
Ano 2 - N.º 15 / 2001 24 de Julho a 6 de Agosto de 2001 Distribuição Gratuita 

ODIVELAS 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA: 
 
 

Director: Presidente da Comissão Instaladora do Município de Odivelas, 

Dr. Manuel Varges 
 

Propriedade e Edição: Comissão Instaladora do Município de Odivelas, 

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

Coordenação, Layout e Paginação: Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo 

 
 

Periodicidade: Quinzenal 

 

Data de publicação: 7 de Agosto de 2001 

 

Tiragem: 200 Exemplares 

 
 
Correspondência relativa a Odivelas Boletim Municipal das Deliberações e Decisões,  
deve ser dirigida a:  
 

Comissão Instaladora do Município de Odivelas, 
Av. D. Dinis, 96 C, 2675-330 Odivelas 

 
 

Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo 
 
 
Telefone: 21 934 45 70 – Fax: 21 934 45 79 
Correio electrónico: infoboletim@mun-odivelas.pt 

 

 

 



  

ODIVELAS 
Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões 

 

 

 

 
Ano 2 – N.º 15 24 de Julho a 6 de Agosto de 2001   

 

ÍNDICE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Página 
   

COMISSÃO INSTALADORA   
   

15 ª REUNIÃO ORDINÁRIA  5 
   

PRESIDÊNCIA  8 
   

UNIDADES ORGÂNICAS   
   

Actividade Sociocultural  9 
   

Biblioteca Municipal D. Dinis  10 
   

Desporto  12 
   

Educação e Juventude  13 
   

Transportes e Oficinas  15 
   

Turismo  16 
   

Actividades Económicas  17 
   

Habitação  18 
   

Saúde  18 
   

Aprovisionamento  19 
   

Anexo   

   
Elaboração do Plano de Pormenor da Zona de Interface 
do Senhor Roubado 

  

   
 



 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

  

 

 
Ano 2 – N.º 15 24 de Julho a 6 de Agosto de 2001 5 

 

 

COMISSÃO INSTALADORA 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 
 

1155ªª  RReeuunniiããoo  OOrrddiinnáárriiaa,,  
rreeaalliizzaaddaa  eemm  2244  ddee  JJuullhhoo  ddee  22000011  

 
 
 
 

ACTA 
 

 
 

Acta da 14ª Reunião Ordinária da Comissão Instaladora do 
Município de Odivelas, realizada em 10 de Julho de 2001. 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 

GESTÃO FINANCEIRA 
 

 
7.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
7.ª alteração ao Orçamento Municipal para o ano de 2001, 
de acordo com os mapas constantes da informação dos 
serviços. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 
 

 
 

ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DA ZONA 

DE INTERFACE DO SENHOR ROUBADO 

 
Iniciação do processo de elaboração do Plano de 
Pormenor da Zona de Interface do Senhor Roubado, nos 
termos apresentados pela informação n.º 

40/LG/DPE/DPDM, de 05.07.2001, (ver documento incluído em 

anexo), tendo também sido proposto integrar o Casario 
existente na Estrada Nacional 8 na área de intervenção da 
Zona do Interface e ainda contemplar a melhoria das 
acessibilidades ao Olival Basto. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PARECER 
 

 
 

EMISSÃO DE PARECER DE UTILIDADE PÚBLICA 

À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CASAL NOVO 

 
Emissão de parecer favorável à declaração de Utilidade 
Pública da Associação de Moradores do Casal Novo, ao 
abrigo do n.º 2 do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 
de Novembro, tendo como fundamentação o 
prosseguimento de fins de interesse geral, a cooperação 
com Administração Local e a meritória actividade de 
âmbito Desportivo, Cultural e Recreativo que desenvolve 
junto da juventude e da população em geral, nos termos 
da informação n.º 966/DSC/DD/01, de 18.07.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACTIVIDADE JURÍDICA 
 

 
 

PEDIDO DE DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO 

RUA DA PINHEIRA, FAMÕES 

 
Desafectação do Domínio Público Municipal de uma 
parcela de 195m2, descrita na Conservatória do Registo 
Predial de Odivelas sob o n.º 16078 a folhas 11 verso do 
livro B-46 e inscrita na Matriz Predial respectiva com o 
artigo 28 da Secção H, destinada à constituição de um lote 
para construção de Habitação de custos controlados, nos 
termos da informação n.º 415/DP/2001, de 06.07.2001. 
 
Esta deliberação carece do parecer dos Senhores 
Presidentes das Juntas e Assembleias das Freguesia e da 
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ratificação do membro do Governo competente, nos 
termos do disposto na alínea l) do n.º 1 e no n.º 3 do Art. 
4º da Lei 48/99, de 16 de Junho 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

 
 

PROCESSO N.º 510/01/RA – DOM 

JUNTA DA FREGUESIA DA RAMADA 

 
Transferência para a Junta da Freguesia da Ramada dos 
meios financeiros necessários à execução da obra de 
asfaltamento do prolongamento da Rua Florbela Espanca, 
sito Rua Chaby Pinheiro, Bairro dos Bons Dias, no valor de 
1.377.331$00 (um milhão, trezentos e setenta e sete mil, 
trezentos e trinta e um escudos), celebrando-se para o 
efeito, um protocolo adicional ao abrigo do artigo 27º do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas das 
Freguesias, nos termos da informação n.º 521/DVEU/JF, 
de 02.07.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
PROCESSO N.º 562/01/RA – DOM 

JUNTA DA FREGUESIA DA RAMADA 

 
Autorizar a Junta da Freguesia da Ramada a adjudicar os 
trabalhos de asfaltamento da Praceta Brunilde Judice e 
resto da Praceta General Humberto Delgado, Alto da 
Ramada, pelo valor de 1.017.467$00 (um milhão, 
dezassete mil, quatrocentos e sessenta e sete escudos), 
celebrando-se para o efeito, um protocolo adicional ao 
abrigo do artigo 27º do Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas das Freguesias, nos termos da 
informação n.º 541/DVEU/EC, de 09.07.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 

PROCESSO N.º 198/OD-DOM 

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 Nº1 

DE ODIVELAS, ERROS E OMISSÕES AO PROJECTO 

 
Aprovação da reclamação referente aos erros e omissões 
ao projecto de remodelação e ampliação da escola EB1 n.º 
1 de Odivelas, no valor de 13.413.084$00 (treze milhões, 
quatrocentos e treze mil e oitenta e quatro escudos), nos 
termos da informação n.º 582/DEC/SAFO/VA, de 
10.07.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DO PAÚL – CABO VERDE 

 
Ratificação nos termos do artigo 68º, n.º 3 da Lei 169/99, 
de 18 de Setembro, da celebração do Protocolo Adicional 
ao Acordo de Geminação entre o Município de Odivelas e 
o Município do Paúl, bem como do pagamento do apoio 
financeiro no montante de 3.000.000$00 (três milhões de 
escudos), para a construção do Ginásio em Cabo de 
Ribeira, nos termos da proposta do Senhor Presidente da 
Comissão Instaladora do Município de Odivelas. 

 
 

“PROTOCOLO ADICIONAL AO PROTOCOLO DE GEMINAÇÃO 

ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E O MUNICÍPIO DO PAÚL 

 
Considerando que: 
 
1. Entre o Município de Odivelas e o Município do Paúl foi 
celebrado um Protocolo de Geminação; 
 
2. Esse Protocolo prevê, na sua Cláusula Quarta, número 
dois que a concretização de projectos apresentados por 
qualquer dos Municípios se faça através da celebração de 
Protocolos Adicionais ao Protocolo de Geminação; 
 
3. A Câmara Municipal do Paúl apresentou à Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas um projecto e 
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orçamento de construção de um ginásio em Cabo de 
Ribeira; 
 
4. Esse projecto se integra no espírito e na letra do 
Protocolo de Geminação, traduzindo a vontade de ambos 
os Municípios em concretizarem as intenções 
manifestadas no Protocolo de Geminação. 
 
