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COMISSÃO INSTALADORA 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

 

 

 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 

1122ªª  RReeuunniiããoo  OOrrddiinnáárriiaa,,  
rreeaalliizzaaddaa  eemm  1122  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22000011  

 

 

 

 
 

ACTA 
 

 

 

Acta da 11ª Reunião Ordinária da Comissão Instaladora do 

Município de Odivelas realizada em 29 de Maio de 2001. 

 

(Aprovada por unanimidade) 
 

 

 

 
 

GESTÃO FINANCEIRA E 
PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 

 

5.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

 

Proposta para proceder à 5.ª alteração ao Orçamento 

Municipal para o ano de 2001, de acordo com os mapas 

constantes da informação dos serviços. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

 

 

 

PROPOSTA FINAL DE RELATÓRIO DE TRANSMISSÃO 
DE BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES ENTRE 

O MUNICÍPIO DE LOURES E O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
INCLUINDO A ADENDA 

 
 

“PROPOSTA 
 
 

Considerando que: 
 
1. Nos termos do art.º 11° da Lei n° 48/99, de 16 de Junho 
(Regime Jurídico de Instalação de Novos Municípios), os 
bens, direitos e obrigações a transmitir pelo Município de 
Loures para o Município de Odivelas devem ser relacionados 
em Relatório de Partilha, elaborado por Comissão constituída 
por um representante do Ministro da tutela, pelo Presidente 
da Câmara Municipal de Loures e pelo Presidente da 
Comissão Instaladora do Município de Odivelas; 
 
2. A primeira versão de proposta final de Relatório de Partilha, 
concluída em Julho de 2000, mereceu o meu voto 
desfavorável; 
 
3. Foi, no entanto, agora possível encontrar um consenso 
entre as partes, superando, através da redacção de uma 
adenda, as divergências que me impediram de aprovar o 
texto da anterior proposta final de Relatório de Partilhas; 
 
4. A referida Adenda define, claramente, o fim da partilha de 
recursos humanos, a substituição da transmissão do material 
rolante pelo respectivo valor, a assunção de passivo 
financeiro e o processo de liquidação dos encargos gerais; 
 
5. Todo o conteúdo da anterior Proposta Final de Relatório de 
Partilha que não se integra no âmbito da Adenda, mantém-se 
nos termos daquela redacção. 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Comissão Instaladora do Município de Odivelas aprove 
o Relatório de Partilha de bens, direitos e obrigações entre o 
Município de Loures e o Município de Odivelas, a respectiva 
Adenda e a Acta da Reunião realizada em 7 de Junho de 
2001, pela Comissão a que se refere o n° 3 do artº 11° da Lei 
n° 48/99, de 16 de Junho. 
 
2001.06.11 
 

O Presidente da Comissão Instaladora 
 

(a) Manuel Varges” 
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Mais se propôs, oficiar a Senhora Secretária de Estado da 

Habitação no sentido da ratificação do Acordo de 

Transmissão de Direitos e Obrigações no âmbito do 

Programa Especial de Realojamento (PER) do Município de 

Loures para o Município de Odivelas, celebrado em 4 de 

Junho de 2001, ser publicada no Diário da República em data 

anterior ou simultânea à da publicação do Relatório de 

Transmissão de Bens, Direitos e Obrigações entre o 

Município de Loures e o Município de Odivelas. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

EMPRÉSTIMO PARA SANEAMENTO MUNICIPAL 

NO ÂMBITO DO PROCESSO DE PARTILHA 

PARA PAGAMENTO À CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 

 

Proposto ratificar os actos praticados pelo Senhor Presidente 

da Comissão Instaladora de consulta, no pretérito dia 30 de 

Maio, às entidades bancárias, bem como ratificar o acto de 

abertura do procedimento adjudicatório de 8 de Junho de 

2001 e a aprovação do respectivo convite-circular, dirigido a 

quatro entidades bancárias - Caixa Geral de Depósitos, 

Banco Espírito Santo, Banco Português de Investimento, S.A. 

e Banco Totta & Açores, destinado à contracção de um 

empréstimo bancário para saneamento financeiro municipal 

no valor de 2.200.000.000$00 (dois biliões e duzentos 

milhões de escudos), pelo prazo de doze anos (Artigo 25º da 

Lei das Finanças Locais), destinado à consolidação do 

passivo financeiro que resulta da transmissão de bens, 

direitos e obrigações, nos termos da aprovação da Proposta 

Final de Partilhas com o Município de origem pela Comissão 

Instaladora (n.º4 do Art.11º da Lei n.º 48/99, de 16 de Junho). 

 

Mais se propôs nos termos da mesma proposta, aprovar a 

circunstância de, no caso concreto, se estar perante uma 

situação excepcional, com natureza de urgência 

administrativa, nos termos da proposta do Senhor Presidente, 

datada de 11 de Junho de 2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

Esta deliberação carece do parecer dos Senhores 

Presidentes das Juntas e Assembleias de Freguesia nos 

termos alínea L do n.º 1 do Art.º4º conjugado com o n.º 3 do 

Art.º 4º da Lei 48/99 de 16.06. 

 

TRANSPORTES ESCOLARES 
 

 

 
NORMAS PARA ATRIBUIÇÃO DE TRANSPORTES 

ESCOLARES – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 
PARA O ANO LECTIVO 2001/2002 

 

Proposta de Normas para atribuição de Transportes 

Escolares, para o ano lectivo 2001/2002, nos termos 

propostos pela informação n.º 719/DSC/DEJ/SAEP, de 

24.05.2001, que a seguir se transcreve. 

 

 

“Normas para atribuição de Transportes Escolares 

Ano Lectivo 2001/2002 

 

As Normas de atribuição de transportes escolares aos alunos 

que frequentam as Escolas do Ensino Básico, Secundário e 

Profissional no Município de Odivelas, foram construídas com 

base na Legislação em vigor (Decreto-Lei 299/84, de 5 de 

Setembro) e complementadas por um conjunto de 

procedimentos que visam encontrar soluções mais ajustadas 

à realidade local. 

 

Conselho Consultivo de Transportes Escolares 
 

O CCTE tem carácter consultivo. 

Tem como principais competências, colaborar com a 

Comissão Instaladora do Município de Odivelas, na 

preparação do plano de Transportes Escolares, fornecer 

todos os elementos necessários à sua elaboração, e dar 

parecer sobre as questões que digam respeito aos mesmos. 

Tendo em conta a realidade do Município de Odivelas, o 

CCTE é constituído por: 

Município de Odivelas 

Um representante das Delegações Escolares do Município 

Um representante de cada uma das Escolas do 2°, 3° Ciclo, 

Secundário e Profissional 

Um representante das Empresas que fornecem os passes de 

transportes escolares que efectuam serviço na área do 

Município (Rodoviária de Lisboa) 

Um representante do Ministério da Educação (CAE) 

Um representante de cada Junta de Freguesia do Município  

Um representante da FERLAP (Federação das Associações 

de Pais)  
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O CCTE reúne ordinariamente uma vez por ano, e 

extraordinariamente sempre que alguma situação o justifique, 

com o objectivo de avaliar os procedimentos relativos ao ano 

anterior e proceder à preparação do Plano de Transportes 

Escolares para o ano lectivo seguinte. 

 

Procedimento 
 

1. Competências do Município de Odivelas 

 

É da competência do Município a oferta de serviço de 

transporte entre o local de residência e o local dos 

estabelecimentos do Ensino Básico e Secundário, oficial ou 

particular e cooperativo com contrato de associação e 

paralelismo pedagógico, quando residam a mais de 4 ou 3 

Km dos estabelecimentos de ensino, respectivamente com ou 

sem refeitório. 

 

2. Alunos Abrangidos 
 

Critérios de atribuição de Transportes Escolares 

 

● Alunos do Ensino Básico, Secundário e Profissional que 

frequentam a escola mais próxima da área de residência, e 

cuja distancia se situa a mais de 4Km (com refeitório), e 3 Km 

(sem refeitório)  

● Alunos que frequentam Escola fora da área de residência, 

por falta de vaga, área de estudo ou curso na Escola mais 

próxima de residência. 

 

Por Opção do Município de Odivelas: 
 

● Alunos do Ensino Básico, Secundário e Profissional, 

abrangidos pelo SASE e que efectuem percursos de risco no 

acesso à escola, independentemente da distância.  

● Alunos de Ensino Básico, Secundário e Profissional 

portadores de deficiência que independentemente da idade, 

frequentem a escola do ensino regular, desde que não 

tenham outro apoio em transporte.  

 

2.1. Apoios Concedidos  

 

50% do valor do passe de Setembro a Junho 
 

● Alunos do Ensino Secundário, não abrangidos pelo SASE  

● Alunos do Ensino Profissional, desde que não sejam 

comparticipados pelas Escolas que frequentam e não 

abrangidos pelo SASE  

● Alunos fora da escolaridade obrigatória, não abrangidos 

pelo SASE (nascidos antes de 1 de Janeiro de1986)  

 

100% do valor do passe de Setembro a Junho  
 

● Alunos do Ensino Básico que frequentam a escolaridade 

obrigatória (nascidos após 1 de Janeiro de 1986), alunos do 

Ensino Secundário e Profissional desde que residam a mais 

de 3Km (sem refeitório) ou 4 Km (com refeitório) da Escola 

mais próxima e desde que abrangidos pelo SASE.  

● Alunos do Ensino Básico e Secundário portadores de 

deficiência desde que não tenham outro apoio em transporte 

 

Processo de Candidatura 

 

Para Alunos que frequentam as escolas dentro do 
Município de Odivelas 

 

1. O Município de Odivelas enviará a todas as Escolas, os 

Boletins de candidatura aos Transportes Escolares até 15 

de Junho 

2. O estabelecimento de ensino é responsável pela 

divulgação atempada aos alunos das condições de 

candidatura a beneficiários de transportes escolares 

3. Cabe ao estabelecimento de ensino prestar todas as 

informações aos Candidatos e Encarregados de Educação, 

confirmar as informações prestadas nos Boletins e preencher 

o espaço destinado à escola, assim como, informar os Alunos 

e Encarregados de Educação sobre o resultado do pedido 

que foi efectuado 

4. No caso de Alunos que mudem de residência e dos que 

não têm vaga no estabelecimento é obrigatória a junção de 

cópia Boletim de Candidatura 

5. A escola deverá anexar ao Boletim de Transportes 

Escolares um comprovativo de como os alunos são 

abrangidos pelo S.AS.E 

6. Posteriormente os Boletins serão enviados para o 

Município de Odivelas, via órgão de Administração e Gestão 

da Escola 

 

● Estabelecimentos de Ensino 

 

→ As Escolas providenciarão os pedidos de requisição das 

senhas de passe de Setembro a Junho, quando receberem a 
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listagem dos alunos do Ensino Básico (nascidos após 1 de 

Janeiro de 1986), alunos do Ensino Secundário e Profissional 

abrangidos pelo SASE e alunos portadores de deficiência 

 

→ Para os Alunos do Ensino Secundário e Profissional não 

abrangidos pelo SASE e fora da escolaridade obrigatória, 

deverão requisitar senhas de Janeiro a Maio (inclusive) 

correspondendo a 50% do valor do passe 

 

→ Os Estabelecimentos de ensino enviarão todos os meses 

ao Município o mapa de requisições e devoluções de senhas 

 

Prazos 

 

● Os Formulários de transporte escolar deverão dar entrada 

na Escola até 30 de Setembro (Alunos do Ensino Básico) e 

a 30 de Outubro (Alunos Ensino Secundário e transferidos 

do Básico) 

 

● Os Formulários de transporte escolar deverão dar entrada 

no Município de Odivelas até 30 de Outubro (Alunos do 

Ensino Básico) e a 30 de Novembro (Alunos Ensino 

Secundário e transferidos do Básico) 

 

● Os Formulários de transporte escolar deverão ser 

devidamente preenchidos e instruídos com comprovativos da 

morada de residência e do SASE ficando os serviços 

competentes da Escola, responsáveis pela confirmação das 

informações prestadas, bem como pelo cumprimento do 

prazo referido. 

 

Para Alunos que frequentam Escolas fora do Município 

de Odivelas 
 

1. O Município de Odivelas enviará às Juntas de Freguesia, 

os Boletins de Candidatura referentes aos Transportes 
Escolares até 15 de Junho 

2. Será da responsabilidade das Juntas de Freguesia a 

divulgação dos requisitos necessários para os alunos 

poderem beneficiar dos apoios em transportes, assim como 

informar os candidatos e encarregados de educação sobre o 

resultado do pedido efectuado. 

3. Os Boletins quando devidamente preenchidos pelos 

encarregados de educação e confirmados pela escola e Junta 

de Freguesia deverão ser enviados para o Município de 

Odivelas. 

 

→ O Município de Odivelas fará a aprovação das 

candidaturas e procederá à elaboração das propostas de 

transferência de verbas, para as Juntas de Freguesia 

→ As Transferências de verbas para as Juntas de Freguesia 

serão efectuada no fim do trimestre a que diz respeito 

→ As Juntas deverão proceder ao pagamento dos subsídios 

aos alunos no espaço de um mês.  

→ No acto de levantamento do subsídio, os alunos devem 

apresentar um comprovativo da frequência escolar nos meses 

correspondentes ao subsídio, assim como fotocópias das 

senhas ou recibo comprovativo da compra do passe e o 

cartão do passe social com vinheta correspondente ao mês 

que está a decorrer 

 

Prazos 
 

● Os Formulários de transporte escolar deverão dar entrada 

na Junta de Freguesia até 30 de Setembro (Alunos do 

Ensino Básico) e a 30 de Outubro (Alunos Ensino 

Secundário e transferidos do Básico) 

 

● Os Formulários de transporte escolar deverão dar entrada 

no Município de Odivelas até 30 de Outubro (Alunos do 

Ensino Básico) e a 30 de Novembro (Alunos Ensino 

Secundário e transferidos do Básico) 

 

● Os Formulários de transporte escolar deverão ser 

devidamente preenchidos e instruídos com comprovativos da 

morada de residência ficando os serviços competentes da 

Junta de Freguesia responsáveis pela confirmação das 

informações prestadas, bem como pelo cumprimento do 

prazo referido. 

