, nos termos da informação n.º 

43/DAF/DF/IN/2001 de 21.05.2001. 

 

Data de despacho: 25.05.2001 

Autorização para pagamento de recibos aos recenseadores 

de Famões, aos recenseadores da Pontinha e aos 

recenseadores de Caneças, do valor de 801.449$00, 

referente aos Censos 2001, nos termos da informação n.º 

031/DAF/FP/2001. 

 

Data de despacho: 25.05.2001 

Autorização para pagamento de renda por transferência 

bancária, no valor de 7.700.000$00, a Manuel Rodrigues 

Pedro, referente a instalações na Rua Frei João Turiano n.º 

18 em Odivelas. 

 

 

 
 

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 17.074/OCP/OC 

Nome: Seber Portuguesa Farmacêutica, S.A. 

Local: Rua Norberto de Oliveira, 5, 

Póvoa de Santo Adrião 

Data de despacho: 25.11.1994 

Decisão: Deferido 
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Processo n.º 36371/OCP/RC/OC 

Nome: José Maroco Gomes 

Local: Rua do Oeste, 

Casal do Rato, Lote 295, 

Pontinha 

Data de despacho: 06.09.2000 

Decisão: Deferido 

 

 

Processo n.º 34.277/OCP/OC 

Nome: Socoponti - Sociedade de Const. da Pontinha, Lda. 

Local: Casal Novo, Lote 17-A, 

Caneças 

Data de despacho: 26.09.2000 

Decisão: Deferido 

 

 

Processo n.º 34.278/OCP/OC 

Nome: Socoponti - Sociedade de Const. da Pontinha, Lda. 

Local: Casal Novo, Lote 16-A, 

Caneças 

Data de despacho: 26.09.2000 

Decisão: Deferido 

 

 

Processo n.º 19.871/OCP/OC 

Nome: Isabel Maria Matos Pato Travanca Figueira 

Local: Rua da Beira, Lote 207, 

Casal do Rato, 

Ramada 

Data de despacho: 11.10.2000 

Decisão: Deferido 

 

 

Processo n.º 32.252/OCP/OC 

Nome: Industrial de Construções J. Gomes, Lda. 

Local: Urbanização da Ribeirada, Lote 27, 

Odivelas 

Data de despacho: 31.10.2000 

Decisão: Deferido 

 

Processo n.º 12.116/OCP 

Nome: Leonel Graça e Barros, Lda. 

Local: Avenida D. Dinis, 114, 

Odivelas 

Data de despacho: 14.02.2001 

Decisão: Deferido 

Processo n.º 35.616/OCP/OC 

Nome: José Ferreira Santos 

Local: Bairro Encosta do Mourigo, Lote 50, 

Famões 

Data de despacho: 14.02.2001 

Decisão: Deferido 

 

 

Processo n.º 294/OP/GI 

Nome: Eduardo Pereira Castelão 

Local: Bairro S. Sebastião, Lote 38, 

Famões 

Data de despacho: 21.03.2001 

Decisão: Deferido 

 

 

Processo n.º 36.118/OCP 

Nome: Abílio Lopes da Silva 

Local: Rua do Alvajar, Vivenda Lopes Silva, 

Ramada 

Data de despacho: 21.03.2001 

Decisão: Deferido 

 

 

Processo n.º 35.990/OCP/OC 

Nome: Joaquim Sampaio Monteiro 

Local: Bairro Moinho do Baeta, Lote 99, 

Caneças 

Data de despacho: 28.03.2001 

Decisão: Deferido 

 

 

Processo n.º 1.727/OP/GI 

Nome: Isabel Maria Matos Pato Travanca Figueira 

Local: Rua da Carochia, Lote 194, 

Ramada 

Data de despacho: 04.04.2001 

Decisão: Deferido 

 

 

Processo n.º 22.031/OCP/OC 

Nome: Maria de Fátima Catarino Boaventura Lopes 

Local: Rua Ilha de Porto Santo, 14, 

Pontinha 

Data de despacho: 05.04.2001 

Decisão: Deferido 
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Processo n.º 222/OP/GI 

Nome: Manuel da Costa Macário Tamborino e Outros 

Local: Bairro Casal da Silveira, Lote 728, 

Famões 

Data de despacho: 06.04.2001 

Decisão: Deferido 

 

Processo n.º 1.323/OP 

Nome: Abel de Lima 

Local: Rua Ilha de Porto Santo, 20, 

Pontinha 

Data de despacho: 04.05.2001 

Decisão: Deferido 

 

Processo n.º 21.097/OCP/RC/OC 

Nome: José João Costa Domingos 

Local: Bairro Encosta do Mourigo, Lote 29, 

Famões 

Data de despacho: 04.05.2001 

Decisão: Deferido 

 

Processo n.º 23.420/OCP/OC 

Nome: Maria Fernanda Rio Ferreira Braga da Costa 

Local: Rua das Arroteias, Lote 2.A-7, 

Caneças 

Data de despacho: 04.05.2001 

Decisão: Deferido 

 

Processo n.º 34.991/OCP/OC 

Nome: Preditotal - Sociedade de Const. e Compra e Venda 

de Propriedes, S.A.  

Local: Rua Marechal Gomes da Costa, 

Casal da Barroca, 

Famões 

Data de despacho: 04.05.2001 

Decisão: Deferido 

 

 

Concessão de Alvará de Licença de Utilização 

 

Processo n.º 868/OCP/OC 

Nome: Guilherme dos Santos 

Local: Praceta Alexandre O’Neill, 5, 

Odivelas 

Data de despacho: 10.04.2001 

Decisão: Deferido 

 

Processo n.º 1.087/OCP/OCI 

Nome: Rui Manuel Plácido Cabral 

Local: Rua Agostinho da Silva, 9, 

Odivelas 

Data de despacho: 20.03.2001 

Decisão: Deferido 

 

Processo n.º 20.251/OCP 

Nome: Maria da Conceição Candeias Rosa 

Local: Rua Guilherme Gomes Fernandes, 19, 

Odivelas 

Data de despacho: 18.05.2001 

Decisão: Deferido 

 

Processo n.º 23.638/OCP 

Nome: Francisco Marques Amaral 

Local: Rua Padre Américo, cave direita, 

Odivelas 

Data de despacho: 04.04.2001 

Decisão: Deferido 

 

Processo n.º 31.481/OCP/OC 

Nome: Fargue-Indústria e Comércio de Imóveis, Lda., Quasi -

Arrematações Judiciais, Lda. e Odiplanus - Urbanização e 

Construção, Lda. 

Local: Rua C, Lote 6, 

Ramada 

Data de despacho: 14.04.2001 

Decisão: Deferido 

 

Processo n.º 32.042/OCP/OC 

Nome: Sociedade de Construção Civil Irmãos Rosa, Lda. 

Local: Urbanização dos Bravios, Lote 1, 

Casal Novo, 

Caneças 

Data de despacho: 14.05.2001 

Decisão: Deferido 

 

Processo n.º 32.129/OCP/OC 

Nome: Construções Jotapenuno, Lda. 

Local: Casal da Carochia, Lote 28, 

Ramada 

Data de despacho: 23.05.2001 

Decisão: Deferido 
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Processo n.º 33.264/OCP/OC 

Nome: José Moreira Beites 

Local: Rua dos Malmequeres, 

Casal do Privilégio, 

Póvoa de Santo Adrião 

Data de despacho: 09.05.2001 

Decisão: Deferido 

 

 

 
 

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: Bernardino Carneiro de Almeida 

Categoria: Motorista de Pesados 

Início de funções: 02.04.2001 

 

 

Nome: Inês Margarida Teixeira Lourenço 

Categoria: Técnico Superior de Direito de 2ª classe 

Início de funções: 02.04.2001 

 

 

Nome: Paula Cristina da Silva Tavares 

Categoria: Técnico Superior de Direito de 2ª classe 

Início de funções: 02.04.2001 

 

 

Nome: Sandra Cristina de Sequeiros Pereira 

Categoria: Técnico Superior de Direito de 2ª classe 

Início de funções: 02.04.2001 

 

 

Nome: João Tiago Nogueira Vidal de Pinho 

Categoria: Técnico Profissional de Ambiente de 2ª classe 

Início de funções: 16.04.2001 

 

 

Foram admitidos em regime de Tarefa: 

 

Nome: Cristina Alves da Cruz Carrondo 

Funções: Levantamento de alguns dados resultantes das 

campanhas de sensibilização, no âmbito do Departamento do 

Ambiente. 

Início de funções: 02.04.2001 

 

Nome: David Luís Pais Dionisio 

Funções: Levantamento e caracterização de equipamentos 

escolares, no âmbito da Divisão de Estudos e Projectos. 

Início de funções: 02.04.2001 

 

 

Nome: Marlene Fernandes da Silva Pereira 

Funções: Concepção de publicações de divulgação e 

promoção turística do Município; concepção de iniciativas de 

divulgação, no âmbito da Divisão de Turismo. 

Início de funções: 03.04.2001 

 

 

Nome: Paula Cristina Baptista Gama 

Funções: Divulgação de oportunidades de negócio e dos 

incentivos comunitários junto do tecido; promoção de 

iniciativas em parceria com entidades públicas e privadas, no 

âmbito da Divisão de Apoio ao Investimento e ao Emprego. 

Início de funções: 03.04.2001 

 

 

Nome: Luís Filipe Nogueira Biscaia 

Funções: Arquivo dos processos de acordo com um critério 

único; criação de uma base de dados que permita a 

localização imediata de qualquer processo, designadamente 

para efeitos de encurtar os prazos de resposta aos pedidos 

de informação por parte dos municípios, no âmbito do 

Departamento de Gestão Urbanística. 

Início de funções: 09.04.2001 

 

 

Nome: Cláudia Maria Sales Ruivo Fernandes 

Funções: Apreciação de projectos de obras particulares; 

apreciação de loteamentos particulares; vistorias técnicas a 

edifícios; elaboração de estudos urbanísticos, no âmbito da 

Divisão de Licenciamento e Obras. 

Início de funções: 10.04.2001 
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Nome: Rita de Sousa Ribeiro Diogo 

Funções: Apreciação de projectos de obras particulares; 

apreciação de loteamentos particulares; vistorias técnicas a 

edifícios; elaboração de estudos urbanísticos, no âmbito da 

Divisão de Recuperação e Legalização das Áreas Urbanas de 

Génese Ilegal. 

Início de funções: 10.04.2001 

 

 

Nome: Alberto Carlos Monteiro Marques 

Funções: Levantamento exaustivo de todas as obras não 

licenciadas de alteração a edificações existentes a registar a 

informação recolhida numa base de dados, organizada por 

freguesias, para que possa ser facilmente utilizada, no âmbito 

do Departamento de Gestão Urbanística. 

Início de funções: 16.04.2001 

 

 

Nome: Alexandre Jales de Araújo Esteves Tomé 

Funções: Levantamento exaustivo de todas as obras não 

licenciadas de alteração a edificações existentes e registar a 

informação recolhida numa base de dados, organizada por 

freguesias, para que possa ser facilmente utilizada, no âmbito 

do Departamento de Gestão Urbanística. 

Início de funções: 16.04.2001 

 

 

Nome: Ângelo André Lourenço da Cruz 

Funções: Levantamento do número de edificações 

concluídas e em construção nas áreas urbanas de génese 

ilegal, bem como quanto aos usos das construções existentes 

nestes aglomerados (habitação, arrendamento, actividades 

económicas), no âmbito do Departamento de Gestão 

Urbanística. 

Início de funções: 16.04.2001 

 

 

Nome: Frederico Penaguião Valles 

Funções: Levantamento exaustivo de todas as obras não 

licenciadas de alteração a edificações existentes a registar a 

informação recolhida numa base de dados, organizada por 

freguesias, para que possa ser facilmente utilizada, no âmbito 

do Departamento de Gestão Urbanística. 

Início de funções: 16.04.2001 

 

 

 

Nome: João Marco Rodrigues Solipa 

Funções: Levantamento exaustivo de todas as obras não 

licenciadas de alteração a edificações existentes a registar a 

informação recolhida numa base de dados, organizada por 

freguesias, para que possa ser facilmente utilizada, no âmbito 

do Departamento de Gestão Urbanística. 

Início de funções: 16.04.2001 

 

Nome: José Miguel Felino Lopes 

Funções: Levantamento do número de edificações 

concluídas e em construção nas áreas urbanas de génese 

ilegal, bem como quanto aos usos das construções existentes 

nestes aglomerados (habitação, arrendamento, actividades 

económicas), no âmbito do Departamento de Gestão 

Urbanística. 

Início de funções: 16.04.2001 

 

Nome: Ricardo Manuel Mendes Pereira 

Funções: Levantamento do número de edificações 

concluídas e em construção nas áreas urbanas de génese 

ilegal, bem como quanto aos usos das construções existentes 

nestes aglomerados (habitação, arrendamento, actividades 

económicas), no âmbito do Departamento de Gestão 

Urbanística. 

Início de funções: 16.04.2001 

 

Nome: Sara Alexandra Costa Joaquim 

Funções: Tratamento da informação recolhida e respectiva 

inserção em base de dados, no âmbito do Departamento de 

Gestão Urbanística. 

Início de funções: 16.04.2001 

 

Nome: Álvaro José Rodrigues da Fonseca 

Funções: Manutenção dos pisos de jogo, bem como das 

áreas envolventes, após a utilização do Pavilhão Desportivo 

da Escola Secundária Pedro Alexandrino, no âmbito da 

Divisão de Desporto. 

Início de funções: 23.04.2001 

 

 

Foram admitidos em regime de Avença: 

 

Nome: Marta Sofia Valente Vieira 

Funções: Pesquisa e análise de informação referente a 

projectos nacionais e comunitários, no âmbito da Divisão de 

Gestão de Projectos Comparticipados. 

Início de funções: 02.04.2001 
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Nome: Ricardo Paulo Mina Curião Fontoura 

Funções: Pesquisa e análise de informação referente a 

projectos nacionais e comunitários, no âmbito da Divisão de 

Gestão de Projectos Comparticipados. 

Início de funções: 02.04.2001 

 

 

Nome: Susana Margarida Marçal Vicente 

Funções: Elaboração de estudos que permitam o 

conhecimento das carências sociais das populações, em 

especial da primeira infância e dos idosos; colaborar e 

desenvolver projectos integrados de acção social de iniciativa 

municipal, especialmente grupos de risco e vulneráveis; 

assegurar a realização dos objectivos e dos programas 

municipais na área da promoção comunitária, pelo 

estabelecimento e execução de programas de promoção 

social integrada por zona com especial incidência nas zonas 

sujeitas a processos sociais mais complexos; promover a 

adequada articulação entre as actividades municipais com as 

Juntas das Freguesia; incentivar e promover a criação de 

estruturas e actividades de apoio aos grupos sociais 

desfavorecidos, no âmbito do Gabinete de Assuntos 

Religiosos, Sociais e Institucionais. 

Início de funções: 02.04.2001 

 

 

 

Foram admitidos em regime de Comissão de Serviço: 

 

Nome: José Carlos de Sousa Pires 

Categoria: Secretário de Gabinete do Vogal Carlos Lourenço 

Início de funções: 09.04.2001 

 

 

 

Foram admitidos em regime de Requisição: 

 

Nome: José Carvalho dos Santos 

Categoria: Adjunto de Gabinete da Vogal Dra. Natália Santos 

Início de funções: 01.01.2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADE SOCIOCULTURAL 
 

 

 

Decisões tomadas pelo Vogal Sr. Carlos Alberto Gomes 

Lourenço ao abrigo do despacho de delegação e 

subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 

 

Informação n.º 155/DSC/DCPC/DAEPC de 10.05.2001 

Data de despacho: 10.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento, do valor de 50.000$00 mais 17% ao Sr. 

José Alberto Sardinha, referente a participação no painel 

Etnomusicologia, no âmbito da acção de formação para 

Ranchos de Folclore do Concelho de Odivelas. 

 

Informação n.º 163/DSC/DCPC/SAEPC de 10.05.2001 

Data de despacho: 11.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento, do valor de 50.000$00 isento de IVA, a 

Micaela Ramos Trindade Soares, referente a participação no 

painel Trajo(s), no âmbito da acção de formação para 

Ranchos de Folclore do Concelho de Odivelas. 

 

Informação n.º 538/DSC/DCPC de 10.05.2001 

Data de despacho: 11.05.2001 

Assunto: Envio de facturas ao Departamento Administrativo 

e Financeiro para pagamento à “Sociedade Distribuidora 

Vitória Filme, Lda., do valor total de 93.308$00 com IVA 

incluído, no âmbito da iniciativa “Filmes & Fitas”. 