É celebrado o presente Adicional ao Protocolo de 
Geminação entre o Município de Odivelas e o Município do 
Paúl, que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

 
1 .O Município de Odivelas compromete-se a contribuir 
com a quantia de PTE 8.709.129$00 (oito milhões, 
setecentos e nove mil cento e vinte e nove escudos) , para 
a construção da infra-estrutura desportiva denominada de 
Ginásio em Cabo de Ribeira, conforme projecto e 
orçamento que lhe foram apresentados e que se anexam 
ao presente Protocolo. 
 
2. O montante da participação do Município de Odivelas, 
resulta da aplicação da taxa de câmbio do Escudo cabo-
verdiano no dia 19 de Junho de 2001 (1$818) ao montante 
do orçamento referido no número anterior. 

 
Cláusula Segunda 

 
O Município do Paúl compromete-se a construir a referida 
infra-estrutura desportiva no prazo de um ano. 

 
Cláusula Terceira 

 
A verba prevista na Cláusula Primeira será transferida para 
o Município do Paúl em duas tranches, sendo uma de PTE 
3.000.000$00 (três milhões de escudos), que se vence na 
data da assinatura do presente Protocolo e a segunda, no 
montante remanescente após a conclusão do 
equipamento. 

 
Cláusula Quarta 

 
1. O Município do Paúl publicitará no local da obra, que a 
mesma está a ser construída no âmbito da cooperação 
entre os dois Municípios. 
 

2. O Município do Paúl fará inscrever em local apropriado 
que a infra-estrutura a que respeita o presente Adicional foi 
construída com o apoio do Município de Odivelas. 
 
O presente Adicional foi assinado em duplicado aos onze 
dias do mês de Junho de 2001, pelo Senhor Presidente da 
Comissão Instaladora do Município de Odivelas, Dr. 
Manuel Varges e pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal do Paúl, Dr. Américo Tomás Silva. 
 
 

O Presidente da 

Comissão Instaladora do 

Município de Odivelas 

 

(Manuel Varges) 

O Presidente da 

Câmara Municipal do Paúl 

 

 

(Américo Tomás Silva)” 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA D.DINIS 

V PRÉMIO INSTRUMENTAL DE MÚSICA D.DINIS 

 

Atribuição ao Conservatório de Música D. Dinis de um 
subsídio no valor de 280.000$00 (duzentos e oitenta mil 
escudos), no âmbito da realização do V Prémio de Música 
D. Dinis, nos termos da informação n.º 752/DSC/DCPC/01, 
de 09.07.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JARDIM INFANTIL POPULAR DA PONTINHA 

 
Atribuição ao Jardim Infantil Popular da Pontinha de um 
subsídio no valor global de 782.000$00 (setecentos e 
oitenta e dois mil escudos), no âmbito da candidatura ao 
Programa de Apoios a conceder às Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS), Programa A, 
Apoio ao Funcionamento Regular das Instituições e 
Programa D, Sub - programa I: Aquisição de Bens e 
Equipamentos Diversos, nos termos da informação n.º 
42/GARSI/MCG/01, de 27.06.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
8 24 de Julho a 6 de Agosto de 2001  Ano 2 – N.º 15 

 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA INFANTIL 

E JUVENIL DA RAMADA 

 
Atribuição à Associação Comunitária Infantil e Juvenil da 
Ramada, de um subsídio no valor global de 1.337.844$00 
(um milhão, trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e 
quarenta e quatro escudos), no âmbito da candidatura ao 
Programa de Apoios a conceder às Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS), Programa C, 
Apoio a Projectos de Dinamização e Iniciativas 
Comunitárias e Programa D, Sub – programa II: Aquisição 
de Viatura, nos termos da informação n.º 
43/GARSI/MCG/01, de 09.07.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA DE ODIVELAS 

 
Atribuição à Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de 
Odivelas, de um subsídio extraordinário no valor de 
15.000.000$00 (quinze milhões de escudos), com o 
objectivo de dotar este núcleo com equipamento 
operacional afecto à Unidade de Socorro, que o torne 
versátil e viabilize a prestação de acções de socorro, nos 
termos da informação n.º 228/GMPC/01, de 17.07.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE ODIVELAS 

 

Atribuição de um subsídio extraordinário à Associação de 
Bombeiros Voluntários de Odivelas, no valor de 
1.600.000$00 (um milhão e seiscentos mil escudos), para 
aquisição de material de salvamento em grande ângulo, 
nos termos da informação n.º 230/GMPC/01, de 
17.07.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS 

AGRUPAMENTO 1177 DE FAMÕES 

 
Atribuição de subsídios ao Corpo Nacional de Escutas, 
Agrupamento 1177 de Famões, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo Juvenil de Odivelas, Programa D 
(Aquisição de Bens e Equipamentos), 126.674$00 e 
Programa I (Actividades de Mobilidade Juvenil) 
356.544$00, no valor total de 483.218$00 (quatrocentos e 
oitenta e três mil, duzentos e dezoito escudos), nos termos 
das informações n.ºs 915/DSC/DEJ/SJ, de 17.07.2001 e 
920/DSC/DEJ/SJ, de 19.07.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 
 

DESPACHO 
 
 

Faço saber a todos os serviços que me encontrarei 
ausente por motivo de gozo de férias dos dias 6 a 20 de 
Agosto próximo, período durante o qual, nos termos do 
meu despacho de 6 de Março de 2001, o Senhor Vogal 
Carlos Lourenço, na qualidade de Vice-Presidente da 
Comissão Instaladora do Município de Odivelas, exercerá, 
de acordo com o disposto no n.º 3 do art. 57° da Lei 
169/99, de 18 de Setembro, todas as competências que a 
Lei me atribui directamente e ainda aquelas que me foram 
delegadas pela Comissão Instaladora. 
 
 
Odivelas, 25 de Julho 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: 13.07.2001 
Autorização para pagamento da factura n.º T000052 de 
29.05.2001 no valor de 23.814.000$00, à empresa Mateus 
& Irmãos, Lda., nos termos da informação n.º 
507/DEC/SAFO/VA de 20.06.2001. 
 
Data de despacho: 23.07.2001 
Autorização para pagamento por transferência bancária do 
valor de 2.407.200$00 a João Pereira Bento Ribeiro e 
Maria Georgete Alves Arrifano Ribeiro, referente a renda 
da Rua Professor Dr. Egas Moniz, 25 A, Odivelas, nos 
termos da informação n.º 66/DAF/DF/IN/2001 de 
23.07.2001. 

 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

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 749/DSC/DCPC de 06.07.2001 
Data de despacho: 09.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Espiga 
Dourada, do valor de 60.000$00 com IVA incluído, 
referente à Exposição de Desenho de Maria João Ferreira. 
 
 
 

Informação n.º 761/DSC/DCPC/01 de 09.07.2001 
Data de despacho: 10.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à MTM - 
Produção de Festas, do valor de 67.200$00 com IVA 
incluído, referente ao espectáculo João Pedro Pais. 
 
Informação n.º 263/DSC/DCPC/SAEPC/01 de 10.07.2001 
Data de despacho: 12.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
Imagifoto, do valor de 349.650$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de material audiovisual para a 
SAEPC. 
 