 

● Empresas Transportadoras 

 

As empresas transportadoras, aquando do envio das facturas 

ao Município, deverão juntar cópia das requisições 

correspondentes e descriminar o tipo de senhas, a 

quantidade e a Escola a quem foram fornecidas. 

 

Análise de Processos 

 

O Município de Odivelas fará a revisão e confirmação dos 

Processos, procedendo em tempo útil à informação junto das 

Escolas e Juntas de Freguesia. 
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Considerações Finais 
 

● Todos os pedidos que ultrapassem as datas apresentadas 

nestas normas deverão ser devidamente justificados pelos 

alunos, pela escola, ou pela Junta de Freguesia, e serão 

analisados caso a caso, reservando-se o Município de 

Odivelas, o direito de conceder ou não os apoios solicitados. 

● Sempre que se verifiquem falsas declarações, proceder-se-

á à suspensão imediata do apoio atribuído. 

● Situações que ultrapassem as Normas acima referidas, 

serão analisadas em conjunto com a Junta de Freguesia 

respectiva e a Escola. 

● Todos os casos omissos nestas Normas deverão ser 

comunicadas por escrito para a Comissão Instaladora do 

Município de Odivelas, a fim de serem analisados.” 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
 

DESPORTO 
 

 

 

PRODEM – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A 

ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO DO DISTRITO DE LISBOA 

 

Proposto estabelecer um Protocolo de Cooperação com a 

Associação de Taekwondo do Distrito de Lisboa, nos termos 

da minuta anexa à informação n.º 766/DSC/DD/01, de 

29.05.2001, que a seguir se transcreve na integra. 

 

 

“Comissão Instaladora do Município de Odivelas – 

- Associação de Taekwondo do Distrito de Lisboa 

 

Na persecução de uma estratégia de promoção de parcerias 

privilegiadas com algumas entidades cujas competências de 

intervenção no universo desportivo se identificam e 

complementam com as do Município de Odivelas, é celebrado 

entre: 

 

1. Município de Odivelas, pessoa colectiva número 504 293 

125, com sede na Av. D. Dinis, n° 96 - C, em Odivelas, 

doravante designado por "CIMO" ou 1° outorgante, 

representada pelo Senhor Presidente da Comissão 

Instaladora, Dr. Manuel Porfírio Varges. 

2. Associação de Taekwondo do Distrito de Lisboa, pessoa 

colectiva número 503 455 881, com sede na Azinhaga da 

Torrinha - Hab. Alto Mira - 2° Esqº, doravante designada por 

"Associação" ou 2° outorgante, representada pelo Senhor 

Presidente da Direcção Paulo Jorge Martins. 

 

um Protocolo de Cooperação. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A Constituição da República consagra no seu artigo 79° o 

direito de todos os cidadãos ao desporto. 

O Município de Odivelas considera que o desenvolvimento da 

prática desportiva deve prosseguir objectivos de ordem 

formativa, ética e sociocultural, tendo em conta o grau de 

evolução individual e a inserção na vida social. 

 

Cláusula Primeira 

Objectivos 
 

Este protocolo tem como objectivos: 

 

1. Articular recursos e acções com a finalidade de divulgar e 

incrementar o Taekwondo no contexto do desenvolvimento 

desportivo do Município de Odivelas, através da definição de 

princípios e normas claras de relacionamento entre as duas 

instituições; 

 

2. Promover a generalização e o desenvolvimento do 

Taekwondo no Concelho de Odivelas; 

 

3. Aumentar progressivamente o número de praticantes nesta 

modalidade, privilegiando os escalões etários mais baixos e o 

alargamento progressivo aos outros escalões. 

 

Cláusula Segunda 

Áreas de Cooperação 
 

As partes definem como áreas prioritárias de intervenção: 

 

1. Actividades 

 

2. Enquadramento Técnico 

 

3. Formação de Agentes Desportivos 

 

4. Estudos e Documentação  
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Cláusula Terceira 

Direitos e Obrigações dos Outorgantes 

 

No âmbito do presente contrato: 

 

1. Compete ao Município de Odivelas: 

 

Na área das Actividades 

 

• Dinamizar Centros de Treino e Desenvolvimento 

Desportivo; 

• Garantir as condições logísticas e a aquisição de serviços 

necessários (estadia e alimentação) para a realização de 

eventos, no Concelho de Odivelas. 

 

Na área da Formação de Agentes Desportivos 

 

• Conceder apoio logístico nas Acções de Formação 

desenvolvidas pelo segundo outorgante, no âmbito deste 

protocolo, nomeadamente a cedência de instalações, meios 

audiovisuais, pastas, etc. 

 

2. Compete à Associação de Taekwondo do Distrito de 

Lisboa: 

 

Na área das Actividades 

 

• Colaborar com a CIMO, nomeadamente garantindo a 

presença de atletas de Alta Competição e Técnicos em 

iniciativas desportivas concelhias, quando para tal for 

solicitado. 

 

Na área do Enquadramento Técnico 
 

• Apoiar tecnicamente a actividade dos Centros de Treino e 

Desenvolvimento Desportivo do Município de Odivelas; 

• Disponibilizar apoio técnico na realização das provas 

calendarizadas no âmbito das iniciativas de Taekwondo. 

 

Na área da Formação de Agentes Desportivos 

 

• Garantir a participação a título gratuito, para um número 

limitado, a definir entre as partes, de agentes desportivos do 

Concelho, indicados pelo primeiro outorgante, em cursos 

organizados pelo 2° outorgante. 

 

 

Na área dos Estudos e Documentação 

 

• Enviar ao primeiro outorgante toda a documentação que vai 

produzindo, sobretudo a de carácter técnico. 

• Colaborar emitindo pareceres no planeamento e definição 

de infra-estruturas desportivas a implantar no Município de 

Odivelas. 

 

 

Cláusula Quarta 

Período de Vigência e Revisão 

 

O presente protocolo vigorará pelo período de um ano 

contabilizado a partir da data da sua assinatura, sendo 

considerado automaticamente renovado se nenhum dos 

outorgantes manifestar ao outro o desejo de se desvincular, 

no prazo de noventa dias de antecedência em relação ao seu 

termo. O presente Protocolo poderá ainda ser objecto de 

revisão e alteração sempre que qualquer dos outorgantes o 

desejar e o outro o aceitar de forma consensual. 

 

 

Cláusula Quinta 

Considerações Finais 
 

A celebração do presente protocolo não impedirá que cada 

outorgante adopte outras iniciativas que lhe convierem para a 

prossecução da sua vocação específica. 

 

 

Odivelas, ____ de _____________ de 2001 

 

 

 

O Presidente da Comissão Instaladora do Município de Odivelas 

 

_____________________________________________ 

 

O Presidente da Associação de Taekwondo do Distrito de Lisboa 

 

_____________________________________________” 

 

 

(Aprovado por unanimidade) 
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PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

NA JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 

INTERVENÇÃO URGENTE NO PAVILHÃO 

POLIVALENTE DE ODIVELAS 

 

Proposto delegar na Junta da Freguesia de Odivelas a 

competência para a aquisição de bens e execução das obras 

de conservação e beneficiação do Pavilhão Polivalente de 

Odivelas, nos termos da minuta de protocolo anexa à 

informação n.º 71/DSC/FL/01, de 11.06.2001, que a seguir se 

transcreve. 

 

 

“Minuta de Protocolo 

 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

NA JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS 

 

Entre: 

 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva de direito 

público n.º 504 293 125, com sede na Av. D. Dinis, 96 - A, em 

Odivelas, representada pelo Presidente da sua Comissão 

Instaladora, Senhor Dr. Manuel Varges, 

 

E 

 

JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS ................................., 

com sede em ....................................... , representada pelo 

seu Presidente, Senhor .............................................., 

 

é celebrado o presente protocolo de delegação de 

competências, nos termos do estabelecido na alínea c) do n.º 

6 do art. 64° e no art. 66° da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

e da Deliberação da Comissão Instaladora do Município de 

Odivelas tomada ao abrigo da alínea g) do n.º 1 do art. 4° da 

Lei 48/99, de 16 de Junho, na sua 12ª Reunião Ordinária, 

realizada a 12 de Junho de 2001, que se regerá pelas 

seguintes cláusulas: 

 

Cláusula Primeira 

 

A Junta de Freguesia de Odivelas obriga-se a adquirir os 

bens a seguir descritos e a executar as obras de conservação 

e de beneficiação do Pavilhão Polivalente de Odivelas adiante 

discriminadas: 

 

• Levantamento de todo o pavimento interior e colocação de 

novo pavimento em tijoleira, com aplicação de rodapé; 

• Demolição da cabina de projecção e construção de 

bancadas para espectadores;  

• Construção de plataforma para funcionamento de régie de 

som e luz;  

• Substituição do tecto com colocação de material isolante e 

aplicação de novo sistema de iluminação geral e de 

emergência (esta intervenção obrigará a algumas alterações 

no circuito de energia eléctrica interior);  

• Instalação de sistema de ar condicionado;  

• Substituição das portas interiores e exteriores e das janelas 

e aplicação de estores que permitam a escuridão completa 

para a realização de espectáculos e projecções durante o dia;  

• Remodelação total das casas de banho;  

• Instalação de sistema de som e iluminação do palco 

adequados a reuniões, sessões, concertos musicais, teatro, 

cinema e outras iniciativas culturais; 

• Remodelação do palco, incluindo sistema de cortinados e 

cenários; 

• Remodelação do camarim;  

• Beneficiação das paredes, incluindo a sua pintura;  

• Beneficiação da sala contígua ao Pavilhão com o objectivo 

de criar condições para o funcionamento de ateliers, reuniões 

e actividades culturais; 

• Aquisição de cadeiras e demais mobiliário necessário à 

realização das actividades a que se destina o Pavilhão. 

 

 

Cláusula Segunda 

 

O Município de Odivelas obriga-se a transferir para a Junta de 

Freguesia, após a conclusão das obras e mediante a 

apresentação dos comprovativos da realização da despesa, 

os meios financeiros necessários no montante máximo de 

ESC.: 50.000.000$OO (cinquenta milhões de escudos). 

 

 

Cláusula Terceira 

 

A Junta de Freguesia de Odivelas obriga-se a permitir que as 

obras ou fornecimentos sejam acompanhados pelos técnicos 

municipais com o objectivo de verificação da sua 

conformidade. 
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Cláusula Quarta 

 

O presente Protocolo extingue-se com o cumprimento do seu 

objecto e com a transferência dos meios financeiros 

respectivos. 

 

Cláusula Quinta 

 

A Junta de Freguesia obriga-se a afixar, em local de boa 

visibilidade, um painel que será fornecido pelos serviços 

municipais, do qual conste que a acção concreta, obra ou 

outro, é executada pela Junta de Freguesia e financiada pelo 

Município de Odivelas, em termos análogos aos realizados 

por força de protocolos celebrados pela Administração 

Central. 

 

Odivelas, ........ de ......................... de ............ 

 

 

O Presidente da Comissão 

Instaladora 

O Presidente da Junta 

de Freguesia” 

 

(Aprovado por maioria) 
 

Esta deliberação carece do parecer dos Senhores 

Presidentes de Juntas e Assembleias de Freguesia, de 

acordo com na alínea g) do n.º 1 do Art.º4º da Lei 48/99 de 16 

de Junho. 

 

 

 
 

ACTIVIDADE SOCIAL 
 

 

 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A COPERATIVA 

NACIONAL DE APOIO A DEFICIENTES E A COMISSÃO 

INSTALADORA DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

Proposto celebrar com a Cooperativa Nacional de Apoio a 

Deficientes (CNAD) um protocolo de colaboração, nos termos 

da minuta anexa à informação n.º 26/GARSI/DM/001, de 

08.06.2001, com alteração à cláusula nona: “A duração do 

protocolo é de um ano....” 

 

 

 

“Protocolo de Colaboração 

 

Entre: 

 

O Município de Odivelas, pessoa colectiva de direito público 

n.º 504 293 125, representado pelo presidente da sua 

Comissão Instaladora, senhor Dr. Manuel Porfírio Varges, 

com sede na Avenida D. Dinis, n.º 96-C, em Odivelas 

 

E 

 

A Cooperativa Nacional de Apoio a Deficientes, CRL (CNAD), 

pessoa colectiva n.º 501 329 447, com sede na Praça Dr. 

Fernando Amado, Lote 566-E, 1900 Lisboa, representado 

por............................................................................................ 

 

 

É celebrado este protocolo de colaboração com vista ao apoio 

às pessoas com deficiência residentes no Município de 

Odivelas que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Obrigações do Município 

 

1ª 

 

O Município de Odivelas, arrendatário das instalações sitas 

na urbanização da Ribeirada, Lote 52, loja n.º 1, em Odivelas, 

propõe-se ceder gratuitamente um gabinete mobilado à 

CNAD para que esta o utilize para prossecução exclusiva dos 

seus fins próprios, nomeadamente para atendimento e apoio 

às pessoas com deficiência, residentes no Município. 

 

2ª 

 

O Município compromete-se a pagar todas as despesas 

provenientes do consumo de água e de electricidade 

contraídas pela CNAD, assim como as despesas resultantes 

do serviço de limpeza e conservação do imóvel. 

