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COMISSÃO INSTALADORA 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 
 

1177ªª  RReeuunniiããoo  OOrrddiinnáárriiaa,,  
rreeaalliizzaaddaa  eemm  2211  ddee  AAggoossttoo  ddee  22000011  

 
 
 
 

ACTA 
 

 
 

Acta da 16ª Reunião Ordinária da Comissão Instaladora do 
Município de Odivelas, realizada em 7 de Agosto de 2001. 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

 
 
PROCESSO N.º 605/01/CA-DOM 

JUNTA DA FREGUESIA DE CANEÇAS 

Repavimentação da Rua de Belém, Bairro do Moinho 

 
Transferência para a Junta da Freguesia de Caneças dos 
meios financeiros necessários à execução da obra de 
repavimentação da Rua de Belém no Bairro do Moinho, no 
valor de 1.204.875$00 (um milhão, duzentos e quatro mil, 
oitocentos e setenta e cinco 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 629/DVEU/JF de 
09.08.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSO N.º 661/01/CA-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DE CANEÇAS 
Repavimentação da Travessa dos Artistas, Bairro do 
Moinho 

 
Transferência para a Junta da Freguesia de Caneças dos 
meios financeiros necessários à execução da obra de 
repavimentação da Travessa dos Artistas no Bairro do 
Moinho, no valor de 368.550$00 (trezentos e sessenta e 
oito mil, quinhentos e cinquenta 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 
630/DVEU/JF de 09.08.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 662/01/CA-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DE CANEÇAS 
Repavimentação da Rua dos Artistas, Bairro do 
Moinho 

 
Transferência para a Junta da Freguesia de Caneças dos 
meios financeiros necessários à execução da obra de 
repavimentação da Rua dos Artistas no Bairro do Moinho, 
no valor de 1.367.888$00 (um milhão, trezentos e 
sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e oito 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 628/DVEU/JF de 09.08.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 604/01/CA-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DE CANEÇAS 
Repavimentação da Rua do Monte Verde 

 
Transferência para a Junta da Freguesia de Caneças dos 
meios financeiros necessários à execução da obra de 
repavimentação da Rua do Monte Verde, no valor de 
2.340.576$00 (dois milhões, trezentos e quarenta mil, 
quinhentos e setenta e seis 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 627/DVEU/JF de 
08.08.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSO N.º 660/01/CA-DOM 

JUNTA DA FREGUESIA DE CANEÇAS 

Repavimentação da Rua Avelino António Paiva 

 
Transferência para a Junta da Freguesia de Caneças dos 
meios financeiros necessários à execução da obra de 
repavimentação da Rua Avelino António Paiva, no valor de 
1.598.231$00 (um milhão, quinhentos e noventa e oito mil, 
duzentos 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 625/DVEU/JF de 
08.08.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 659/01/CA-DOM 

JUNTA DA FREGUESIA DE CANEÇAS 

Pavimentação e construção de passeio na Rua José 

Ferreira Roriz 

 
Transferência para a Junta da Freguesia de Caneças dos 
meios financeiros necessários à execução das obras de 
pavimentação e construção de passeio na Rua José 
Ferreira Roriz, no valor de 1.097.145$00 (um milhão, 
noventa e sete mil, cento e quarenta e cinco 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 626/DVEU/JF de 08.08.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 667/01/PV-DOM 

JUNTA DA FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

Repavimentação do Largo Alexandre Herculano 

 
Transferência para a Junta da Freguesia da Póvoa de 
Santo Adrião dos meios financeiros necessários à 
execução da obra de repavimentação do Largo Alexandre 
Herculano, no valor de 1.941.975$00 (um milhão, 
novecentos e quarenta e um mil, novecentos e setenta e 
cinco 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 623/DVEU/JF de 
08.08.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

PROCESSO N.º 668/01/PV-DOM 

JUNTA DA FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

Reasfaltamento de zona de estacionamento 
 
Transferência para a Junta da Freguesia da Póvoa de 
Santo Adrião dos meios financeiros necessários à 
execução da obra de reasfaltamento da zona de 
estacionamento junto aos n.os 13, 13-A e 13-B e pequena 
área junto ao PT na Rua Dr. Mário Sacramento, no valor 
de 1.044.619$00 (um milhão, quarenta e quatro mil, 
seiscentos e dezanove 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 622/DVEU/JF de 
08.08.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 669/01/PV-DOM 

JUNTA DA FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

Construção de muro na Alameda Fernando Namora 
 
Transferência para a Junta da Freguesia da Póvoa de 
Santo Adrião dos meios financeiros necessários à 
execução da obra de construção de muro na Alameda 
Fernando Namora, no valor de 3.477.600$00 (três milhões, 
quatrocentos e setenta e sete mil e seiscentos 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 621/DVEU/JF de 08.08.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 634/01/PV-DOM 

JUNTA DA FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

Obras no exterior da futura Biblioteca Pública 
 
Transferência para a Junta da Freguesia da Póvoa de 
Santo Adrião dos meios financeiros necessários à 
execução de obras no exterior das instalações destinadas 
à futura Biblioteca Pública, no valor de 2.404.500$00 (dois 
milhões, quatrocentos e quatro mil e quinhentos 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 105/DOM/LJ de 10.08.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSO N.º 640/01/RA-DOM 

JUNTA DA FREGUESIA DA RAMADA 

Colocação de vedação em Parque de Jogos 
 
Transferência para a Junta da Freguesia da Ramada dos 
meios financeiros necessários à execução da obra de 
colocação de vedação no Parque de Jogos localizado em 
frente à Escola do 1º Ciclo do EB n.º 3 da Ramada, no 
valor de 1.134.900$00 (um milhão, cento e trinta e quatro 
mil e novecentos 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 648/DEC/SAFO/SM de 
26.07.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS 
AGRUPAMENTO 69 DE ODIVELAS 

 
Atribuição de subsídio ao Corpo Nacional de Escutas, 
Agrupamento 69 de Odivelas, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo Juvenil de Odivelas, Programa I 
(Actividades de Mobilidade Juvenil), no valor de 75.000$00 
(setenta e cinco mil escudos), destinado a actividades no 
Acampamento de Verão na Lagoa de Óbidos, nos termos 
da informação n.º 1008-A/DSC/DEJ/SJ de 06.08.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL 
GRUPO 9 DO OLIVAL BASTO 

 
Atribuição de subsídio à Associação dos Escoteiros de 
Portugal, Grupo 9 do Olival Basto, no âmbito do Programa 
de Apoio ao Associativismo Juvenil de Odivelas, Programa 
C (Execução de Obras de Beneficiação), no valor de 
300.000$00 (trezentos mil escudos), destinado a 
realização de obras na sede desta Associação, nos termos 
da informação n.º 1026/DSC/DEJ/SJ de 13.08.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 

CRIAÇÃO ARTÍSTICA, LITERÁRIA E CIENTÍFICA 
MARCO RAFAEL FERNANDES CALDEIRA 

 
Atribuição de um subsídio no valor de 200.000$00 
(duzentos mil escudos) a Marco Rafael Fernandes 
Caldeira, no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio à 
Criação Artística, Literária e Científica (ver Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 19 de 2000, páginas 715 e 716), 
nos termos da informação n.º 166/DSC/DCPC/SAEPC de 
13.08.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTO 
PARA DEFICIENTES 

 
Atribuição de um subsídio à Federação Portuguesa de 
Desporto para Deficientes, no valor de 400.000$00 
(quatrocentos mil escudos), no âmbito do Protocolo entre o 
Município de Odivelas e a Federação Portuguesa de 
Desporto para Deficientes, destinado à aquisição de 
mobiliário para apetrechamento da sede desta Federação, 
nos termos da informação n.º 1024/DSC/DD/01 de 
08.08.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 
 
PROCESSO N.º 283/LO 
JOÃO ROGÉRIO ALMEIDA, LDA. e OUTRO 
Planta de Síntese do Loteamento 
Quinta da Memória, Odivelas 
 