Informação n.º 265/DSC/DCPC/SAEPC/01 de 10.07.2001 
Data de despacho: 12.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento a Maria João Velez, do valor 
de 722.475$00, referente a aquisição de serviços para o 
Núcleo da Paiã. 
 
Informação n.º 767/DSC/DCPC/01 de 11.07.2001 
Data de despacho: 13.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à GNR, do 
valor de 8$00, restante verba do orçamento do Junho em 
Festa, por dificuldade de leitura. 
 
Informação n.º 750/DSC/DCPC/01 de 06.07.2001 
Data de despacho: 13.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de remuneração ao Professor 
pelo Conservatório de Música D. Dinis, no valor de 
299.520$00 isento de IVA, referente ao Projecto do Ensino 
da Música nas Escolas do 1º Ciclo. 
 
 
Informação n.º 774/DSC/DCPC/01 de 13.07.2001 
Data de despacho: 16.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à GNR, do 
valor de 46.890$00 isento de IVA, referente à iniciativa 
“Filmes & Fitas”. 
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Informação n.º 775/DSC/DCPC/01 de 16.07.2001 
Data de despacho: 17.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
AGIR, do valor de 529.000$00 com IVA incluído, referente 
à iniciativa Junho em Festa. 
 
Informação n.º 783/DSC/DCPC/01 de 17.07.2001 
Data de despacho: 18.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento ao Restaurante Mimena, do 
valor de 34.500$00 com IVA incluído, referente a refeições 
no âmbito da iniciativa “Um Ouvido Só Para Ele”. 
 
Informação n.º 785/DSC/DCPC/01 de 17.07.2001 
Data de despacho: 18.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
Grupitel, do valor de 671.958$00 com IVA incluído, 
referente à iniciativa Junho em Festa. 
 
Informação n.º 782/DSC/DCPC/01 de 17.07.2001 
Data de despacho: 18.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Lusomundo, 
do valor de 208.436$00 com IVA incluído, referente à 
iniciativa Filmes & Fitas. 
 
 
Biblioteca Municipal D. Dinis 
 
 
Informação n.º 574/BMDD/01 de 04.07.2001 
Data de despacho: 06.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento ao Instituto do 
Património Arquitectónico, do valor de 35.420$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição para a Biblioteca Municipal 
D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 575/BMDD/01 de 04.07.2001 
Data de despacho: 06.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Celta 
Editora, Lda., do valor de 2.625$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição para a Biblioteca Municipal D. Dinis, 
Núcleo da Pontinha. 
 

Informação n.º 576/BMDD/01 de 04.07.2001 
Data de despacho: 06.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Teorema, 
do valor de 180.657$00 com IVA incluído, referente a 
aquisição para a Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da 
Pontinha. 
 
Informação n.º 577/BMDD/01 de 04.07.2001 
Data de despacho: 06.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento às Edições 
Século XXI, Lda., do valor de 11.981$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição para a Biblioteca Municipal D. Dinis, 
Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 578/BMDD/01 de 04.07.2001 
Data de despacho: 06.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Editora 
Veja, Lda., do valor de 174.972$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição para a Biblioteca Municipal D. Dinis, 
Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 580/BMDD/01 de 06.07.2001 
Data de despacho: 10.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para emissão de cheque no valor de 20.000$00 
isento de IVA referente à iniciativa Ao Sabor dos Contos. 
 
Informação n.º 582/BMDD/01 de 09.07.2001 
Data de despacho: 11.07.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação de 
reprodução de fotografias à Rogério Pedro, no valor de 
6.660$00 isento de IVA. 
 
Informação n.º 573/BMDD/01 de 04.07.2001 
Data de despacho: 12.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Fundação 
João Jacinto, do valor de 1.663$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição para a Biblioteca Municipal D. Dinis, 
Núcleo da Pontinha. 
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Informação n.º 586/BMDD/01 de 10.07.2001 
Data de despacho: 12.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Ferreira e 
Bento, do valor de 8.320$00 com IVA incluído, referente a 
assinatura de revista. 
 
Informação n.º 588/BMDD/01 de 10.07.2001 
Data de despacho: 12.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à 
Universidade de Coimbra, Biblioteca Geral, do valor de 
23.890$00 com IVA incluído, referente a aquisição para a 
Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 593/BMDD/01 de 11.07.2001 
Data de despacho: 13.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à C. M. Porto 
- Departamento de Arquivos, do valor de 10.430$00 isento 
de IVA, referente a aquisição para a Biblioteca Municipal 
D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 592/BMDD/01 de 11.07.2001 
Data de despacho: 13.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Editorial 
Presença, do valor de 3.000$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição para a Biblioteca Municipal D. Dinis, 
Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 596/BMDD/01 de 12.07.2001 
Data de despacho: 16.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento do levantamento de objecto 
postal referente ao aviso de entrega do Museu de 
Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal no valor de 
1.130$00, referente ao Biblioteca Municipal D. Dinis, 
Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 597/BMDD/01 de 12.07.2001 
Data de despacho: 16.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Associação 
Mãos Unidas P. Damião, do valor de 8.500$00 isento de 
IVA, referente a aquisição para a Biblioteca Municipal D. 
Dinis, Núcleo da Pontinha. 

Informação n.º 599/BMDD/01 de 12.07.2001 
Data de despacho: 16.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento às 
Publicações Europa – América, do valor de 16.627$00 
com IVA incluído, referente a aquisição para a Biblioteca 
Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 600/BMDD/01 de 12.07.2001 
Data de despacho: 16.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Livraria 
Histórica e Ultramarina, Lda., do valor de 8.425$00 com 
IVA incluído, referente a aquisição para a Biblioteca 
Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 602/BMDD/01 de 12.07.2001 
Data de despacho: 16.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Livraria 
Centro Comercial Arco - Íris, do valor 137.617$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição para a Biblioteca Municipal 
D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 603/BMDD/01 de 12.07.2001 
Data de despacho: 16.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Lidel - 
Edições Técnicas, Lda.,  do valor de 42.183$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição para a Biblioteca Municipal 
D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 604/BMDD/01 de 12.07.2001 
Data de despacho: 16.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Editorial 
Estampa, Lda., do valor de 2.688$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição para a Biblioteca Municipal D. Dinis, 
Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 605/BMDD/01 de 12.07.2001 
Data de despacho: 16.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Fundação 
Eng.º António de Almeida, do valor de 22.278$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição para a Biblioteca Municipal 
D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 
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Informação n.º 606/BMDD/01 de 12.07.2001 
Data de despacho: 16.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para emissão de cheque ao Instituto de 
Investigação Científica Tropical, no valor de 33.103$00 
com IVA incluído, referente a aquisição para a Biblioteca 
Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 607/BMDD/01 de 13.07.2001 
Data de despacho: 17.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento ao Grupo de 
Teatro de Carnide, do valor de 150.000$00 com IVA 
incluído, referente ao Festival de Poesia de Língua 
Portuguesa. 
 
Informação n.º 608/BMDD/01 de 13.07.2001 
Data de despacho: 17.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento ao Grupo de 
Teatro de Carnide, do valor de 400.000$00 com IVA 
incluído, referente ao Festival de Poesia de Língua 
Portuguesa. 
 