 

 

Obrigações da Cooperativa Nacional de Apoio 
a Deficientes (CNAD) 

 

3ª 

 

A CNAD, no apoio às pessoas deficientes, compromete-se a: 
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a) Promover, participar e apoiar iniciativas e actividades de 

natureza profissional, educativa, cultural, desportiva e de 

solidariedade social no âmbito de inserção social; 

b) Desenvolver acções de sensibilização e esclarecimento 

necessários à resolução de problemas dos deficientes; 

c) Cooperar na área da reabilitação e inserção social dos 

deficientes com todas as entidades públicas e privadas; 

d) Apoiar os deficientes e seus familiares, bem como as 

pessoas que se dedicam à causa da deficiência. 

 

4ª 

 

O atendimento será prestado por um técnico, de segunda a 

sexta-feira, das 9:00 às 12:30 horas e das 14:00 às 18:00 

horas, devendo o Município ser informado das suas 

alterações. 

 

5ª 

 

A CNAD compromete-se a: 

 

a) Guardar e preservar o espaço cedido; 

b) Facultar ao Município a vistoria do espaço sempre que 

este o solicite e permitir a realização de benfeitorias que 

este entenda serem necessárias; 

c) Não aplicar ao espaço um fim diferente do autorizado. 

d) Não ceder a terceiros o uso deste gabinete 

 

6ª 

 

1 - A CNAD deverá apresentar anualmente ao Município de 

Odivelas relatório e plano de actividades, assim como 

dados estatísticos referentes ao atendimento prestado. 

2 - Deverá ainda manter o município informado 

relativamente aos titulares dos corpos gerentes. 

 

7ª 

 

A CNAD compromete-se a apoiar o Município em projectos 

deste ou de outras instituições e que tenham o apoio e 

acompanhamento deste sempre que se enquadram no âmbito 

dos objectivos da CNAD. 

 

8ª 

 

A CNAD compromete-se a respeitar as normas internas do 

município relativas aos procedimentos internos de segurança. 

Duração 
 

9ª 
 

A duração do protocolo é de um ano, automaticamente 
renovado por igual período. 

 
10ª 

 
O presente protocolo resolve-se pelo incumprimento de 
qualquer das cláusulas, sem direito a qualquer compensação 
ou indemnização. 

 
11ª 

 
O presente protocolo pode ser denunciado por qualquer das 
partes, independentemente de justa causa, por carta 
registada com aviso de recepção, com seis meses de 
antecedência 
 
 
Odivelas.......de .................... de 2001 
 

O Presidente da Comissão 

Instaladora 

A CNAD 

  

Manuel Porfírio Varges ..............................................” 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 

 
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DA PONTINHA 

 

Proposto atribuir à Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários da Pontinha, um subsídio no valor de 50.000$00 

(cinquenta mil escudos), para comparticipação nas despesas 

de organização de um Rally Papper e um torneio de Futebol 

de Cinco, no âmbito das Comemorações do seu 21º 

Aniversário, nos termos propostos pela informação n.º 

763/DSC/DD/SADD/01, de 2001.05.29. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
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TÉNIS CLUBE DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

 

Proposto atribuir ao Ténis Clube da Póvoa de Santo Adrião, 

um subsídio no valor de 417.213$00 (quatrocentos e 

dezassete mil duzentos e treze escudos), no âmbito do 

Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas 

(PADO) referente à dinamização de Grandes Iniciativas 

Desportivas, como forma de apoio para fazer face às 

despesas de organização do “OPEN CONCELHO DE 

ODIVELAS”, nos termos da informação n.º 

782/DSC/DD/SADD/01, de 2001.05.31. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 

DESPORTIVO DE ODIVELAS 
(PADO) 

 
Proposto atribuir, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PADO), às 
Associações identificadas nas informações n.ºs 
823/DSC/DD/01 de 2001.06.11 e 824/DSC/DD/01, de 
200106.11, os subsídios nas mesmas discriminados, no 
montante total de 10.905.600$00 (dez milhões novecentos e 
cinco mil e seiscentos escudos) e respectivamente 
240.000$00 (duzentos e quarenta mil escudos), nos termos 
das informações dos serviços e distribuídos da seguinte 
forma: 
 

 

Nome Apoio a conceder 

Sociedade Columbófila de Odivelas 120.000$00 

Núcleo de Badmintom da Escola 

Secundária de Odivelas 

 

120.000$00 

 

Total – 240.000$00 (duzentos e quarenta mil escudos) 

 

 

Sub-Programa A 1 

Desenvolvimento de Actividades 

 

Nome Apoio a conceder 

Clube Recreativo do Espírito Santo de 

Odivelas "AJAX" 

 

100.000$00 

Clube Recreativo dos Besouros 100.000$00 

Grupo de Atletismo da Pontinha 100.000$00 

Centro Cultural e Recreativo Bairro 

Girassol 

 

200.000$00 

Centro Escolar Republicano Tenente 

Valdez 

 

400.000$00 

Grupo Desportivo Quinta do Pinheiro 200.000$00 

União Desportiva e Recreativa Casal do 

Privilégio 

 

100.000$00 

Associação Cultural e Desportiva 

Estrelas da Serra Branca 

 

100.000$00 

Associação dos Residentes Angolanos 

do Concelho de Odivelas 

 

100.000$00 

Associação Desportiva Cultural Quinta 

das Dálias 

 

100.000$00 

 

TOTAL - 1.500.000$00 (Um milhão e quinhentos mil escudos) 

 

 

Sub-Programa A2 

Aquisição de Material Desportivo 

 

Nome Apoio a conceder 

Clube Recreativo dos Besouros 10.000$00 

Grupo de Atletismo da Pontinha 127.000$00 

Centro Cultural e Recreativo Bairro 

Girassol 

 

88.000$00 

Centro Karate-Do Shotokan de Odivelas 363.000$00 

Grupo Desportivo e Recreativo Águias 

Serra da Luz 

 

250.000$00 

Associação Cultural e Desportiva 

Estrelas da Serra Branca 

 

171.000$00 

Associação dos Residentes Angolanos 

do Concelho de Odivelas 

 

87.000$00 

Associação Desportiva Cultural Quinta 

das Dálias 

 

40.000$00 

 

TOTAL - 1.136.000$00 (Um milhão cento e trinta e seis mil 

escudos) 

 

 

Sub-Programa A3 

Aluguer de Instalações Desportivas 

 

Nome Apoio a conceder 

União Desportiva Olival Basto 250.000$00 

Grupo Desportivo Águias da Póvoa 36.000$00 

Ginásio Clube de Odivelas 72.000$00 
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Clube Recreativo dos Besouros 36.000$00 

Centro Karate-Do Shotokan de Odivelas 168.000$00 

Associação dos Residentes Angolanos 

do Concelho de Odivelas 

 

36.000$00 

 

TOTAL – 598.000$00 (Quinhentos e noventa e oito mil 

escudos) 

 

 

 

Sub-Programa B2 

Financiamento do Processo de Inscrição de Jovens Atletas 

Federados 

 

Nome Apoio a conceder 

Grupo Recreativo Cultural de Famões 55.700$00 

Centro Cultural e Recreativo Bairro 

Girassol 

 

33.200$00 

Associação Cultural e Desportiva 

Estrelas da Serra Branca 

 

700$00 

 

TOTAL - 89.600$00 (Oitenta e nove mil e seiscentos 

escudos) 

 

 

 

Programa C 

Organização de Grandes Eventos Desportivos 

 

Nome Apoio a conceder 

Grupo Recreativo Cultural Manduca 90.000$00 

Clube Recreativo dos Besouros 18.000$00 

Centro Cultural e Recreativo Bairro 

Girassol 

 

104.000$00 

Grupo Desportivo e Recreativo Águias 

Serra da Luz 

 

60.000$00 

Associação Humanitária Bombeiros 

Voluntários de Caneças 

 

390.000$00 

Associação Recreativa Cultural Indo- 

-Portuguesa 

 

30.000$00 

Clube de Desporto Barcelona 92 540.000$00 

 

TOTAL - 1.232.000$00 (Um milhão e duzentos e trinta e dois 

mil escudos) 

 

 

Programa D 

Aquisição de Viatura 

 

Nome Apoio a conceder 

Clube Recreativo do Espírito Santo de 

Odivelas "AJAX" 

 

534.000$00 

 

TOT AL - 534.000$00 (Quinhentos e trinta e quatro mil 

escudos) 

 

 

 

Programa E 

Participação em Competições Internacionais 

 

Nome Apoio a conceder 

Pombais Sport Clube 500.000$00 

Judo Clube Odivelas 98.000$00 

Clube Académico Odivelas 500.000$00 

Clube Atlético e Cultural 500.000$00 

Clube Académico da Póvoa 500.000$00 

 

TOTAL - 2.098.000$00 (Dois milhões e noventa e oito mil 

escudos) 

 

 

 

Sub-Programa F1 

Execução de Obras de Beneficiação 

 

Nome Apoio a conceder 

Clube Recreativo do Espírito Santo de 

Odivelas "AJAX" 

 

840.000$00 

Clube Recreativo dos Besouros 810.000$00 

Centro Cultural e Recreativo Bairro 

Girassol 

 

1.000.000$00 

Centro Escolar Republicano Tenente 

Valdez 

 

468.000$00 

 

TOTAL - 3.118.000$00 (Três milhões e cento e dezoito mil 

escudos) 
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Sub-Programa 

G Aquisição de Bens e Equipamentos 

 

Nome Apoio a conceder 

Clube Recreativo dos Besouros 200.000$00 

Centro Cultural e Recreativo Bairro 

Girassol 

 

200.000$00 

Associação dos Residentes Angolanos 

do Concelho de Odivelas 

 

200.000$00 

 

TOTAL - 600.000$00 (Seiscentos mil escudos) 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

 

UNIÃO DESPORTIVA OLIVAL BASTO (UDOB) 

 

Proposto atribuir um subsídio à União Desportiva do Olival 

Basto, para comparticipação nas despesas da organização do 

“Torneio Internacional de Basquetebol Feminino de Odivelas”, 

no montante total de 3.800.000$00 (três milhões e oitocentos 

mil escudos) devendo o pagamento ser efectuado em duas 

tranches no valor de 1.900.000$00 (um milhão e novecentos 

mil escudos) cada, nos termos propostos pela informação n.º 

809/DSC/DD/SADD/01, de 07.06.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA 

DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

 

Proposto atribuir à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia 

da Póvoa de Santo Adrião um subsídio no valor de 

270.000$00 (duzentos e setenta mil escudos), como forma de 

apoio à realização de um passeio a Penafirme, nos termos 

propostos na informação n.º 40/GARSI/HM/01, de 

30.05.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA 
DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
(IGREJA DE OLIVAL BASTO) 

 

Proposto atribuir à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia 

da Póvoa de Santo Adrião (Igreja de Olival Basto), um 

subsídio no valor de 90.000$00 (noventa mil escudos), como 

forma de apoio à realização de um passeio ao Bombarral, nos 

termos propostos na informação n.º 42/GARSI/HM/01, de 

30.05.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

CONFERÊNCIA DE SANTO EUGÉNIO 

 

Proposto atribuir à Conferência de Santo Eugénio integrada 

na Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santíssimo 

Nome de Jesus de Odivelas, um subsídio no valor de 

300.000$00 (trezentos mil escudos) para apoio ao trabalho 

desenvolvido no Centro de Dia, nos termos propostos pela 

informação n.º 05/GARSI/SV/01, de 28.05.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

CASA DE REPOUSO DA ENFERMAGEM PORTUGUESA 

E PROFISSÕES AUXILIARES DA SAÚDE 

 
Proposto atribuir à Casa de Repouso da Enfermagem 
Portuguesa e Profissões Auxiliares da Saúde, no âmbito do 
Programa de Apoio da Comissão Instaladora às Instituições 
Particulares de Solidariedade Social, os subsídios a seguir 
designados e distribuídos da seguinte forma: Programa A – 
Apoio ao funcionamento regular das Instituições 318.000$00 
(trezentos e dezoito mil escudos); Programa C – Apoio a 
projectos de dinamização e iniciativas comunitárias 
161.604$00 (cento e sessenta e um mil e seiscentos e quatro 
escudos); Programa D – apoio à aquisição de bens e 
equipamentos diversos, Sub-Programa I aquisição de bens de 
mobiliário, equipamento informático, material áudio–visual e 
outros 223.200$00 (duzentos e vinte e três mil e duzentos 
escudos). No valor total de 702.804$00 (setecentos e dois mil 
oitocentos e quatro escudos), de acordo com o proposto na 
informação n.º 31/GARSI/GU/01, de 30.05.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CENTRO DE DIA PARA A TERCEIRA IDADE 

DE OLIVAL BASTO 

 

Proposto atribuir ao Centro de Dia para a Terceira Idade de 

Olival Basto, no âmbito do Programa de Apoio da Comissão 

Instaladora às Instituições Particulares de Solidariedade 

Social, os subsídios a seguir designados e distribuídos da 

seguinte forma: Programa A – Apoio ao funcionamento 

regular das Instituições 200.000$00 (duzentos mil escudos); 

Programa D – apoio à aquisição de bens e equipamentos 

diversos, Sub-Programa I aquisição de bens de mobiliário, 

equipamento informático, material áudio–visual e outros 

188.137$00 (cento e oitenta mil, cento e trinta e sete 

escudos). No valor total de 388.137$00 (trezentos e oitenta e 

oito mil, cento e trinta e sete escudos), de acordo com o 

proposto na informação n.º 33/GARSI/GU/01, de 01.06.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

 

COMISSÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS 

DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

 