 

Informação n.º 182/DSC/DCPC/SAEPC de 10.05.2001 

Data de despacho: 11.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento a Luís Serra Carvalho, do valor de 

50.000$00 mais 17%, referente participação no painel Dança, 

no âmbito da acção de formação para Ranchos de Folclore 

do Concelho de Odivelas. 

 

Informação n.º 171/DSC/DCPC/SAEPC de 08.05.2001 

Data de despacho: 11.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento ao júri da II Maratona Fotográfica de 

Odivelas, do valor de 50.000$00 isento de IVA. 
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Informação n.º 544/DSC/DCPC/01 de 11.05.2001 

Data de despacho: 14.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento ao Conservatório Regional D. Dinis, do valor 

de 124.600$00, referente a bolsas de estudo para alunos das 

Bandas Filarmónicas do Concelho. 

 

Informação n.º 551/DSC/DCPC/01 de 14.05.2001 

Data de despacho: 16.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento ao jornal Público, do valor de 105.827$00 

com IVA incluído, referente a publicidade 25 de Abril. 

 

Informação n.º 548/DSC/DCPC/01 de 14.05.2001 

Data de despacho: 16.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à PSP, do valor de 140.810$00 isento de 

IVA, referente a aquisição de serviços no âmbito das 

comemorações do 25 de Abril. 

 

Informação n.º 184/DSC/DCPC/SAEPC de 14.05.2001 

Data de despacho: 16.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Agir, do valor de 199.000$00 com 

IVA incluído, referente a aquisição de folhetos para o Núcleo 

Museológico Posto Comando MFA. 

 

Informação n.º 532/DCS/DCPC/01 de 14.05.2001 

Data de despacho: 16.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento de reembolso ao técnico Helder Silva, no 

valor de 1.225$00, relativo à aquisição de cassetes audio 

para registo da marcha de Odivelas, no âmbito da iniciativa 

Junho em Festa. 

 

Informação n.º 550/DSC/DCPC/01 de 14.05.2001 

Data de despacho: 17.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento ao jornal Vento Novo, do valor de 58.500$00 

com IVA incluído, referente a publicidade, no âmbito das 

comemorações do 25 de Abril. 

 

Informação n.º 374/DSC/DCPC/01 de 16.05.2001 

Data de despacho: 17.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento ao Cavaleiro Joaquim Bastinhas, do valor de 

800.000$00 isento de IVA, referente à 2ª Grande Corrida de 

Toiros. 

 

Informação n.º 375/DSC/DCPC/01 de 16.05.2001 

Data de despacho: 17.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento a Rui Salvador, do valor de 800.000$00 

isento de IVA, referente à 2ª Grande Corrida de Toiros. 

 

Informação n.º 454/DSC/DCPC/01 de 16.05.2001 

Data de despacho: 17.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento a Sónia Matias, do valor de 650.000$00 

isento de IVA, referente à 2ª Grande Corrida de Toiros. 

 

Informação n.º 554/DSC/DCPC de 15.05.2001 

Data de despacho: 17.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa Espiga Dourada, do 

valor de 58.750$00 com IVA incluído, referente a serviços 

prestados no âmbito da Exposição de Guida Fonseca no 

CAO’S. 

 

Informação n.º 563/DSC/DCPC de 17.05.2001 

Data de despacho: 18.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa Castelo Lopes, do 

valor de 31.454$00 com IVA incluído, referente à inciativa 

“Filmes e Fitas”. 

 

Informação n.º 188/DSCPC/SAEP/01 de 17.05.2001 

Data de despacho: 21.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento do valor de 14.750$00 com IVA incluído, 

referente a revelação de fotografias para o Núcleo 

Museológico da Escola Profissional Agrícola D. Dinis. 

 

Informação n.º 186/DSC/DCPC/SAEPC de 18.05.2001 

Data de despacho: 21.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento ao Sr. Alfredo Cunha, do valor de 

250.000$00 com IVA incluído, referente a aquisição de 

fotografias para o Núcleo Museológico do Posto de Comando 

do MFA. 
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Informação n.º 572/DSC/DCPC/01 de 21.05.2001 

Data de despacho: 21.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento, do valor de 26.325$00 com IVA incluído, 

referente a afinação de piano, no âmbito das comemorações 

do 25 de Abril. 

 

Informação n.º 060/DSC/01 

Data de despacho: 23.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à Calber Gráfica, do valor de 

91.260$00 com IVA incluído, referente a 150 jogos “Código 

do Associativismo”. 

 

Informação n.º 556/DSC/DCPC de 23.05.2001 

Data de despacho: 24.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa Espiga Dourada, do 

valor de 60.000$00 com IVA incluído, referente a serviços 

prestados no âmbito da Exposição de Eduarda Filhó no 

CAO’S. 

 

Informação n.º 585/DSC/DCPC de 23.05.2001 

Data de despacho: 24.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à Lusomundo Audiovisuais, do 

valor de 62.858$00 com IVA incluído, referente à iniciativa 

“Filmes & Fitas”. 

 

Informação n.º 196/DSC/DCPC/SAEPC de 21.05.2001 

Data de despacho: 24.05.2001 

Assunto: Aquisição de serviço de transporte à empresa Mãe 

Frias pelo valor de 114.000$00 com IVA incluído, envio ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para pagamento. 

 

Informação n.º 187/DSCPC/SAEPC de 21.05.2001 

Data de despacho: 24.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para emissão de cheque, no valor de 48.500$00 isento de 

IVA, à ordem de Mahomed Asfaque Tayob referente a acto 

isolado. 

 

Informação n.º 175/DSC/DCPC/SAEPC de 21.05.2001 

Data de despacho: 24.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Lubas - Sociedade Cooperativa 

Operatória de Fundição de Bronzes e Casquinhas, C.R.L., do 

valor de 49.140$00 com IVA incluído, referente a aquisição de 

acrílicos para o Núcleo Museológico do Posto de Comando 

do MFA. 

 

Informação n.º 177/DSC/DCPC/SAEPC de 21.05.2001 

Data de despacho: 24.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Pautram, do valor de 80.145$00 

com IVA incluído, referente a aquisição de ecrã motorizado 

para o Núcleo Museológico do Posto de Comando do MFA. 

 

Informação n.º 194/DSC/DCPC/SAEPC de 21.05.2001 

Data de despacho: 24.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Distrimagem, do valor de 

579.768$00 com IVA incluído, referente a serviços prestados 

no âmbito da II Maratona Fotográfica de Odivelas. 

 

Informação n.º 577/DSC/DCPC/01 

Data de despacho: 25.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à gráfica 

Armazém de Papeis do Sado, Lda., do valor de 

3.814.200$00, referente a agenda cultural. 

 

Informação n.º 597/DSC/DCPC/01 de 24.05.2001 

Data de despacho: 25.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para emissão de cheques no valor de 390.000$00 mais 17% 

de IVA cada, à ordem da empresa Alusiva Espectáculos, 

referentes à iniciativa Junho em Festa. 

 

 

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS 
 

Informação n.º 413/BMDD/01 de 03.05.2001 

Data de despacho: 03.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento, do valor de 207.792$00 mais 17% de IVA, 

ao Sr. José Guilherme dos Santos, referente a aquisição de 

expositores, no âmbito do Festival de Poesia de Língua 

Portuguesa, Feira do Livro. 
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Informação n.º 446/BMDD/01 de 10.05.2001 

Data de despacho: 11.05.2001 

Assunto: Envio de facturas ao Departamento Administrativo 

e Financeiro para pagamento ao Jornal de Letras, do valor de 

244.296$00 com IVA incluído, no âmbito da iniciativa Notas 

Musicais. 

 

Informação n.º 420/DSCPC/BMDD/01 de 04.05.2001 

Data de despacho: 11.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à Litexa Editora – Sociedade 

Editorial, Importação, Exportação e Representações de 

Livros, Lda., do valor de 42.683$00 com IVA incluído, 

referente a aquisições para a Biblioteca Municipal D. Dinis, 

Núcleo da Pontinha. 

 

Informação n.º 443/BMDD/01 de 08.05.2001 

Data de despacho: 11.05.2001 

Assunto: Rectificação de proposta passando a ser 

13.820$00 mais 5% de IVA referente à Biblioteca Municipal D. 

Dinis, Núcleo da Pontinha. Envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento. 

 

Informação n.º 451/DSC/BMDD/01 de 10.05.2001 

Data de despacho: 14.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Tinta Permanente - Empresa de 

Palavras, do valor de 3.000$00 com IVA incluído, referente a 

assinatura mensal. 

 

Informação n.º 454/BMDD/01 de 11.05.2001 

Data de despacho: 14.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à escritora Violeta Figueiredo, do valor de 

70.000$00 isento de IVA, referente a aquisição de serviços, 

no âmbito do programa “Os Escritores nas Escolas”. 

 

Informação n.º 452/DSCPC/BMDD/01 de 10.05.2001 

Data de despacho: 14.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa “Campo das Letras 

Editores, S.A.“, do valor de 58.665$00 com IVA incluído, 

referente a aquisições para a Biblioteca Municipal D. Dinis, 

Núcleo da Pontinha. 

 

 

 

Informação n.º 444/DSC/DCPC/BMDD/01 de 09.05.2001 

Data de despacho: 14.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa “Edições Colibri”, do 

valor de 43.785$00 com IVA incluído, referente a aquisições 

para a Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 

 

Informação n.º 445/DSC/BMDD/01 de 09.05.2001 

Data de despacho: 14.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa “Livraria Ferin”, do 

valor de 7.970$00 com IVA incluído, referente a aquisições 

para a Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 

 

Informação n.º 458/BMDD/01 de 11.05.01 

Data de despacho: 16.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à “Escolar Editora”, do valor de 

3.520$00 com IVA incluído, referente a aquisições para a 

Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 

 

Informação n.º 457/BMDD/01 de 11.05.2001 

Data de despacho: 16.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à “Amtígona Editores, 

Refractários, Lda.”, do valor de 21.208$00 com IVA incluído, 

referente a aquisições para a Biblioteca Municipal D. Dinis, 

Núcleo da Pontinha. 

 

Informação n.º 456/BMDD/01 de 11.05.2001 

Data de despacho: 16.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à “Arial Editores”, do valor de 

2.392$00 com IVA incluído, referente a aquisições para a 

Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 

 

Informação n.º 464/BMDD/01 de 11.05.2001 

Data de despacho: 16.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à “Editora Caravela”, do valor de 

3.324$00 com IVA incluído, referente a aquisições para a 

Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 
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Informação n.º 469/BMDD/01 de 14.05.2001 

Data de despacho: 16.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

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

com IVA incluído, referente a divulgação / publicidade, no 

âmbito da iniciativa Notas Musicais. 

 

Informação n.º 461/BMDD/01 de 11.05.2001 

Data de despacho: 16.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento a “José Antunes Ribeiro/Editor - 

Livreiro”, do valor de 31.017$00 com IVA incluído, referente a 

aquisições para a Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da 

Pontinha. 

 

Informação n.º 460/BMDD/01 de 11.05.2001 

Data de despacho: 16.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à “Editora Caravela”, do valor de 

3.324$00 com IVA incluído, referente a aquisições para a 

Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 

 

Informação n.º 462/BMDD/01 de 11.05.2001 

Data de despacho: 16.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento ao “Instituto Piaget”, do valor de 

97.736$00 com IVA incluído, referente a aquisições para a 

Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 

 

Informação n.º 463/BMDD/01 de 11.05.2001 

Data de despacho: 16.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à “Editoral Inquérito”, do valor de 

33.473$00 com IVA incluído, referente a aquisições para a 

Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 

 

Informação n.º 456/DSC/BMDD/01 de 12.05.2001 

Data de despacho: 17.05.2001 

Assunto: Envio de factura no valor de 248.828$00 com IVA 

incluído e Nota de Crédito no valor de 3.850$00 ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para pagamento à 

Editora Bertrand, referente a aquisições para a Biblioteca 

Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 

 

 

 

 

Informação n.º 481/BMDD/01 de 15.05.2001 

Data de despacho: 21.05.2001 

Assunto: Envio de facturas ao Departamento Administrativo 

e Financeiro para pagamento à empresa “Publicções Alfa, 

S.A.”, do valor total de 370.210$ 00 com IVA incluído, 

referente a aquisições para a  Biblioteca Municipal D. Dinis, 

Núcleo da Pontinha. 

 

Informação n.º 459/BMDD/01 de 11.05.2001 

Data de despacho: 21.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa “Dinalivro, 

Distribuidora Nacional de Livros,Lda.”, do valor total de 

14.678$00 com IVA incluído, referente a aquisições para a 

Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 

 

Informação n.º 497/BMDD/01 de 21.05.2001 

Data de despacho: 22.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento a Víctor Lopes Pires, do valor de 58.500$00 

com IVA incluído, referente a transporte de piano, no âmbito 

da iniciativa Notas Musicais, concerto de dia 19 de Novembro 

de 2001. 

 

Informação n.º 496/BMDD/01 de 22.05.2001 

Data de despacho: 24.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento do valor de 450.000$00 isento de IVA, 

referente a concerto comentado pelo Maestro António Vitorino 

D’Almeida, no âmbito da iniciativa Notas Musicais. 

 

Informação n.º 499/DSC/BMDD/01 de 22.05.2001 

Data de despacho: 24.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para emissão de cheque no valor de 100.000$00 isento de 

IVA em nome do Conservatório de Música D. Dinis, referente 

ao concerto de 19 de Maio de 2001, no âmbito da iniciativa 

Notas Musicais. 

 

Informação n.º 498/BMDD/01 

Data de despacho: 25.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à Contubos 

tubulares, Lda., do valor de 1.638.000$00, referente ao 

festival de poesia de língua portuguesa 
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DESPORTO 
 

Informação n.º 677/DSC/DD/SADD/01, de 10.05.2001 

Data de despacho: 10.05.2001 

Assunto: Concordância com a adjudicação de divulgação da 

III Gala Internacional de Odivelas, atribuição de Título 

Europeu de Full Contact, ao jornal Nova Odivelas, Rodipress, 

pelo valor de 46.800$00 com 17% de IVA incluído. Envio ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para 

cabimentação. 

 

Informação n.º 633/DSC/DD/SADD/01, de 10.05.2001 

Data de despacho: 10.05.2001 

Assunto: Autorização para adjudicação da aquisição de 

painel a Ana Maria Publicidade, pelo valor de 99.450$00 com 

17% de IVA incluído, no âmbito da III Gala Internacional de 

Odivelas. Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação. 

 

Informação n.º 692/DSC/DD/SADD/01, de 11.05.2001 

Data de despacho: 11.05.2001 

Assunto: Autorização para adjudicação da aquisição lanches 

à empresa Espiga Dourada, pelo valor de 200.000$00 com 

17% de IVA incluído, no âmbito da 2ª Festa da Ginástica de 

Odivelas. Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação. 

 

Informação n.º 693/DSC/DD/SADD/01, de 11.05.2001 

Data de despacho: 11.05.2001 

Assunto: Autorização para adjudicação do aluguer de 

plantas à empresa Maria Celeste Rosa Santos Grulha, pelo 

valor de 10.200$00 com 17% de IVA incluído, no âmbito da 2ª 

Festa da Ginástica de Odivelas. Envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para cabimentação. 

 

Informação n.º 692/DSC/DD/SADD/01, de 11.05.2001 

Data de despacho: 11.05.2001 

Assunto: Autorização para adjudicação do serviço de 

assessoria de imprensa e comunicação à empresa Perfect 

Match, pelo valor de 111.150$00 com 17% de IVA incluído, 

no âmbito da 2ª Festa da Ginástica de Odivelas. Envio ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para 

cabimentação. 

 

 

 

 

Informação n.º 684/DSC/DD/SADD/01 de 11.05.2001 

Data de despacho: 11.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Expressão da Côr, Lda., do valor 

de 549.900$00 com IVA incluído, referente à aquisição de 

serviço de projecção vídeo, no âmbito da III Gala 

Internacional de Odivelas. 

 

Informação n.º 613/DSC/DD/SADD/01 de 09.05.2001 

Data de despacho: 11.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Tulipa, do valor de 302.000$00 

com IVA, referente a aquisição de serviço de cattering, no 

âmbito da III Gala Internacional de Odivelas, atribuição de 

título europeu de Full Contact. 