Informação n.º 609/BMDD/01 de 13.07.2001 
Data de despacho: 17.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento ao Instituto de 
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, do valor de 
7.088$00 com IVA incluído, referente a aquisição para a 
Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 610/BMDD/01 de 13.07.2001 
Data de despacho: 17.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Editora 
Livros Horizonte, Lda., do valor de 1.024$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição para a Biblioteca Municipal 
D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 617/BMDD/01 de 17.07.2001 
Data de despacho: 18.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à empresa Tipográfica das 
Beiras, Lda., Diário de Coimbra do valor de 23.000$00 
com IVA incluído, referente a aquisição de serviços 
gráficos. 
 
 
 

Desporto 
 
 
Informação n.º 920/DSC/DD/SADD/01 de 06.07.2001 
Data de despacho: 09.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à PAD, do 
valor de 280.800$00 com IVA incluído, referente à III Gala 
Internacional de Odivelas de Full Contact. 
 
Informação n.º 923/DSC/DD/01 de 10.07.2001 
Data de despacho: 12.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Lavandaria 
Menosprezzo, do valor de 16.650$00 com IVA incluído, 
referente a serviço para a Quinta das Águas Férreas. 
 
Informação n.º 624/DSC/DD/01 de 10.07.2001 
Data de despacho: 12.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de remuneração aos 
Monitores das Férias Desportivas no valor total de 
100.000$00 isento de IVA. 
 
Informação n.º 926/DSC/DD/01 de 10.07.2001 
Data de despacho: 12.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de refeições no Mc Donalds no 
valor de 56.680$00 com IVA incluído referente às Férias 
Desportivas. 
 
Informação n.º 928/DSC/DD/01 de 10.07.2001 
Data de despacho: 12.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Lavandaria 
Menosprezzo, do valor de 21.850$00 com IVA incluído, 
referente a serviço para a Quinta das Águas Férreas. 
 
Informação n.º 933/DSC/DD/01 de 11.07.2001 
Data de despacho: 12.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento ao 
restaurante “Jardim da Radial”, do valor de 15.830$00 com 
IVA incluído, referente à II Festa da Ginástica de Odivelas. 
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Informação n.º 935/DSC/DD/01 de 12.07.2001 
Data de despacho: 13.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à PSP, do 
valor de 36.495$00 isento de IVA, referente a aquisição de 
serviços para as Competições Desportivas. 
 
Informação n.º 936/DSC/DD/01 de 12.07.2001 
Data de despacho: 13.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à empresa Artisport, do valor 
de 260.000$00 com IVA incluído, referente a aquisição de 
bonés para as Férias Desportivas. 
 
Informação n.º 946/DSC/DD/01 de 17.07.2001 
Data de despacho: 17.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de remuneração no valor de 
25.000$00 X 4 = 100.000$00 isento de IVA aos 
animadores das Férias Desportivas. 
 
Informação n.º 947/DSC/DD/01 de 17.07.2001 
Data de despacho: 17.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de remuneração no valor de 
35.000$00 X 4 = 140.000$00 isento de IVA aos monitores 
das Férias Desportivas. 
 
Informação n.º 950/DSC/DD/SADD/01 de 17.07.2001 
Data de despacho: 20.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento a Joaquim 
Manuel de Carvalho Maralhas, do valor de 60.000$00 
isento de IVA, referente a aquisição de serviço de locução 
do II Torneio Internacional de Futebol Sub 23. 
 
Informação n.º 970/DSC/DD/01 de 19.07.2001 
Data de despacho: 20.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento ao 
restaurante marisqueira “O Veleiro”, do valor de 
117.490$00 com IVA incluído, referente à Festa de 
Homenagem “Jorge Coroado”, Seminário “O Treino do 
Árbitro”. 
 
Informação n.º 965/DSC/DD/SADD/01 de 18.07.2001 
Data de despacho: 20.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
Túlipa, do valor de 302.000$00, referente à III Gala 
Internacional de Odivelas. 

Informação n.º 976/DSC/DD/SAGE/01 de 19.07.2001 
Data de despacho: 20.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à empresa AFF - 
Equipamentos Desportivos, Lda., do valor de 637.767$00 
com IVA incluído, referente a aquisição de material para o 
Polidesportivo do Jardim do Sol. 
 
 
Educação e Juventude 
 
Informação n.º 870/DSC/DEJ/SJ de 05.07.2001 
Data de despacho: 06.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Associação 
Regresso das Caravelas do valor de 295.000$00 mais 
17% IVA, referente à iniciativa “Outros Mundos Novas 
Culturas”. 
 
Informação n.º 871/DSC/DEJ/SJ de 05.07.2001 
Data de despacho: 06.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento ao Rancho 
Folclórico e Etnográfico Raízes de Montemuro – Aculma, 
do valor de 50.000$00 isento de IVA, referente à iniciativa 
“Outros Mundos Novas Culturas”. 
 
Informação n.º 873/DSC/DEJ/SJ de 05.07.2001 
Data de despacho: 06.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Paróquia Nossa Senhora do 
Rosário, do valor de 15.000$00, referente a gastos de 
água e de luz, no âmbito da iniciativa “Outros Mundos 
Novas Culturas”. 
 
Informação n.º 876/DSC/DEJ/SJ/01 de 05.07.2001 
Data de despacho: 09.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para realização de transferência de verba para 
a Escola EB1 nº1 da Ramada no valor de 3.726$00 mais 
17% IVA referente ao Click - sempre@clicar. 
 
Informação n.º 877/DSC/DEJ/SJ/01 de 05.07.2001 
Data de despacho: 12.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento a cinco monitores do 
Programa de Ocupação de Tempos Livres 2001, no valor 
total de 350.000$00 isento de IVA. 
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Informação n.º 883/DSC/DEJ/SAEP/01 de 09.07.2001 
Data de despacho: 12.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à empresa Odimaque, do valor 
de 52.650$00 com IVA incluído, referente a aquisição de 
disco para descascadora de Batatas para a Escola do 1º 
Ciclo de Odivelas. 
 
Informação n.º 888/DSC/DEJ/SJ/01 de 11.07.2001 
Data de despacho: 13.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
Póvoadistri, do valor de 140.400$00 com IVA incluído, 
referente ao 2º Concerto de Música Moderna do Município 
de Odivelas. 
 
Informação n.º 891/DSC/DEJ/SAEP/01 de 12.07.2001 
Data de despacho: 13.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento do valor de 60.000$00 com 
isenção de IVA referente a aquisição de serviços à 
formadora Maria da Conceição Paninho Pinto. 
 
Informação n.º 889/DSC/DEJ/SJ/01 de 11.07.2001 
Data de despacho: 13.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à PSP, do 
valor de 70.947$00 isento de IVA, referente ao 2º Concerto 
de Música Moderna do Município de Odivelas. 
 
Informação n.º 885/DSC/DEJ/SJ/01 de 10.07.2001 
Data de despacho: 17.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para emissão de cheque, no valor de 
90.000$00, ao “Miroásis Centro Hípico da Moita”, referente 
aos Fins de Semana Aventura. 
 
Informação n.º 893/DSC/DEJ/SAEP/01 de 12.07.2001 
Data de despacho: 17.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento a Manuel da 
Fonseca, do valor de 120.000$00 com IVA incluído, 
referente a acção de formação destinada às auxiliares de 
acção educativa. 
 
Informação n.º 911/DSC/DEJ/SAEP/01 de 16.07.2001 
Data de despacho: 17.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
Crescer com a Ciência, Lda., do valor de 69.732$00 com 

IVA incluído, referente aos Ateliers na Escola nº1 da 
Pontinha. 
 