Proposto atribuir à Comissão de Reformados, Pensionistas e 

Idosos da Póvoa de Santo Adrião, no âmbito do Programa de 

Apoio da Comissão Instaladora às Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, os subsídios a seguir designados e 

distribuídos da seguinte forma: Programa A – Apoio ao 

funcionamento regular das Instituições 260.000$00 (duzentos 

e sessenta mil escudos); Programa C – Apoio a projectos de 

dinamização e iniciativas comunitárias 108.108$00 (cento e 

oito mil, cento e oito escudos). No valor total de 368.108$00 

(trezentos e sessenta e oito mil, cento e oito escudos), de 

acordo com o proposto na informação n.º 35/GARSI/GU/01, 

de 06.06.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS ASSISTÊNCIAIS DAS 

CONFERÊNCIAS FEMININAS DE SÃO VICENTE DE PAULO 

CENTRO DE DIA DA SAGRADA FAMÍLIA DA PONTINHA 

 

Proposto atribuir à Associação das Obras Assistênciais das 

Conferências Femininas de S. Vicente Paulo – Centro de Dia 

da Sagrada Família da Pontinha, no âmbito do Programa de 

Apoio da Comissão Instaladora às Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, os subsídios a seguir designados e 

distribuídos da seguinte forma: Programa A – Apoio ao 

funcionamento regular das Instituições 340.000$00 (trezentos 

e quarenta mil escudos); Programa D – Apoio à aquisição de 

bens e equipamentos diversos, Sub-Programa I aquisição de 

bens de mobiliário, equipamento informático, material áudio-

visual e outros 310.640$00 (trezentos e dez mil, seiscentos e 

quarenta escudos); Programa E – Apoio a obras de 

conservação, recuperação de imóveis e construção de novos 

equipamentos, Sub-Programa I – (Obras com orçamento 

inferior ou igual a 5.000.000$00) 348.000$00 (trezentos e 

quarenta e oito mil escudos). No valor total de 998.640$00 

(novecentos e noventa e oito mil seiscentos e quarenta 

escudos), de acordo com o proposto na informação n.º 

36/GARSI/GU/01, de 06.06.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DA PONTINHA 

 

Proposto atribuir ao Centro Social da Paróquia da Pontinha, 

no âmbito do Programa de Apoio da Comissão Instaladora às 

Instituições Particulares de Solidariedade Social, os subsídios 

a seguir designados e distribuídos da seguinte forma: 

Programa A – Apoio ao funcionamento regular das 

Instituições 370.000$00 (trezentos e setenta mil escudos); 

Programa B – Apoio à cedência de transporte 400.000$00 

(quatrocentos mil escudos). No valor total de 770.000$00 

(setecentos e setenta mil escudos), de acordo com o proposto 

na informação n.º 30/GARSI/MCG/01, de 29.05.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
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CENTRO COMUNITÁRIO E PAROQUIAL DA RAMADA 

 

Proposto atribuir ao Centro Comunitário Paroquial da 

Ramada, no âmbito do Programa de Apoio da Comissão 

Instaladora às Instituições Particulares de Solidariedade 

Social, os subsídios a seguir designados e distribuídos da 

seguinte forma: Programa A – Apoio ao Funcionamento 

Regular das Instituições 417.000$00 (quatrocentos e 

dezassete mil escudos); Programa C – Projectos de 

Dinamização Comunitária 58.800$00 (cinquenta e oito mil e 

oitocentos escudos); Programa D – Sub-programa I – 

Aquisição de Bens e Equipamentos Diversos 365.192$00 

(trezentos e sessenta e cinco mil, cento e noventa e dois 

escudos), no valor total de 840.992$00 (oitocentos e quarenta 

mil novecentos e noventa e dois escudos), de acordo com o 

proposto na informação n.º 31/GARSI/MCG/01, de 

30.05.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE PEDAGOGIA INFANTIL 

 

Proposto atribuir ao Instituto Português de Pedagogia Infantil, 

no âmbito do Programa de Apoio da Comissão Instaladora às 

Instituições Particulares de Solidariedade Social, os subsídios 

a seguir designados e distribuídos da seguinte forma: 

 

 

Programa A – Apoio ao funcionamento 

regular das Instituições 

 

400.000$00 

Programa B – Apoio à cedência de 

Transporte 

 

400.000$00 

Programa C – Projectos de Dinamização 

Comunitária 

 

18.000$00 

Programa D – Sub-programa I: Aquisição 

de Bens e Equipamentos Diversos 

 

30.950$00 

Programa E – Sub-programa I: Obras com 

orçamento inferior a 5.000.000$00 

 

279.000$00 

 

No valor total de 1.127.950$00 (um milhão cento e vinte e 

sete mil, novecentos e cinquenta escudos), de acordo com o 

proposto na informação n.º 32/GARSI/MCG/01, de 

31.05.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 

CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DE FAMÕES 

 

Proposto atribuir ao Centro Comunitário Paroquial de 

Famões, no âmbito do Programa de Apoio da Comissão 

Instaladora às Instituições Particulares de Solidariedade 

Social, no âmbito do Programa A – Apoio ao Funcionamento 

Regular das Instituições, um subsídio no valor total de 

260.000$00 (duzentos e sessenta mil escudos), de acordo 

com o proposto na informação n.º 33/GARSI/MCG/01, de 

04.06.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DA PONTINHA 

 

Proposto atribuir um subsídio extraordinário à Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários da Pontinha, no valor 

de 300.000$00 (trezentos mil escudos), como forma de apoio 

para a realização de um seminário com o Tema “Porque é 

Importante Sobreviver”, de acordo com o proposto na 

informação n.º 170/GMPC/01, de 05.06.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DA PONTINHA 

 

Proposto atribuir à Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários da Pontinha um subsídio extraordinário pela 

comemoração do seu 22º aniversário, no valor de 

25.000.000$00 (vinte e cinco milhões de escudos), de acordo 

com o proposto pela informação n.º 178/GMPC//01, de 

08.06.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
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OBRAS MUNICIPAIS 
 

 
 

JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 
PROCESSO N.º 594/01/OD-DOM 

REFORMULAÇÃO DA PRAÇA GRÃO VASCO 
BAIRRO DOS SINISTRADOS 

 
Proposto transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas os 

meios financeiros necessários à execução das obras de 

reformulação da Praça Grão Vasco, Bairro dos Sinistrados, 

em Odivelas, no valor total de 7.547.820$00 (sete milhões 

quinhentos e quarenta e sete mil, oitocentos e vinte 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 pela informação n.º 

350/DVEU/JF, de 15.05.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

 

JUNTA DA FREGUESIA DA RAMADA 

PROCESSO N.º 614/01/RA-DOM 

CONCLUSÃO E INSTALAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS NO PARQUE 25 DE ABRIL 

 
 

Proposto transferir para a Junta de Freguesia da Ramada os 

meios financeiros necessários à execução dos trabalhos de 

conclusão e instalação dos equipamentos no Parque 25 de 

Abril, na Ramada, no valor total de 2.882.952$00 (dois 

milhões oitocentos e oitenta e dois mil novecentos e 

cinquenta e dois 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 pela informação n.º 74/DOM/LJ, de 29.05.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DA FREGUESIA DE FAMÕES 

PROCESSO N.º 573/01/FA-DOM 

REMODELAÇÃO DO PARQUE INFANTIL 

DO TRIGACHE NORTE FASE 1 

 

 

Proposto transferir para a Junta da Freguesia de Famões os 

meios financeiros necessários à execução dos trabalhos de 

remodelação do parque infantil do Trigache Norte - fase 1, no 

valor total de 4.257.645$00 (quatro milhões duzentos e 

cinquenta e sete mil seiscentos e quarenta e cinco 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 pela informação n.º 

73/DOM/LJ, de 29.05.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 

 

PROCESSO N.º 9.297/U 

ENFECIL, QUINTA DE SÃO JOSÉ 

PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

DO BLOCO H 

 

Proposto homologar o auto de vistoria constante a folhas 

1245 do processo n.º 9.297/U; 

 

Proposto aprovar a recepção provisória das obras de 

urbanização do Bloco H; 

 

Proposto reduzir a garantia bancária n.º 502/1000030686, 

emitida pelo Banco Português do Atlântico, S.A., e constante 

a folhas 1184 do processo, destinada a garantir a boa e 

regular execução das obras em causa, para 650.000$00 

(seiscentos e cinquenta mil escudos), nos termos propostos 

pela informação n.º 90/LG/2001, de 07.06.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSO N.º 9.046/L/OC 
SOCIEDADE CONSTRUÇÕES CIVIS GODINHO, 
FRANCISCO E NUNES, LDA. 
PORTO DA PAIÃ, PONTINHA 
RECEPÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

 

Proposto homologar o auto de vistoria constante a folhas 147 

do processo n.º 9.046/L/OC; 

 

Proposto aprovar a recepção provisória das obras de 

urbanização; 

 

Proposto reduzir a garantia bancária n.º 507/50/1000009423, 

emitida pelo Banco Português do Atlântico, S.A., constante a 

folhas 100 e destinada a garantir a boa e regular execução 

das obras de urbanização, para 500.000$00 (quinhentos mil 

escudos), nos termos propostos pela informação n.º 

91/LG/2001, de 07.06.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

 

PROCESSO N.º 69/OP 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PARALISIA CEREBRAL 

QUINTA DO BARRUNCHO, ODIVELAS 

UNIDADE RESIDENCIAL 

 

Proposto prorrogar por dois anos o prazo para o início da 

construção do equipamento denominado Casas da Granja, 

como consequência de a prorrogação por um ano 

estabelecida por deliberação da Comissão Instaladora do 

Município de Odivelas na sua 4ª Reunião Ordinária realizada 

em 22 de Fevereiro de 2000, já se encontrar esgotada; 

 

Considerar o equipamento de interesse público para efeitos 

de desafectação dos solos inseridos na RAN identificados nas 

plantas a folhas 78 a 80 do processo n.º 69/OP, nos termos 

propostos pela informação n.º 92/LG/2001, de 07/06/2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO INSTALADORA 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

 

 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 

22ªª  RReeuunniiããoo  EExxttrraaoorrddiinnáárriiaa,,  
rreeaalliizzaaddaa  eemm  2211  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22000011  

 

 

 
 

ACTIVIDADE FINANCEIRA 
 

 

 

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO 

E ANÁLISE DO PROCESSO DE CONTRACÇÃO 

DE EMPRÉSTIMO PARA SANEAMENTO MUNICIPAL 

 

“a Comissão submete à consideração superior, sob a forma 

de PROPOSTA à Comissão Instaladora, bem como da 

respectiva submissão à consideração e emissão de 

Pareceres por parte dos Senhores Presidentes das Juntas e 

das Assembleias das Freguesias do Município de Odivelas e 

subsequente ratificação de Sua Excelência O Senhor 

Secretário de Estado da Administração Local, o seguinte: 

 

1. Deliberar a adjudicação de um empréstimo para 

saneamento financeiro municipal, no montante de PTE 2 069 

027 858$00 (dois mil e sessenta e nove milhões vinte sete mil 

oitocentos e cinquenta e oito escudos), pelo prazo de 12 

anos, à Caixa Geral de Depósitos, nas seguintes condições: 

 

a) Diferimento do reembolso do capital no primeiros 4 (quatro) 

semestres; 

b) Pagamento dos juros em 24 prestações semestrais, sobre 

o saldo de capital reembolsado; 

c) Reembolso do capital em 20 prestações semestrais, iguais 

e sucessivas; 

d) Taxa de juro indexada à Euribor a 6 (seis) meses acrescido 

de um spread de 0,245% do 1.º ao 4.º ano, sendo indexada à 

Euribor a 6 meses, acrescida de um spread de 0,275% do 5.º 

ao 8.º ano e nos restantes anos - do 9.º ao 12.º ano - 

indexada à Euribor a 6 meses, acrescida do spread de 0.30%. 
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2. Deliberar ratificar todo o processado pelo Senhor 

Presidente da Comissão Instaladora; 

 

3. Deliberar a dispensa de audiência prévia no presente 

procedimento adjudicatório, sem prejuízo da notificação a 

todos os concorrentes da adjudicação ao Banco 

adjudicatário.” 

 

 

A Comissão de Acompanhamento e de Análise do Processo 

de Contracção de Empréstimo de Saneamento Municipal 

 

O Presidente da Comissão Instaladora 

 

(a) Manuel Varges, Dr.” 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 

 

PROCESSO N.º 33.603/U 

ENCOSTA DA PAIÃ – URBANIZAÇÃO, LDA. 

PAIÃ - PONTINHA 

 

Proposto nos termos da informação n.º 89/LG/2001, de 

2001.06.07, aprovar o estudo de loteamento objecto do 

processo n.º 33.603/U, nas condições da informação dos 

serviços constantes de folhas 782 a 786, do processo 

referido, que a seguir se transcrevem: 

 

 

“Assim sendo e sem prejuízo de quaisquer outras condições 

que venham a ser fixadas, no âmbito da apreciação dos 

Projectos de Obras de Urbanização, propõe- se que se 

delibere a aprovação do estudo de loteamento a fls.771 a 776 

com a planta síntese rectificada a fIs. 779, ao abrigo do 

disposto no art. 13°, do Dec. - lei 448/91, de 29 de Novembro, 

e de acordo com o teor dos pareceres das entidades 

consultadas (Portugal Telecom - 767, SML - fIs. 769, Lisboa 

Gás – fIs. 768, EDP - fIs. 781) e ainda nas seguintes 

condições: 

 

 

• Deverá ser dado cumprimento ao parecer que vier a ser 

emitido pela DRAOT/LVT, relativamente às condições a 

respeitar em relação às linhas de água existentes na 

propriedade a lotear; 

 

• Deverá ser apresentada nova Planta Síntese com a 

indicação, no quadro do loteamento, dos pisos que se 

situam acima e abaixo da cota de soleira, nos vários 

lotes. Deverá também ser eliminada a coluna referente à 

área de corpos balançados, uma vez que esta área já se 

encontra englobada na área total de habitação prevista 

para cada lote; 

 

• Deverá ser apresentado Estudo Prévio, à esc. : 1/200, 

do conjunto edificado previsto para a urbanização, com 

definição das soluções de alçados, nomeadamente em 

termos de composição formal, cores e acabamentos. 