Proposto aprovar a planta de síntese do loteamento 
objecto do processo n.º 238/LO, de acordo as rectificações 
propostas na informação n.º 35/DLO/CC de 13.08.2001, a 
folhas 328 e 329, bem como aditar às condições de 
aprovação do estudo de loteamento a execução pelo 
promotor “(...) da nova rotunda bem como de todas as 
obras inerentes à mesma, nomeadamente as que afectam 
a Escola Avelar Brotero (demolição e reposição da 
vedação, reconstrução do campo desportivo e execução 
do novo acesso previsto para Nascente) (...)”, nos termos 
da referida informação. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSO N.º 1923/LO 

FRANCISCO HENRIQUE BENTES GRILO 

Estudo de Loteamento 

Rua Fonte de Castelo de Vide, Caneças 

 

Proposto aprovar o Estudo de Loteamento de uma parcela 

de terreno sita na Rua Fonte de Castelo de Vide, em 

Caneças, objecto do processo n.º 1923/LO, nos termos e 

nas condições indicadas na informação n.º 34/DLO/CC de 

13.08.2001 a folhas 31 a 35 do referido processo. 

 

(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 

PROCESSO N.º 27.513/L/OC 

IRMÃOS MOTA, LDA. 

Alvará de Loteamento 

Casal da Carochia II, Bons Dias, Ramada 

 

Proposto nos termos e nas condições da informação n.º 

36/DLO/CC de 13.08.2001 e da informação n.º 

231/MP/DLO/2001 de 10.08.2001: 

 

� Aprovar os seguintes Projectos de Obras de 

Urbanização: Projecto da Rede Eléctrica, 

Projecto da Rede de Águas, Projecto da Rede de 

Esgotos Domésticos e Pluviais, Projecto da Rede 

de Telecomunicações, Projecto da Rede de Gás, 

Projecto de Arruamentos e Projecto de Arranjos 

Exteriores; 

� Aprovar a caução destinada a assegurar a boa e 

regular execução das obras de urbanização; 

� Aprovar a emissão do Alvará de Loteamento e 

respectivas condições especiais e particulares; 

� Aprovar as taxas de licença de loteamento e de 

obras de urbanização, a liquidar aquando da 

emissão do Alvará de Loteamento. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 

PROCESSO N.º 1.376/LO/GI 
ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DA AUGI II DO 
BAIRRO DAS SETE QUINTAS, CANEÇAS 
Aprovação do Projecto de Loteamento e 
Emissão de Alvará de Loteamento 
 
Proposto nos termos da informação n.º 38/DLO/CC de 
13.08.2001, da informação n.º 44/PM/AUGI/01 de 
09.08.2001 e da informação n.º 5/2001 de 18.06.2001: 

� Aprovar o Projecto de Loteamento do referido 
processo; 

� Aprovar os respectivos Projectos e Obras de 
Urbanização 

� Aprovar as taxas de licença de loteamento e de 
obras de urbanização; 

� Aprovar a taxa de compensação pela área de 
cedência em falta; 

� Aprovar a caução destinada a assegurar a boa e 
regular execução das obras de urbanização; 

� Homologar o Auto de Vistoria, Relatório e 
respectivo Quadro de Ónus; 

� Aprovar a emissão do Alvará de Loteamento e 
respectivas condições especiais e particulares. 

 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 1.377/LO/GI 
ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DA AUGI I DO 
BAIRRO DAS SETE QUINTAS, CANEÇAS 
Aprovação do Projecto de Loteamento e 
Emissão de Alvará de Loteamento 
 
Proposto nos termos da informação n.º 37/DLO/CC de 
13.08.2001, da informação n.º 40/PM/AUGI/01 de 
09.08.2001 e da informação n.º 4/2001 de 25.07.2001: 

� Aprovar o Projecto de Loteamento do referido 
processo; 

� Aprovar os respectivos Projectos e Obras de 
Urbanização 

� Aprovar as taxas de licença de loteamento e de 
obras de urbanização; 

� Aprovar a taxa de compensação pela área de 
cedência em falta; 

� Aprovar a caução destinada a assegurar a boa e 
regular execução das obras de urbanização; 

� Homologar o Auto de Vistoria, Relatório e 
respectivo Quadro de Ónus; 

� Aprovar a emissão do Alvará de Loteamento e 
respectivas condições especiais e particulares. 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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PRESIDÊNCIA 
 

 
 
 

ACTIVIDADE FINANCEIRA 
 

 
Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel 
Varges ao abrigo da delegação de competências. 
 
 
Data de despacho: 09.08.2001 
Autorização para pagamento à Companhia Portuguesa da 
Companhia de Jesus da renda comercial até ao dia 
06.09.2001, no valor de 20.861$00, nos termos da 
informação n.º 29/DAF/DF/AR/01 de 09.08.2001. 
 
Data de despacho: 09.08.2001 
Autorização para pagamento à Imprensa Nacional Casa da 
Moeda, do valor de 1.000$00, referente à aquisição de 
impressos Modelo 1, nos termos da informação n.º 
27/DAF/AR/01 de 08.08.2001. 

 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 
 
Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel 
Varges ao abrigo da delegação de competências. 
 
 
Concessão de Alvará de Licença de Construção 
 
Processo n.º 36.183/OCP/OC 
Nome: TEGUL - Soc. de Const. e Turismo, Lda. 
Local: Urbanização da Azenha, Lote 2, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 21.03.2001 

Processo n.º 36.184/OCP/OC 
Nome: TEGUL - Soc. de Const. e Turismo, Lda. 
Local: Urbanização da Azenha, Lote 3, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 21.03.2001 
 
Processo n.º 1.778/OP 
Nome: Maria Isabel Gonçalves Morgadinho Gonçalves e 
Sandra Isabel Gonçalves dos Santos 
Local: Rua das Dálias, Lote 41, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 28.05.2001 
 
Processo n.º 18.350/OCP/OC 
Nome: Albino de Carvalho 
Local: Rua do Ribeiro, Lote 118, 
Bairro Casal do Rato, 
Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 11.06.2001 
 
Processo n.º 320/OP/GI 
Nome: Hermínio Salvado Branco 
Local: Rua Humberto Madeira, 
Bairro da Condessa, Lote 65, 
Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 02.07.2001 
 
Processo n.º 32.362/OCP/OC 
Nome: Castelão e Fontoura - Const. Civil, Lda. 
Local: Urbanização dos Bravios, Lote 11, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 03.07.2001 
 
Processo n.º 2.411/OS 
Nome: LIPOL 
Local: Rua Torcato Jorge, 1 - r/ch, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 23.07.2001 
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Processo n.º 28.345/OCP/OC 
Nome: António Rodrigues Duarte, Rui Carlos Diogo 
Chaubert Alves e Paulo Jorge Araújo Duarte 
Local: Rua Palmira Bastos, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 23.07.2001 
 
 
Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
 
Processo n.º 30.085/OCP/OC 
Nome: José Parreira Simões, Lda. 
Local: Rua L, Lote 84, 
Bons Dias, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 14.07.2001 
 
Processo n.º 25.018/OCP/OC 
Nome: Anselman - Const. Compra, Venda e Adm. de 
Imóveis, Lda. 
Local: Rua A, Lote 52, 
Bons Dias, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 21.07.2001 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
E GESTÃO DE PESSOAL 

 

 
 
Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel 
Varges ao abrigo da delegação de competências. 
 