Informação n.º 916/DSC/DEJ/SAEP/01 de 17.07.2001 
Data de despacho: 17.07.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Rodoviária 
de Lisboa, do valor de 27.220$00 com IVA incluído, 
referente a fornecimento de passes para os vigilantes 
patrulheiros. 
 
Informação n.º 913/DSC/DEJ/SJ/01 de 16.07.2001 
Data de despacho: 17.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para emissão de cheque à C. M. Vila Franca de 
Xira no valor de 21.996$00 mais 17% de IVA referente ao 
OTL 2001. 
 
Informação n.º 918/DSC/DEJ/SJ/01 de 17.07.2001 
Data de despacho: 18.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de remunerações, no valor de 
total de 620.000$00 isento de IVA, aos monitores do OTL 
2001. 
 
Informação n.º 917/DSC/DEJ/SJ/01 de 17.07.2001 
Data de despacho: 18.07.2001 
Assunto: Envio de recibo ao Departamento Administrativo 
e Financeiro para pagamento à Quinta da Fonte Santa. 
Centro Equestre, Francisco Bessa de Carvalho, do valor 
de 42.120$00 com IVA incluído, referente ao OTL 2001. 
 
Informação n.º 906/DSC/DEJ/SAEP/01 de 16.07.2001 
Data de despacho: 18.07.2001 
Assunto: Envio de Bilhete do Jardim Zoológico ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para pagamento 
de reembolso, no valor de 2.100$00, à Técnica Paula Reis, 
referente ao “Programa do Urbano ao Rural”. 
 
Informação n.º 868/DSC/DEJ/SJ/01 de 18.07.2001 
Data de despacho: 20.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à empresa  Castro & Dália, 
Lda., do valor de 9.990$00 com IVA incluído, referente a 
aquisição de periódicos para a Loja Jovem da Pontinha. 
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TRANSPORTES E OFICINAS 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Carlos Alberto Gomes 
Lourenço ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Informação n.º 362/DTO/DTO/01 
Data de despacho: 11.07.2001 
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. 
 
Informação n.º 363/DTO/DTO/01 
Data de despacho: 11.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de facturas no valor de 
554.140$00, à empresa Auto Industrial, referente a 
renovação do aluguer de automóveis. 
 
Informação n.º 371 A/DTO/DTO/01 
Data de despacho: 11.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de facturas no valor de 
319.410$00, à empresa Auto Industrial, referente a 
renovação do aluguer de viatura. 
 
Informação n.º 472/DTO/DTO/01 
Data de despacho: 11.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de facturas no valor de 
319.410$00, à empresa Auto Industrial, referente a 
renovação do aluguer de viatura. 
 
Informação n.º 352/DTO/DMIM/01 
Data de despacho: 11.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para cabimentação prévia do valor de 
704.895$00, referente a proposta para “fornecimento e 
montagem de porta de enrolar nas instalações do CIAC – 
Póvoa de Santo Adrião” pela empresa Mundiporta. 
 
Informação n.º 338/DTO/DMIM/01 
Data de despacho: 13.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 0140 no valor de 

468.000$00, à empresa Abílio & Luís, referente a 
fornecimento e montagem de grades de segurança nas 
janelas da sala da biblioteca da escola do 1º ciclo n.º2 de 
Odivelas, na Rua Gil Eanes, Odivelas. 
 
Informação n.º 339/DTO/DMIM/01 
Data de despacho: 13.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 0138 no valor de 
274.950$00, à empresa Abílio & Luís, referente a 
fornecimento e montagem de vários trabalhos de 
serralharia na escola do 1º ciclo n.º 8 de Odivelas, na 
Arroja. 
 
Informação n.º 340/DTO/DMIM/01 
Data de despacho: 13.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 0141 no valor de 
305.370$00, à empresa Abílio & Luís, referente a 
fornecimento e montagem de vários trabalhos de 
serralharia para as instalações da oficinas do DTO, na 
Arroja. 
 
Informação n.º 562/DTO/DTO/01 
Data de despacho: 16.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para cabimentação prévia do valor de 
500.000$00, referente a aluguer de autocarros à empresa 
Barraqueiro. 
 
Informação n.º 83/DTO/01 
Data de despacho: 17.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de factura no valor de 
13.187$00, à empresa Ti Saloia, referente a aquisição de 
combustível. 
 
 
Informação n.º 199/DTO/01 
Data de despacho: 17.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para cabimentação e pagamento de factura no 
valor de 44.100$00, à empresa Xerox, referente a 
aquisição de agrafos. 
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Informação n.º 201/DTO/01 
Data de despacho: 19.07.2001 
Assunto: Solicito o pagamento da factura n.º 231, no valor 
de 426.104$00, à empresa Hotelcar, Lda., referente a 
aquisição de combustível. 
 
Informação n.º 83/DTO/01 
Data de despacho: 20.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de factura no valor de 
43.855$00, à empresa Ti Saloia, referente a aquisição de 
combustível. 
 
Informação n.º 164/DTO/01 
Data de despacho: 20.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de factura no valor de 
267.595$00, à empresa Hotelcar, referente a aquisição de 
combustível. 
 
Informação n.º 567/DTO/DTO/01 
Data de despacho: 20.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de facturas no valor de 
499.800$00, à empresa Barraqueiro, referente a aluguer 
de autocarros. 
 
Informação n.º 568/DTO/DTO/01 
Data de despacho: 20.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de facturas no valor de 
900.900$00, à empresa Barraqueiro, referente a aluguer 
de autocarros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TURISMO 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Informação n.º 155/DT/SC de 02.07.2001 
Data do despacho: 02.07.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 000418 de 06.06.2001, ao jornal 
Vento Novo, no valor de 87.750$00 (437,70 Euros) com 
IVA incluído, no âmbito do I Festival de Doçaria 
Conventual – Odivelas. 
 
Informação n.º 154/DT/SC de 02.07.2001 
Data de despacho: 03.07.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 12074/2000, ao jornal A Capital, 
no valor de 129.870$00 (647,79 Euros) com IVA incluído, 
no âmbito do I Festival de Doçaria Conventual – Odivelas. 
 
Informação n.º 127/DAE-DT/SMC de 03.07.2001 
Data de despacho: 05.07.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento do recibo n.º 0080312, à Guia Intérprete 
Hermínia Madeira, no valor de 16.490$00 (82,25 Euros), 
com IVA incluído à taxa de 17%, no âmbito da iniciativa 
“Viagens na Minha Terra. 
 
Informação n.º 67/DT/MP de 11.07.2001 
Data de despacho: 13.07.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 2159 de 25.06.2001, à empresa 
PSI - Suportes Publicitários, no valor de 870.000$00 
(4.339,54 Euros) com IVA incluído à taxa de 17%, no 
âmbito das atribuições da Divisão de Turismo, Divulgação. 
 
Informação n.º 68/DT/MP de 11.07.2001 
Data de despacho: 13.07.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 2158 de 25.06.2001, à empresa 
PSI - Suportes Publicitários, no valor de 440.000$00 
(2.194,71 Euros), com IVA incluído à taxa de 17%, no 
âmbito das atribuições da Divisão de Turismo, Divulgação. 
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Informação n.º 162/DT/SC de 13.07.2001 
Data de despacho: 13.07.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento das facturas nos. AA-001739/01 e AA-
002353/01, respectivamente, à SIC - Sociedade 
Independente de Comunicação, no valor total de 
446.458$00 (2.226,93 Euros), com IVA incluído, no âmbito 
do I Festival de Doçaria Conventual – Odivelas. 
 