 

• Deverá ser apresentado Projecto de Arranjo de Espaços 

Exteriores, contemplando: 

 

• O arranjo paisagístico de todos os taludes, espaços. 

verdes, e zona adjacentes às ribeiras; 

 

• A modulação e tratamento vegetal da área aceder para 

Espaços verdes, situada a Sul da Ribeira da Paiã, de 

modo a permitir a sua utilização como zona de estar e de 

lazer; 

 

• Projecto da Rede Eléctrica prevendo a existência de 

iluminação publica em toda a zona utilizável da 

propriedade, nomeadamente nas áreas afectas a uma 

utilização publica; 

 

• Projecto dos Arruamentos a executar, contemplando, 

para além de todo o sistema viário a implantar no prédio 

a lotear, a melhoria das condições de utilização do 

pontão sobre a Ribeira da Paiã e da Estrada Municipal 

576-1 assim como a eliminação de todos os pontos de 

estrangulamento actualmente existentes nesta estrada, a 

Norte e a Sul da futura urbanização. Deverá também ser 

prevista a reformulação do nó de ligação com a actual 

estrada da Paiã (via T15); 

 

• No prazo de um ano, a contar da data da notificação 

desta deliberação, deverão ser apresentados Projectos 

de Obras de Urbanização, elaborados e instruídos de 
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acordo com o previsto nos artigos 8° e 9°, do Dec. 

Regulamentar n° 63/91 e requerido o respectivo 

licenciamento. Estes projectos deverão ter em conta o 

teor dos pareceres das entidades já consultadas;” 

 

(Aprovado por maioria) 
 

 

 
 

SUBSÍDIO 
 

 

 

ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE ODIVELAS 

 

Proposto atribuir um subsídio extraordinário à Associação dos 

Bombeiros Voluntários de Odivelas, no valor de 

25.000.000$00 (vinte e cinco milhões de escudos), pela 

comemoração do seu 104º aniversário, nos termos propostos 

pela informação n.º 186/GMPC/01, de 15.06.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 

 

DESPACHO 

 

I 
 

Considerando as competências previstas, por aplicação da lei 

n.º 48/99, de 16 de Junho, na lei 169/99, de 18 de Setembro, 

e, bem assim, o disposto nos artigos 4º e 14º do Decreto-lei 

n.º 514/99, de 24 de Novembro, que procede à adaptação à 

Administração local da lei 49/99, de 22 de Junho, e nos 

artigos 35º a 40º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-lei n.º 442/91, de 15 de Setembro, 

alterado pelo Decreto-lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, delego e 

subdelego no Chefe da Divisão do Plano Director Municipal, 

Arquitecto Luís Filipe dos Santos Grave, a competência para 

a prática dos seguintes actos, no âmbito da sua unidade 

orgânica ou da sua área de responsabilidade: 

a) Assinar correspondência e documentos de mero 
expediente com excepção da dirigida a organismos e 
entidades públicas; 
b) Justificar e injustificar faltas com excepção das referidas no 
artigo 71° do Estatuto Disciplinar;  
c) Autorizar férias, bem como a sua alteração, mediante os 
respectivos mapas e requerimentos, e ausências ao serviço 
por pequenos períodos;  
d) Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade;  
e) Autorizar as deslocações em serviço no país nas 
condições previstas na lei e de acordo com as orientações 
por mim definidas; 
f) Propor a instauração de processos disciplinares;  
g) Autorizar a participação em acções de formação externas 
bem como as respectivas despesas, até um máximo global de 
500.000 escudos;  
h) Autorizar previamente o recurso a trabalho extraordinário, 
até aos limites estabelecidos no n.º 1 do artigo 27° do 
Decreto-lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, bem como autorizar 
a prestação de trabalho em dias de descanso semanal, 
complementar ou feriados; 
i) Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando as informações neles constantes e a sua 
conformidade com os limites legalmente estabelecidos; 
j) Decidir, sob a minha orientação, a contracção de despesas 
para aquisição de bens e serviços até 1.000.000 (um milhão) 
de escudos, bem como, dentro do mesmo limite e apenas em 
situações de urgência devidamente fundamentada, as 
competências previstas no Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
Junho, que couber à "entidade competente para autorizar a 
respectiva despesa", quanto aos procedimentos de concurso 
e de adjudicação; 

 
II 
 

A delegação e subdelegação de competências a que se 

refere este despacho entende-se sem prejuízo dos poderes 

de avocação ou superintendências. 
 

III 
 

Pelo presente despacho ratifico todos os actos praticados 

pelo Arquitecto Luís Filipe dos Santos Grave, no âmbito do 

previsto nos números anteriores, desde 1 de Janeiro de 2001. 

 

Odivelas, 11 de Maio de 2001 

 

 

O Presidente da Comissão Instaladora, 

(a) Manuel Varges 
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ACTIVIDADE FINANCEIRA 
 

 

 

Despachos proferidos pelo Sr. Presidente, Dr. Manuel 

Varges, ao abrigo da Delegação de competências. 

 

 

Data de despacho: 29.05.2001 

Autorização para pagamento, à Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários da Pontinha, do valor de 

20.000.000$00, referente a “verba para aquisição de 

material”, nos termos da informação n.º 149 A/GMPC/01 de 

16.05.2001. 

 

Data de despacho: 30.05.2001 

Autorização para pagamento da factura n.º 51310052 de 

31.03.2001, no valor de 11.944.750$00, à Soenvil, nos termos 

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

 

Data de despacho: 30.05.2001 

Autorização para pagamento da factura n.º 51310053 de 

31.03.2001, no valor de 22.571.322$00, à Soenvil, nos termos 

da informação n.º 397/DEC/SAFO/VA de 17.05.2001. 

 

Data de despacho: 30.05.2001 

Autorização para pagamento de recibos, no valor de 

550.788$00, aos recenseadores do Olival Basto e aos 

recenseadores da Ramada, referente aos Censos 2001, nos 

termos da informação n.º 032/DAF/FP/2001. 

 

Data de despacho: 30.05.2001 

Autorização para pagamento de recibo, no valor de 

199.509$00, aos recenseadores da Ramada, referente aos 

Censos 2001, nos termos da informação n.º 

033/DAF/FP/2001 de 29.05.2001. 

 

Data de despacho: 04.06.2001 

Autorização para pagamento de recibos, no valor de 

38.014$00, aos recenseadores da Ramada, referente aos 

Censos 2001, nos termos da informação n.º 

034/DAF/FP/2001 de 29.05.2001. 

 

Data de despacho: 04.06.2001 

Autorização para pagamento de recibos, no valor de 

430.785$00, aos recenseadores de Odivelas, referente aos 

Censos 2001, nos termos da informação n.º 

035/DAF/FP/2001 de 01.06.2001. 

 

Data de despacho: 04.06.2001 

Autorização para pagamento de recibos, no valor de 

1.528.4321$00, aos recenseadores da Pontinha e aos 

recenseadores de Caneças, referente aos Censos 2001, nos 

termos da informação n.º 036/DAF/FP/2001 de 01.06.2001. 

 

Data de despacho: 04.06.2001 

Autorização para pagamento à Direcção Geral de Tesouro, de 

despesa relativa à Declaração Periódica de Substituição do 

IVA, do primeiro trimestre de 2001, no valor de 1.215.383$00, 

nos termos da informação n.º 05/DAF/DF/PD/2001 de 

01.06.2001. 

 

Data de despacho: 07.06.2001 

Autorização para pagamento a Virgílio Silvestre Moreira, do 

valor de 77.000$00, referente a “actualização de renda das 

instalações da Av. Professor Abreu Lopes, n.º 23 A, em 

Odivelas, nos termos da informação n.º 48/DAF/DF/IN/2001 

de 05.06.2001. 

 

Data de despacho: 11.06.2001 

Autorização para pagamento à Iveco, da factura n.º 1F731485 

01 de 22.03.2001, no valor de 5.103.540$00, nos termos da 

informação n.º 032/DTO/DTO/01 de 12.01.2001. 

 

Data de despacho: 11.06.2001 

Autorização para pagamento à Adlis, da factura n.º 1495 de 

28.05.2001, no valor de 2.910.960$00, nos termos da 

informação n.º 259/DTO/DMIM/01 de 31.05.2001. 

 

Data de despacho: 11.06.2001 

Autorização para pagamento à Two Arrows Comunication, da 

factura n.º 16 de 22.05.2001, no valor de 1.096.290$00, nos 

termos da informação n.º 1318/GCRPP/AC de 25.05.2001. 
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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 32.040/OCP/OC 

Nome: Construsil - Sociedade de Construções Civis, Lda. 

Local: Urbanização dos Bravios, Lote 5, 

Casal Novo, 

Caneças 

Data de despacho: 10.03.2000 

Decisão: Deferido 

 

 
Processo n.º 32.041/OCP/OC 
Nome: Construsil - Soc. de Construções Civis, Lda. 
Local: Urbanização dos Bravios, Lote 6, 
Casal Novo, 
Caneças 
Data de despacho: 10.03.2000 
Decisão: Deferido 
 
Processo n.º 36.503/OCP/OC 
Nome: Fernando Mota da Silva 
Local: Rua de S. Sebastião, Lote 964, 
Famões 
Data de despacho: 03.07.2000 
Decisão: Deferido 
 
Processo n.º 27.943/OCP/OC 
Nome: António Abílio Almeida 
Local: Bairro das Granjas Novas, Lote 155, 
Ramada 
Data de despacho: 14.07.2000 
Decisão: Deferido 
 
Processo n.º 31.802OCP/OC 
Nome: Joaquim Costa Grancho 
Local: Bairro Encosta do Mourigo, Lote 79, 
Famões 

Data de despacho: 24.10.2000 
Decisão: Deferido 
 
Processo n.º 32.255/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 36.004/OCP/OC 
Nome: Simarc - Soc. de Gestão e Investimento Imobiliário, S.A. 
Local: Serra da Amoreira, Lote 13, 
Ramada 
Data de despacho: 07.11.2000 
Decisão: Deferido 
 
Processo n.º 35.744/OCP/OC 
Nome: Mário Fernando Morais Ribeiro 
Local: Rua Aura Abranches, n.º 4, 
Ramada 
Data de despacho: 26.01.2001 
Decisão: Deferido 
 

Processo n.º 611/OCP/OC 

Nome: António José Manso Borges 

Local: Rua Raul Brandão, Rua B, 

Bairro do Castelo Poente, Lote 16, 

Ramada 

Data de despacho: 02.02.2001 

Decisão: Deferido 

 

Processo n.º 14.242/OCP/OC 

Nome: Associação Regional de Loures das Testemunhas de Jeová 

Local: Avenida 25 de Abril, n.º 26-A, 

Pontinha 

Data de despacho: 14.02.2001 

Decisão: Deferido 

 

Processo n.º 36.001/OCP/OC 

Nome: Rui Miguel Simão Fouto 

Local: Rua Cidade Olhão, Lote 86, 

Casal de São Sebastião, 

Famões 

Data de despacho: 09.03.2001 

Decisão: Deferido 
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Processo n.º 2.409/OCP/OCI 

Nome: Maria de Jesus Vitorino Borba Cunha Monteiro 

Local: Rua Almirante Gago Coutinho, 129, 

Póvoa de Santo Adrião 

Data de despacho: 04.04.2001 

Decisão: Deferido 

 

Processo n.º 408/OP/GI 

Nome: Augusto José Fernandes Brochado 

Local: Praça Dr. Manuel D’Arriaga, Lote 12 C, 

Caneças 

Data de despacho: 04.05.2001 

Decisão: Deferido 

 

Processo n.º 33.339 

Nome: Alexandre Martinho Rosa e Outros 

Local: Rua Victor Cordon, n.º 6, 

Odivelas 

Data de despacho: 04.05.2001 

Decisão: Deferido 

 

Processo n.º 602/OP/GI 

Nome: Aires João Grades 

Local: Quinta da Barroca, Lote 47, 

Famões 

Data de despacho: 28.05.2001 

Decisão: Deferido 

 

Processo n.º 13.520/OCP/OC 

Nome: José António Nifrário Pires 

Local: Casal Velho das Queimadas, 

Famões 

Data de despacho: 28.05.2001 

Decisão: Deferido 

 

 

Concessão de Alvará de Licença de Utilização 

 

 

Processo n.º 38.088/OCP 

Nome: Clara de Fátima Amado Teixeira Cunha 

Local: Praceta Diogo Teive, n.º 2, 2º Dtº, 

Casal do Chapim, 

Odivelas 

Data de despacho: 23.04.2001 

Decisão: Deferido 

 

Processo n.º 36.533/OCP 

Nome: António Luís Figueira Atabão 

Local: Avenida D. Dinis, n.ºs 68, 68-A., 68-B e 68-C, 

Cento Comercial Oceano, Loja 66, 

Odivelas 

Data de despacho: 09.05.2001 

Decisão: Deferido 

 

Processo n.º 20.259 

Nome: Ana Sofia Anagua Afonso 

Local: Praça de São João, n.º 10, 

Pontinha 

Data de despacho: 15.05.2001 

Decisão: Deferido 

 

Processo n.º 12.068/OCP/OC 

Nome: Carlos José Marques Antunes 

Local: Rua do Gaiato, Lote 903, 

Casal da Silveira, 

Famões 

Data de despacho: 17.05.2001 

Decisão: Deferido 

 

Processo n.º 4.477/OCP/DMH 

Nome: José Pedro Da Costa 

Local: Rua do Paraíso, Lote 61, 

Ramada 

Data de despacho: 31.05.2001 

Decisão: Deferido 

 

Processo n.º 30.033/OCP/OC 

Nome: Qualicasa - Soc. de Construção Civil e Inv., Lda. 