 

Informação n.º 686/DSC/DD/SADD/01 de 11.05.2001 

Data de despacho: 14.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à MC – Agostinho Marques 

Cerqueira, Artes Gráficas, Lda., do valor de 187.200$00 com 

IVA incluído, referente ao II Torneio Inter - Associações Sub 

13. 

 

Informação n.º 688/DSC/DD/SADD/01 de 14.05.2001 

Data de despacho: 14.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento ao David da Buraca, do valor de 

12.900$00 com IVA incluído, referente ao II Torneio Inter – 

Associações Sub 13. 

 

Informação n.º 685/DSC/DD/SADD/01 de 11.05.2001 

Data de despacho: 14.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa Calber Gráfica, do 

valor de 198.900$00 com IVA incluído, referente à iniciativa 

Gala dos Campeões. 

 

Informação n.º 690/DSC/DD/SADD/01 de 14.05.2001 

Data de despacho: 15.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa Traço Fino, Lda., do 

valor de 167.193$00 com IVA incluído, referente ao XXI 

Torneio Internacional de Futebol Infantil, Torneio Rui Águas. 
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Informação n.º 710/DSC/DD/SADD/01, de 16.05.2001 

Data de despacho: 16.05.2001 

Assunto: Autorização para adjudicação de publicidade no 4º 

Anuário de Ciclismo, à revista Duas Rodas, pelo valor de 

117.000$00 com 17% de IVA incluído. Envio ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para 

cabimentação. 

 

Informação n.º 697/DSC/DD/01 de 14.05.2001 

Data de despacho: 16.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à Lavandaria Monoprezzo, do 

valor de 35.900$00 com IVA incluído, referente a serviços 

para a Quinta das Águas Férreas. 

 

Informação n.º 713/DSC/DD/SADD/01, de 17.05.2001 

Data de despacho: 17.05.2001 

Assunto: Autorização para aquisição de serviços locução a 

Vitor Manuel Almeida Martins, pelo valor de 18.750$00, no 

âmbito do 2º Troféu das Colectividades, 8ª Rampa da 

Quintinha. Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para cabimentação. 

 

Informação n.º 712/DSC/DD/SADD/01, de 17.05.2001 

Data de despacho: 17.05.2001 

Assunto: Autorização para aquisição de serviços locução a 

Vitor Manuel Almeida Martins, pelo valor de 18.750$00, no 

âmbito do 2º Troféu das Colectividades, Km Odivelas. Envio 

ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

cabimentação. 

 

Informação n.º 712/DSC/DD/SADD/01, de 17.05.2001 

Data de despacho: 17.05.2001 

Assunto: Autorização para aquisição de serviços locução a 

Vitor Manuel Almeida Martins, pelo valor de 18.750$00, no 

âmbito do 2º Troféu das Colectividades, 3ª Légua Santo 

António. Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação. 

 

Informação n.º 705/DSC/DD/SADD/01 de 16.05.2001 

Data de despacho: 17.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Tulipa, do valor de 78.000$00 

com IVA incluído, referente a aquisição de serviço de 

cattering, no âmbito do II Open Concelho de Odivelas. 

 

 

Informação n.º 732/DSC/DD/01 de 22.05.2001 

Data de despacho: 23.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento ao restaurante Central de Odivelas, do valor 

de 13.990$00 com IVA incluído, referente a refeições, no 

âmbito dos Jogos da Juventude. 

 

 

Informação n.º 734/DSC/DD/01 de 22.05.2001 

Data de despacho: 23.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Odimaque, do valor de 

134.024$00 com IVA incluído, referente a arranjo de estufa 

para a Quinta das Águas Férreas. 

 

 

Informação n.º 733/DSC/DD/SADD/01 de 22.05.2001 

Data de despacho: 23.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento ao jornal Vento Novo, do valor de 

234.000$00 com IVA incluído, referente ao I Torneio 

Internacional de Futebol Sub 23. 

 

 

Informação n.º 737/DSC&DD/SADD/01 de 23.05.2001 

Data de despacho: 23.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Tulipa - Actividades Hoteleiras, 

do valor de 26.000$00 com IVA incluído, referente a aquisição 

de serviço de cattering, no âmbito do II Torneio Internacional 

de Futebol Sub 23. 

 

 

Informação n.º 731/DSC/DD/01, de 24.05.2001 

Data de despacho: 24.05.2001 

Assunto: Autorização para aquisição de serviços, no valor de 

120.000$00, à Associação de Ténis de Mesa de Lisboa, no 

âmbito do PRODEM - Protocolo de Cooperação entre o 

Município de Odivelas e a Associação de Ténis de Mesa de 

Lisboa - Apoio a Formação e Centros de Treino. Envio ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para 

cabimentação. 
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EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
 

Informação n.º 679/DSC/DEJ/SJ/01 

Data de despacho: 21.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à Movequipa, do 

valor de 1.698.943$00, referente ao equipamento da Loja 

Jovem da Pontinha. 

 

Informação n.º 661/DSC/DEJ/SJ de 09.05.2001 

Data de despacho: 11.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa Castro e Dália, Lda., 

do valor de 10.670$00 com IVA incluído, referente a 

periódicos para Loja Jovem. 

 

Informação n.º 652/DSC/SJ/LJ/01 de 09.05.2001 

Data de despacho: 11.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento de reembolso no valor de 3.907$00 com IVA 

incluído à técnica Helena Francisco. 

 

Informação n.º 659/DSC/DEJ/SJ de 09.05.2001 

Data de despacho: 11.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Fragoso, Nabo e Rocha, Lda., do 

valor de 61.600$00 com IVA incluído, referente a serviço de 

bar, no âmbito da iniciativa OdivelJovem 2001, Espectáculo 

de Sevilhanas. 

 

Informação n.º 676/DSC/DEJ/SJ/01 de 14.05.2001 

Data de despacho: 14.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento ao Centro Hípico “Miroásis Centro Hípico da 

Moita”, do valor de 90.000$00 isento de IVA, referente a 

actividade de equitação. 

 

Informação n.º 671/DSC/DEJ/SAEP/01 de 11.05.2001 

Data de despacho: 15.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Cidades & Municípios Editora, 

Lda., do valor de 200.000$00 mais 5% de IVA, referente à 

aquisição de exemplares do Jornalinho. 

 

 

 

 

Informação n.º 664/DSC/DEJ/SJ de 14.05.2001 

Data de despacho: 16.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa Nuno Miguel Paulino 

Jesus Costa, do valor de 807.300$00 com IVA incluído, 

referente a mostras de Artes de Rua, no âmbito da iniciativa 

OdivelJovem 2001. 

 

Informação n.º 685/DSC/DEJ/SAEP/01 de 16.05.2001 

Data de despacho: 16.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à Carris, do valor de 10.080$00 

com IVA incluído, referente aos transportes escolares. 

 

Informação n.º 696/DSC/DEJ/SAEP/01 de 18.05.2001 

Data de despacho: 18.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento por transferência à Junta da Freguesia de 

Caneças, do valor de 8.250$00 com IVA incluído, referente a 

transportes escolares. 

 

Informação n.º 697/DSC/DEJ/SAEP/01 de 18.05.2001 

Data de despacho: 18.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento por transferência à Junta da Freguesia de 

Odivelas, do valor de 8.145$00 com IVA incluído, referente a 

transportes escolares. 

 

Informação n.º 712/DSC/DEJ/SJ/01 de 24.05.2001 

Data de despacho: 24.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento a Luís Miguel Santos Cardoso, do valor de 

990.000$00 isento de IVA, referente a aquisição de serviço de 

som e luzes, no âmbito do 2º Concerto de Música Moderna 

do Município de Odivelas. 

 

Informação n.º 705/DSC/DEJ/SAEP/01 de 22.05.2001 

Data de despacho: 25.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa Gestibrinde, do valor 

de 122.500$00 com IVA incluído, referente a publicidade. 
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Informação n.º 713/DEJ/SJ de 24.05.2001 

Data de despacho: 25.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa No Limite, do valor de 

140.037$00 com IVA incluído, referente a Fins de Semana 

Aventura. 

 

 

Informação n.º 701/DSC/DEJ/SJ de 24.05.2001 

Data de despacho: 25.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento de reembolso à técnica da DEJ/SJ, Sandra 

Antunes, no valor de 6.752$00 mais 17% de IVA, referente a 

aquisição de microfone, no âmbito da iniciativa OdivelJovem 

2001. 

 

 

Informação n.º 709/DSC/DEJ/SJ/01 de 22.05.2001 

Data de despacho: 25.05.2001 

Assunto: Adiantamento da verba de 150.000$00 para a 

iniciativa Ocupação de Tempos Livres 2001, envio ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para pagamento. 

 

 

Informação n.º 714/DSC/DEJ/SJ de 24.05.2001 

Data de despacho: 25.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento de reembolso de 15.000$00 com IVA 

incluído, referente a aquisição de espelho, no âmbito da 

actividade “Outros Mundos Novas Culturas”. 

 

 

Informação n.º 717/DSC/DEJ/SJ/01 de 24.05.2001 

Data de despacho: 25.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à Escola EB 1 Nº1 da Urmeira, do valor de 

13.045$00, referente a ligação telefónica à Internet, no âmbito 

da iniciativa Click - sempre@clicar. 

 

 

Informação n.º 718/DSC/DEJ/SJ/01 de 24.05.2001 

Data de despacho: 25.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à Escola EB 1 Nº2 de Odivelas, do valor de 

13.045$00, referente a ligação telefónica à Internet, no âmbito 

da iniciativa Click - sempre@clicar. 

 

 

TRANSPORTES E OFICINAS 
 

 

 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Carlos Alberto Gomes 

Lourenço ao abrigo do despacho de delegação e 

subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 

 

Informação n.º 88/DTO/2001 

Data de despacho: 23.04.2001 (com a data de saída 

07.05.2001) 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação prévia da aquisição de combustível, à 

empresa Hotelcar, pelo valor de 1.000.000$00. 

 

Informação n.º 012/DTO/DTO/SO/2001 

Data de despacho: 03.05.2001 

Assunto: Solicitar o pagamento de factura, no valor de 

452.790$00, à empresa Blau peças - Dist. e Import. de 

Material Auto e Representações, S.A., referente a kits mãos 

livres. 

 

Informação n.º 53/DTO/2001 

Data de despacho: 04.05.2001 

Assunto: Solicitar o pagamento da factura n.º 218, no valor 

de 189.678$00, à empresa Hotelcar, referente à aquisição de 

combustível. 

 

Informação n.º 154/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 04.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento de facturas, no valor de 590.500$00, à 

empresa Turistejo, referente ao aluguer de autocarros. 

 

Informação n.º 172/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 07.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa 3N - Sociedade de Construções, 

Lda., do valor de 902.947$00, referente a auto de medição 

dos trabalhos de remodelação para o núcleo de leitura e loja 

jovem da Pontinha. 

 

Informação n.º 53/DTO/2001 

Data de despacho: 08.05.2001 

Assunto: Solicitar o pagamento da factura n.º 0221, no valor 

de 205.114$00, à empresa Hotelcar, referente a aquisição de 

combustível. 
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Informação n.º 125/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 08.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento de factura, no valor de 

319.410$00, à empresa Auto Industrial, referente a renovação 

de aluguer de viatura. 

 

Informação n.º 167/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 08.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento da factura n.º 20548/RC, no valor de 

319.410$00, à empresa Auto Industrial, referente ao aluguer 

da viatura. 

 

Informação n.º 184/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 08.05.2001 

Assunto: Envio de facturas ao Departamento Administrativo 

e Financeiro para pagamento, do valor de 332.484$00, à 

empresa Auto Industrial, referente a renovação do aluguer de 

automóveis. 

 

Informação n.º 185/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 08.05.2001 

Assunto: Envio de facturas ao Departamento Administrativo 

e Financeiro para pagamento, do valor de 554.140$00, à 

empresa Auto Industrial, referente a renovação do aluguer de 

automóveis. 

 

Informação n.º 029/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 10.05.2001 

Assunto: Solicitar o pagamento de factura, no valor de 

1.897.500$00, à empresa Lilaz - Viagens e Turismo, Lda., 

referente a cedência de transportes para o projecto PAMA - 

2ª fase. 

 

Informação n.º 314/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 10.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação prévia da despesa de 256.500$00, 

referente a aluguer de autocarros à empresa Lilaz - Viagens e 

Turismo. 

 

Informação n.º 193/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 10.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação prévia do valor de 555.750$00, para 

fornecimento e montagem de equipamento industrial nas 

cozinhas de várias escolas do 1º ciclo do ensino básico, pela 

empresa ODMAQUE - A.E.H., Artigos e Equipamentos para 

Hotelaria, Supermercados e Escritórios, Lda.. 

 

Informação n.º 194/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 10.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação do valor de 322.160$00, referente a 

proposta para “fornecimento e montagem de 3 painéis em faia 

para o núcleo museológico do posto de comando do MFA, no 

regimento de engenharia n.º 1 da Pontinha”, pela empresa 

GTO - Gabinete Técnico de Obras. 

 

Informação n.º 330/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 14.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação prévia da despesa de 252.500$00, 

referente a aluguer de autocarros à empresa Turistejo. 

 

Informação n.º 198/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 14.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação prévia do valor de 336.960$00, referente 

a proposta de prestação de serviço para distribuição, 

montagem e recolha de equipamento, no domingo dia 6 de 

Maio de 2001, pela empresa Transportadora Central da 

Pontinha, Lda. 

 

Informação n.º 200/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 14.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação prévia do valor de 458.523$00, referente 

a proposta para “fornecimento de material (madeiras) para o 

DTO / DMIM”, pela empresa Lemos Pinto, Lda.. 

 

Informação n.º 22/DTO/2001 

Data de despacho: 15.05.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 830 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa Auto 

Abastecedora da Paiã, do valor de 145.218$00, referente a 

aquisição de combustível. 

 

Informação n.º 199/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 15.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação prévia do valor de 404.235$00, referente 
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a proposta para fornecimento de material (madeiras) para o 

DTO / DMIM, pela empresa Lemos Pinto, Lda.. 

 

Informação n.º 201/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 15.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação prévia do valor de 526.851$00, referente 

a proposta para “fornecimento de material (madeiras) para o 

DTO / DMIM”, pela empresa Lemos Pinto, Lda.. 

 

Informação n.º 117/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 16.05.2001 

Assunto: Envio de facturas ao Departamento Administrativo 

e Financeiro para pagamento à empresa Auto Industrial, do 

valor de 554.141$00, referente a renovação do aluguer de 

automóveis. 

 

Informação n.º 23/DTO/2001 

Data de despacho: 18.05.2001 

Assunto: Envio de facturas ao Departamento Administrativo 

e Financeiro para pagamento, à empresa Oásis, do valor de 

342.638$00, referente a aquisição de combustível. 

 

Informação n.º 205/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 18.05.2001 

Assunto: Envio da factura n.º A 6464 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento, do valor de 

541.125$00, à empresa ISOLPOL - Sociedade de 

Impermeabilizações e Construção Civil, Lda., referente a 

fornecimento e montagem de isolamento térmico no núcleo 

museológico do posto do comando do MFA, no Regimento de 

Engenharia n.º1 da Pontinha. 

 

Informação n.º 361/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 20.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação prévia do valor de 332.485$00, referente 

a renovação do aluguer de automóveis à empresa Auto 

Industrial. 

 

Informação n.º 212/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 21.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento do valor de 50.456$00, à 

empresa ISOLPOL - Sociedade de Impermeabilizações e 

construção civil, Lda., referente a proposta para “fornecimento 

e montagem de isolamento térmico do núcleo museológico do 

posto de comando do MFA, no regimento de engenharia da 

Pontinha “trabalhos a mais”. 

 

Informação n.º 218/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 21.05.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 1186 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento, do valor de 

934.479$00, à empresa GTO - Gabinete Técnico de Obras, 

Lda., referente a fornecimento e montagem de divisória e 

tecto falso para o núcleo museológico do posto de comando 

do MFA, no regimento de engenharia n.º1 da Pontinha. 

 

Informação n.º 362/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 22.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação prévia do valor de 332.484$00, referente 

a renovação do aluguer de automóveis à empresa Auto 

Industrial. 

 

Informação n.º 363/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 23.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação prévia do valor de 473.625$00, referente 

a renovação do aluguer de automóveis à empresa Auto 

Industrial. 