Informação n.º 86/DT/AIG de 03.07.2001 
Data de despacho: 17.07.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação e pagamento da factura n.º 110799, de 
25.06.2001, à empresa Spormex, no valor de 740.259$00 
(3.692,40 Euros) com IVA incluído, no âmbito da iniciativa I 
Festival de Doçaria Conventual de Odivelas. 
 
Informação n.º 143/DAE-DT/SMC de 18.07.2001 
Data de despacho: 18.07.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação e pagamento da factura n.º 0369, à 
Pastelaria Faruque, no valor de 7.800$00 (39 Euros) com 
IVA incluído à taxa de 12%, no âmbito da iniciativa 
“Viagens na Minha Terra”. 

 
 
 

 

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 213/DAE/DAPFE/SG de 05.06.2001 
Data de despacho: 06.06.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 91/2001 de 01.06.2001, da 
Polícia de Segurança Pública, no valor de 1.658.310$00 
isento de IVA, referente ao policiamento da Odimostra - 1a 
Mostra de Actividades Económicas do Concelho de 
Odivelas. 
 
 

Informação n.º 218/DAE/DAPFE/SG de 12.06.2001 
Data de despacho: 19.06.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º F.110738 de 31.05.2001, do 
Grupo Spormex, no valor de 11.629.215$00 incluindo IVA 
à taxa legal de 17%, referente ao aluguer, montagem, 
desmontagem, assistência técnica e decoração da 
Odimostra - 1a Mostra de Actividades Económicas do 
Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 219/DAE/DAPFE/SG de 12.06.2001 
Data de despacho: 19.06.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 1947 de 05.05.2001, à empresa 
Contubos - Construções Tubulares, Lda, no valor de 
7.815.600$00, incluindo IVA à taxa legal de 17%, referente 
ao aluguer, montagem, desmontagem, assistência técnica, 
vedação, lettring e logotipo da Odimostra - 1a Mostra de 
Actividades Económicas do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 243/DAE/DAPFE/SG de 12.07.2001 
Data de despacho: 17.07.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º F.110812 de 27.06.2001, do 
Grupo Spormex, no valor de 3.803.483$00 incluindo IVA à 
taxa legal de 17%, referente ao fornecimento de serviços 
extras no âmbito da Odimostra - 1a Mostra de Actividades 
Económicas do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 244/DAE/DAPFE/SG de 12.07.2001 
Data de despacho: 17.07.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º F.110813 de 27.06.2001, do 
Grupo Spormex, no valor de 4.095.000$00 incluindo IVA à 
taxa legal de 17%, referente ao aluguer de equipamentos 
de ar condicionado no âmbito da Odimostra - 1a Mostra de 
Actividades Económicas do Concelho de Odivelas. 
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HABITAÇÃO 
 

 
 

Decisões tomadas pela Sra. 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: 09.07.2001 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento, após prévia 
cabimentação, à Associação das Antigas Alunas, da 
estadia naquele lar da munícipe Maria José Martins, no 
valor de 67.800$00, nos termos da informação n.º 
30/DMH/SIS/CB de 06.07.2001. 
 
Data de despacho: 09.07.2001 
Concordância com a adjudicação e envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro, para prévia cabimentação, do 
valor de 282.205$00 ao qual acresce IVA à taxa legal, 
referente às obras de reparação (trabalhos a mais) em 
fogo municipal sito no Bairro Municipal do Trigache, Casa 
n.º 17, Famões, nos termos da informação n.º 
40/DMH/SPH/PV de 13.06.2001. 
 
Data de despacho: 09.07.2001 
Concordância com a adjudicação e posterior envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para prévia 
cabimentação, do valor de 142.220$00 com IVA à taxa 
legal referente aos trabalhos a mais da empreitada de 
reabilitação do fogo disperso sito na Rua Ferreira de 
Castro, n.º 1, 1º Esqº, Quinta da Quintinha, Póvoa de 
Santo Adirão, nos termos da informação n.º 
79/DMH/SPH/GL de 12.06.2001. 
 
Data de despacho: 09.07.2001 
Concordância com a adjudicação e posterior envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro, para prévia 
cabimentação, do valor de 29.000$00 com IVA à taxa 
legal, referente a trabalhos a mais da empreitada de 
reabilitação do fogo disperso sito na Rua Guilhermina 
Ascenso, n.º 5-2º C, Arroja, Odivelas, nos termos da 
informação n.º 78/DMH/SPH/GL de 08.06.2001. 
 
 

Data de despacho: 18.07.2001 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento da factura n.º 
23, no valor de 524.160$00 com IVA incluído, à empresa 
Aba Design, referente aos folhetos “RECRIA”, nos termos 
da informação n.º 141/DMH/ASS/01 de 17.07.2001. 

 
 
 
 

SAÚDE 
 

 
 

Decisões tomadas pela Sra. 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: 06.07.2001 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de almoço, no 
valor de 30.500$00 com IVA incluído, na sequência da 
visita aos Centros de Saúde, nos termos da informação n.º 
12/VNS/CBA de 03.07.2001. 
 
Data de despacho: 06.07.2001 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação do projecto 
de produção de publicidade, no valor de 435.240$00 com 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 14/VNS/CBA 
de 06.07.2001. 
 
Data de despacho: 09.07.2001 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro, para pagamento da factura 
741/01 referente a 50% da aquisição de serviços de 
publicidade, no valor de 175.500$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 15/VNS/CBA de 09.07.2001. 
 
Data de despacho: 10.07.2001 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento da factura 
4852, à empresa Rodipress, referente à impressão e 
distribuição de 20 mil exemplares do encarte sobre saúde, 
no valor de 760.500$00, com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 16/VNS/CBA, de 11.07.2001. 
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Data de despacho: 12.07.2001 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento, após prévia 
cabimentação, à empresa Barraqueiro, da factura n.º 
1204/405134/1, no valor de 35.000$00 com IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 140/GS/01 de 12.07.2001. 
 
Data de despacho: 12.07.2001 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento da factura 641 
à empresa P.M.G. - Brindes Publicitários, Lda., no valor de 
543.114$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 142/GS/01 de 12.07.2001. 
 
Data de despacho: 12.07.2001 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento da factura 838 
à empresa Expandimac, no valor de 862.875$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 141/GS/01 de 
12.07.2001. 

 
 
 
 

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. 
 
 
20.06.2001 
 
Nota de encomenda n.º 4968 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
tabuleiros com 12 gavetas pelo valor de 25.019$00. 
 
Informação n.º 142/STN/01 
Adjudicado à empresa Microsis a aquisição de software 
pelo valor de 299.462$00. 
 
 
 
 
 
 

03.07.2001 
 

 

Nota de encomenda n.º 4737 
Adjudicado à empresa Xerox a aquisição de caixas de 
argolas pelo valor de 951.315$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5282 
Adjudicado à empresa Gráficas Simões a aquisição de 
guias receita pelo valor de 116.415$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5283 
Adjudicado à empresa Cartonex a aquisição de 
arquivadores tipo francês pelo valor de 298.350$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5164 
Adjudicado à empresa NovoSul a aquisição de pastas 
Âmbar pelo valor de 10.881$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5257 
Adjudicado à empresa Reprotécnica a aquisição de caixa 
de agrafos pelo valor de 6.891$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5272 
Adjudicado à empresa NortelSul a aquisição de copos de 
café e colheres pelo valor de 2.375$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5273 
Adjudicado à empresa M. Fer. e Gomes a aquisição de 
capas térmicas pelo valor de 26.863$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5275 
Adjudicado à empresa Selda a aquisição de serviço de 
aluguer pelo valor de 11.824$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5279 
Adjudicado à empresa E. L. Fluminense a aquisição de 
Reg. Caract. dos Edifícios pelo valor de 1.100$00. 
 