Local: Rua K, Lote 78, 

Urbanização dos Bons Dias, 

Ramada 

Data de despacho: 31.05.2001 

Decisão: Deferido 

 

Processo n.º 30.840/OCP/OC 

Nome: Mundiplanos – Planeamento e Construção SA 

Local: Rua C, 

Urbanização dos Bons Dias, Lote 93, 

Ramada 

Data de despacho: 31.05.2001 

Decisão: Deferido 
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Processo n.º 30.878/OCP/OC 

Nome: Construtábua - Const. e Empreendimentos, Lda. 

Local: Urbanização da Ribeirada, Lote 60, 

Odivelas 

Data de despacho: 31.05.2001 

Decisão: Deferido 

 

 

 
 

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 197/DCPC/SAEPC de 22.05.2001 

Data de despacho: 28.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento, do valor de 

389.025$00 (35% do valor total), referente a limpeza e 

conservação de peças no Núcleo Museológico da Escola 

Agrícola D. Dinis. 

 

Informação n.º 588/DSC/DCPC/01 de 24.05.2001  

Data de despacho: 28.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento a Rogério Pedro, 

do valor de 590.000$00 isento de IVA, referente a cobertura 

fotográfica do programa Viver o Teatro. 

 

Informação n.º 618/DSC/DCPC/01 

Data de despacho: 29.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à Gráfica 

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

3.814.200$00, referente a feitura da agenda cultural dos 

meses de Abril, Maio e Junho. 

 

Informação n.º 787/DSC/DCPC/01 de 28.05.2001 

Data de despacho: 29.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à Associação de 

Artesãos D. Dinis, do valor de 250.000$00 com NA incluído, 

referente a aquisição de estatuetas no âmbito da I Mostra de 

Teatro Escolar do Município de Odivelas. 

 

Informação n.º 204/DCPC/SAEP/01 de 25.05.2001 

Data de despacho: 29.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para reembolso de verba, no valor 

de 2.800$00, à técnica Rita Jerónimo, referente ao  Núcleo 

Museológico da Escola Profissional Agrícola D. Dinis. 

 

Informação n.º 202/DSC/DCPC/01 de 29.05.2001 

Data de despacho: 29.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à Inspecção 

Geral das Actividades Culturais, do valor de 125.000$00 com 

IVA incluído, referente à solicitação de um Director de Corrida 

para a 2° Grande Corrida de Toiros Município de Odivelas. 

 

Informação n.º 73/VCL/01 

Data de despacho: 31.05.2001  

Assunto: Pagamento à empresa Publiloures, do valor de 

117.000$00, referente à inserção de uma mensagem do 25 

de Abril na revista Odivelas Magazine. 

 

Informação n.º 642/DSC/DCPC/01 de 01.06.2001  

Data de despacho: 04.06.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à PSP, do valor 

de 56.000$00 isento de IVA, referente a aquisição de 

serviços, no âmbito da "I Mostra de Teatro Escolar do 

Município de Odivelas". 

 

Informação n.º 064/DSC/Fl/01 

Data de despacho: 05.06.2001 

Assunto: Concordância com o envio de factura ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para pagamento ao 

restaurante "O Veleiro", do valor de 25.520$00 com IVA 

incluído, referente a almoço com a comunicação social. 

 

Informação n.º 646/DSC/DCPC/01 

Data de despacho: 06.06.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento a António Costa 

Poeira, do valor de 3.069.000$00, referente à 2.ª grande 

corrida de toiros. 
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Informação n.º 065/DSC/01 de 06.06.2001 

Data de despacho: 07.06.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento ao restaurante 

"Cabaça D'Ouro", do valor de 35.090$00 com IVA incluído, 

referente a almoço com a comunicação social para 

divulgação das actividades do mês de Março. 

 

Informação n.º 215/DSC/DCPC/SAEPC de 05.06.2001 

Data de despacho: 07.06.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa COM 

SOM - Prod. e Com. de Som e Imagem, Lda., do valor de 

61.425$00 com IVA incluído, referente a realização de 

montagem da RTP e SIC para o Núcleo Museológico Posto 

de Comando MFA. 

 

Informação n.º 216/DSC/DCPC/SAEPC de 05.06.2001 

Data de despacho: 07.06.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento ao designer 

Anselmo R. Silva, do valor de 118.000$00 isento de IVA, 

referente a concepção gráfica para o Núcleo Museológico do 

Posto de Comando do MFA. 

 

 

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS 
 

Informação n.º 518/BMDD/01 de 31.05.2001 

Data de despacho: 04.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento ao escritor 

António Torrado, do valor de 30.000$00 isento de IVA, 

referente a participação na iniciativa Ao Sabor dos Contos. 

 

Informação n.º 502/BMDD/01 de 25.05.2001  

Data de despacho: 28.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio de factura ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para pagamento a 

Simães e João, Sociedade de Encadernaçães, Lda., do valor 

de 585.000$00 com IVA incluído, referente a reparação de 

livros da Biblioteca Municipal D. Dinis. 

 

 

 

 

Informação n.º 501/BMDD/01 de 24.05.2001 

Data de despacho: 28.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 

Póvoadistri, do valor de 105.300$00 com IVA incluído, 

referente a distribuição e divulgação, no âmbito do Festival de 

Poesia de Língua Portuguesa. 

 

Informação n.º 503/BMDD/01 de 25.05.2001  

Data de despacho: 28.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à Papelaria 

Cruzeiro, do valor de 52.980$00 com IVA incluído, referente a 

aquisição de periódicos para a Biblioteca Municipal D. Dinis. 

 

Informação n.º 505/BMDD/01 de 25.05.2001 

Data de despacho: 29.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio de factura ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para pagamento a 

José Guilherme dos Santos Silva, do valor de 207.792$00 

com IVA incluído, no âmbito da iniciativa Festival de Poesia 

de Língua Portuguesa, Feira do Livro. 

 

Informação n.º 504/BMDD/01 de 25.05.2001 

Data de despacho: 29.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio de factura ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para pagamento à 

empresa LX Corte, do valor de 86.580$00 com IVA incluído, 

referente à iniciativa Festival de Poesia de Língua 

Portuguesa. 

 

Informação n.º 513/BMDD/01 de 29.05.2001 

Data de despacho: 31.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio de factura ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para pagamento à 

empresa Américo Fraga Lamares & Cª, Lda., do valor de 

200.830$00 com IVA incluído, referente a aquisições para a 

Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 

 

Informação n.º 510/BMDD/01 de 29.05.2001  

Data de despacho: 31.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio de factura 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. 
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Informação n.º 510/BMDD/01 de 29.05.2001 

Data de despacho: 31.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 

Copipronto, do valor de 15.0210$00 com IVA incluído, 

referente a reparação de máquina fotocopiadora da Biblioteca 

Municipal D. Dinis. 

 

Informação n.º 515/BMDD/01 de 31.05.2001 

Data de despacho: 04.06.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento do valor de 

180.000$00 com IVA incluído referente ao Teatro Infantil. 

"Histórias Contadas", Marionetas de Lisboa. 

 

Informação n.º 519/BMDD/01 de 01.06.2001  

Data de despacho: 05.06.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à Sociedade 

Portuguesa de Autores referente à participação do escritor 

António Torrado no programa "Os Escritores nas Escolas". 

 

Informação n.º 523/BMDD/01 de 04.06.2001 

Data de despacho: 07.06.2001 

Assunto: Concordância com o envio de recibo ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para pagamento a 

Ana Gaspar, do valor de 150.000$00 isento de IVA, referente 

ao Espectáculo de Teatro Infantil A, B, C um Tesouro para 

Você. 

 

Informação n.º 527/BMDD/01 de 06.06.2001 

Data de despacho: 07.06.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento ao jornal 

Expresso, do valor de 35.100$00 com IVA incluído, referente 

a  Divulgação / Publicidade da iniciativa Notas Musicais. 

 

 

 

DESPORTO 

 

Informação n.º  316/DSC/DDISADD/01 de 05.03.2001 

Data de despacho: 06.03.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento ao restaurante "A 

Gruta", do valor de 135.500$00 com IVA incluído, referente a 

refeições com o staff e convidados, no âmbito da Gala dos 

Campeões. 

 

Informação n.º 759/DSC/DD/SADD/01 de 28.05.2001  

Data de despacho: 29.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 

Tulipa, do valor de 210.000$00 com IVA incluído, referente a 

aluguer de cadeiras para a III Gala Internacional de Odivelas, 

atribuição do Título Europeu de Full Contact. 

 

Informação n.º 754/DSC/DD/01 de 28.05.2001 

Data de despacho: 29.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa AFF - 

Equipamentos Desportivos, Lda., do valor de 36.270$00 com 

IVA incluído, referente a aquisição de fita para a II Festa da 

Ginástica de Odivelas. 

 

Informação n.º 755/DSC/DD/01 de 28.05.2001 

Data de despacho: 29.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à Associação de 

Basquetebol de Lisboa, do valor de 92.990$00 com IVA 

incluído, referente a aquisição de serviços no âmbito do 

PRODEM, Jogo de Basquetebol Portugal Bélgica. 

 

Informação n.º 756/DSC/DD/01 de 28.05.2001  

Data de despacho: 29.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à Associação de 

Basquetebol de Lisboa, do valor de 352.750$00 com IVA 

incluído, referente a aquisição de serviços, no âmbito do 

PRODEM, Torneio de Natal de Basquetebol "Cidade de 

Odivelas 2000". 

 

Informação n.º 752/DSC/DD/SADD/01 de 28.05.2001  

Data de despacho: 29.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento ao restaurante 

"Cantinho do João", do valor de 7.300$00 com IVA incluído, 

referente a refeições com o staff, no âmbito da III Gala 

Internacional de Odivelas, atribuição do Título Europeu de 

Full Contact. 
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Informação n.º 764/DSC/DD/01 de 29.05.2001 

Data de despacho: 30.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 

Continente, do valor de 1.192$00 com IVA incluído, referente 

a aquisição de vasos no âmbito da III Gala Internacional de 

Odivelas. 

 

Informação n.º 760/DSC/DD/01 de 28.05.2001 

Data de despacho: 30.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa Tribo, 

do valor de 6.160$00 com IVA incluído, referente a  aquisição 

de material para a III Gala Internacional de Odivelas. 

 

Informação n.º 765/DSC/DD/01 de 29.05.2001  

Data de despacho: 30.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa Arco 

Íris, do valor de 785$00 com IVA incluído, referente a 

aquisição de material para a III Gala Internacional de 

Odivelas. 

 

Informação n.º 771/DSC/DD/01 de 29.05.2001 

Data de despacho: 31.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio de factura ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para pagamento à 

empresa V & A, do valor de 234.000$00 com IVA incluído, 

referente a Animação de Rua, no âmbito das comemorações 

do 25 de Abril. 

 

Informação n.º 770/DSC/DD/01 de 29.05.2001  

Data de despacho: 31.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio de factura ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para pagamento à  

empresa PMG, do valor de 148.122$00 com IVA incluído, no 

âmbito do Cicloturismo. 

 

Informação n.º 769/DSC/DD/01 de 29.05.2001  

Data de despacho: 31.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio de recibo ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para pagamento a 

Vítor Manuel Almeida Martins, do valor de 18.750$00 isento 

de IVA, no âmbito do 2° Troféu das Colectividades. 

 

 

 

Informação n.º 780/DSC/DD/01 de 30.05.2001  

Data de despacho: 31.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio de factura ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para pagamento à 

firma "Os Atletas", do valor de 544.050$00 com IVA incluído, 

no âmbito da "Corrida da Liberdade, 25 de Abril". 

 

Informação n.º 777/DSC/DD/01 de 30.05.2001 

Data de despacho: 31.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio de factura ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para pagamento à 

empresa Sogapal, do valor de 140.000$00 com IVA incluído, 

referente à Quinta das Águas Férreas. 

 

Informação n.º 783/DSC/DD/SAGE/01 

Data de despacho: 01.06.2001  

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa AFF - 

Equipamentos Desportivos, Lda., do valor de 3.149.722$00, 

referente à aquisição de uma pista de tumbling. 

 

Informação n.º 772/DSC/DD/01 de 31.05.2001  

Data de despacho: 01.06.2001 

Assunto: Concordância com o envio de factura ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para pagamento às 

edições Vento Novo, do valor de 87.750$00 com IVA incluído, 

referente à iniciativa “O Homem mais Forte de Portugal”. 

 

Informação n.º 787/DSC/DD/SADD/01 

Data de despacho: 05.06.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento a José António 

Fortes, no valor total de 2.925.000$00, referente à III Gala 

Internacional de Odivelas. 

 

Informação n.º 793/DSC/DD/01 

Data de despacho: 05.06.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à Junta da 

Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, do valor de 

150.000$00, referente às organizações que integram o Troféu 

das Colectividades. 
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Informação n.º 791/DSC/DD/01  

Data de despacho: 05.06.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento ao Grupo 

Desportivo Recreativo Vale Grande, do valor de 150.000$00, 

referente às organizações que integram o Troféu das 

Colectividades. 