 

Informação n.º 227/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 23.05.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 1188 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento, do valor de 

443.430$00, à empresa GTO - Gabinete técnico de Obras, 

Lda., referente a fornecimento e montagem de porta de fole 

da sala de formação nas instalações do DTO, na Arroja. 

 

Informação n.º 224/DTO/DMIM/01 

Data de despacho: 24.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à Climatorres, do 

valor de 5.824.012$00, referente ao fornecimento e 

montagem de ar condicionado e ventilação nas instalações do 

núcleo de leitura da Pontinha. 

 

Informação n.º 24/DTO/2001 

Data de despacho: 25.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento, à empresa Ti Saloia, do valor de 

6.354$00, referente a aquisição de combustível. 
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Informação n.º 53/DTO/2001 

Data de despacho: 25.05.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa Hotelcar, do valor de 

196.181$00, referente a aquisição de combustível. 

 

Informação n.º 237/DTO DMIM/2001 

Data de despacho: 25.05.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 9 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento, do valor de 

404.235$00, à empresa Lemos & Pinto, Lda., referente a 

fornecimento de material (madeiras) para o DTO / DMIM. 

 

Informação n.º 238/DTO DMIM/2001 

Data de despacho: 25.05.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 12 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento, do valor de 

458.523$00, à empresa Lemos & Pinto, Lda., referente a 

fornecimento de material (madeiras) para o DTO / DMIM. 

 

 

 

 
 

TURISMO 
 

 

 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 

Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 

subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 

 

Informação n.º 37/DT/AB 

Data de despacho: 27.04.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento da factura n.º 000257, no valor de 

87.750$00 com taxa de IVA incluído, às Edições Vento Novo, 

Lda., no âmbito da iniciativa do I Encontro de Doçaria 

Conventual. 

 

Informação n.º 38/DT/MP 

Data de despacho: 03.05.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento da factura n.º 29/1, no valor de 

522.522$00, com taxa de IVA incluído, à empresa Reprolito 

no âmbito da iniciativa Viagens na Minha Terra. 

 

 

Informação n.º 39/DT/MP 

Data de despacho: 03.05.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento da factura n.º 32/1, no valor de 

815.958$00, com taxa de IVA incluído, à empresa Reprolito, 

no âmbito da iniciativa Viagens na Minha Terra. 

 

Informação n.º 80/DT/SMC 

Data de despacho: 07.05.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para cabimentação e pagamento da factura n.º 

0860, no valor de 8.190$00, com taxa de IVA incluído, à firma 

Reinaldo Fernandes Higino - Bindes Publicitários, 

Restaurante, no âmbito da iniciativa das Viagens na minha 

Terra. 

 

Informação n.º 90/DT/SC 

Data de despacho: 09.05.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento da factura à Atlantis - Cristais de 

Alcobaça, no valor de 69.745$00 com taxa de IVA incluído, no 

âmbito do Concurso Gastronómico Odivelas. 

 

Informação n.º 28/DT/AB 

Data do despacho: 10.05.20001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento de factura n.º 26/1, no valor de 

108.225$00 com IVA incluído, à empresa Reprolito, no âmbito 

da iniciativa do I Encontro de Doçaria Conventual. 

 

Informação n.º 30/DT/AB 

Data de despacho: 10.05.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento da factura n.º 10380/2000, no 

valor de129.870$00 com IVA incluído, à empresa Impreopa, 

no âmbito da iniciativa do I Encontro de Doçaria Conventual. 

 

Informação n.º 31/DT/AB 

Data de despacho: 10.05.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro pagamento da factura n.º 4349, no valor de 

70.200$00 com IVA incluído, à empresa Rodipress, Edição e 

Prestação de Serviços Unipessoal, Lda., no âmbito da 

iniciativa do I Encontro de Doçaria Conventual. 
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Informação n.º 32/DT/AB 

Data de despacho: 10.05.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento das facturas n.º 25/1 e 25/2, no 

valor de 868.140$00 com IVA incluído, à empresa Reprolito, 

no âmbito da iniciativa do I Encontro de Doçaria Conventual. 

 

Informação n.º 33/DT/AB 

Data de despacho: 10.05.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento da factura n.º 10012913, no valor 

de 240.084$00 com IVA incluído, à empresa PreesLivre-

Imprensa Livre S.A., no âmbito da iniciativa do I Encontro de 

Doçaria Conventual. 

 

Informação n.º 34/DT/AB 

Data de despacho: 10.05.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento da factura n.º10029823.1, no 

valor de 145.314$00 com taxa de IVA incluído, ao Jornal 

Diário de Notícias, no âmbito da iniciativa do I Encontro de 

Doçaria Conventual. 

 

Informação n.º 102/DT/SC 

Data de despacho: 11.05.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento da Factura da Impala Editores, 

S:A.,no valor de 245.700$00 com taxa de IVA incluído, no 

âmbito da iniciativa do 2º Concurso Gastronómico do 

Concelho de Odivelas. 

 

Informação n.º 103/DT/SC 

Data de despacho: 11.05.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento da factura da Impreopa - 

Sociedade Jornalística e Editorial, S.A., no valor de 

76.050$00 ,no âmbito do 2º Concurso Gastronómico do 

Concelho de Odivelas. 

 

Informação n.º 104/DT/SC 

Data de despacho: 11.05.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento de factura da Publiotel, Lda. no 

valor de 117.000$00 com taxa de IVA incluído, no âmbito do 

2º Concurso Gastronómico do Concelho de Odivelas. 

 

 

Informação n.º 43/DT/MP 

Data de despacho: 11.05.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento da factura n.º 2001036, no valor 

de 672.750$00 com taxa de IVA incluído, no âmbito do 2º 

Concurso Gastronómico do Concelho do Odivelas. 

 

 

Informação n.º 44/DT/MP 

Data de despacho: 11.05.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento da factura 01.000139, no valor de 

1.053.000$00 com taxa de IVA incluído, no âmbito das  

iniciativas da Divisão de Turismo. 

 

 

Informação n.º 89/DT/SMC 

Data de despacho: 14.05.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para cabimentação e pagamento das facturas n.º 

0789 e n.º 0790, no valor total de 23.920$00$00 com taxa de 

IVA incluído, à Pastelaria Faruque no âmbito da iniciativa das 

Viagens na Minha Terra. 

 

 

Informação n.º 90/DT/SMC 

Data de despacho: 14.05.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento da factura n.º 016 no valor de 

17.00$00, com taxa de IVA incluído, ao guia interprete João 

Paulo Henriques, no âmbito da iniciativa das Viagens na 

Minha Terra. 

 

 

Informação n.º 95/DT/SMC 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento da factura n.º 014 no valor de 

17.00$00 com taxa de IVA incluído, ao guia interprete João 

Paulo Henriques, no âmbito da iniciativa das Viagens na 

Minha Terra. 
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

 

 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 

Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 

subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 

 

Informação n.º 057/DAE/CB/DL  

Data de despacho: 10.05.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento de factura, no valor de 40.360$00 com IVA 

incluído, à Papelaria Henriquina, referente à aquisição de 

jornais e revistas. 

 

 

 
 

APOIO AO INVESTIMENTO 
E AO EMPREGO 

 

 

 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 

Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 

subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 

 

Informação n.º 437/DAIE/PG de 02.05.2001 

Data de despacho: 03.05.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento da factura n.º 002407 de 

26.03.2001, à empresa “J.A. Santos”, no valor de 60.000$00 - 

299.28 Euros com IVA incluído à taxa de 17%, referente à 

iniciativa 2º Concurso de Montras do Município de Odivelas. 

 

Informação n.º 440/DAIE/SC de 04.05.2001 

Data de despacho: 11.05.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento da factura n.º 0118 de 

30.04.2001, à empresa “J.A. Santos”, no valor de 409.500$00 

- 2042.58 Euros com IVA incluído à taxa de 17%, referente à 

iniciativa 2º Concurso de Montras do Município de Odivelas. 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO DE PROJECTOS 
COMPARTICIPADOS 

 

 

 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 

Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 

subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 

 

 

Informação n.º 097/DGPC/CC de 27.04.2001 

Data de despacho: 27.04.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

cabimentação: do valor de 475.000$00 (quatrocentos e 

setenta e cinco mil escudos) mais IVA à taxa legal ao jornal 

Vento Novo, referente à divulgação da inauguração do 

Espaço Europa; do valor de 450.000$00 (quatrocentos e 

cinquenta mil escudos) mais IVA à taxa legal ao jornal Nova 

Odivelas, referente à divulgação da inauguração do Espaço 

Europa; do valor de 160.000$00 (cento e sessenta mil 

escudos) à revista Figura. 

 

Informação n.º 098/DGPC/CC de 27.04.2001 

Data de despacho: 04.05.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

cabimentação do valor de 135.000$00 (cento e trinta e cinco 

mil escudos) mais IVA à taxa legal à empresa Filinto - Cento 

de Cópias, referente à aquisição de serviço de envelopagem 

em manga plástica de três números da Newsletter da DGPC 

“Projectos.Com”. 

 

Informação n.º 98/DGPC/SP de 30.04.2001 

Data de despacho: 04.05.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

cabimentação do valor de 160.000$00 (cento e sessenta mil 

escudos) mais IVA à taxa legal à empresa Vidal e 

Associados, Lda., referente à aquisição de serviço de 

elaboração de mapa. 

 

Informação n.º 099/DGPC/CC de 03.05.2001 

Data de despacho: 08.05.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 000155 de 21 de Fevereiro de 2001 

da empresa Edições Vento Novo, no valor de 87.750$00 

(oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta escudos) com IVA 

incluído, referente à inserção de publicidade no jornal Vento 
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Novo, relativo ao Seminário “A Importância das Parcerias no 

Desenvolvimento Local e Regional”. 

 

Informação n.º 100/DGPC/CC de 03.05.2001 

Data de despacho: 08.05.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 189 de 24 de Abril de 2001 da 

empresa Filinto - Centro de Cópias, no valor de 73.710$00 

(setenta e três mil, setecentos e dez escudos) com IVA 

incluído, referente à aquisição de serviço de envelopagem em 

manga de plástico para Newsletter da Divisão de Gestão de 

Projectos Comparticipados, “Projectos.Com”. 

 

Informação n.º 103/DGPC/CC de 09.05.2001 

Data de despacho: 11.05.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 000269 de 12 de Abril de 2001 da 

empresa Edições Vento Novo, Lda., no valor de 87.750$00 

(oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta escudos) com IVA 

incluído, referente à inserção de publicidade no jornal Vento 

Novo. 

 

Informação n.º 104/DGPC/CC de 09.05.2001 

Data de despacho: 11.05.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

cabimentação do valor de 98.782$00 (noventa e oito mil, 

setecentos e oitenta e dois escudos) mais IVA à taxa legal à 

empresa Vidraria Mil e Um, Lda., referente à aquisição de 

seis quadros para as instalações do Espaço Europa. 

 

Informação n.º 108/DGPC/CC de 11.05.2001 

Data de despacho: 17.05.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da venda a dinheiro n.º 5114 de 30 de Abril de 

2001 da papelaria Henriquina, no valor de 17.940$00 

(dezassete mil, novecentos e quarenta escudos) com IVA 

incluído, referente à aquisição de jornais para a Divisão de 

Gestão de Projectos Comparticipados durante o mês de Abril. 

 

Informação n.º 109/DGPC/CC de 14.05.2001 

Data de despacho: 17.05.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 55 de 24 de Abril de 2001 da 

empresa X-Press - Comunicação e Design, Lda., no valor de 

4.738.281$00 (quatro milhões, setecentos e trinta e oito mil, 

duzentos e oitenta e um escudos) com IVA incluído, referente 

à aquisição de serviço de execução e fornecimento de diverso 

material de divulgação da Divisão de Gestão de Projectos 

Comparticipados. 

 

Informação n.º 110/DGPC/CC de 14.05.2001 

Data de despacho: 17.05.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 65 de 03 de Maio de 2001 da 

empresa X-Press - Comunicação e Design, no valor de 

2.313.822$00 (dois milhões, trezentos e treze mil, oitocentos 

e vinte e dois escudos), com IVA incluído, referente à 

aquisição de serviço de execução e fornecimento de diverso 

material para o seminário “A Importância das Parcerias no 

Desenvolvimento Local e Regional” realizado pela Divisão de 

Gestão de Projectos Comparticipados. 

 

Informação nº 112/DGPC/CC de 16.05.2001 

Data de despacho: 17.05.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

cabimentação do valor de 3.500.000$00 (três milhões, 

quinhentos mil escudos) mais IVA à taxa legal à empresa X-

Press - Comunicação e Design, Lda., referente à aquisição de 

serviço de execução e fornecimento de Glossário Europeu. 

 

Informação nº 114/DGPC/CC de 16.05.2001 

Data de despacho: 17.05.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

cabimentação do valor de 4.307.256$00 (quatro milhões, 

trezentos e sete mil, duzentos e cinquenta e seis escudos), 

mais IVA à taxa legal à empresa X-Press – Comunicação e 

Design, Lda., referente à aquisição de serviço de execução e 

fornecimento de material decorativo para as instalações do 

Espaço Europa. 

 

Informação n.º 105/DGPC/CC de 17.05.2001 

Data de despacho: 18.05.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 74 de 10 de Maio de 2001 da 

empresa X-Press - Comunicação e Design, no valor de 

1.219.830$00 (um milhão, duzentos e dezanove mil, 

oitocentos e trinta escudos) com IVA incluído, referente à 

aquisição de serviço de fornecimento do n.º 2 da Newsletter 

da DGPC, “Projectos.Com”. 
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OBRAS MUNICIPAIS 
 

 

 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Francisco Joaquim 

Lourenço Pereira, ao abrigo do despacho de delegação e 

subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 

 

Data de despacho: 10.05.2001 

Concordar com a adjudicação da produção de folha 

informativa referente aos “Parques Infantis de Olival Basto”, 

pelo valor de 222.300$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 07/FM/01 de 10.05.2001. 

 

Processo n.º 203/PO-DOM 

Data de despacho: 17.05.2001 

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

referente à “Reparação de Anomalias Existentes na EB1 n.º 1 

da Pontinha”, pelo valor de 5.157.597$00 com IVA incluído, 

nos termos da informação n.º 294/DEC/SAFO/VA de 

27.04.2001. 

 

Processo n.º 441/FA-DOM 

Data de despacho: 17.05.2001 

Homologação do auto de consignação, referente à 

empreitada de “Intervenção na EB1 Nº2 de Famões - Casal 

da Silveira”, nos termos da informação n.º 159/DEC/SAFO/VA 

de 14.03.2001. 

 

Processo n.º 490/MO-DOM 

Data de despacho: 17.05.2001 

Concordar com a adjudicação dos trabalhos de “Conservação 

e Assistência Técnica permanente de Sinalização Luminosa 

Automática de Tráfego (SLAT) no Município de Odivelas”, 

pelo valor de 10.114.761$00 sem IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 285/DVEU/EC de 19.04.2001. 

 

Processo n.º 308/OD-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com o pagamento da segunda prestação referente 

à fase de entrega do “Projecto de Reformulação dos espaços 

Exteriores da Praceta Tenente Coronel Salgueiro Maia”, pelo 

valor de 486.135$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 89/DEP/SEP/JN/01 de 02.04.2001. 

 

 

 

Processo n.º 412/PO-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Homologação do auto de vistoria referente à empreitada de 

“Vedação do Campo de Grandes Jogos no Casal do Rato”, na 

Pontinha, nos termos da informação n.º 253/DEC/SAFO/VA 

de 18.04.2001. 

 

Processo n.º 350/OD-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com o pagamento da segunda prestação referente 

à elaboração do “Projecto de Requalificação da Praceta 

Alegria dos Pequeninos, pelo valor de 314.438$00 com IVA 

incluído, nos termos da informação n.º 66/DEP/SEP/JN/01 de 

12.03.2001. 

 

Processo n.º 258/OD-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com o pagamento da primeira prestação referente 

à aprovação da fase de estudo prévio do “Projecto de 

Reformulação dos Espaços Urbanos da Zona Parque Maria 

Lamas”, pelo valor de 542.880$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 90/DEP/SEP/JN/01 de 02.04.2001. 

 

Processo n.º 257/OD-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com o pagamento da primeira prestação referente 

à aprovação da fase de estudo prévio do “Projecto de 

Reformulação dos Espaços Urbanos do Bairro Olaio”, pelo 

valor de 529.870$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 88/DEP/SEP/JN/01 de 02.04.2001. 