 
04.07.2001 
 
Informação n.º 020/SP/01 
Adjudicado à empresa Publibrinde a aquisição de brindes 
promocionais pelo valor de 9.565.335$00. 
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05.07.2001 
 
Nota de encomenda n.º 4906 
Adjudicado à empresa Mendo Vasconcelos a aquisição de 
figuras de presépio pelo valor de 1.067.742$00. 
 
 
06.07.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5274 
Adjudicado à empresa Selda a aquisição de serviço de 
aluguer pelo valor de 11.824$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5301 
Adjudicado à empresa Rede Celular a aquisição de 
acessórios para máquina fotográfica pelo valor de 
25.155$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5303 
Adjudicado à empresa MB a aquisição de luvas cirurgião 
pelo valor de 6.435$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5305 
Adjudicado à empresa Juvex a aquisição de tinteiros pelo 
valor de 764.032$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5308 
Adjudicado à empresa LHI a aquisição de super cola 3 
pelo valor de 1.053$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5311 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de caixas 
de bolsas pelo valor de 1.872$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5312 
Adjudicado à empresa Manutan a aquisição de bússola 
pelo valor de 16.567$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5313 
Adjudicado à empresa Albano Alves a aquisição de 
consumíveis de secretaria pelo valor de 391.950$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5314 
Adjudicado à empresa LHI a aquisição de consumíveis de 
secretaria pelo valor de 2.935$00. 
 

Nota de encomenda n.º 5316 
Adjudicado à empresa Selda a aquisição de garrafões pelo 
valor de 787.500$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5319 
Adjudicado à empresa Vendexpor a aquisição de caixa de 
café e de açucar pelo valor de 20.475$00. 
 
 
10.07.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5326 
Adjudicado à empresa A. M. P. e Filhos a aquisição de 
material diverso pelo valor de 1.123$00. 
 
 
13.07.2001 
 
Nota de encomenda n.º 4684 
Adjudicado à empresa Odiphone a aquisição de central 
telefónica pelo valor de 360.360$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4699 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 
pelo valor de 2.924.906$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4992 
Adjudicado à empresa Directório a aquisição de mobiliário 
pelo valor de 413.145$00. 
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Elaboração do Plano de Pormenor da Zona de Interface 
do Senhor Roubado 

 
 
 

“1. INTRODUÇÃO 

 

Como é do conhecimento geral, estão a decorrer as obras de construção do prolongamento da rede de metro até Odivelas, a 

qual contempla uma estação no Senhor Roubado, cuja inauguração foi anunciada já para o ano de 2003, estando previstas 

estruturas de articulação de diversos modos de transporte (Interface Modal de Transportes) associadas à referida estação. 

 

Na sequência de contactos realizados sobre o mesmo assunto com a Delegação de Transportes de Lisboa da Direcção Geral 

de Transportes Terrestres, concluiu-se ser pertinente promover um Plano de Pormenor que, para além da obrigatoriedade 

imposta pelo PDM em vigor (artº 42º do Regulamento), viesse a definir a configuração formal e funcional da Interface, suas 

acessibilidades e envolvente, servisse de instrumento de articulação/coordenação entre as entidades ou partes envolvidas no 

conjunto de interesses em presença e ainda como suporte de mecanismos de execução eventualmente necessários à 

realização global do empreendimento. 

 

Assim, face ao exposto, pretende-se com a presente informação propor o início do processo de elaboração do Plano de 

Pormenor da Zona de Interface do Senhor Roubado cuja área de intervenção (hipótese inicial), é a definida em planta anexa. 

 

Nos termos da lei (regime dos planos municipais de ordenamento do território), o início do processo carece de deliberação do 

Município e publicitação da mesma, competindo-lhe ainda a definição da oportunidade e dos termos de referência 

fundamentais (artº 74º do D.L. 380/99 de 22 de Setembro). 

 

Deste modo, a presente proposta, inclui referências básicas para o desenvolvimento do processo de elaboração do referido 

plano de pormenor que dizem respeito designadamente à justificação, princípios e objectivos fundamentais bem como a 

metodologia da sua elaboração, e ainda a definição genérica da estrutura e conteúdo das diferentes fases que constituirão o 

documento técnico. 

 

2. JUSTIFICAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PLANO 

 

De forma sintética, como motivos que justificam a pertinência e oportunidade de elaboração do Plano de Pormenor da Zona 

de Interface do Senhor Roubado, apresentam-se as seguintes razões: 
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a) O prolongamento da Linha Amarela da rede do Metropolitano até Odivelas e a estação, já em construção, situada na 

localidade do Senhor Roubado, à entrada da cidade de Lisboa, bem como o facto da disponibilidade de espaço para 

o efeito naquele local, levam a concluir da necessidade e justificação de ali serem implantadas estruturas de 

articulação de diversos modos de transporte, fazendo o rebatimento do Metro com a procura de origem diversificada, 

desde a local à regional; 

b) Tendo em consideração que esta linha entrará em funcionamento, em conformidade com o que foi tornado público, 

antes do final de 2003 bem como o tempo previsível para decurso do processo em referência e para as respectivas 

intervenções no terreno, impõem a imediata prossecução do processo de elaboração do plano em referência; 

c) A substância predominantemente constituinte do objecto de intervenção do plano configura-se com a definição 

expressa no artº 42º do Regulamento do PDM em vigor para uma Interface e o mesmo, nestas circunstâncias, 

portanto, obriga à elaboração de Plano de Pormenor; 

d) A implementação da Interface, suas acessibilidades e enquadramento envolve um conjunto diversificado de 

interesses e entidades públicas e privadas cujas opções e acções carecem de ser coordenadas através de um 

instrumento regulador vinculativo. 

 

Assim, julga-se justificada desde já a elaboração do Plano de Pormenor da Zona de Interface do Senhor Roubado, cujo início 

de processo carece de deliberação municipal, no caso vertente, por parte da Comissão Instaladora do Município de Odivelas 

que de acordo com o D.L. nº 48/99 de 16 de Junho assume inteiramente as necessárias e suficientes competências para o 

efeito (deliberação de início de processo). 

 

3. PRINCÍPIOS E OBJECTIVOS FUNDAMENTAIS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO 

 

Em conformidade com o regime jurídico dos planos municipais de ordenamento do território, “o plano de pormenor desenvolve 

e concretiza propostas de organização espacial de qualquer área específica do território municipal, definindo com detalhe a 

concepção da forma de ocupação e servindo de base aos projectos de execução das infra-estruturas, da arquitectura dos 

edifícios e dos espaços exteriores”1. 

No caso vertente, tem o plano de pormenor como objectivo global, a definição da forma e funcionalidades das estruturas e 

infra-estruturas da zona de interface modal de transportes em consideração, suas acessibilidades e enquadramento imediato, 

bem como a regulação fundamental da execução das mesmas, que envolvendo, pela natureza da substância em presença, 

um conjunto de interesses diversos e respectivas entidades representativas, faz deste plano não apenas um mero projecto de 

desenho urbano, mas também uma plataforma de coordenação entre as diversas partes interessadas envolvidas. 