 

Informação n.º 790/DSC/DD/01 

Data de despacho: 05.06.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à Junta da 

Freguesia do Olival Basto, do valor de 150.000$00, referente 

às organizações que integram o Troféu das Colectividades. 

 

Informação n.º 798/DSC/DD/SADD/01 de 05.06.2001 

Data de despacho: 05.06.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para acréscimo do valor de 

12.456$00 à verba anteriormente cabimentada, o que perfaz 

o valor total de 50.083$00 com IVA incluído, referente à III 

Gala Internacional de Odivelas, atribuição do Título Europeu 

de Full Contact. 

 

Informação n.º 799/DSC/DD/SADD/01 de 05.06.2001 

Data de despacho: 05.06.2001  

Assunto: Concordância com o envio de factura ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para pagamento à 

empresa Túlipa, do valor de 26.000$00 com IVA incluído, 

referente ao II Torneio Internacional de Futebol Sub 23. 

 

Informação n.º 792/DSC/DD/SADD/01 de 04.06.2001 

Data de despacho: 05.06.2001 

Assunto: Concordância com o envio de factura ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para pagamento à 

empresa Túlipa, do valor de 26.000$00 com IVA incluído, 

referente à III Gala Internacional de Odivelas, atribuição do 

Título Europeu de Full Contact. 

 

Informação n.º 776/DSC/DD/01 de 05.06.01 

Data de despacho: 05.06.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa Astro 

Foto, do valor de 690.300$00 com IVA incluído, referente à 

aquisição de folhetos para o Clube do Movimento. 

 

 

Informação n.º 802/DSC/DD/01 de 05.06.2001 

Data de despacho: 07.06.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à Escola E.B. 2° 

e 3° Ciclo da Ramada, do valor de 440.000$00, nos termos 

da cláusula 8ª, 1.b do Acordo de Gestão. 

 

 

 

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

 

Informação n.º 704/DSC/SJ/LJ/01 de 24.05.2001 

Data de despacho: 28.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento, do valor de 

125.000$00 com IVA incluído, referente a contratação de 

formador para a Oficina de Desenho. 

 

Informação n.º 723/DSC/DEJ/SJ de 25.05.2001  

Data de despacho: 28.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento a Nuno Paulino, 

do valor de 160.000$00 com IVA incluído, referente a 

Espectáculo de Danças "Outros Mundos Novas Culturas". 

 

Informação n.º 724/DSC/DEJ/SJ de 25.05.2001 

Data de despacho: 28.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à Associação 

para o Estudo e Divulgação da Gaita de Foles, do valor de 

150.000$00 mais 17% de IVA, no âmbito da iniciativa "Outros 

Mundos Novas Culturas". 

 

Informação n.º 726/DSC/DEJ/01 

Data de despacho: 29.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento a "Crescer com 

Ciência - Organização e Animação de Eventos, Unipessoal, 

Lda", do valor de 1.095.448$00 mais IVA, referente aos 

ateliers de ciência nos Jardins de Infância. 

 

Informação n.º 727/DSC/DEJ/SJ/01 de 28.05.2001 

Data de despacho: 29.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio de factura ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para pagamento à 

Zolde, do valor de 40.950$00 com IVA incluído, referente a  

inauguração da Loja Jovem. 
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Informação n.º 722/DSC/DEJ/SJ/01 de 28.05.2001  

Data de despacho: 29.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 

Ajasom, do valor de 304.200$00 com IVA incluído, referente a 

aquisição de serviços para a iniciativa "Outros Mundos Novas 

Culturas". 

 

Informação n.º 732/DSC/DEJ/SJ de 29.05.2001  

Data de despacho: 30.05.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à Associação de 

Capoeira, do valor de 170.000$00 isento de IVA, referente a 

aquisição de serviços para a iniciativa "Outros Mundos Novas 

Culturas". 

 

Informação n.º de 736/DSC/DEJ/SJ -30.05.2001 

Data de despacho: 01.06.2001 

Assunto: Concordância com o envio de factura ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para pagamento à 

Sociedade Portuguesa de Autores, do valor de 44.600$00 

com IVA incluído, no âmbito da iniciativa "Outros Mundos 

Novas Culturas". 

 

Informação n.º 735/DSC/DEJ/SJ de 30.05.2001 

Data de despacho: 01.06.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento de espectáculo 

de danças Cabo- Verdianas .Konkista no valor de 160.000$00 

isento de IVA, no âmbito da iniciativa "Outros Mundos Novas 

Culturas". 

 

Informação n.º 728/DSC/DEJ/SJ de 31.05.2001 

Data de despacho: 04.06.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento de adiantamento 

de 50% de verba que é o valor de 70.000$00 para a Iniciativa 

Fins de Semana Aventura. 

 

Informação n.º 742/DSC/DEJ/01 de 01.06.2001 

Data de despacho: 04.06.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento aos Serviços 

Municipalizados, do valor de 38.376$00 com IVA incluído, 

referente a substituição de caixotes do lixo nas escolas. 

 

 

Informação n.º 739/DSC/DEJ/01 de 01.06.2001 

Data de despacho: 04.06.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa Tiago 

Sousa e Filhos, Lda., do valor de 877.500$00 com IVA 

incluído, referente a aquisição de painéis expositores. 

 

Informação n.º 750/DSC/DEJ/SAEP 

Data de despacho: 05.06.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à Rodoviária, do 

valor de 3.561.640$00, referente aos transportes escolares. 

 

Informação n.º 713/DSC/DEJ/SJ de 24.05.2001 

Data de despacho: 05.06.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para emissão de cheque, no valor 

de 140.037$00 com IVA incluído, em nome de Rui Miguel 

Batista Guedes, referente a Fins de Semana Aventura. 

 

Informação n.º 752/DSC/DEJ/SAEP de 04.06.2001 

Data de despacho: 05.06.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à Rodoviária de 

Lisboa, do valor de 27.220$00 com IVA incluído, referente 

aos Transportes Escolares. 

 

Informação n.º 751/DSC/DEJ/SAEP de 04.06.2001  

Data de despacho: 05.06.2001  

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à Rodoviária de 

Lisboa, do valor de 150.000$00 com IVA incluído, referente 

aos Transportes Escolares. 

 

Informação n.º 762/DSC/DEJ/SJ/01 de 05.06.2001 

Data de despacho: 07.06.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento ao projeccionista 

de filme no Auditório da Póvoa de Santo Adrião, do valor de 

15.000$00 isento de IVA (com 20% de retenção na fonte), 

referente ao OTL 2001. 
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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 383/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 25.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação prévia, do valor de 877.800$00, referente 

a aluguer de autocarros à empresa Barraqueiro. 

 

Informação n.º 250/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 28.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação prévia do valor de 305.370$00, referente 

a proposta para “fornecimento e montagem de vários 

trabalhos de serralharia para as instalações das oficinas do 

DTO, na Arroja”, à empresa Abílio & Luís – Serralharia e 

Montagens Eléctricas, Lda. 

 

Informação n.º 254/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 29.05.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento da factura n.º 18, no valor de 526.851$00, à 

empresa Lemos Pinto, Lda., referente a fornecimento de 

material (madeiras) para o DTO/DMIM. 

 

Informação n.º 031/DTO/DTO/SO/01 

Data de despacho: 01.06.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento de factura, no valor de 636.480$00, à 

empresa Mecalux, referente a estantes para armazém. 

 

Informação n.º 259/DTO/DMIM/01 

Data de despacho: 04.06.2001 

Assunto: Pagamento à Adlis -Projectos e Construções, Lda., 

do valor de 2.910.960$00, referente ao fornecimento, 

montagem e desmontagem de divisórias amovíveis no 

Departamento Sociocultural. 

 

 

 

 

Informação n.º 416/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 05.06.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação prévia, do valor de 260.000$00, referente 

a aluguer de autocarros à empresa Turirota. 

 

Informação n.º 236/DTO/DMIM/01 

Data de despacho: 05.06.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento da factura n.º 0707, no valor de 964.080$00, 

à empresa MVA – Metarlúrgica Vítor Assis, referente a 

fornecimento e montagem de caixilharia em alumínio lacado 

na loja da Pontinha. 

 

Informação n.º 252/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 07.06.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação prévia do valor de 928.746$00, referente 

a proposta para “fornecimento e montagem de divisórias 

amovíveis no futuro armazém da divisão de aprovisionamento 

e divisão municipal de habitação”, à empresa Estrutécnica – 

Estruturas de Alumínio de Madeira, Lda.. 

 

Informação n.º 142/DTO/DTO/SO/2001 

Data de despacho: 08.06.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação do valor de 348.016$00, referente a 

colocação apoia pés viatura n.º 2205, à empresa Marcopolo. 

 

Informação n.º 269/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 08.06.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação prévia do valor de 1.151.280$00, 

referente a proposta para “fornecimento e montagem de 

tectos falsos nas instalações da loja jovem e núcleo de leitura 

da Pontinha”, à empresa 3N – Sociedade de Construções, 

Lda.. 

 

Informação n.º 290/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 11.06.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento de facturas, no valor de 332.484$00, à 

empresa Auto Industrial, referente a renovação do aluguer de 

automóveis. 
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Informação n.º 291/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 11.06.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento de facturas, no valor de554.140$00, à 

empresa Auto Industrial, referente a renovação do aluguer de 

automóveis. 

 

 

 
 

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 94/SMIC/AAM de 16.03.2001 

Data de despacho: 31.05.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 13811 de 15.03.2001, no valor de 

432.900$00 com IVA incluído, à empresa Publibrinde - Soc. 

Ind. de Brindes Publicitários, Lda., referente ao fornecimento 

de brindes promocionais do Serviço Municipal de Informação 

ao Consumidor. 

 

Informação n.º 66/SMIC/AAM de 04.04.2001 

Data de despacho: 31.05.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 002387 de 13.03.2001, no valor de 

427.635$00, com IVA incluído, à empresa Orligrafe - 

Produção Gráfica, Lda., referente ao fornecimento de material 

gráfico, no âmbito da realização do seminário “O Papel das 

Instituições de Defesa do Consumidor”. 

 

Informação n.º 100/SMIC/AAM de 29.05.2001 

Data de despacho: 04.06.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 13868 de 17.03.2001, no valor de 

961.740$00 com IVA incluído, à empresa Publibrinde - Soc. 

Ind. de Brindes Publicitários, Lda., referente ao fornecimento 

de brindes promocionais do Serviço Municipal de Informação 

ao Consumidor. 

 

 

 

 

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 444/DAIE/PG de 08.05.2001 
Data de despacho: 28.05.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 7226 de 09.04.2001, no valor de 
1.046.350$00 - 5219.17 Euros com IVA incluído à taxa de 
17%, à empresa “Vidraria Mil e Um”, referente à iniciativa 2º 
Concurso de Montras do Município de Odivelas. 
 
Informação n.º 461/DAIE/SC de 29.05.2001 
Data de despacho: 30.05.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 6 de 10.05.2001, no valor de 
947.700$00 - 4727.11 Euros com IVA incluído à taxa de 17%, 
à empresa “J.A. Santos”, referente à iniciativa 2º Concurso de 
Montras do Município de Odivelas. 
 
Informação n.º 45/DAE/DE/CM de 01.06.2001 
Data de despacho: 06.06.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 4980 de 07.02.2001, no valor de 
11.440$00 com IVA incluído, à Papelaria Henriquina, 
referente ao fornecimento jornais para o projecto UNIVA/CE. 

 
 
 
 

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: 30.05.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação de inserção de 
publicidade, na revista Odivelas Magazine, sobre o PER-
Famílias, no valor de 117.000$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 2/VNS/CBA de 29.05.2001. 
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Data de despacho: 04.06.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para prévia cabimentação de publicidade, na 

revista Odivelas Magazine, “Mensagem do 25 de Abril”, no 

valor de 117.000$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 5/VNS/CBA de 01.06.2001. 

 

Data de despacho: 04.06.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento de obras de reparação em fogo 

municipal, sito no Bairro Municipal do Trigache, casa n.º 17, 

Famões, no valor de 1.482.663$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 31/DMH/SPH/PV de 28.05.2001. 

 

Data de despacho: 04.06.2001 

Concordância com a realização de trabalhos a mais, 

conforme proposta na informação n.º 32/DMH/SPH/PV de 

empreitada de reabilitação de fogo municipal, lote 3, Bairro 

Olival do Pancas, Pontinha, no valor de 656.954$00 ao qual 

acresce IVA à taxa legal em vigor, nos termos da informação 

n.º 32/DMH/SPH/PV de 29.05.2001 e da informação n.º 

20/VNS/CA de 05.06.2001. 

 

Data de despacho: 04.06.2001 

Concordância com a realização de trabalhos a mais, 

conforme proposta na informação n.º 33/DMH/SPH/PV de 

empreitada de reabilitação de fogo municipal, lote 40, Bairro 

Olival do Pancas, Pontinha, no valor de 342.632$00 ao qual 

acresce IVA à taxa legal em vigor, nos termos da informação 

n.º 33/DMH/SPH/PV de 30.05.2001 e informação n.º 

19/VNS/CA de 04.06.2001. 

 

Data de despacho: 06.06.2001 

Concordância com a adjudicação da reparação do fogo 

disperso sito na “Rua Dr. João Santos, n.º 15, 6º A, Arroja, 

Odivelas”, pelo valor de 469.995$00 ao qual acresce IVA à 

taxa legal em vigor, nos termos da informação n.º 

65/DMH/SPH/GL de 30.05.2001. Envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para prévia cabimentação. 

 

Data de despacho: 06.06.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento da empreitada de reparação do 

alojamento precário n.º 5 sito nas Granjas Novas, Ramada, 

no valor de 77.017$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 69/DMH/SPH/GL de 28.05.2001. 