 

Processo n.º 169/MO-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Homologação do auto de vistoria referente à empreitada das 

“Novas Instalações do Gabinete de Fiscalização e Polícia 

Municipal”, nos termos da informação n.º 362/DEC/SAFO/VA 

de 16.05.2001. 

 

Processo n.º 224/PV-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Homologação do auto de vistoria referente à empreitada de 

“Alteração/Ampliação da EB1 n.º 5 da Póvoa de Santo Adrião, 

nos termos da informação n.º 349/DEC/SAFO/VA de 

15.05.2001. 
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Processo n.º 224/PV-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com o pagamento do auto n.º 2 de trabalhos a 

mais, referentes à empreitada de “Alteração/Ampliação da 

EB1 n.º 5 da Póvoa de Santo Adrião”, pelo valor de 

2.191.615$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

348/DEC/SAFO/VA de 15.05.2001. 

 

Processo n.º 224/PV-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com o pagamento do auto n.º 1 relativo a erros e 

omissões, referente à empreitada de “Alteração/Ampliação da 

EB1 n.º 5 da Póvoa de Santo Adrião”, pelo valor de 

2.307.969$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

347/DEC/SAFO/VA de 15.05.2001. 

 

Processo n.º 513/PV-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com a adjudicação dos trabalhos de “Arranjo da 

Estrada na Quinta do Barruncho”, na Póvoa de Santo Adrião, 

pelo valor de 4.302.700$00 sem IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 268/DVEU/EC de 09.04.2001. 

 

Processo n.º 579/FA-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com a consulta a empresas para “Pavimentação 

da Ligação – Avª das Acácias a Famões”, pelo valor base de 

7.501.356$00, nos termos da informação n.º 310/DVEU/PB 

de 03.05.2001. 

 

Processo n.º 433/OD-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com a consulta a empresa para “Fornecimento e 

Montagem de Sistema de Detecção de Intrusão para a Escola 

de Trânsito da Codivel”, nos termos da informação n.º 

278/DEC/AD de 26.04.2001. 

 

Processo n.º 439/MO-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com o pagamento do auto de trabalhos contratuais 

n.º 1 referente à empreitada das “Instalações da Divisão de 

Qualificação Ambiental”, pelo valor de 799.164$00 com IVA 

incluído, nos termos da informação n.º 260/DEC/SAFO/VA de 

18.04.2001. 

 

 

 

Processo n.º 567/OD-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com o pagamento referente aos trabalhos de 

“Colocação de Lâmpadas para o Polidesportivo Jardim do 

Sol”, na Arroja, pelo valor de 414.180$00 com IVA incluído, 

nos termos da informação n.º 281/DEC/AD de 26.04.2001. 

 

Processo n.º 565/OD-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com a consulta a empresas para execução dos 

trabalhos de “Remodelação da Instalação Eléctrica da Escola 

n.º 3 de Odivelas”, pelo valor base de 2.000.000$00, nos 

termos da informação n.º 266/DEC/AD de 19.04.2001. 

 

Processo n.º 487/MO-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

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

referente aos trabalhos no “CAEL – Infiltração no Auditório”, 

pelo valor de 753.811$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 226/DEC/SAF/IT de 10.04.2001. 

 

Processo n.º 167/PV-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com o pagamento da 2ª e 3ª prestações referente 

ao “Projecto de Beneficiação dos Espaços Exteriores do 

Bairro da Quinta da Quintinha”, pelo valor de 2.047.500$00 

com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

120/DEP/SEP/JN/01 de 04.05.2001. 

 

Processo n.º 517/CA-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com o pagamento relativo ao fornecimento do 

levantamento topográfico referente à “Consolidação Estrutural 

e Muro de Suporte da Capela da Quinta das Águas Férreas”, 

em Caneças, pelo valor de 138.060$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 76/DEP/OS/01 de 08.05.2001. 

 

Processo n.º 348/PO-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com o pagamento da primeira prestação do 

projecto de execução referente à “Estabilização do Talude 

Confinante ao Pinhal da Paiã, Urbanização da Quinta do 

Pinheiro”, na Pontinha, pelo valor de 1.395.225$00, nos 

termos da informação n.º 73/DEP/OS/01 de 08.05.2001. 

 

 

 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
34 29 de Maio a 11 de Junho de 2001  Ano 2 – N.º 11 

 

Processo n.º 457/FA-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com o pagamento referente ao levantamento 

topográfico relativo ao “Polidesportivo da Quinta das Dálias”, 

pelo valor de 147.420$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 70/DEP/OS/01 de 08.05.2001. 

 

Processo n.º 453/OD-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com o pagamento do levantamento topográfico 

referente à “EB1/JI da Ribeirada, pelo valor de 133.380$00 

com IVA incluído, nos termos da informação n.º 69/DP/OS/01 

de 08.05.2001. 

 

Processo n.º 246/OD-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com o pagamento do auto de trabalhos a mais n.º 

1, referente à empreitada de “Pinturas e Substituição de 

Caixilharia na EB1 n.º 4 de Odivelas, Rainha Santa”, pelo 

valor de 3.311.881$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 315/DEC/SAFO/VA de 07.05.2001. 

 

Processo n.º 303/OD-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com o pagamento referente à empreitada de 

“Fornecimento e Montagem de Estrutura de Cobertura do 

Polidesportivo Honório Francisco, pelo valor de 5.898.833$00, 

nos termos da informação n.º 317/DEC/SAFO/IT de 

07.05.2001. 

 

Processo n.º 200/OD-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Homologação do auto de vistoria referente à empreitada de 

“Substituição de Equipamento Infantil no Jardim de Infância 

n.º 2, Bairro da Arroja”, nos termos da informação n.º 

356/DEC/SAFO/VA de 15.05.2001. 

 

Processo n.º 537/MO-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com a adjudicação dos trabalhos de “Execução de 

Guardas de Segurança”, pelo valor de 1.533.400$00 com IVA 

incluído, nos termos da informação n.º 314/DVEU/EC de 

08.05.2001. 

 

 

 

 

Processo n.º 272/PO-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Homologação do auto de vistoria referente à empreitada de 

“Construção de um Telheiro na EB1 n.º 2 da Urmeira”, na 

Pontinha, nos termos da informação n.º 352/DEC/SAFO/VA 

de 15.05.2001. 

 

Processo n.º 554/RA-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com a consulta a empresas para “Fornecimento de 

Equipamento Didático - 2ª Fase da EB1 n.º 4 da Ramada”, 

pelo valor base de 2.482.540$00, nos termos da inf. 

242/DEC/SAFO/IT de 17.04.2001. 

 

Processo n.º 204/MO-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Homologação do auto de vistoria referente à empreitada de 

“Instalação da Divisão Veterinária Municipal”, nos termos da 

informação n.º 355/DEC/SAFO/VA de 15.05.2001. 

 

Processo n.º 171/MO-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com o pagamento referente ao “Fornecimento de 

Sinais Rodoviários para Concelho de Odivelas”, pelo valor de 

392.012$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

343/DVEU/EC de 14.05.2001. 

 

Processo n.º 307/RA-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 

“Requalificação da Alameda da Juventude”, na Ramada, pelo 

valor de 19.862.705$00 sem IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 65/DOM/CF de 07.05.2001. 

 

Processo n.º 582/PO-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com a consulta a empresas para execução dos 

trabalhos na “EB1 n.º 1 da Pontinha, Sala para Jardim de 

Infância e Beneficiação do Logradouro”, pelo valor base de 

5.861.200$00, nos termos da informação n.º 

321/DEC/SAFO/VA de 08.05.2001. 
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Processo n.º 243/MO-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com o pagamento referente à segunda fase do 

“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 328/DVEU/EC de 08.05.2001. 

 

Processo n.º 556/RA-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com a consulta a empresas para “Fornecimento de 

Equipamento de Cozinha, 2ª Fase da EB1 n.º 4 da Ramada”, 

pelo valor base de 603.681$00, nos termos da informação n.º 

246/DEC/SAFO/IT de 17.04.2001. 

 

Processo n.º 515/OL-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 

“Fornecimento e Instalação de Sinalização Luminosa 

Automática do Trânsito do Entroncamento da EN8 com a R. 

de Macau”, na freguesia de Olival Basto, pelo valor de 

1.164.005$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 

297/DVEU/EC de 03.05.2001. 

 

Processo n.º 240/PV-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Homologação do auto de consignação, referente à 

empreitada de “Insonorização do Recreio do Jardim de 

Infância n.º 1 da Póvoa de Santo Adrião”, nos termos da 

informação n.º 286/DEC/SAFO/VA de 27.04.2001. 

 

Processo n.º 208/PV-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 4, 

referente à empreitada de “Reformulação dos Espaços 

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

de 2.357.213$00 com IVA incluído, nos termos da informação 

n.º 292/DEC/SAFO/VA de 27.04.2001. 

 

Processo n.º 420/OD-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Homologação do auto de consignação referente à empreitada 

de “Construção de Ossários no Cemitério de Odivelas (2ª 

Fase)”, nos termos da informação n.º 301/DEC/SAFO/VA de 

02.05.2001. 

 

 

Processo n.º 560/OD-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com a consulta a empresas para execução da 

“Remodelação e Ampliação da EB1 n.º 1 de Odivelas, 

Equipamento de Cozinha”, nos termos da informação n.º 

250/DEC/SAFO/IT de 17.04.2001. 

 

Processo n.º 561/OD-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com a consulta a empresas para a “Colocação de 

Sinalização na EB1 n.º 1 de Odivelas”, nos termos da inf. 

251/DEC/SAFO/IT de 17.04.01. 

 

Processo n.º 343/OD-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com o pagamento referente aos trabalhos de 

“Iluminação para o Polidesportivo Honório Francisco, 

Codivel”, pelo valor de 3.089.174$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 279/DEC/AD de 26.04.2001. 

 

Processo n.º 555/RA-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com a consulta a empresas para “Fornecimento de 

Mobiliário para a 2ª Fase da EB1 n.º 4 da Ramada”, nos 

termos da informação n.º 243/DEC/SAFO/IT de 17.04.2001. 

 

Processo n.º 564/MO-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com a consulta a empresas para o “Fornecimento 

e Montagem de UPS para as Instalações da DGPC”, pelo 

valor base de 1.500.000$00, nos termos da informação n.º 

262/DEC/AD de 18.04.2001. 

 

Processo n.º 374/PO-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com a adjudicação da empreitada de 

“Beneficiação e Remodelação do Cemitério da Póvoa de 

Santo Adrião”, pelo valor de 269.100$00 com IVA incluído, 

nos termos da informação n.º 110/DEP/SEP/PA/2001. 

 

Processo n.º 516/PO-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 

“Fornecimento e Instalação de Sinalização Luminosa 

Automática do Trânsito do Entroncamento da EM 576-1 junto 

à Entrada do Bairro da Milharada”, pelo valor de 
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2.767.370$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 

299/DVEU/EC de 19.04.2001. 

 

Processo n.º 185/OD-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Homologação do auto de vistoria referente à empreitada da 

“Escola Básica do 1º Ciclo n.º 7 de Odivelas, Substituição de 

Caixilharia e Colocação de Telheiros”, nos termos da 

informação n.º 345/DEC/SAFO/VA de 15.05.2001. 

 

Processo n.º 185/OD-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com o pagamento do auto de trabalhos a mais n.º 

2, referente à empreitada da “Escola Básica do 1º Ciclo n.º 7 

de Odivelas, Substituição de Caixilharia e Colocação de 

Telheiros”, pelo valor de 1.995.950$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 344/DEC/SAFO/VA de 15.05.2001. 

 

Processo n.º 264/OD-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 2, 

referente à empreitada de “Repavimentação de Arruamentos 

do Cemitério de Odivelas”, pelo valor de 14.759.648$00 com 

IVA incluído, nos termos da informação n.º 

288/DEC/SAFO/VA de 27.04.2001. 

 

Processo n.º 185/OD-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com o pagamento do auto de trabalhos a mais n.º 

1, referente à empreitada da “Escola Básica do 1º Ciclo n.º 7 

de Odivelas, Substituição de Caixilharia e Colocação de 

Telheiros”, pelo valor de 131.670$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 343/DEC/SAFO/VA de 15.05.2001. 

 

Processo n.º 254/RA-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Homologação do auto de vistoria, referente à empreitada do 

“Muro de Suporte de Terras na R. Principal dos Pedernais 

(Ligação Ramada/Arroja)”, na Ramada, nos termos da 

informação n.º 210/DVEU/EC de 16.05.2001. 

 

Processo n.º 284/DIV-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Homologação do auto de vistoria referente às “Obras de 

Beneficiação em Edifícios Escolares no Concelho de Odivelas 

– EB1 n.º 6 da Póvoa e Santo Adrião, EB1 n.º 6 de Odivelas e 

EB1 / JI n.º 1 da Urmeira (Pontinha)”, nos termos da 

informação n.º 357/DEC/SAFO/VA de 15.05.2001. 

 

Processo n.º 592/PO-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com a consulta a empresas para o “Fornecimento 

e Montagem de Iluminação do Ringue Desportivo da Escola 

n.º 1 da Urmeira”, pelo valor base de 2.500.000$00, nos 

termos da informação n.º 333/DEC/AD de 11.05.2001. 

 

Processo n.º 184/OD-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Homologação do auto de vistoria referente à empreitada de 

“Substituição de Caixilharia, Escola Básica do 1º Ciclo n.º 9 

da Arroja”, nos termos da informação n.º 353/DEC/SAFO/VA 

de 15.05.2001. 

 

Processo n.º 302/OD-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Homologação do auto de vistoria referente à empreitada do 

“CURPIO - Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e 

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

354/DEC/SAFO/VA de 15.05.2001. 

 

Processo n.º 371/PO-DOM 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com o pagamento, referente ao “Projecto do 

Núcleo de Leitura e Área da Juventude da Pontinha”, pelo 

valor de 1.158.300$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 121/DEP/SEP/DD/01 de 07.05.2001. 

 

Processo n.º 299/OD 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com a adjudicação dos trabalhos nas “Pontes 

Pedonais da Feira do Silvado”, pelo valor de 845.000$00 sem 

IVA incluído, nos termos da informação n.º 228/DVEU/MS de 

03.05.2001. 

 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com a adjudicação da “Aquisição de 65 Pilaretes 

para a Reformulação da Praceta Grão Vasco”, pelo valor de 

988.000$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 

338/DVEU/EC de 14.05.2001. 
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Processo n.º 581/MO-DOM 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 

“Fornecimento de UPS para o Programa do Urbano ao Rural”, 

pelo valor de 76.200$00 sem IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 303/DEC/AD de 07.05.2001. 

 

Processo n.º 501/MO-DOM 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com o pagamento referente a “Contratação de 

Assessoria Técnica de Arquitectura”, pelo valor de 

936.000$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

77/DEP/OS/01 de 08.05.2001. 

 

Processo n.º 461/OL-DOM 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com o pagamento do levantamento Topográfico 

referente ao “Polidesportivo do Olival Basto”, pelo valor de 

229.320$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

78/DEP/OS/01 de 08.05.2001. 

 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com o pagamento referente aos “Consumos de 

Energia em B.T. – Semáforos e Publicidade”, pelo valor de 

244.755$00 referente a semáforos e 549.588$00 referente a 

publicidade, nos termos da informação n.º 352/DVEU/JV de 

15.05.2001. 

 

Processo n.º 260/RA-DOM 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com o pagamento referente ao levantamento 

topográfico da “Piscina Municipal da Ramada”, pelo valor de 

52.650$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

86/DEP/OS/01 de 15.05.2001. 

 

Processo n.º 190/CA-DOM 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com o pagamento referente à colocação de 

“Iluminação Exterior da Quinta das Águas Férreas”, em 

Caneças, pelo valor de 2.338.501$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 365/DEC/AD de 17.05.2001. 

 

Processo n.º 557/RA-DOM 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com a consulta a empresas para “Colocação de 

Sinalética – 2ª Fase da EB1 n.º 4 da Ramada”, nos termos da 

informação n.º 247/DEC/SAFO/IT de 17.04.2001. 

Processo n.º 583/CA-DOM 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com a consulta a empresas para a empreitada de 

“Construção de Ossários – Cemitério de Caneças”, pelo valor 

base de 13.210.000$00, nos termos da informação n.º 

320/DEC/SAFO/IT de 08.05.2001. 