Foram admitidos em regime de Tarefa: 
 
Nome: Ana Filipa Daniel Correia 
Funções: Proceder à realização de 250 inquéritos no 
âmbito de um estudo sobre a população, onde se pretende 
caracterizar sócio-económicamente os residentes do 
Bairro Gulbenkian e sua área envolvente situado na 
Freguesia de Odivelas, no âmbito da Divisão Municipal de 
Habitação. 
Início de Funções: 02.07.2001 

Nome: Ana Luisa Nunes Miranda Diniz 
Funções: Apoio ao Clube de Emprego e ao UNIVA, de 
forma a dar cumprimento aos objectivos propostos de 
melhoria das relações com os desempregados e o seu 
enquadramento social no âmbito da Divisão de Actividades 
Económicas. 
Início de Funções: 02.07.2001 
 
Nome: Carla Alexandra Carvalho Silva 
Funções: Organização do arquivo, no âmbito da Divisão 
Municipal de Habitação. 
Início de Funções: 02.07.2001 
 
Nome: Carla Margarida Rodrigues Vasco 
Funções: Proceder à realização de 250 inquéritos no 
âmbito de um estudo sobre a população, onde se pretende 
caracterizar sócio-económicamente os residentes do 
Bairro Gulbenkian e sua área envolvente situado na 
Freguesia de Odivelas, no âmbito da Divisão Municipal de 
Habitação. 
Início de Funções: 02.07.2001 
 
Nome: Clara Patrícia Saldanha Almada Lopes 
Funções: Acolhimento e atendimento do Departamento de 
Recursos Humanos. 
Início de Funções: 02.07.2001 
 
Nome: David Luís Pais Dionísio 
Funções: Levantamento arquitectónico e constituição de 
base de dados de equipamentos escolares no âmbito da 
Divisão de Estudos e Projectos. 
Início de Funções: 02.07.2001 
 
Nome: Esmeraldo Ferreira 
Funções: Levantamento do estado em que se encontram 
as linhas de água do Concelho, o cruzamento desta 
informação com a informação na posse dos Serviços 
Municipalizados de Loures, a programação das 
intervenções necessárias e o acompanhamento in loco das 
mesmas, no âmbito da Divisão de Qualificação Ambiental. 
Início de Funções: 02.07.2001 
 
Nome: Hugo António Rodrigues Lopes Sousa 
Funções: Proceder ao apoio de som nas iniciativas no 
âmbito do Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e 
Protocolo. 
Início de Funções: 02.07.2001 
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Nome: Maria de Lurdes Dias Barata 
Funções: Realização de rondas aos locais alvo de 
deposição ilegal de RSU, deslocação imediata e actuação 
perante as solicitações provenientes de munícipes via 
linha verde, elaboração de relatórios diários relativos aos 
locais visados e horários, actualização dos registos 
fotográficos dos locais, no âmbito do Gabinete de 
Fiscalização e Polícia Municipal. 
Início de Funções: 02.07.2001 
 
Nome: Maria João Duarte Henriques 
Funções: Proceder à realização de 250 inquéritos no 
âmbito de um estudo sobre a população, onde se pretende 
caracterizar sócio-económicamente os residentes do 
Bairro Gulbenkian e sua área envolvente situado na 
Freguesia de Odivelas, no âmbito da Divisão Municipal de 
Habitação. 
Início de Funções: 02.07.2001 
 
Nome: Marina Alexandra Sebastião Fernandes 
Funções: Apoio à orientação formativa de 
desempregados, no âmbito do Clube de Emprego e do 
UNIVA, no âmbito da Divisão de Actividades Económicas. 
Início de Funções: 02.07.2001 
 
Nome: Paulo Nuno Barroso do Aido 
Funções: Estudo e análise dos resultados da 
ODIMOSTRA e do seu impacto no tecido empresarial local 
no âmbito da Divisão de Actividades Económicas. 
Início de Funções: 02.07.2001 
 
Nome: Sandra Cristina Afonso Alves Fernandes 
Funções: Proceder ao apoio no Boletim de Deliberações, 
no âmbito do Gabinete de Comunicação, Relações 
Públicas e Protocolo. 
Início de Funções: 02.07.2001 
 
Nome: Teresa Maria Neto Afonso Marques 
Funções: Proceder ao arquivo fotográfico no âmbito do 
Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo. 
Início de Funções: 02.07.2001 
 
Nome: Tiago Resende Duarte Resende 
Funções: Realização de rondas aos locais alvo de 
deposição ilegal de RSU, deslocação imediata e actuação 
perante as solicitações provenientes de munícipes via 
linha verde, elaboração de relatórios diários relativos aos 
locais visados e horários, actualização dos registos 
fotográficos dos locais, no âmbito do Gabinete de 
Fiscalização e Polícia Municipal. 
Início de Funções: 02.07.2001 

Nome: Vanessa Alexandra da Fonseca Neg-Kuan dos 
Santos 
Funções: Apoio à rede de informações do tecido 
empresarial de Odivelas e dos estabelecimentos 
comerciais no âmbito da Divisão de Apoio ao Investimento 
e ao Emprego. 
Início de Funções: 02.07.2001 
 
Nome: António Francisco Esteves Boto 
Funções: Proceder à organização dos ficheiros das 
licenças de ciclomotores e dos respectivos processos 
enviados pela Câmara Municipal de Loures, proceder à 
notificação e posterior entrega das licenças 
aprovadas/emitidas pela Direcção-Geral de Viação, no 
âmbito da Divisão Jurídica. 
Início de Funções: 03.07.2001 
 
Nome: Lúcia Maria Pedro Inês 
Funções: Cadastrar a sinalização vertical colocada pelo 
Município, inserção de elementos em base de dados, 
levantamento e organização de informação para 
construção de base de dados de todos os processos de 
obras executadas no Departamento, análise de projectos e 
respectivas obras a fim de criar fichas de custos para 
apoio à decisão e programação e para orçamentação, 
organização dos processos recebidos da Câmara 
Municipal de Loures, no âmbito do Departamento de Obras 
Municipais. 
Início de Funções: 03.07.2001 
 
Nome: Ana Catarina Azevedo Rodrigues 
Funções: Apoio à introdução de dados informáticos sobre 
todos os fornecedores da Divisão de Aprovisionamento. 
Início de Funções: 04.07.2001 
 
Nome: Isabel Maria Figueiredo Henrique de Lemos 
Funções: Apoio à introdução de dados informáticos sobre 
os dados obtidos na inventariação do Património 
Municipal, no âmbito do POCAO, no âmbito da Divisão do 
Património. 
Início de Funções: 04.07.2001 
 
Nome: Jaime Ferreira de Carvalho 
Funções: Estudo e análise das necessidades 
inventariadas pelas Associações de Bombeiros no âmbito 
do Gabinete Municipal de Protecção Civil. 
Início de Funções: 04.07.2001 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
12 21 de Agosto a 3 de Setembro de 2001  Ano 2 - N.º 17 

 

Nome: Maria de Fátima da Assunção Costa Cardoso 
Funções: Apoio à rede de informações às empresas no 
âmbito da integração do EURO no âmbito da Divisão de 
Actividades Económicas. 
Início de Funções: 04.07.2001 
 
Nome: Regina Sofia Henriques Coelho 
Funções: Estudo e análise das envolventes relacionadas 
com a circulação rodoviária e o seu impacto nas alterações 
viárias no âmbito do Gabinete de Tráfego, Circulação e 
Estacionamento. 
Início de Funções: 04.07.2001 
 
Nome: Sónia Isabel Vieira de Freitas 
Funções: Apoio à rede dos registos de dados informáticos 
dos alvarás de licença de utilização dos estabelecimentos 
de restauração do Município no âmbito da Divisão Jurídica. 
Início de Funções: 04.07.2001 
 
Nome: Zulmira Costa Barbosa Vieira 
Funções: Recolha de dados avaliativos junto das escolas 
e trabalhar os dados obtidos com vista à elaboração de um 
relatório final, no âmbito da Divisão de Educação e 
Juventude. 
Início de Funções: 04.07.2001 
 
Nome: Ana Isabel Frade Soares 
Funções: Actualização do registo e etiquetagem dos 
documentos, no âmbito do Centro de Recursos e 
Animação Pedagógica da Divisão de Educação e 
Juventude. 
Início de Funções: 05.07.2001 
 