 

 

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: 04.06.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para prévia cabimentação de inserção de 

publicidade, no n.º 3 da revista Odivelas Magazine, sobre o 

Projecto “Ao Ritmo do Coração”, no valor de 300.000$00 ao 

qual acresce IVA à taxa de 17%, nos termos da informação 

n.º 3/VNS/CBA de 29.05.2001. 

 

Data de despacho: 04.06.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para prévia cabimentação de inserção de 

publicidade, na revista Figura, sobre o projecto “Ao Ritmo do 

Coração”, no valor de 180.000$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 1/VNS/CBA de 28.05.2001. 

 

 

 
 

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 157/SCO/99 

Nome: Leonel Correia 

Data de despacho: 05.06.2001 
 
 
Processos com Admoestação 
 
Processo n.º 193/SCO/99 

Nome: Rogério dos Reis Castanheira 

Data de despacho: 05.06.2001 
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Processos Arquivados por Pagamento 
 
Processo n.º 30/SCO/01 
Nome: Paulo Alexandre Marques da Costa 
Data de despacho: 23.05.2001 
 
Processo n.º 97/SCO/01 
Nome: Mateus Vicente & Seabra Nascimento, Lda. 
Data de despacho: 24.05.2001 
 
Processo n.º 643/SCO/98 
Nome: José Lopes Basílio 
Data de despacho: 29.05.2001 
 
 
Processos Arquivados por Despacho 
 
Processo n.º 1248/SCO/96 
Nome: Acerinox, Lda. 
Data de despacho: 23.05.2001 
 
Processo n.º 531/SCO/99 
Nome: Socuntes, Lda. 
Data de despacho: 23.05.2001 
 
Processo n.º 24/SCO/00 
Nome: Nelson Lopes Rosa 
Data de despacho: 23.05.2001 
 
Processo n.º 54/SCO/99 
Nome: J. J. Oliveira & Martins, Lda. 
Data de despacho: 23.05.2001 
 
Processo n.º 277/SCO/99 
Nome: Carlos Manuel Jesus Guilherme 
Data de despacho: 23.05.2001 
 
Processo n.º 77/SCO/01 
Nome: Rosária de Jesus Pais Martins 
Data de despacho: 23.05.2001 
 
Processo n.º 443/SCO/99 
Nome: Lucília Vitória das Dores Peralta Paredes 
Data de despacho: 24.05.2001 
 
Processo n.º 479/SCO/99 
Nome: Rogério da Silva Fernandes 
Data de despacho: 23.05.2001 
 
 
 

Processo n.º 355/SCO/99 

Nome: Metitulhos, Lda. 

Data de despacho: 24.05.2001 

 

Processo n.º 404/SCO/99 

Nome: Metitulhos, Lda. 

Data de despacho: 24.05.2001 

 

Processo n.º 226/SCO/97 

Nome: José dos Santos Vilareto 

Data de despacho: 29.05.2001 

 

Processo n.º 429/SCO/00 

Nome: Joaquim Vieira 

Data de despacho: 29.05.2001 

 

Processo n.º 64/SCO/01 

Nome: Ana Maria de Sousa Iglésias Carreira Alves 

Data de despacho: 05.06.2001 

 

Processo n.º 566/SCO/98 

Nome: Júlio Joaquim Pires 

Data de despacho: 05.06.2001 

 

Processo n.º 1135/SCO/97 

Nome: Marcelino Lopes 

Data de despacho: 05.06.2001 

 

 

 
 

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. 

 

 

17.04.2001 
 

Nota de encomenda n.º 4888 

Adjudicado à empresa Alfalar a aquisição de moldura pelo 

valor de 15.000$00. 
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15.05.2001 
 

Informação n.º 96/AS/DPE/PE 

Adjudicado à empresa Prológica a instalação de Plotter pelo 

valor de 76.518$00. 

 

 

22.05.2001 
 

Nota de encomenda n.º 4620 

Adjudicado à empresa Siplave a aquisição de guilhotina 

heliográfica pelo valor de 98.924$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4624 

Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de organizer de 

gavetas pelo valor de 19.890$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4625 

Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de armário pelo 

valor de 57.096$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4626 

Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 

pelo valor de 169.790$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4629 

Adjudicado à empresa CPC a aquisição de scanner pelo valor 

de 27.386$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4631 

Adjudicado à empresa Manutan a aquisição de chaveiro pelo 

valor de 6.263$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4632 

Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de aquecedor 

a óleo pelo valor de 20.943$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4633 

Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 

pelo valor de 101.381$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5074 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de argolas de 

encadernação pelo valor de 13.338$00. 

 

 

 

Nota de encomenda n.º 5075 

Adjudicado à empresa Imprensa Nacional Casa da Moeda a 

aquisição de assinatura Diário da República pelo valor de 

76.200$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5076 

Adjudicado à empresa M. Regina Ferreira a aquisição de 

material diverso pelo valor de 4.891$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5078 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de resmas de 

papel pelo valor de 45.513$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5079 

Adjudicado à empresa Litovelas a aquisição de cartões de 

apresentação pelo valor de 14.625$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5081 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de etiquetas 

Herma pelo valor de 24.008$00. 

 

 

23.05.2001 
 

Nota de encomenda n.º 4854 

Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de 

aparelhagem Samsung pelo valor de 38.025$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5100 

Adjudicado à empresa Movicrédito a reparação de Hi-Fi pelo 

valor de 17.550$00. 

 

Informação n.º 248/STN/01 

Adjudicado à empresa Contubus a aquisição de M.D.A.T. 

aedações pelo valor de 7.815.600$00. 

 

Informação n.º 259/STN/01 

Adjudicado à empresa Grupo Spormex a aquisição de 

material de decoração pavilhões pelo valor de 11.629.215$00. 

 

 

24.05.2001 
 

Nota de encomenda n.º 4814 

Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de armário pelo 

valor de 123.786$00. 
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Nota de encomenda n.º 5114 

Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço de 

limpeza pelo valor de 64.350$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5115 

Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço de 

limpeza geral pelo valor de 112.320$00. 

 

 

25.05.2001 
 

Nota de encomenda n.º 4634 

Adjudicado à empresa Moedomática a aquisição de máquina 

de café pelo valor de 67.568$00. 

 

 

28.05.2001 
 

Nota de encomenda n.º 4572 

Adjudicado à empresa Tavares e Filhos a aquisição de tapete 

Cairo pelo valor de 848$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4644 

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

fotográfica Pentax  pelo valor de 8.015$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4650 

Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 

pelo valor de 802.246$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4651 

Adjudicado à empresa Extinloures a aquisição de extintor Pó 

quimico pelo valor de 4.563$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4655 

Adjudicado à empresa Orligrafe a aquisição de pastas e 

capas com encarte pelo valor de 647.829$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4659 

Adjudicado à empresa Siplave a aquisição de cizalha pelo 

valor de 48.555$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4660 

Adjudicado à empresa Montiléctrica a aquisição de televisão e 

aparelhagem pelo valor de 93.132$00. 

 

 

Nota de encomenda n.º 4662 

Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de tinteiros 

pelo valor de 58.884$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4663 

Adjudicado à empresa Didax a aquisição de retroprojector 

pelo valor de 152.073$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4664 

Adjudicado à empresa Rede Celular a aquisição de material 

informático pelo valor de 527.764$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4665 

Adjudicado à empresa Selda o aluguer M. de equipamento 

pelo valor de 12.636$00. 

 

 

29.05.2001 
 

Nota de encomenda n.º 5118 

Adjudicado à empresa Neschen a aquisição de película pelo 

valor de 249.350$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5119 

Adjudicado à empresa Fernandes Técnica a aquisição de 

papel vegetal pelo valor de 22.511$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5120 

Adjudicado à empresa Cartonex a aquisição de pastas pelo 

valor de 39.195$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5123 

Adjudicado à empresa Reprotécnica a aquisição de agrafos 

para fotocopiadora pelo valor de 20.674$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5124 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de baguetes 

pelo valor de 1.264$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5125 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de canetas e 

acetatos pelo valor de 30.057$00. 

 

Informação n.º 871/AC/01 

Adjudicado à empresa ATM-Informática a instalação de redes 

informáticas pelo valor de 5.842.083$00. 
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30.05.2001 
 

Nota de encomenda n.º 5083 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de caixas de 

papel pelo valor de 7.179$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5084 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de caixas de 

papel foto pelo valor de 16.497$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5085 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de pastas 

cromo brilhantes pelo valor de 17.199$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5086 

Adjudicado à empresa NT Informática a aquisição de CD r 

BASF pelo valor de 12.870$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5089 

Adjudicado à empresa Álvaro H. e Filhos a aquisição de 

material diverso pelo valor de 22.757$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5090 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de caixas de 

arquivo pelo valor de 6.143$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5091 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de skates base 

para CPU pelo valor de 39.546$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5092 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de resma 

papel conquerar pelo valor de 3.310$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5093 

Adjudicado à empresa Polaris a aquisição de caixas de 

encadernar pelo valor de 19.913$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5094 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de arquivador 

multimédia pelo valor de 13.104$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5095 

Adjudicado à empresa Fernandes Técnica a aquisição de 

papel Draftex pelo valor de 16.860$00. 

 

 

Nota de encomenda n.º 5096 

Adjudicado à empresa M. Equip. Social a aquisição de livro 

pelo valor de 9.425$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5097 

Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de pilhas 

alcalinas pelo valor de 5.209$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5102 

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

fotográficos pelo valor de 53.118$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5104 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de material de 

desenho pelo valor de 29.060$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5105 

Adjudicado à empresa Dinisa a aquisição de Carimbo pelo 

valor de 2.867$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5106 

Adjudicado à empresa Moedomática a aquisição de 

embalagens de copos pelo valor de 2.633$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5108 

Adjudicado à empresa LHI a aquisição de caixas de 

borrachas pelo valor de 7.511$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5110 

Adjudicado à empresa Cartune a aquisição de crachás pelo 

valor de 9.945$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5112 

Adjudicado à empresa Remondes e Silva a aquisição de 

utensílios de limpeza Refeit. pelo valor de 758.380$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5113 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de embalagens 

de etiquetas pelo valor de 754.650$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5127 

Adjudicado à empresa Tradisom a aquisição de livro pelo 

valor de 18.900$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5128 

Adjudicado à empresa Moedomática a aquisição de 

embalagens de copos café pelo valor de 5.265$00. 
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Nota de encomenda n.º 5131 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de tinteiros 

para numerador pelo valor de 2.293$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5132 

Adjudicado à empresa Pastelaria Kilumba a aquisição de 

barras de chocolate pelo valor de 6.600$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5136 

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

de transporte pelo valor de 177.840$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5153 

Adjudicado à empresa SVS a aquisição de serviço de 

vigilância pelo valor de 263.250$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5154 

Adjudicado à empresa Contubus o transporte montagem e 

desmontagem pelo valor de 292.500$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5155 

Adjudicado à empresa Contubus o transporte montagem e 

desmontagem pelo valor de 117.000$00. 

 

 

31.05.2001 
 

Nota de encomenda n.º 5138 

Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço de 

vigilância pelo valor de 313.560$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5139 

Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço de 

vigilância pelo valor de 312.390$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5140 

Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço de 

vigilância pelo valor de 313.560$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5141 

Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço de 

vigilância pelo valor de 313.560$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5142 

Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço de 

vigilância pelo valor de 563.940$00. 

 

01.06.2001 
 

Nota de encomenda n.º 4678 

Adjudicado à empresa PSE a aquisição de licença individual 

Windows pelo valor de 842.400$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4679 

Adjudicado à empresa Odiphone a aquisição de central 

telefónica RDIS pelo valor de 2.892.825$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4680 

Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 

pelo valor de 2.244.961$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5144 

Adjudicado à empresa Guilber Sete a aquisição de caixa de 

esferográficas pelo valor de 1.783$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5146 

Adjudicado à empresa Álvaro H. e Filhos a aquisição de 

caixas de lenços Renova pelo valor de 32.643$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5147 

Adjudicado à empresa NovoSul a aquisição de material de 

secretaria pelo valor de 16.117$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5148 

Adjudicado à empresa NT Informática a aquisição de material 

informático pelo valor de 295.169$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5150 

Adjudicado à empresa Binal a aquisição de tabuleiros de 

água pelo valor de 601.125$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5151 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de cartolina 

pelo valor de 8.190$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5152 

Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de filtros para 

monitor pelo valor de 27.378$00. 
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ANÚNCIO 
 

 

 

AVISO 

 

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

PROCESSO DE ELABORAÇÃO 

 

Em cumprimento do estabelecido no n.º 1 do Art.º 74º do D.L. 

380/99 de 22 de Setembro, torna-se público que a Comissão 

Instaladora do Município de Odivelas, deliberou, por 

unanimidade, na sua 7ª Reunião Ordinária, realizada em 

03/04/01 dar início, ao processo de elaboração do Plano 

Director Municipal de Odivelas, para o qual prevê a duração 

de aproximadamente três anos. 

Mais se faz saber que, de acordo com o n.º 2 do Art.º 77º do 

mesmo diploma legal, se encontra aberto, pelo período de 30 

dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso 

no Diário da República, o prazo para a formulação de 

sugestões ou apresentação de informações sobre quaisquer 

questões que possam ser consideradas no âmbito do 

procedimento de elaboração do PDM, mediante carta dirigida 

ao Presidente da Comissão Instaladora para a seguinte 

morada: Av. D. Dinis, 96-C, 2675-330 Odivelas. 

 

O Presidente da Comissão Instaladora 

(a) Manuel Varges 

 

Publicado em jornal Vento Novo de 12 de Junho de 2001 

 

 

 

 