 

Processo n.º 595/OD-DOM 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com a consulta a empresas para execução da 

empreitada de “Ligação da EM com a EN 250-2 / 

Reformulação do Entroncamento da R. João Villaret com a 

250-2”, nas freguesias de Odivelas e Ramada”, pelo valor 

base de 9.718 338$00, nos termos da informação n.º 

335/DVEU/EC de10.05.2001. 

 

Processo n.º 160/OL-DOM 

Data de despacho: 21.05.2001 

Homologação do auto de recepção provisória, referente à 

empreitada de “Concepção/Execução de Muro de Suporte de 

Terras na R. de Timor”, na freguesia de Olival Basto, nos 

termos da informação n.º 363/DVEU/MS de 16.05.2001. 

 

Processo n.º 587/PV-DOM 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com a consulta a empresas para “Fornecimento e 

Instalação de Sinalização Luminosa Automática do Trânsito 

do Entroncamento da Rua Aquilino Ribeiro com a R. de S. 

José”, na Póvoa de Santo Adrião”, pelo valor base de 

3.106.610$00, nos termos da informação n.º 305/DVEU/EC 

de 07.05.2001. 

 

Processo n.º 315/PO-DOM 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com a adjudicação da empreitada de “Ampliação 

das Instalações de limpeza Urbana e Zonas Verdes”, no 

Olival Basto, pelo valor de 8.880.728$00 sem IVA incluído, 

nos termos da informação n.º 65/DOM/CF de 07.05.2001. 

 

Processo n.º 483/PV-DOM 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com a consulta a empresas para execução da 

empreitada de “Requalificação do Espaço Urbano nas Ruas 

Prof. Egas Moniz e Dr. Mário Sarmento na Quinta da 

Quintinha”, na Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, nos 

termos da informação n.º 104/DEP/SEP/JN/01 de 19.04.2001. 
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Processo n.º 368/OD-DOM 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com o pagamento referente ao fornecimento de 

“Gavetões para Decomposição Aeróbia, Cemitério de 

Odivelas”, pelo valor de 15.893.280$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 342/DEC/SAFO/VA de 15.05.2001. 

 

Processo n.º 518/MO-DOM 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com a adjudicação do “Fornecimento e Colocação 

de Cortinas na Biblioteca D. Dinis”, pelo valor de 

2.771.520$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 

78/DOM/CF de 15.05.2001. 

 

Processo n.º 559/OD-DOM 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com a consulta a empresas para o fornecimento 

de “Equipamento Didático, Remodelação e Ampliação da EB1 

n.º 1 de Odivelas”, pelo valor base de 2.482.540$00, nos 

termos da informação n.º 249/DEC/SAFO/IT de 17.04.2001. 

 

Processo n.º 586/OD-DOM 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com a consulta a empresas para execução da 

empreitada de “Repavimentação do Bairro Calouste 

Gulbenkian”, na freguesia de Odivelas, pelo valor base de 

5.688.813$00, nos termos da informação n.º 325/DVEU/PB 

de 04.05.2001. 

 

Processo n.º 576/FA-DOM 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com a adjudicação dos trabalhos de “Substituição 

de Escorrega na Escola EB1 / JI n.º 2 de Famões, Casal da 

Silveira”, pelo valor de 268.700$00 sem IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 285/DEC/SAFO/VA de 30.04.2001. 

 

Processo n.º 350/OD-DOM 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com a consulta a empresas para execução da 

obra de “Remodelação da Praceta Alegria dos Pequeninos”, 

pelo valor base de 13.997.520$00, nos termos da informação 

n.º 330/DVEU/PB de 08.05.2001. 

 

Processo n.º 308/OD-DOM 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com o pagamento da primeira prestação referente 

ao “Projecto de Requalificação dos Espaços Exteriores da 

Praceta Tenente Coronel Salgueiro Maia”, pelo valor de 

388.908$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

54/DEP/SEP/JN/01 de 23.02.2001. 

 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com o levantamento topográfico da R. D. Dinis e 

Largo 25 de Abril”, em Odivelas, pelo valor de 760.500$00 

com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

91/DEP/OS/01 de 17.05.2001. 

 

Processo n.º 227/PV-DOM 

Data de despacho: 24.05.2001 

Homologação do auto de vistoria referente à empreitada da 

“EB1 n.º 3 da Póvoa de Santo Adrião/Olival Basto, Adaptação 

das Instalações Sanitárias, Rampa de Acesso a Deficientes e 

transformação de Sala para Pré-Escolar”, nos termos da 

informação n.º 409/DEC/SAFO/VA de 22.05.2001. 

 

Processo n.º 247/PV-DOM 

Data de despacho: 24.05.2001 

Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 5, 

referente à empreitada do “Parque Central da Póvoa de Santo 

Adrião”, pelo valor de 5.561.881$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 651/DVEU/EC de 22.11.2001. 

 

Processo n.º 247/PV-DOM 

Data de despacho: 24.05.2001 

Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 6, 

referente à empreitada do “Parque Central da Póvoa e Santo 

Adrião”, pelo valor de 12.698.521$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 652/DVEU/EC de 22.11.2001. 

 

Processo n.º 545/FA-DOM 

Data de despacho: 24.05.2001 

Concordar com a adjudicação do “Projecto de Ampliação da 

Sala Polivalente da Escola EB1/JI n.º 2 de Famões, Casal da 

Silveira”, pelo valor de 1.047.735$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 95/DEP/OS/01 de 22.05.2001. 

 

Processo n.º 247/PV-DOM 

Data de despacho: 24.05.2001 

Concordar com os trabalhos a mais e a menos referentes à 

empreitada do “Parque Central da Póvoa de Santo Adrião”, 

pelo valor de 1.159.691$00, nos termos da informação n.º 

624/DVEU/EC de 20.10.2001. 
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Processo n.º 462/FA-DOM 

Data de despacho: 25.05.2001 

Concordar com o pagamento referente à primeira fase do 

“Fornecimento para a Recuperação do Moinho de Famões”, 

pelo valor de 2.772.900$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 411/DEC/SAFO/IT de 23.05.2001. 

 

Processo n.º 459/PO-DOM 

Data de despacho: 25.05.2001 

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

referente à empreitada de “Execução de Muro de Suporte de 

Terras na R. Capitão Salgueiro Maia”, na freguesia da 

Pontinha, pelo valor de 3.103.650$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 344/DVEU/EC de 14.05.2001. 

 

Processo n.º 408/OD-DOM 

Data de despacho: 25.05.2001 

Concordar com o pagamento referente ao “Fornecimento e 

Montagem de Equipamento de Sistema de Detecção de 

Intrusão para o JI n.º 3 do Bairro EDEC, Odivelas”, pelo valor 

de 290.900$00 sem IVA incluído, nos termos da informação 

n.º 367/DEC/AD de 16.05.2001. 

 

Processo n.º 215/PO-DOM 

Data de despacho: 25.05.2001 

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

referente à empreitada de “Execução do Polidesportivo 

Descoberto do Bairro de Santa Maria”, na Pontinha, pelo valor 

de 3.640.655$00 com IVA incluído, nos termos da informação 

n.º 402/DEC/SAFO/VA de 18.05.2001. 

 

Processo n.º 176/OD-DOM 

Data de despacho: 25.05.2001 

Concordar com o pagamento referente às “Obras de 

Beneficiação no Jardim de Infância da Arroja”, em Odivelas, 

pelo valor de 1.265.957$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 404/DEC/SAFO/VA de 22.05.2001. 

 

Processo n.º 465/MO-DOM 

Data de despacho: 25.05.2001 

Concordar com o pagamento referente ao “Fornecimento de 

Ar Condicionado da Loja 23 do C. C. Chapim, DQA”, pelo 

valor de 367.380$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 391/DEC/AD de 17.05.2001. 

 

 

 

Processo n.º 430/RA-DOM 

Data de despacho: 25.05.2001 

Concordar com o pagamento referente ao “Fornecimento e 

Montagem de Equipamento de Sistema de Detecção de 

Intrusão para a Escola n.º 4 da Ramada”, pelo valor de 

514.365$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 

370/DEC/AD de 16.05.2001. 

 

Processo n.º 435/PV-DOM 

Data de despacho: 25.05.2001 

Concordar com o pagamento referente ao “Fornecimento e 

Montagem de Equipamento de Sistema de Detecção de 

Intrusão para a Escola n.º 1 da Póvoa de Santo Adrião”, pelo 

valor de 466.195$00 sem IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 382/DEC/AD de 16.05.2001. 

 

Processo n.º 431/FA-DOM 

Data de despacho: 25.05.2001 

Concordar com o pagamento do “Fornecimento e Montagem 

de Equipamento de Sistema de Detecção de Intrusão para a 

Escola n.º 7 de Famões”, pelo valor de 256.875$00 sem IVA 

incluído, nos termos da informação n.º 373/DEC/AD de 

16.05.2001. 

 

Processo n.º 432/PO-DOM 

Data de despacho: 25.05.2001 

Concordar com o pagamento referente ao “Fornecimento e 

Montagem de Equipamento de Sistema de Detecção de 

Intrusão para a Escola n.º 2 da Pontinha”, pelo valor de 

650.575$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 

376/DEC/AD de 16.05.2001. 

 

Processo n.º 440/FA-DOM 

Data de despacho: 25.05.2001 

Concordar com o pagamento referente ao “Fornecimento e 

Montagem de Equipamento de Sistema de Detecção de 

Intrusão para a Escola n.º 3 de Famões, Vale Grande”, pelo 

valor de 408.085$00 sem IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 385/DEC/AD de 16.05.2001. 

 

Processo n.º 434/OL-DOM 

Data de despacho: 25.05.2001 

Concordar com o pagamento referente ao “Fornecimento e 

Montagem de Equipamento de Sistema de Detecção de 

Intrusão para a Escola n.º 3 da Póvoa de Santo Adrião – 

Olival Basto”, pelo valor de 472.025$00 sem IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 379/DEC/AD de 16.05.2001. 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
40 29 de Maio a 11 de Junho de 2001  Ano 2 – N.º 11 

 

Processo n.º 504/MO-DOM 

Data de despacho: 25.05.2001 

Concordar com o pagamento referente à “Contratação de 

Assessoria Técnica de Engenharia e Instalações Especiais” 

relativo aos meses de Dezembro de 2000, Janeiro, Fevereiro, 

Março e Abril de 2001, pelo valor de 4.036.500$00 com IVA 

incluído, nos termos da informação n.º 87/DEP/OS/01 de 

18.05.2001. 

 

Processo n.º 725/DOM 

Data de despacho: 25.05.2001 

Concordar com a adjudicação do “Projecto de Reformulação 

e Ampliação do Jardim de Infância da Paiã”, pelo valor de 

547. 560$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

127/DEP/SEP/DD/01 de 15.05.2001. 

 

Processo n.º 383/DOM 

Data de despacho: 25.05.2001 

Concordar com o pagamento do auto de trabalhos a mais, 

referente à empreitada da Escola EB1 / JI n.º 2 da Paiã, 

Pontinha”, pelo valor de 11.887.870$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 395/DEC/SAFO/VA de 17.05.2001. 

 

Data de despacho: 25.05.2001 

Concordar com o pagamento referente a inserção publicitária 

relativa a concurso público, pelo valor de 87.750$00 com IVA 

incluído, conforme despacho exarado pelo Sr. Vogal 

Francisco Pereira em fax emitido pelo GCRPP. 

 

 

 
 

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 09/2001/MO-DA/DQA 

Data de despacho: 06.04.2001 

Concordar com o pagamento referente à “Elaboração do 

Roteiro Natural, 2ª Fase”, pelo valor de 1.255.500$00 sem 

IVA incluído, nos termos da informação n.º 149/DA/DQA/01 

de 06.04.2001. 

 

 

Processo n.º 12-MO-DA/DQA/01 

Data de despacho: 14.05.2001 

Concordar com a adjudicação de Limpeza de Terreno sito na 

Av. Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes”, em Odivelas, pelo valor 

de 800.000$00 sem IVA incluído, nos termos da informação 

n.º 208/DA/DQA/01 de 14.05.2001. 

 

Processo n.º 288/2001/MO-DA/EV 

Data de despacho: 14.05.2001 

Concordar com adjudicação dos trabalhos de “Execução de 

Projecto para o Parque Infantil 3 de Abril”, freguesia de 

Odivelas, pelo valor de 1.000.000$00, sem IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 531/DA/EV/01 de 10.25.2001. 

 

Processo n.º 289/2001/MO-DA/EV 

Data de despacho: 14.05.2001 

Concordar com adjudicação dos trabalhos de “Execução de 

Projecto para o Parque Infantil do Malagasto”, freguesia de 

Odivelas, pelo valor de 1.000.000$00, sem IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 530/DA/EV/01 de 10.25.2001. 

 

Processo n.º 291/2001/MO-DA/EV 

Data de despacho: 14.05.2001 

Concordar com adjudicação dos trabalhos de “Execução de 

Projecto para Espaços Verdes e Parque Infantil do Casal da 

Silveira”, freguesia de Famões, pelo valor de 1.000.000$00, 

sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 

528/DA/EV/01 de 10.25.2001. 

 

Processo n.º 290/2001/MO-DA/EV 

Data de despacho: 14.05.2001 

Concordar com adjudicação dos trabalhos de “Execução de 

Projecto para Espaços Verdes e Parque Infantil do Casal do 

Bispo”, freguesia de Famões, pelo valor de 1.000.000$00, 

sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 

529/DA/EV/01 de 10.25.2001. 

 

Processo n.º 284/2001/CA-DA/EV 

Data de despacho: 17.05.2001 

Concordar com a abertura de procedimento para “Execução 

de arranjos no Parque das Fontaínhas”, freguesia de 

Caneças, nos termos da informação n.º 514/DA/EV/01 de 

08.05.2001. 
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Processo n.º 293/2001/CA-DA/EV 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com a abertura de procedimento para “Aquisição e 

montagem de vedação para o Parque Infantil do Jardim do 

Baeta”, freguesia de Caneças, nos termos da informação n.º 

537/DA/EV/01 de 11.05.2001. 

 

Processo n.º 183.08/2001/MO-DA/EV 

Data de despacho: 18.05.2001 

Autorizar o pagamento referente à aquisição de ferramentas, 

no âmbito do Projecto “Hortas Padagógicas” no valor de 

788.850$00, com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

506/DA/EV/01 de 07.05.2001. 

 

Processo n.º 116/2000/OD-DA/EV 

Data de despacho: 18.05.2001 

Autorizar o pagamento referente à aquisição de árvores para 

a freguesia de Odivelas, no valor de 3.528.000$00, com IVA 

incluído, nos termos da informação n.º 544/DA/EV/01 de 

07.05.2001. 

 

Processo n.º 247/2001/PV-DA/EV 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com a adjudicação da “Reformulação de Muros e 

Colocação de Varandins na Rua S.José”, freguesia da Póvoa 

Santo Adrião, no valor de 1.440.280$00,sem IVA nos termos 

da inf. 447/DA/EV/01 de 17.04.2001. 

 

Processo n.º 253/2001/OL-DA/EV 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com a adjudicação referente do “Arranjo do 

espaço Verde do Parque infantil da Praceta de Goa” em 

Olival Basto, no valor de 1.951.026$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 496/DA/Ev/01 de 02.05.2001. 

 

Processo n.º 260/2001/MO-DA/EV 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com o consulta a empresas para “Elaboração de 

Projecto e Execução do Telheiro para os Viveiros do 

Município de Odivelas em Famões”, nos termos da 

informação n.º 398/DA/EV/01 de 07.05.2001. 

 

Processo n.º 278/2001/FA-DA/EV 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com a consulta a empresas para execução da 

“Manutenção do Centro Social do Trigache”, em Famões, nos 

termos da informação n.º 484/DA/EV/01 de 26.04.2001. 

Processo n.º 176/2000/PV-DA/EV 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com o pagamento referente ao “Fornecimento e 

Montagem de Vedação no Parque Infantil das Traseiras do 

externato da Póvoa de Santo Adrião”, pelo valor de 

874.364$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

533/DA/EV/01 de 10.05.2001. 

 

Processo n.º 282/2001/PV-DA/EV 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com a consulta a empresas para “Aquisição de 

Tapete de Relva para o Jardim Chafariz D’El Rei”, nos termos 

da informação n.º 499/DA/Ev/01 de 02.05.2001. 

 

Processo n.º 292/2001/FA-DA/EV 

Data de despacho: 18.05.2001 

Concordar com a consulta a empresas para o “Fornecimento 

e Colocação de Equipamento no Parque Infantil do Bairro da 

Silveira”, em Famões, nos termos da informação n.º 

535/DA/EV/01 de 11.05.2001. 