Nome: Edgar Luis Simões Valles 
Funções: Proceder à construção de uma base de dados 
actualizada, informatizada, das informações disponíveis na 
Loja Jovem de Odivelas, no âmbito da Divisão de 
Educação e Juventude. 
Início de Funções: 09.07.2001 
 
Nome: Cláudia Maria Sales Ruivo Fernandes 
Funções: Apreciação de projectos de obras particulares, 
apreciação de loteamentos particulares, vistorias técnicas 
a edifícios, elaboração de estudos urbanísticos, no âmbito 
da Divisão de Licenciamento de Obras. 
Início de Funções: 10.07.2001 
 

Nome: Joana Margarida Zeferino Gomes Antunes 
Funções: Registo informático de expediente, no âmbito do 
Departamento Administrativo e Financeiro. 
Início de Funções: 10.07.2001 
 
Nome: Lisete da Conceição Saraiva Campos da Silva 
Funções: Registo informático de toda a documentação 
existente no Departamento e respectivo arquivo, no âmbito 
do Departamento Administrativo e Financeiro. 
Início de Funções: 10.07.2001 
 
Nome: Rita de Sousa Ribeiro Diogo 
Funções: Apreciação de projectos de obras particulares, 
apreciação de loteamentos particulares, vistorias técnicas 
a edifícios, elaboração de estudos urbanísticos, no âmbito 
da Divisão de Recuperação e Legalização das AUGI’s. 
Início de Funções: 10.07.2001 
 
Nome: Marco Paulo Lemos Pina 
Funções: Entrega de material desportivo para a realização 
de actividades e preparação e entrega de lanches a todos 
os participantes durante a iniciativa das Férias 
Desportivas, no âmbito da Divisão de Desporto. 
Início de Funções: 11.07.2001 
 
Nome: Ana Isabel Ribeiro de Matos Janeiro 
Funções: Inserção de elementos em base de dados; 
levantamento e organização de informação para 
construção de bases de dados de todos os processos de 
obras executadas no Departamento de Obras Municipais; 
análise de projectos e respectivas obras a fim de criar 
fichas de custos para apoio à decisão e programação e 
para a orçamentação no âmbito do Departamento de 
Obras Municipais. 
Início de Funções: 12.07.2001 
 
Nome: Maria Isabel Correia Maurício Ferreira de Aguilar 
Funções: Proceder com urgência à redacção de todos os 
textos do Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e 
Protocolo e da Presidência com os órgãos de 
comunicação social e correcção dos textos que passam 
pelo GCRPP, de todos os serviços da CIMO, no âmbito do 
Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo. 
Início de Funções: 16.07.2001 
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Nome: Tânia Cristina de Almeida Tomé Milheiro 
Funções: Inserção de candidaturas numa base de dados, 
no âmbito da Divisão de Gestão e Administração de 
Pessoal. 
Início de Funções: 17.07.2001 
 
Nome: Helena Antunes Beites Mendes 
Funções: Inserção de dados na aplicação informática, no 
âmbito da Divisão do Plano Director Municipal. 
Início de Funções: 23.07.2001 
 
Nome: Teresa Paula Romão Amor Couto Cardoso 
Funções: Proceder ao levantamento dos agentes locais 
(económicos, políticos, sindicais, etc.); identificar os 
agentes locais, os seus projectos, expectativas, 
condicionalismos e meios de acção; identificar os desafios 
estratégicos considerados pelos agentes; identificar 
convergências/divergências/alianças/conflitos; utilização 
de metodologias diversificadas (brainstorming, discussões 
de grupo, entrevistas, bem como outras que, no contexto, 
se revelem pertinentes): tratamento da informação (análise 
de conteúdo, “clusters”, etc.); análise e produção de 
relatório (com particular enfoque nos principais 
problemas/necessidades apontados pelos agentes); 
seminário de discussão de resultados/linhas de orientação 
com os agentes envolvidos, no âmbito da Divisão do Plano 
Director Municipal. 
Início de Funções: 23.07.2001 
 
Nome: Vanda Cristina da Conceição Martinho Pereira 
Funções: Proceder ao apoio dos processos 
administrativos, no âmbito do Gabinete de Comunicação, 
Relações Públicas e Protocolo. 
Início de Funções: 23.07.2001 
 
Nome: Ana Cristina Teixeira de Almeida Ferraz Leandro 
Funções: Proceder ao Arquivo Jornalístico no âmbito do 
Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo. 
Início de Funções: 30.07.2001 
 
 
Foram admitidos em regime de Avença: 
 
Nome: António Manuel Ezequiel Duarte 
Funções: Pesquisa de informação e 
elaboração/coordenação com outras temáticas; 
estruturação e análise do questionário sobre as estratégias 

dos agentes; participação na concepção/estruturação de 
discussões de grupo e entrevistas; produção de três 
relatórios, no âmbito da Divisão do Plano Director 
Municipal. 
Início de Funções: 02.07.2001 
 
Nome: Vera Sílvia Nogueira Mendes Veloso 
Funções: Assessoria na área das Relações 
Públicas/Comunicação, no âmbito do Departamento Sócio-
Cultural. 
Início de Funções: 02.07.2001 
 
Nome: Paula Cristina da Luz Martins da Cunha 
Funções: Consultadoria nos seguintes domínios: apoio no 
processo de reorganização interna do Departamento 
Administrativo e Financeiro, designadamente, no que diz 
respeito ao diagnóstico das necessidades funcionais e 
organizacionais e consequente adaptação de circuitos e 
procedimentos, numa perspectiva de modernização 
administrativa; criação/elaboração de indicadores e 
relatórios de gestão; estudo da optimização da relação 
funcional entre os diversos serviços cujas áreas se 
relacionem com o sector financeiro; preparação da 
implementação do POCAL; preparação da implementação 
do EURO, no âmbito do Departamento Administrativo e 
Financeiro. 
Início de Funções: 02.07.2001 
 
Nome: Anabela Alves Pires 
Funções: Apoio técnico na área de Serviço Social ao 
Gabinete de Intervenção Social da Póvoa de Santo Adrião, 
no âmbito da Divisão Municipal de Habitação. 
Início de Funções: 16.07.2001 

 
 
 
 

ACTIVIDADE SOCIOCULTURAL 
 

 
 
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 837/DSC/DCPC 
Data de despacho: 03.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Lusomundo, do valor de 
70.434$00, referente aos “Ciclos de Cinema”. 
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Informação n.º 868/DSC/DCPC/01 

Data de despacho: 13.08.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento ao Chapitô, do valor de 

35.000.000$00, referente à iniciativa Odivelas Capital do 

Novo Circo. 

 

Informação n.º 845/DSC/DCPC/01 

Data de despacho: 13.08.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à PSP, do valor de 

299.072$00, referente ao Junho em Festa. 

 

Informação n.º 878/DSC/DCPC 

Data de despacho: 17.08.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à Columbia Tristar Warner 

Filmes de Portugal, Lda., do valor de 124.605$00, 

referente à iniciativa Filmes & Fitas. 

 

 

Biblioteca Municipal D. Dinis 

 

Informação n.º 685/BMDD/01 

Data de despacho: 03.08.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento, do valor de 13.500$00, à 

Revista Boletim Contribuinte referente à aquisição da 

mesma. 

 

Informação n.º 687/BMDD/01 

Data de despacho: 03.08.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à técnica Susana Silvestre, do 

valor de 20.000$00, referente à aquisição de materiais 

para decoração. 