 

                                                                 
1 Citado do artº 90º-1 do D.L. nº 380/99 de 22 de setembro. 
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3.1 Princípios fundamentais 

 

Assim, tendo em consideração o conteúdo e alcance funcional atribuído pela lei a este instrumento de planeamento bem como 

às funções instrumentais que entendemos dele se devam retirar, propõe-se que o Plano de Pormenor da Zona de Interface do 

Senhor Roubado, na sua concepção, tenha como referências ou princípios fundamentais básicos, os seguintes: 

 

a) Enquadrar-se nas orientações programáticas de ordenamento territorial de Odivelas; 

b) Enquadrar-se nas condicionantes físicas e legais existentes, articulando e harmonizando as necessidades e 

objectivos locais de desenvolvimento com as necessidades ou imperativos inerentes ao objecto central da área de 

intervenção, ou seja, de uma adequada interface modal de transportes; 

c) Zelar pelo desenvolvimento do processo em condições que promovam a concertação e cooperação entre as 

entidades interessadas e envolvidas na área de intervenção em presença, no decurso das suas tomadas de decisão 

e das suas intervenções; 

d) Ser formulado com a efectiva participação e coordenação de interesses entre as partes interessadas, em especial, 

designadamente, o Município de Odivelas, a DGTT, o Metropolitano de Lisboa e os operadores de transportes 

públicos rodoviários, tendo em vista a optimização do serviço público; 

e) Ser configurado em conformidade com o estabelecido no regime jurídico dos planos municipais de ordenamento do 

território, na perspectiva de que constitua efectivo e eficaz instrumento com vista à gestão e execução das propostas 

nele contidas. 

 

3.2 Objectivos programáticos fundamentais 

 

Para a área de intervenção, em resultado de estudos e conversações diversas já realizadas, existe já um conjunto de ideias e 

intenções programáticas de diversa natureza, especialmente no que respeita a acessibilidades. 

Reunindo esse conjunto de ideias/intenções programáticas, podemos sistematizá-las e sintetizá-las como se segue: 

 

No domínio da requalificação urbana e ambiental em geral: 

 

- Valorização da imagem urbana e ambiental da zona da rotunda do Senhor Roubado e Interface, enquanto 

importante “porta” de entrada no concelho e na cidade de Odivelas; 

- Reconversão do quarteirão da Villa Nova de Carriche; 
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- Requalificação de espaços edificados existentes, em especial os espaços que enquadram o Monumento do Senhor 

Roubado; 

- Ordenamento urbano do espaço urbanizável a poente da Interface, para funções complementares à mesma 

(comércio, serviços, área de serviço, etc.), incluindo a reinstalação das funções a desinstalar eventualmente do 

Quarteirão da Villa Nova de Carriche; 

- Requalificação/tratamento dos espaços destinados a funções de protecção e enquadramento especialmente nas 

imediações de linhas de água e das infra-estruturas rodoviárias bem como do Centro Cultural da Malaposta. 

 

No domínio das acessibilidades: 

 

- Beneficiação e completagem das articulações rodoviárias entre o Nó Viário Regional de Odivelas e a rede viária 

municipal, especialmente nas ligações directas da CRIL/A8 e IC22 a Odivelas por sul e à Interface, bem como 

ligação directa da Calçada de Carriche para Odivelas por sul; 

- Ordenamento e dimensionamento da plataforma intermodal de transportes, assegurando condições de adequada 

resposta às necessidades de acessibilidade e intermodalidade, para além da estação de Metro, relativos a 

autocarros de passageiros, taxis, automóvel ligeiro, motociclo, bicicleta e a pé; 

- Adequada resposta de estacionamento relativo ao conjunto urbano do Senhor Roubado e Centro Cultural da 

Malaposta. 

 

No domínio do plano enquanto instrumento operativo: 

 

- Promover em conjunto com a Comissão Técnica de Acompanhamento, que o processo de elaboração do plano 

constitua efectiva plataforma de articulação/coordenação entre as entidades e respectivos interesses envolvidos; 

- Configurar o plano de forma a que constitua efectivo e eficaz instrumento de regulação e gestão das acções a 

realizar com vista à sua execução, incluindo uma adequada repartição de encargos de financiamento. 

 

4. METODOLOGIA E CALENDARIZAÇÃO GERAL DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO 

 

Como forma de antevisão geral do decurso do processo, apresenta-se o seguinte quadro metodológico que em observância 

do regime dos Planos Municipais de Ordenamento do Território e especificamente para os planos de pormenor, que traça em 

termos gerais, e com a referenciação cronológica previsível, o quadro global de procedimentos fundamentais a desenvolver 
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pelo Município ao longo do processo de elaboração e aprovação do Plano de Pormenor da Zona de Interface do Senhor 

Roubado, conforme de seguida se expõe: 

 

Até final de 2001 

 

- Deliberação municipal (referindo motivos, termos de referência genéricos e prazo de elaboração) e publicitação da 

mesma (em Diário da República e comunicação social); 

- Comunicação da deliberação municipal de elaboração do Plano de Pormenor da Zona de Interface do Senhor 

Roubado à Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território de Lisboa e Vale do Tejo para que seja 

nomeada Comissão de Acompanhamento; 

- Desenvolvimento e apreciação da fase de Ante-projecto do Plano; 

- Promover com a Comissão Técnica de Acompanhamento, a estabilização da proposta do plano. 

 

Até meados de 2002 

 

- Desenvolvimento da fase de Projecto do Plano; 

- Aprovação do Projecto do Plano pela Câmara Municipal; 

- Promover consultas e concertação com as entidades tutelares sectoriais. 

- Promover a Discussão Pública e subsequente parecer da DRAOTLVT; 

 

Até final de 2002 

 

- Formalização do documento final do Plano e aprovação pela Câmara Municipal; 

- Deliberação da Assembleia Municipal para aprovação do Plano; 

- Ratificação do Governo (se necessário), registo pela DRAOTLVT e publicação no Diário da República. 

 

Assim, de acordo com a calendarização agora prevista, estima-se que a elaboração do Plano de Pormenor da Zona de 

Interface do Senhor Roubado esteja concluída2 no prazo de 16 meses a contar da data da deliberação de início de processo. 

 

 

 
                                                                 
2 Conforme o artº 81º-1 do D.L. 380/99 de 22 de Setembro, a elaboração do plano considera-se concluída com a 

aprovação da proposta pela Assembleia Municipal. 
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5. FASEAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PLANO E SEU CONTEÚDO 

 

Tendo em consideração os compromissos e estudos já existentes, a estruturação, faseamento e conteúdos que se julgam 

adequadas à elaboração do documento técnico do plano em referência, são os seguintes: 

 

1ª Fase - Anteprojecto (fase destinada à concepção primária da proposta com definição das opções decorrentes dos 

estudos realizados pelas diversas entidades, em especial o Município, a DGTT e o Metro e à aproximação de opções 

entre o Município e Comissão de Acompanhamento); 

 

2ª Fase - Projecto (configurado em conformidade com o regime legal dos PMOT, estabiliza as opções decorrentes da 

fase de ante-projecto e da concertação com a Comissão de Acompanhamento, consuma-se na sua aceitação por parte 

da Câmara Municipal após as consultas às entidades tutelares e com ela se efectua a discussão pública); 

 

3ª Fase - Documento Final (versão final, depois de eventuais ajustamentos resultantes da discussão pública, para 

aprovação em Assembleia Municipal). 

 

6. PROCEDIMENTO CAUTELAR 

Durante a elaboração do plano em referência e até à sua aprovação, ao abrigo do nº 1 do artº 45º do Regulamento do PDM 

em vigor, não poderão ser licenciados loteamentos ou construções dentro da sua área de intervenção, salvo se obtiverem 

informação prévia favorável.” 
 
 
 