 

Processo n.º 294/2001/FA-DA/EV 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com a consulta a empresas para a “Construção do 

Parque/Jardim  no Casal do Bispo”, em Famões, nos termos 

da informação n.º 549/DA/EV/01 de 15.05.2001. 

 

Processo n.º 266/2001/OD-DA/EV 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com a consulta a empresas para execução do 

“Arranjo Paisagístico das Encostas da r. Rainha D. Amélia e 

R. D. Carlos I”, em Odivelas, nos termos da informação n.º 

424/DA/EV/01 de 11.04.2001. 

 

Processo n.º 281/2001/OL-DA/EV 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com a consulta a empresas para execução de 

“limpeza do Caminho Pedonal da Malaposta”, no Olival Basto, 

nos termos da informação n.º 489/DA/EV/01 de 07.05.2001. 

 

Processo n.º 286/2001/FA-DA/EV 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com a consulta a empresas para execução do 

“Jardim do Bairro da Silveira”, em Famões, nos termos da 

informação n.º 513/DA/EV/01 de 08.05.2001. 
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Processo n.º 268/2001/OL-DA/EV 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com a adjudicação da Execução de “Zona Verde 

no Talude da Zona de Lazer da R. de Angola”, no Olival 

Basto, pelo valor de 3.831.996$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 545/DA/EV/01 de 14.05.2001. 

 

Processo n.º 248/2001/PO-DA/EV 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com a adjudicação da “Remodelação Total do 

Jardim da praça de S. Bartolomeu”, na Pontinha, pelo valor 

de 8.592.938$00 com IVA incluído, nos termos da informação 

n.º 446/DA/EV/01 de 04.05.2001. 

 

Processo n.º 271/2001/OD-DA/EV 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com a adjudicação da execução de “Zona Verde 

na Praceta António José da Silva”, em Odivelas, pelo valor de 

4.990.050$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

546/DA/EV/01 de 14.05.2001. 

 

Processo n.º 283/2001/CA-DA/EV 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com a consulta a empresas para “Aquisição e 

Colocação de mobiliário Urbano para o Parque das 

Fontaínhas”, em Caneças, nos termos da informação n.º 

511/DA/EV/01 de 07.05.2001. 

 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com o pagamento referente à inserção de 

publicidade relativa ao mês do ambiente, pelo valor de 

81.900$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

15/CT/01 de 16.05.2001. 

 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com o pagamento referente à inserção de 

publicidade relativa ao mês do ambiente, pelo valor de 

120.000$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 

14/CT/01 de 15.05.2001. 

 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com o pagamento referente a inserção de 

publicidade relativa ao Ambiente, pelo valor de 105.300$00, 

conforme despacho exarado pelo Sr. Vogal Francisco Pereira 

no ofício da empresa INVESMEIOS com registo de entrada 

na Comissão Instaladora do Município de Odivelas n.º 22586 

de 20.04.2001. 

Data de despacho: 21.05.2001 

Concordar com o pagamento referente à inserção de 

publicidade relativa à actividade do DA, pelo valor de 

117.000$00 com IVA incluído, conforme despacho exarado 

pelo Sr. Vogal Francisco Pereira no ofício da Odivelas 

Magazine com registo de entrada na Comissão Instaladora do 

Município de Odivelas n.º 14953 de 16.03.2001. 

 

Data de despacho: 22.05.2001 

Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 

“Regularização e Colocação de Touvenant no terreno onde 

irá realizar-se a Feira do Ambiente”, pelo valor de 980.000$00 

sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 61/DA/01 de 

21.05.2001. 

 

Processo n.º 249/2001/RA-DA/EV 

Data de despacho: 25.05.2001 

Concordar com a adjudicação da “Limpeza Geral de uma 

Zona no B.º do Castelo Poente”, na Ramada, pelo valor de 

7.500 000$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 

497/DA/EV/01 de 26.04.2001. 

 

 

 
 

HABITAÇÃO 
 

 

 

Decisões tomadas pela Sr.ª Vogal Dr.ª Maria Natália Pereira 

dos Santos, ao abrigo do despacho de delegação e 

subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 

 

Data de despacho: 27.04.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro, para pagamento da substituição dos vidros da 

clarabóia do prédio sito na “Rua Vitorino Nemésio, n.º 7, 

Quinta da Quintinha, Póvoa de Stº Adrião”, no valor de 

24.615$00, ao qual acresce IVA à taxa em vigor, nos termos 

da informação n.º 50/DMH/SPH/GL, de 30.04.2001. 

 

Data de despacho: 27.04.2001 

Concordância com a adjudicação das obras de reparação no 

fogo municipal sito na Praceta Alice Pestana, n.º 4, Arroja, 

Odivelas, pelo valor de 239.800$00, ao qual acresce IVA à 

taxa em vigor, nos termos da informação n.º 

62/DMH/SPH/GL, de 23.05.2001. Envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para prévia cabimentação. 
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Data de despacho: 11.05.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro, para pagamento da factura n.º 7, de 30.03.2001, 

da empresa ABA DESIGN, relativa aos trabalhos de 

conceção/maquetização de mupi “RECRIA” no valor de 

130.000$00, ao qual acresce IVA à taxa de 17%, nos termos 

da informação n.º 82/DMH/ASS/01, de 08.05.2001. 

 

Data de despacho: 11.05.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro, para pagamento de seguro do edifício sito na Rua 

Fernão Lopes n.º 4, no valor de 6.000$00, nos termos da 

informação n.º 47/DMH/SGPH/IC de 11.05.2001. 

 

Data de despacho: 24.05.2001 

Concordância com a exclusão do PER, realojamento e 

demolição da barraca subsequente, nos termos da 

informação n.º 50/DMH/FISC/01 de 21.05.2001. 

 

Data de despacho: 24.05.2001 

Concordância com a exclusão do PER e realojamento 

conforme proposta na informação n.º 49/DMH/FISC/01 de 

21.05.2001. 

 

 

 
 

SAÚDE 
 

 

 

Decisões tomadas pela Sr.ª Vogal Dr.ª Maria Natália Pereira 

dos Santos, ao abrigo do despacho de delegação e 

subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 

 

Data de despacho: 23.05.2001 

Concordância com a adjudicação da elaboração de muppis 

para afixação no âmbito da campanha “Ao Ritmo do 

Coração”, pelo valor de 850.000$00, ao qual acresce a taxa 

de IVA em vigor, nos termos da informação n.º 103/GS/01 de 

10.05.2001. Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para prévia cabimentação. 

 

Data de despacho: 24.05.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro, para prévia cabimentação do 2º Módulo de 

Formação do Projecto Diálogos, no valor de 171.000$00, ao 

qual acresce a taxa de IVA em vigor, nos termos da 

informação n.º 104/GS/01 de 21.05.2001. 

 

 

 
 

CONTRA-ORDENAÇÕES 
 

 

 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 

Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 

subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 

 

 

Aplicação de Coima 

 

Processo n.º 677/SCO/98 

Nome: Vidal Joaquim Barros Batista 

Data de despacho: 10.05.2001 

 

Processo n.º 861/SCO/98 

Nome: Fernando Vieira Teixeira 

Data de despacho: 10.05.2001 

 

Processo n.º 808/SCO/98 

Nome: João Sousa Pinto Araújo 

Data de despacho: 10.05.2001 

 

Processo n.º 643/SCO/98 

Nome: José Lopes Basilio 

Data de despacho: 11.05.2001 

 

 

Processos com Admoestação 

 

Processo n.º 16/SCO/01 

Nome: Joaquim José Lopes Soares 

Data de despacho: 01.05.2001 

 

 

Remessa a Tribunal para efeitos de Execução 

 

Processo n.º 717/SCO/98 

Nome: Luisa Afonso Ferreira 

Data de despacho: 07.05.2001 
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Processo n.º 194/SCO/00 

Nome: José Carlos Santos de Brito 

Data de despacho: 08.05.2001 

 

 

 

Processos Arquivados por Pagamento 

 

Processo n.º 238/SCO/98 

Nome: Manuel Duarte Sousa Henriques 

Data de despacho:08.05.2001 

 

Processo n.º 630/SCO/96 

Nome: Miguel Nunes Martins de Carvalho 

Data de despacho: 08.05.2001 

 

Processo n.º 1081/SCO/96 

Nome: Liberata de Jesus Serranheira 

Data de despacho: 08.05.2001 

 

Processo n.º 369/SCO/98 

Nome: Auto Produtos Alimentares da Milharada, Lda. 

Data de despacho: 15.05.2001 

 

Processo n.º 60/SCO/98 

Nome: José Afonso Martins André 

Data de despacho:16.05.2001 

 

Processo n.º 782/SCO/98 

Nome: Alcides José Tomé Ventura 

Data de despacho: 16.05.2001 

 

Processo n.º 352/SCO/99 

Nome: Dionisio Martins Furtado 

Data de despacho: 16.05.2001 

 

Processo n.º 653/SCO/98 

Nome: António Pedro Pires 

Data de despacho: 18.05.2001 

 

Processo n.º 983/SCO/98 

Nome: Manuel Vaz Cabral 

Data de despacho: 18.05.2001 

 

 

 

 

Processos Arquivados por Despacho 

 

Processo n.º 202/SCO/00 

Nome: Inácio Costa Rodrigues Palma 

Data de despacho: 11.05.2001 

 

Processo n.º 58/SCO/01 

Nome: CISF - Veículos Sociedade de Aluguer, Lda. 

Data de despacho: 16.05.2001 

 

Processo n.º 95/SCO/99 

Nome: Alfagere – Construções e Investimentos Imobiliários, 

Lda. 

Data de despacho: 16.05.2001 

 

Processo n.º 124/SCO/99 

Nome: Tiexeira & Vaz, Lda. 

Data de despacho: 16.05.2001 

 

Processo n.º 125/SCO/99 

Nome: Construalvelos – Obras Públicas e Construção Civil, 

Lda. 

Data de despacho: 16.05.2001 

 

Pagamento em Prestações 

 

Processo n.º 66/SCO/00 

Nome: Carlos Manuel Filipe Andrade 

Data de despacho: 16.05.2001 

 

 

 
 

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. 

 

 

27.04.2001 
 
Nota de encomenda n.º 4970 

Adjudicado à empresa SVSa aquisição de serviço de 

vigilância pelo valor de 198.900$00. 
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Nota de encomenda n.º 4947 

Adjudicado à empresa Plásticos do Futuro a aquisição de rolo 

de manga plástica pelo valor de 63.180$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4968 

Adjudicado à empresa SVS a aquisição do serviço de 

vigilância pelo valor de 880.308$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4973 

Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição do serviço de 

vigilância pelo valor de 313.560$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4978 

Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição do serviço de 

vigilância pelo valor de 313.560$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4980 

Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição do serviço de 

vigilância pelo valor de 312.390$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4981 

Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição do serviço de 

vigilância pelo valor de 313.560$00. 

 

 

08.05.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5029 

Adjudicado à empresa A. A. Barreiros a aquisição de 

adoçante pelo valor de 2.703$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5030 

Adjudicado à empresa Expandimac a aquisição pastas benley 

pelo valor de 38.844$00. 

 

 

09.05.2001 
 

Nota de encomenda n.º 5017 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de pastas 

arquivo pelo valor de 23.400$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5018 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição placard 

corticite pelo valor de 22.698$00. 

 

 

Nota de encomenda n.º 5019 

Adjudicado à empresa Movicrédito a assistência técnica 

frigorifico pelo valor de 27.495$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5020 

Adjudicado à empresa J. S. Compras a aquisição de material 

diverso pelo valor de 42.430$00. 

 
Nota de encomenda n.º 4927 

Adjudicado à empresa HCL a instalação e configuração de 

software pelo valor de 327.600$00. 

 
 
10.05.2001 
 

Nota de encomenda n.º 5036 

Adjudicado à empresa Dinisa a aquisição de carimbos pelo 

valor de 16.380$00. 

 
Nota de encomenda n.º 4712 

Adjudicado à empresa Farcol a aquisição de calças em PVC 

amarelo pelo valor de 46.683$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4733 

Adjudicado à empresa Rede Celular a aquisição de material 

informático pelo valor de 782.684$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4777 

Adjudicado à empresa Ambisig a aquisição de software pelo 

valor de 2.223.000$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4778 

Adjudicado à empresa Ambisig a aquisição de equipamento 

de rede pelo valor de 351.000$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4836 

Adjudicado à empresa Rede Celular a aquisição de 

equipamento informático pelo valor de 616.239$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4838 

Adjudicado à empresa Odiphone o fornecimento de central 

telefónica pelo valor de 604.305$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4877 

Adjudicado à empresa NT Informática a aquisição de material 

informático pelo valor de 505.637$00. 
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Nota de encomenda n.º 4882 

Adjudicado à empresa Normática a aquisição de três 

impressoras pelo valor de 82.134$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4928 

Adjudicado à empresa HCL o fornecimento de software pelo 

valor de 5.134.756$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4948 

Adjudicado à empresa Securitas a aquisição de sistema de 

alarme pelo valor de 244.555$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4953 

Adjudicado à empresa 8 mm a aquisição de scanner pelo 

valor de 170.258$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5031 

Adjudicado à empresa Pastelaria Kilumba a aquisição de 

chocolate pelo valor de 6.600$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5032 

Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição do serviço de 

limpeza pelo valor de 251.550$00. 

 
 
 
11.05.2001 
 

Nota de encomenda n.º 5042 

Adjudicado à empresa LHI a aquisição de consumíveis de 

secretaria pelo valor de 30.911$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5043 

Adjudicado à empresa Rede Celular a aquisição de recargas 

para máquina Polaroid pelo valor de 46.332$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5044 

Adjudicado à empresa Guilbert Sete a aquisição de lupa pelo 

valor de 2.768$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5046 

Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de organizer de 

gaveta pelo valor de 9.945$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5048 

Adjudicado à empresa Dinisa a aquisição de tinteiros pretos 

numerador pelo valor de 12.870$00. 

Nota de encomenda n.º 5049 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 

consumíveis de secretaria pelo valor de 278.225$00. 

 
 
 
14.05.2001 
 

Nota de encomenda n.º 4839 

Adjudicado à empresa Odiphone a montagem de central 

telefónica pelo valor de 163.800$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4945 

Adjudicado à empresa Montiléctrica a aquisição de material 

de som pelo valor de 395.000$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4957 

Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 

pelo valor de 119.925$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5010 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição folhas de papel 

pelo valor de 2.106$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5012 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de etiquetas 

Herma pelo valor de 301.860$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5015 

Adjudicado à empresa M.R.A Nabeiro a aquisição de artigos 

de cafetaria pelo valor de 710.036$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5047 

Adjudicado à empresa A. A. Barreiros a aquisição de caixa de 

adoçante pelo valor de 2.703$00. 

 
Nota de encomenda n.º 5053 

Adjudicado à empresa A. A. Barreiros a aquisição de caixa de 

adoçante pelo valor de 2.703$00. 

 
Nota de encomenda n.º 5056 

Adjudicado à empresa Origrafe a aquisição de capas de 

processo pelo valor de 62.595$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5060 

Adjudicado à empresa Selda o aluguer M. de Equip. Ebal pelo 

valor de 8.424$00. 
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15.05.2001 
 

Informação n.º 102/STN/01 

Adjudicado à empresa Copicanola o fornecimento e 

montagem de faxes Escolas  pelo valor de 655.493$00. 

 
 
 
16.05.2001 
 

Informação n.º 044/AC-DGP 

Adjudicado à empresa EDNI a aquisição de impressora 

Epson Stylus pelo valor de 268.983$00. 

 

Informação n.º 045/AC-DGP 

Adjudicado à empresa Microsis a aquisição de quinze 

computadores e upgrades pelo valor de 7.386.795$00. 

 

Informação n.º 048/AC-DGP 

Adjudicado à empresa Normática a aquisição de duas 

impressoras pelo valor de 186.732$00. 

 

Informação n.º 049/AC-DGP 

Adjudicado à empresa ATM Informática a aquisição de seis 

placas Ethernet pelo valor de 201.185$00. 

 

Informação n.º 004/SP-DGP 

Adjudicado à empresa Microsis a aquisição de 3 

computadores pelo valor de 1.049.350$00. 

 

Informação n.º 005/AC-DGP 

Adjudicado à empresa ATM Informática a aquisição de 

material informático pelo valor de 1.094.582$00. 