 

Informação n.º 697/BMDD/01 

Data de despacho: 07.08.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à Roma Editora, do valor de 

12.939$00, referente à aquisição de livros para a 

Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 
 

Informação n.º 699/BMDD/01 
Data de despacho: 07.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Difusão Editorial, do valor de 
1.925$00, referente à aquisição de livros para a Biblioteca 
Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 700/BMDD/01 
Data de despacho: 07.08.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento ao Inst. 
Hidráulica, Eng. Rural e Ambiente, do valor de 
102.590$00, referente à aquisição de livros para a 
Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 701/BMDD/01 
Data de despacho: 07.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Editora Replicação, do valor 
de 3.000$00, referente à aquisição de livros para a 
Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 675/BMDD/01 
Data de despacho: 08.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Imprensa Nacional Casa da 
Moeda, do valor de 39.000$00, referente à assinatura 
anual do Diário da República. 
 
Informação n.º 708/BMDD/01 
Data de despacho: 13.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Megamúsica, do valor de 
235.654$00, referente à aquisição de CD’s para Biblioteca 
Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 707/BMDD/01 
Data de despacho: 13.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Tradisom, do valor de 
62.595$00, referente à aquisição de CD’s para Biblioteca 
Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 722/BMDD/01 
Data de despacho: 16.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Edideco, do valor de 
11.160$00, referente à aquisição de revistas para 
Biblioteca Municipal D. Dinis. 
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Informação n.º 0714/BMDD/01 
Data de despacho: 14.09.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para cabimentação do valor de  49.250$00 com 
17% de IVA incluído, referente a aquisição de videogramas 
à Costa do Castelo Filmes. 
 
Informação n.º 0715/BMDD/01 
Data de despacho: 14.09.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para cabimentação do valor de  9.828$00 com 
17% de IVA  incluído, referente a aquisição de 
videogramas à Atalanta Filmes. 
 
 
Desporto 
 
Informação n.º 738/DSC/DD/01 de 23.05.2001 
Data de despacho: 29.05.2001 
Assunto: Autorização para aquisição de t-shirt’s à 
empresa Sar e Estampe, no valor de 135.720$00 com 17% 
de IVA incluído para os Jogos da Juventude. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação. 
 
Informação n.º 746/DSC/DD/01 de 29.05.2001 
Data de despacho: 30.05.2001 
Assunto: Autorização para adjudicação de almoço ao 
restaurante Jardim da Radial, no valor de 15.830$00 com 
IVA incluído, no âmbito da 2ª Festa Ginástica de Odivelas. 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação. 
 
Informação n.º 747/DSC/DD/01 de 29.05.2001 
Data de despacho: 30.05.2001 
Assunto:  Autorização para adjudicação de jantar ao 
restaurante Cantinho do João, no valor de 12.000$00 com 
IVA incluído, no âmbito da 2ª Festa Ginástica de Odivelas. 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação. 
 
Informação n.º 807/DSC/DD/01 de 06.06.2001 
Data de despacho: 07.06.2001 
Assunto: Autorização para aquisição de serviços à PSP, 
no valor de 69.570$00 isento de IVA, no âmbito do 18º 
Grande Prémio das Patameiras. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação. 

Informação n.º 839/DSC/DD/01 de 13.06.2001 
Data de despacho: 13.06.2001 
Assunto: Autorização para adjudicação de divulgação do 
2º Grande Prémio Esperanças em Ciclismo à Rádio Nova 
Antena pelo valor de 72.540$00 com IVA incluído. Envio 
ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação. 
 
Informação n.º 851/DSC/DD/01 de 19.06.2001 
Data de despacho: 19.06.2001 
Assunto: Concordância e autorização com a aquisição de 
serviço de beberete (Conferência de Imprensa) e 
adjudicação ao restaurante Marisqueira “O Veleiro “ pelo 
valor de 100.000$00 com 17% IVA incluído, no âmbito do 
II Torneio Internacional de Futebol Sub23. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação. 
 
Informação n.º 856/DSC/DD/01 de 20.06.2001 
Data de despacho: 20.06.2001 
Assunto: Autorização para aquisição de serviço de 
transporte, no valor de 157.500$00 com 17% IVA incluído, 
no âmbito do II Torneio Internacional de Futebol Sub23. 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação. 
 
Informação n.º 857/DSC/DD/01 de 20.06.2001 
Data de despacho: 20.06.2001 
Assunto: Autorização para adjudicação de serviço de 
animação e locução a Joaquim M. C. Maralhas, no valor 
de 30.000$00 isento de IVA, no âmbito da Festa de 
Encerramento do PAMA. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação. 
 
Informação n.º 861/DSC/DD/01 de 20.06.2001 
Data de despacho: 21.06.2001 
Assunto: Autorização para aquisição de autocolante à 
empresa Impressus, no valor de 7.605$00 com 17% IVA 
incluído, para divulgação da 63ª Volta a Portugal em 
Bicicleta. Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para cabimentação. 
 
Informação n.º 927/DSC/DD/SADD/01 de 10.07.2001 
Data de despacho: 10.07.2001 
Assunto: Autorização para aquisição de Cattering para a 
apresentação Oficial, à empresa CAELO, no valor de 
180.200$00 com 17% IVA incluido, no âmbito do II Torneio 
Internacional de Futebol Sub 23. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação. 
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Informação n.º 969/DSC/DD/SADD/01 de 19.07.2001 
Data de despacho: 19.07.2001 
Assunto: Autorização para aquisição de serviço de 
cattering à empresa Espiga Dourada, no valor de 
36.000$00 com IVA incluído, no âmbito da 2º etapa da 63ª 
Volta a Portugal em Bicicleta. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação. 
 
Informação n.º 981/DSC/DD/01 de 20.07.2001 
Data de despacho: 20.07.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à empresa PMG, do valor de 
723.060$00 com IVA incluído, referente a aquisição de t-
shirts para as Férias Desportivas. 
 
Informação n.º 978/DSC/DD/SAGE/01 de 20.07.2001 
Data de despacho: 24.07.2001 
Assunto: Autorização para adjudicação à empresa AFF 
da aquisição de material desportivo para o Polidesportivo 
do Jardim do Sol, no valor de 23.400$00. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação. 
 
Informação n.º 989/DSC/DD/SADD/01 de 24.07.2001 
Data de despacho: 24.07.2001 
Assunto: Autorização para aquisição de serviço de 
policiamento e adjudicação à PSP de Odivelas, no valor 
provisório de 91.584$00, no âmbito do II Torneio 
Internacional de Futebol Sub23. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação. 
 
Informação n.º 1009/DSC/DD/SADD/01 de 27.07.2001 
Data de despacho: 27.07.2001 
Assunto: Autorização para aquisição de lanches à 
pastelaria Espiga Dourada, no valor de 48.750$00 com 
IVA incluído, no âmbito do II Torneio Internacional de 
Futebol Sub 23. Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para cabimentação. 
 
Informação n.º 1016/DSC/DD/SADD/01 
Data de despacho: 06.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento a Pedro Antunes, do valor de 
45.000$00, referente ao II Torneio Internacional de Futebol 
Sub23. 
 
 

Informação n.º 1017/DSC/DD/SADD/01 
Data de despacho: 06.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento a António Martins, do valor de 
45.000$00, referente ao II Torneio Internacional de Futebol 
Sub23. 
 
Informação n.º 1025/DSC/DD/SADD/01 
Data de despacho: 06.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento a Álvaro José Rodrigues da 
Fonseca, do valor de 100.000$00 isento de IVA, referente 
ao II Torneio Internacional de Futebol Sub23. 
 
Informação n.º 1033/DSC/DD/01 
Data de despacho: 06.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à AFF Equipamentos 
Desportivos, Lda., do valor de 23.400$00, referente à 
fixação de balizas. 
 
Informação n.º 1035/DSC/DD/01 
Data de despacho: 06.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Associação de Artesãos D. 
Dinis, do valor de 76.000$00, referente à aquisição de 
troféus. 
 
Informação n.º 1034/DSC/DD/01 
Data de despacho: 06.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à AFF Equipamentos 
Desportivos, Lda., do valor de 23.400$00, referente à 
fixação de balizas. 
 
Informação n.º 1036/DSC/DD/01 
Data de despacho: 06.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento a Ana Maria F. R. Moncado, 
do valor de 11.700$00, referente à aplicação de “letring”. 
 
Informação n.º 1043/DSC/DD/SADD/01 
Data de despacho: 07.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento ao David da Buraca, do valor 
de 408.000$00, referente ao almoço oficial das comitivas 
do XXI Torneio Internacional de Futebol Infantil. 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

  

 

 
Ano 2 - N.º 17 21 de Agosto a 3 de Setembro de 2001  17 

 

Informação n.º 1042/DSC/DD/SADD/01 
Data de despacho: 07.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Kbrinde, do valor de 
95.940$00, referente a medalhas para o XXI Torneio 
Internacional de Futebol Infantil. 
 
Informação n.º 1038/DSC/DD/SADD/01 
Data de despacho: 07.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Ana Maria, do valor de 
1.696.500$00, referente à execução de placas de 
publicidade do II Torneio Internacional de Futebol Sub23. 
 
Informação n.º 1037/DSC/DD/SADD/01 
Data de despacho: 07.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Contubos, do valor de 
2.995.200$00, referente à montagem de bancadas para o 
II Torneio Internacional de Futebol Sub23. 
 
Informação n.º 1041/DSC/DD/SADD/01 
Data de despacho: 07.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à PAD, do valor de 
175.500$00, referente ao aluguer de Camião Pódio dos 10 
Km de Odivelas. 
 
Informação n.º 1055/DSC/DD 
Data de despacho: 08.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Vadigel SA, do valor 
262.200$00 mais IVA, referente às Férias Desportivas. 
 
Informação n.º 1046/DSC/DD/SADD/01 
Data de despacho: 08.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Estrutecnica Lda., do valor 
de 170.995$00 com IVA, referente ao II Torneio 
Internacional de Futebol Sub23. 
 
Informação n.º 1047/DSC/DD/SADD 
Data de despacho: 08.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à PAD, do valor de 
11.700.000$00, referente à 2.ª tranche da 63.ª Volta a 
Portugal em Bicicleta. 

Informação n.º 1048/DSC/DD/SADD 

Data de despacho: 08.08.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à Estrutecnica Lda., do valor 

de 995.193$00 com IVA, referente ao II Torneio 

Internacional de Futebol Sub23. 

 

Informação n.º 1049/DSC/DD/SADD/01 

Data de despacho: 08.08.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à Florista Exótica, do valor de 

8.750$00, referente à aquisição de flores para a 63.ª Volta 

a Portugal em Bicicleta. 

 

Informação n.º 1051/DSC/DD/01 

Data de despacho: 08.08.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento aos animadores, do valor de 

100.000$00, referente às Férias Desportivas. 

 

Informação n.º 1052/DSC/DD/01 

Data de despacho: 08.08.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento aos monitores, do valor de 

140.000$00, referente às Férias Desportivas. 

 

Informação n.º 1065/DSC/DD/SADD 

Data de despacho: 10.08.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à Gaia Tours, do valor de 

157.500$00, referente ao II Torneio Internacional de 

Futebol de Sub23. 

 

Informação n.º 1064/DSC/DD/01 

Data de despacho: 10.08.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à Vadigel SA, do valor de 

196.650$00 mais IVA, referente às Férias Desportivas. 

 

Informação n.º 1066/DSC/DD/01 

Data de despacho: 10.08.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à TAP, do valor de 63.745$00, 

referente ao II Torneio Internacional de Futebol Sub23. 
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Informação n.º 1057/DSC/DD/01 
Data de despacho: 13.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento a Vitor Martins, do valor de 
18.750$00, referente aos Centros de Treino. 
 
Informação n.º 1069/DSC/DD/SADD/01 
Data de despacho: 13.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento ao restaurante Veleiro, do 
valor de 16.050$00, referente ao II Torneio Internacional 
de Futebol Sub23. 
 
Informação n.º 1071/DSC/DD/01 
Data de despacho: 13.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Kbrinde, do valor de 
198.900$00, referente à aquisição de Bandeirinhas. 
 
Informação n.º 1082/DSC/DD/01 
Data de despacho: 14.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Lavandaria Monoprezzo, do 
valor de 24.300$00, referente à lavagem de roupa da 
Quinta das Águas Férreas. 
 
Informação n.º 1080/DSC/DD/01 
Data de despacho: 14.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Sogapal, do valor de 
105.300$00, referente ao IV Torneio Internacional de 
Xadrez. 
 
Informação n.º 1079/DSC/DD/01 
Data de despacho: 14.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Calber Gráfica, do valor de 
73.710$00, referente aos diplomas do PADEFE. 
 
Informação n.º 1083/DSC/DD/01 
Data de despacho: 14.08.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Lavandaria 
Monoprezzo, do valor de 13.950$00, referente à lavagem 
de roupa da Quinta das Águas Férreas. 
 
 

Informação n.º 1084/DSC/DD/01 
Data de despacho: 14.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Lavandaria Monoprezzo, do 
valor de 12.600$00, referente à lavagem de roupa da 
Quinta das Águas Férreas. 
 
Informação n.º 1085/DSC/DD/01 
Data de despacho: 16.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de prémios a diversos atletas, 
no valor de 1.140.000$00, referente ao Troféu das 
Colectividades. 
 
Informação n.º 1098/DSC/DD/01 
Data de despacho: 17.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento ao jornal A Bola, do valor de 
4.095.000$00, referente ao II Torneio Internacional de 
Futebol de Sub23. 
 
Informação n.º 1100/DSC/DD/01 
Data de despacho: 17.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Tuaregue, do valor de 
35.100$00, referente ao Open de Ténis. 
 
Informação n.º 1099/DSC/DD/01 
Data de despacho: 17.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Biosanidade, do valor de 
101.790$00, referente à limpeza da Quinta das Águas 
Férreas. 
 
Informação n.º 1096/DSC/DD/01 
Data de despacho: 17.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Transportadora Central da 
Pontinha, do valor de 81.900$00, referente ao II Torneio 
Internacional de Futebol de Sub23. 
 
Informação n.º 1097/DSC/DD/01 
Data de despacho: 17.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento a Carlos Henrique Rodrigues 
Venâncio, do valor de 807.300$00, referente ao II Torneio 
Internacional de Futebol de Sub23. 
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Educação e Juventude 

 

Informação n.º 940/DSC/DEJ/SJ/01 de 20.07.2001 

Data de despacho: 20.07.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 

Armando Serra Barão, Lda., do valor de 31.250$00 com 

IVA incluído, referente à aquisição de periódicos para a 

Loja Jovem da Pontinha. 

 

Informação n.º 946/DSC/DEJ/SJ/01 de 20.07.2001 

Data de despacho: 20.07.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para adiantamento de verba no valor de 

150.000$00 para compras urgentes no âmbito do OTL 

2001. 

 

Informação n.º 938/DSC/DEJ/SJ/01 de 19.07.2001 

Data de despacho: 20.07.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa No Limite, do valor 

total de 400.140$00 com IVA incluído, referente ao OTL 

2001. 

 

Informação n.º 939/DSC/DEJ/SJ/01 de 19.07.2001 

Data de despacho: 20.07.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa No 

Limite, do valor de 117.000$00 com IVA incluído, referente 

ao OTL 2001. 

 

Informação n.º 1017/DSC/DEJ/SAEP 

Data de despacho: 09.08.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à Sportis, do valor de 

5.265.000$00, referente ao Dia Mundial da Criança. 

 

Informação n.º 1020/DSC/DEJ/SJ/01 

Data de despacho: 10.08.2001 

Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento ao Miroásis 

Centro Hípico da Moita, do valor de 90.000$00, referente 

aos Fins de Semana Aventura. 
 

Informação n.º 1018/DSC/DEJ/SAEP/01 

Data de despacho: 10.08.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à Rodoviária de Lisboa, do 

valor de 3.690$00, referente ao fornecimento de passe 

para Patrulheiro. 