 

Informação n.º 006/AC-DGP 

Adjudicado à empresa ATM Informática a instalação de 

switchs pelo valor de 418.275$00. 

 

Informação n.º 124/STN/01 

Adjudicado à empresa CPCIS a aquisição de impressoras a 

jacto tinta pelo valor de 2.018.250$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4573 

Adjudicado à empresa Tavares e Filhos a aquisição de 

frascos de detergente pelo valor de 667$00. 

 

 

Nota de encomenda n.º 4583 

Adjudicado à empresa F. de C. Areeiro a aquisição de 

chaveiro com porta e fechadura pelo valor de 4.500$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4593 

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

máquina de destruir papel pelo valor de 67.158$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4595 

Adjudicado à empresa F.O Mendonça a aquisição de lanterna 

com carregador eléctrico pelo valor de 34.398$00. 

 
Nota de encomenda n.º 4879 

Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição mini 

aspiradores pelo valor de 15.070$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5011 

Adjudicado à empresa AGA a aquisição de álcool etílico pelo 

valor de 5.616$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5028 

Adjudicado à empresa Apleotel o fornecimento de bancadas e 

armários pelo valor de 2.421.900$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5040 

Adjudicado à empresa Refremec o fornecimento e montagem 

de equipamento de cafetaria pelo valor de 5.674.500$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5054 

Adjudicado à empresa Kilumba a aquisição de lanches 

embalados pelo valor de 48.600$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5055 

Adjudicado à empresa Vifato a aquisição de luvas de 

borracha e cabedal pelo valor de 19.094$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5057 

Adjudicado à empresa SVS a aquisição do serviço de 

vigilância pelo valor de 1.117.350$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5061 

Adjudicado à empresa Virclar a aquisição de placas de vidro 

pelo valor de 254.166$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5063 

Adjudicado à empresa A Val do Rio a aquisição de metros de 

sarja lã pelo valor de 82.555$00. 
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17.05.2001 
 

Informação n.º 238/STN/01 

Adjudicado à empresa Martoligest a aquisição de trabalho 

gráfico e impressão pelo valor de 7.605.000$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4463 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 

consumíveis de secretaria pelo valor de 181.556$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4579 

Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 

pelo valor de 3.986.471$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4617 

Adjudicado à empresa Montiléctrica a aquisição 

electrodomésticos pelo valor de 156.014$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4618 

Adjudicado à empresa Siplave a aquisição de destruidor de 

papel e máquina de encadernar pelo valor de 120.510$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4630 

Adjudicado à empresa F. C. do Areeiro a aquisição de 

chaveiro metálico pelo valor de 20.790$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4738 

Adjudicado à empresa Didax II a aquisição de material 

diverso pelo valor de 57.279$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4884 

Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 

pelo valor de 73.242$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4898 

Adjudicado à empresa Reprotécnica a aquisição de 

fotocopiadora Minolta pelo valor de 340.396$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4941 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de barras de 

lacre pelo valor de 3.159$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4900 

Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de televisor e 

vídeo pelo valor de 121.519$00. 

 

 

Nota de encomenda n.º 4974 

Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição do serviço de 

limpeza diária pelo valor de 304.200$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4991 

Adjudicado à empresa A Val do Rio a aquisição de flanela 

preta pelo valor de 207.750$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4995 

Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 

pelo valor de 316.017$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5034 

Adjudicado à empresa T. C Pontinha a aquisição do serviço 

de transporte pelo valor de 173.160$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5038 

Adjudicado à empresa T. C Pontinha a aquisição do serviço 

de transporte pelo valor de 589.680$00. 

 

 

 
 

ANÚNCIO 
 

 

 
 

HABITAÇÃO 
 

 

 

Divisão Municipal de Habitação Secção de 
Promoção de Habitação 

 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA EMPREITADA DE 
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO E BENEFICIAÇÃO 

DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS SITOS NO BAIRRO 
OLIVAL DO PANCAS - LOTES 51, 52, 57 E 58 – 

PONTINHA 
 

1 - Concurso público promovido pela: Comissão Instaladora 

do Município de Odivelas, Divisão Municipal de Habitação, 

Rua Frei João Turiano, 12, 2675-389 Odivelas; Telefone: 219 

346 800; Fax: 219 346 810. 

2 - Modalidade de concurso: Concurso público nos termos do 

art. ° 47 do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 
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3 - a) Local de execução: Lotes 51, 52, 57 e 58 do Bairro 

Municipal Olival do Pancas - Pontinha. 

b1) Designação da empreitada: Conservação/Manutenção e 

beneficiação dos edifícios municipais do Bairro Olival do 

Pancas lotes 51, 52, 57 e 58 - Pontinha. 

b2) Natureza e extensão dos trabalhos, características gerais 

da obra: Conservação/manutenção e beneficiação das partes 

comuns de quatro lotes municipais. A intervenção a efectuar 

será: 

● Conservação geral ao nível da cobertura; 

● Reparação de fissuras, impermeabilizações e pinturas ao 

nível das fachadas; 

● Alteração de acessos às galerias dos edifícios; 

● Reparação das instalações eléctricas nas partes comuns e 

renovação da respectiva iluminação; 

● Instalação de sistema de intercomunicadores e comando 

automático de porta; 

● Construção de cobertura metálica na galeria do último piso 

dos edifícios; 

● Fechamento e execução de cobertura, com estrutura 

metálica, dos acessos verticais exteriores; 

● Execução de novas caixas de correio; 

● Remoção de estendais actuais e colocação de novos 

estendais na fachada posterior.  

Classificação estatística dos produtos por actividade (CPA), a 

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

de 29 de Outubro de 1993, publicado no Jornal Oficial das 

Comunidades Europeias (JOCE), n.º L 342 de 31 de 

Dezembro de 1993 e Regulamento (CE) n.º 1232/98 da 

Comissão de 17 de Junho de 1998: classe 45.11 categoria 

45.11.1 subcategoria 45.11.12; classe 45.21 categoria 

45.21.1 subcategoria 45.21.12; classe . 45.22 categoria 

45.22.1 subcategorias 45.22.12 e 45.22.20; classe 45.25 

categoria 45.25.1 subcategoria 45.25.10, e categoria 45.25.4 

subcategoria 45.25.41, e categoria, 45.25.5 subcategoria 

45.25.50; classe 45.3 categoria 45.31.1 subcategoria 

45.31.11; classe 45.32 categoria 45.32.1 subcategoria 

45.32.12; classe 45.42 categoria 45.42.1 subcategoria 

45.42.12 e classe 45.44 categoria 45.44.2 subcategoria 

45.44.22. 

b3) Preço base: 41 499 092$00 (sem/IVA) 

4 - Prazo de execução da obra: 150 dias, incluindo sábados, 

domingos e feriados, após o auto de consignação dos 

trabalhos. 

5 - Pedido de elementos: a) O projecto, caderno de encargos, 

programa de concurso e documentos complementares podem 

ser examinados, solicitadas e obtidas cópias autenticadas dos 

referidos elementos na Divisão Municipal de Habitação, sita 

na Rua Frei João Turiano, 12, 2675-389 Odivelas, nas horas 

normais de expediente (9 - 12.30 e 14 - 16.30 horas). 

b) As cópias do processo do concurso serão fornecidas até 

10 dias após a data do pedido, sendo o seu custo de 44 

600$00 por exemplar, mediante pagamento prévio. 

6 - a) Data e hora limites para apresentação de propostas: O 

prazo para entrega das propostas é de 30 dias após a data de 

publicação no Diário da República até às 16.30 horas, 

impreterivelmente, não se admitindo propostas que dêem 

entrada depois da hora referida. 

b) As propostas serão entregues ou enviadas para Divisão 

Municipal de Habitação, sita na Rua Frei João Turiano, 12, 

2675-389 Odivelas, contra recibo, ou remetidas pelo correio, 

sob registo e com aviso de recepção. 

c) As propostas, bem como os documentos que as 

acompanham deverão ser redigidas em língua portuguesa. 

Quando, pela sua própria natureza ou origem, os documentos 

estiverem redigidos noutra língua, deve o concorrente fazê-

Ios acompanhar de tradução devidamente legalizada, em 

relação à qual declare aceitar a sua prevalência, para todos e 

quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais. 

7 - Acto público do concurso: a) Só podem intervir no acto 

público do concurso os concorrentes e as pessoas por si 

credenciadas, conforme o n.º 5.2 do programa de concurso. 

b) O acto do concurso é público e terá lugar na Divisão 

Municipal de Habitação, sita na Rua Frei João Turiano, 12, 

2675-389 Odivelas e realizar-se-á pelas 10.30 horas do 1.º 

dia útil que se seguir ao términus do prazo de entrega das 

propostas. Caso seja feriado ou dispensa de trabalho, a 

abertura terá lugar no 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 preço global (nos termos dos 

artigos 8º e 9º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março). 

As condições de concessão de adiantamento são as previstas 

nos artigos 214º e seguintes do Decreto-Lei 59/99, de 2 de 

Março. 

Os pagamentos serão efectuados de acordo com o mesmo 

Decreto-Lei, nos termos dos artigos 202º 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 2 de Março. 
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10 - Modalidade jurídica de associação de empresas: 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 geral de edifícios e da classe 

correspondente ao valor da proposta ou, não sendo o caso, 

deve possuir pelos menos as seguintes categorias: 

Das 3.ª, 5.ª, 6.ª:9.ª e 15.ª subcategorias da 1.ª categoria; 

Das 1.ª subcategoria da 5.ª categoria; 

Das 14.ª e 15.ª subcategorias da 6.ª categoria. 

Os concorrentes que não possuam algumas das 

subcategorias essenciais para o concurso, podem apresentar 

subempreiteiro, habilitado com as autorizações em falta 

devendo as declarações de compromisso previstas na alínea 

f) do n.º 1 do art.º 73.º do Dec.-Lei n.º 59/99, de 2 de Março 

ser subscritas pelo concorrente e por cada um dos 

subempreiteiros e ser acompanhadas dos certificados de 

classificação de empreiteiros de obras públicas, ou 

respectivas cópias autenticadas, ou dos certificados de 

inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados com as 

características indicadas no n.º 1 do art.º 68.º do referido 

Decreto- Lei, consoante as situações. 

b) Os concorrentes não detentores de certificado de 

classificação de empreiteiros de obras públicas deverão ser 

detentores de certificado de inscrição em lista oficial de 

empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a concurso 

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

de 2 de Março. 

c) Os concorrentes deverão possuir capacidade financeira, 

econ6mica e técnica que satisfaçam as exigências 

específicas no programa de concurso e caderno de encargos. 

12 - Prazo de validade das propostas: As propostas serão 

válidas por um período de 66 dias a contar da data do acto 

público do concurso, nos termos do artigo 104º do Decreto-

Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

13 - Critérios de adjudicação: A adjudicação será feita à 

proposta economicamente mais vantajosa, nos termos do 

art.º 105.º do Decreto-Lei 59/99, de 2 de Março, atendendo-se 

aos seguintes factores e respectiva ponderação por ordem 

decrescente de importância: 

Preço da proposta ........................................................... 70 % 

Preço de execução ......................................................... 30 % 

14 - a) É admitida a apresentação de propostas que envolvam 

alterações no prazo definido no Caderno de Encargos. 

b) Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de 

variantes ao projecto (ou parte dele). 

15 - Os concorrentes deverão apresentar listas separadas 

das obras mais importantes executadas nos últimos 3 anos e 

em execução, assim como, outros documentos que 

considerem importantes para a apreciação da sua capacidade 

técnica, para a boa execução da obra. 

 

Odivelas, 17 de Abril de 2001 

 

 

O Presidente da Comissão Instaladora 

do Município de Odivelas 

 

Manuel Varges 

 

[Publicado em Jornal Diário Notícias, de 8 de Junho de 2001] 
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escola de natação 
piscina municipal de odivelas 

 

PROPOSTA DE TABELA DE PREÇOS 2001/2002 
         

INSCRIÇÃO / RENOVAÇÃO 
         

   Inscrição 
 4350$00       

      21,70 €        

   Renovação 
 2280$00       

      11,40 €        

         

O terceiro membro e seguintes beneficiam de isenção  

         

NATAÇÃO PURA 
  Pagamento mensal  Pagamento trimestral 

  1x 2x 3x   1x 2x 3x 

  Semana Semana Semana   Semana Semana Semana 

         

    Crianças ( dos 4 aos 14 anos) 
 3930$00 5280$00 6520$00   11180$00 14490$00 18215$00 

      19,60 €       26,30 €       32,50 €         55,80 €       72,30 €       90,90 €  

    Adultos ( a partir dos 15 anos) 
 4550$00 5890$00 7555$00   12730$00 16350$00 21110$00 

      22,70 €       29,50 €       37,70 €         63,50 €       81,60 €     105,30 €  

    Adultos ( a partir dos 62 anos) 
 3100$00 4000$00 5200$00   8700$00 11100$00 14300$00 

      15,40 €       20,00 €       25,90 €         43,40 €       55,40 €       71,30 €  

         

Os valores para Adultos com mais de 62 anos inclui desconto de 30%. 

         

HIDROGINÁSTICA 
  Pagamento mensal  Pagamento trimestral 

  1x 2x 3x   1x 2x 3x 

  Semana Semana Semana   Semana Semana Semana 

         

   Adultos ( a partir dos 15 anos) 
 4555$00 5890$00 7555$00   12730$00 16355$00 21115$00 

      22,70 €       29,40 €       37,70 €         63,50 €       81,60 €     105,30 €  

   Adultos ( a partir dos 62 anos) 
 3100$00 4000$00 5200$00   8700$00 11100$00 14300$00 

      15,40 €       20,00 €       25,90 €         43,40 €       55,40 €       71,30 €  

         

Os valores para Adultos com mais de 62 anos inclui desconto de 30%. 
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escola de natação 
piscina municipal de odivelas 

 

 

HIDROTERAPIA 
  Pagamento mensal  Pagamento trimestral 

  1x 2x 3x   1x 2x 3x 

  Semana Semana Semana   Semana Semana Semana 

         

    Reabilitação 
   5890$00       16350$00   

        29,40 €            81,60 €   

    Correcção Postural 
   5890$00 7020$00     16350$00 20050$00 

        29,40 €      35,00 €          81,60 €    100,00 € 

         

Adultos com mais de 62 anos e defecientes têm desco nto de 30%. 

         

ACTIVIDADES AQUÁTICAS ADAPTADAS 
  Pagamento mensal  Pagamento trimestral 

  1x 2x 3x   1x 2x 3x 

  Semana Semana Semana   Semana Semana Semana 

         

    Bebés (dos 6 meses aos 3 anos) 
 6210$00       17390$00     

      31,00 €            86,70 €     

    Natação Adaptada 
 4555$00 5900$00     12730$00 16350$00   

      23,00 €      29,40 €          63,50 €      81,50 €   

    Natação Pré-Parto 
 4555$00 5900$00     12730$00 16350$00   

      23,00 €      29,40 €          63,50 €      81,50 €   

         

Adultos com mais de 62 anos e defecientes têm desco nto de 30%. 

         

UTILIZAÇÃO LIVRE (VERTENTE NATAÇÃO) 
         

    Utilização de 45 minutos 
 400$00       

        2,00 €       
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UTILIZAÇÃO LIVRE FAMILIA 
         

    Crianças até 4 anos 
 

isento 
      

       

    Crianças dos 4 aos 14 anos 
 200$00       

        1,00 €        

    Adultos dos 14 aos 62 anos 
 400$00       

        2,00 €        

    Adultos com mais de 62 anos 
 300$00       

        1,50 €        

         

INSCRIÇÕES EM GRUPO - INSTITUIÇÕES 
         

  1x 2x 3x      
  Semana Semana Semana      

         

    Até 15 utentes 
 2795$00 4245$00 5280$00      

      14,00 €       21,20 €       36,40 €       

    De 16 a 40 utentes 
 2590$00 3830$00 4865$00      

      13,00 €       19,10 €       24,30 €       

    Mais de 41 utentes 
 2485$00 3730$00 4660$00      

      12,40 €       18,60 €       23,20 €       

         

ALUGUERES DE PISTAS 
         

  Até Mais de        
  150 horas 150 horas       

         

    Piscina de 25 metros 
 5280$00 3935$00       

      26,30 €       19,60 €        

     Piscina de 16 metros 
 3725$00 2900$00       

      18,60 €       14,50 €        
         

         

   O Presidente do Conselho de Administração  

         

   José Miguel Ramos 
 