 

Informação n.º 1015/DSC/DEJ/SJ 

Data de despacho: 10.08.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento a Ricardo Canelas, do valor de 

50.000$00 isento de IVA, referente à OdivelJovem. 

 

Informação n.º 1032/DSC/DEJ/SJ/01 

Data de despacho: 16.08.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento ao Miroásis Centro Hípico da 

Moita, do valor de 180.000$00 isento de IVA, referente à 

equitação inserida nos OTL 2001. 

 

Informação n.º 1030/DSC/DEJ/SJ/01 

Data de despacho: 16.08.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento aos monitores, do valor de 

210.000$00, referente ao Programa OTL 2001. 

 

Informação n.º 1038/DSC/DEJ/SJ/01 

Data de despacho: 17.08.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa A Tulipa, do valor 

de 858.400$00 com 12% de IVA incluído, referente aos 

OTL’s. 

 

Informação n.º 1039/DSC/DEJ/SJ/01 

Data de despacho: 17.08.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento a Maria José Gonçalves dos 

Santos, do valor de 120.000$00, referente à Oficina de 

Carnaval. 
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TRANSPORTES E OFICINAS 
 

 
 
Decisões tomadas pelo Vogal Sr. Carlos Alberto Gomes 
Lourenço ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
Informação n.º 351/DTO/DMIM/01 de 11.07.2001 
Data de despacho: 07.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à empresa Adlis - Projectos e 
Construções, Lda., do valor de 255.150$00, referente a 
auto de medição da execução de vários trabalhos na 
Alameda do Poder Local, em Odivelas. 
 
Informação n.º 170/DTO/DTO/SO/01 
Data de despacho: 07.08.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
IPS - Ideal Pneus de Sacavém, do valor de 4.914$00, 
referente a mudança de pneus. 
 
Informação n.º 173/DTO/DTO/SO/01 
Data de despacho: 07.08.2001 
Assunto: Autorização para adjudicação e envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia do valor de 46.800$00, à empresa 
Transportes Transgranjal, referente a intervenção com 
rectroescavadora. 
 
Informação n.º 226/DTO/DTO/01 
Data de despacho: 07.08.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
Rodoviária, do valor de 45.000$00, referente a aluguer de 
autocarros. 
 
Informação n.º 237/DTO/DTO/01 
Data de despacho: 07.08.2001 
Assunto: Envio de facturas ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
Turistejo, do valor de 75.000$00, referente a aluguer de 
autocarros. 
 
 

Informação n.º 244/DTO/DTO/01 
Data de despacho: 07.08.2001 
Assunto: Envio de facturas ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
Barraqueiro, do valor de 94.000$00, referente a aluguer de 
autocarros. 
 
Informação n.º 486/DTO/DTO/01 
Data de despacho: 07.08.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
Auto Industrial, do valor de 340.961$00, referente a 
renovação do aluguer de viatura. 
 
Informação n.º 216/DTO/DTO/01 
Data de despacho: 08.08.2001 
Assunto: Pagamento à Cardivel, do valor de 
2.574.000$00, referente ao Estúdio Móvel de Rádio. 
 
Informação n.º 368/DTO/DMIM/01 
Data de despacho: 08.08.2001 
Assunto: Pagamento à Climatorres, do valor de 
3.621.852$00, referente ao fornecimento e montagem de 
ar condicionado. 
 
Informação n.º 369/DTO/DMIM/01 
Data de despacho: 08.08.2001 
Assunto: Concordância com a proposta para fornecimento 
e montagem de porta de enrolar nas instalações do CIAC 
na Póvoa de Santo Adrião da empresa Mundiporta, no 
valor de 602.474$00. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação prévia. 
 
Informação n.º 166/DTO/DTO/SO/01 de 26.07.2001 
Data de despacho: 09.08.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
PóvoaCar, do valor de 5.700$00, referente a reparação da 
viatura n.º 2003. 
 
Informação n.º 174/DTO/DTO/SO/01 
Data de despacho: 09.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para cabimentação prévia do valor de 
25.600$00, referente a reparação da viatura n.º 1401, na 
empresa Álvaro Lopes. 
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Informação n.º 178/DTO/DTO/SO/01 
Data de despacho: 09.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para cabimentação prévia do valor de 
149.592$00, para aquisição de produtos eléctricos 
diversos à empresa Carlarme. 
 
Informação n.º 179/DTO/DTO/SO/01 
Data de despacho: 09.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para cabimentação prévia do valor de 
122.792$00, referente a substituir pneus, alinhar e calibrar 
rodas da viatura n.º 1603 na empresa IPS - Ideal Pneus de 
Sacavém. 
 
Informação n.º 167/DTO/DTO/SO/01 
Data de despacho: 09.08.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
Carquatro, do valor de 41.574$00, referente a reparação 
da viatura n.º 1501. 
 
Informação n.º 168/DTO/DTO/SO/01 
Data de despacho: 09.08.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
PóvoaCar, do valor de 40.134$00, referente a reparação 
da viatura n.º 2002. 
 
Informação n.º 169/DTO/DTO/SO/01 
Data de despacho: 09.08.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
Loures Automóveis, do valor de 8.161$00, referente a 
revisão da viatura n.º 1603. 
 
Informação n.º 171/DTO/DTO/SO/01 
Data de despacho: 09.08.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
IPS - Ideal Pneus de Sacavém, do valor de 3.218$00, 
referente a alinhamento da direcção da viatura n.º 1424. 
 
Informação n.º 172/DTO/DTO/SO/01 
Data de despacho: 09.08.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
IPS - Ideal Pneus de Sacavém, do valor de 2.574$00, 
referente a calibrar rodas da viatura n.º 1407. 
 
 

Informação n.º 175/DTO/DTO/SO/01 de 03.08.2001 
Data de despacho: 09.08.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
Carlarme, do valor de 16.212$00, referente a cabos de 
bateria da viatura n.º 2601. 
 
Informação n.º 176/DTO/DTO/SO/01 
Data de despacho: 09.08.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
Calreis, do valor de 27.027$00, referente a produtos de 
pintura para a viatura n.º 2205. 
 
Informação n.º 177/DTO/DTO/SO/01 
Data de despacho: 09.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para cabimentação prévia do valor de 
15.210$00, referente a alinhar e calibrar rodas da viatura 
n.º 2204 na empresa HiperImpério. 
 
Informação n.º 212/DTO/01 
Data de despacho: 09.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para cabimentação prévia do valor de 
1.000.000$00, referente a aquisição de combustível à 
empresa Hotelcar. 
 
Informação n.º 382/DTO/DMIM/01 
Data de despacho: 14.08.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 1231 ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
GTO - Gabinete Técnico de Obras, Lda., do valor de 
777.032$00, referente a alterações de divisórias na Av. D. 
Dinis, n.º 96 A, R/C em Odivelas. 
 
Informação n.º 184/DTO/DTO/SO/01 
Data de despacho: 20.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à empresa Carquatro, do valor 
de 12.050$00, referente a reparação na viatura n.º 1501. 
 
Informação n.º 182/DTO/DTO/SO/01 
Data de despacho: 20.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para cabimentação prévia do valor de 
18.657$00, referente a revisão e correcção de diversas 
anomalias da viatura n.º 1505 pela empresa Auto 
Combota. 
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Informação n.º 267/DTO/DTO/01 
Data de despacho: 20.08.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 2793 ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
Turistejo, do valor de 45.000$00, referente a aluguer de 
autocarros. 
 
Informação n.º 261/DTO/DTO/01 
Data de despacho: 20.08.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 2849 ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
Turistejo, do valor de 25.000$00, referente a aluguer de 
autocarros. 
 
Informação n.º 253/DTO/DTO/01 
Data de despacho: 20.08.2001 
Assunto: Envio das facturas n.os 2854 e 2855 ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para pagamento 
à empresa Turistejo, do valor de 35.000$00, referente a 
aluguer de autocarros. 
 
Informação n.º 262/DTO/DTO/01 
Data de despacho: 20.08.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 2857 ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
Turistejo, do valor de 155.000$00, referente a aluguer de 
autocarros. 
 
Informação n.º 270/DTO/DTO/01 
Data de despacho: 20.08.2001 
Assunto: Envio das facturas n.os 284, 285, 286, 287 e 288 
ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento à empresa Lilaz, do valor de 108.500$00, 
referente a aluguer de autocarros. 
 
Informação n.º 271/DTO/DTO/01 
Data de despacho: 20.08.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 283 ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
Lilaz, do valor de 19.500$00, referente a aluguer de 
autocarros. 
 
Informação n.º 272/DTO/DTO/01 
Data de despacho: 20.08.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 282 ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
Lilaz, do valor de 55.000$00, referente a aluguer de 
autocarros. 
 
 
 

Informação n.º 273/DTO/DTO/01 
Data de despacho: 20.08.2001 
Assunto: Envio das facturas n.os 2867, 2869, 2871 e 2873 
ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento à empresa Turistejo, do valor de 60.000$00, 
referente a aluguer de autocarros. 
 
Informação n.º 274/DTO/DTO/01 
Data de despacho: 20.08.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 2870 ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
Turistejo, do valor de 25.000$00, referente a aluguer de 
autocarros. 

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

 
 
Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Francisco Joaquim 
Lourenço Pereira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
Processo n.º 390/OD-DOM 
Data de despacho: 06.08.2001 
Concordar com o lançamento de concurso limitado para 
trabalhos relativos à empreitada de “Requalificação da Pctª 
Ivone Silva, na Arroja” (arranjo exterior da “designada zona 
um”), pelo valor base de 15.172.810$00, nos termos da 
informação n.º 585/DVEU/EC de 24.07.2000. 
 
Processo n.º 481/OD-DOM 
Data de despacho: 06.08.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos para 
“Beneficiação dos sanitários públicos no Largo Major 
Caldas Xavier”, freguesia da Póvoa de Santo Adrião, pelo 
valor de 1.902.916$00, nos termos da informação n.º 
653/DEC/SAFO/SM de 26.07.2000. 
 
Processo n.º 374/PO-DOM 
Data de despacho: 06.08.2001 
Concordar com o lançamento de concurso limitado para 
trabalhos de “Beneficiação e remodelação das 
infraestruturas do Cemitério da Póvoa St.º Adrião”, pelo 
valor base de 11.717.486$00, nos termos da informação 
n.º 623/DEC/SAFO/SM de 18.07.2000. 
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Processo n.º 552/PO-DOM 
Data de despacho: 06.08.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada “EB1 n.º 2 da 
Pontinha - Beneficiação da cobertura, pintura e 
substituição da caixilharia”, pelo valor de 17.636.447$00 
sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 
139/DOM/CF de 30.07.2001. 
 
Processo n.º 595/MO-DOM 
Data de despacho: 06.08.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de “Ligação 
da Estrada Municipal com a EN 250-2 - Reformulação do 
Entroncamento da Rua João Villaret com a EN 250-2, 
Odivelas - Ramada”, pelo valor de 11.400.064$00 sem IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 138/DOM/CF de 
30.07.2001. 
 
Processo n.º 635/RA-DOM 
Data de despacho: 06.08.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos da “EB1 N.º 2 
da Ramada - beneficiação de fachadas”, pelo valor de 
1.660.383$00 sem IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 652/DEC/SAFO/SM de 26.07.2001. 
 
Processo n.º 583/CA-DOM 
Data de despacho: 06.08.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada “Cemitério de 
Caneças - construção de ossários”, pelo valor de 
12.590.000$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 137/DOM/CF de 30.07.2001 
 
Processo n.º 657/FA-DOM 
Data de despacho: 06.08.2001 
Concordar com a consulta a empresas para instalação de 
“Iluminação Pública do Polidesportivo do Casal do Bispo”, 
pelo valor estipulado de 3.000.000$00, nos termos da 
informação n.º 651/DEC/AD de 26.07.2001. 
 
Processo n.º 493/OD-DOM 
Data de despacho: 07.08.2001 
Concordar com o pagamento referente ao “Fornecimento e 
colocação de gradeamento em talhão de gavetões de 
decomposição aeróbia no Cemitério de Odivelas”, no valor 
de 466.830$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 645/DEC/SAFO/VA de 25.07.2001. 
 
 

Processo n.º 658/PV-DOM 

Data de despacho: 07.08.2001 

Concordar com a consulta  para execução de um “Projecto 

de electricidade para o Campo de Ténis da Póvoa St 

Adrião”, pelo valor previsto de 1.000.000$00, nos termos 

da informação n.º 641/DEC/AD de 24.07.2001. 

 

Processo n.º 582/PO-DOM 

Data de despacho: 08.08.2001 

Concordar com a adjudicação da empreitada “EB1 nº1 da 

Pontinha - sala para Jardim de Infância e beneficiação do 

logradouro”, pelo valor de 7.988.850$00 sem IVA incluído, 

nos termos da informação n.º 144/DOM/CF de 02.08.2001. 

 

Processo n.º 531/PO-DOM 

Data de despacho: 08.08.2001 

Concordar com a adjudicação da empreitada “EB1 n.º 1 da 

Paiã - pintura e substituição de caixilharia”, pelo valor de 

5.610.911$00 sem IVA incluído, nos termos da informação 

n.º 146/DOM/CF de 02.08.2001. 

 

Processo n.º 654/PO-DOM 

Data de despacho: 08.08.2001 

Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 

“Fornecimento e colocação de rede de protecção no 

Polidesportivo Honório Francisco, na Codivel”, pelo valor 

de 368.000$00 sem IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 658/DEC/SAFO/VA de 01.08.2001. 

 

Processo n.º 655/PO-DOM 

Data de despacho: 08.08.2001 

Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 

“Fornecimento e colocação de vedação nos topos do 

Campo de Grandes Jogos do Casal do Rato”, pelo valor de 

910.000$00 sem IVA incluído, nos termos da informação 

n.º 657/DEC/SAFO/VA de 01.08.2001. 

 

Processo n.º 579/FA-DOM 

Data de despacho: 08.08.2001 

Concordar com a adjudicação da empreitada de 

“Pavimentação da ligação da Av. das Acácias a Famões”, 

pelo valor de 6.973.060$00 sem IVA incluído, nos termos 

da informação n.º 140/DOM/CF de 31.07.2001. 
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Processo n.º 213/FA-DOM 
Data de despacho: 08.08.2001 
Homologação do auto de vistoria para efeitos de Recepção 
Provisória referente à empreitada “Construção do 
Polidesportivo Descoberto do Casal do Bispo, em 
Famões”, nos termos da informação n.º 
659/DEC/SAFO/VA de 01.08.2001. 
 
Processo n.º 628/MO-DOM 
Data de despacho: 08.08.2001 
Concordar com a adjudicação de “Fornecimento e 
colocação de pilaretes no Concelho”, pelo valor de 
2.480.000$00 sem IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 602/DVEU/EC de 25.07.2001. 
 
Processo n.º 502/OL-DOM 
Data de despacho: 08.08.2001 
Concordar com a adjudicação da “Execução de varandim 
no Centro Cultural da Malaposta”, pelo valor de 
4.586.125$00 sem IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 668/DEC/SAFO/SM de 03.08.2001. 
 
Processo n.º 553/OL-DOM 
Data de despacho: 08.08.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada ” EB1 n.º 3 
do Olival Basto - pintura e substituição de caixilharia”, pelo 
valor de 6.779.131$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 145/DOM/CF de 02.08.2001. 
 
Processo n.º 560/OD-DOM 
Data de despacho: 08.08.2001 
Concordar com a adjudicação de “Remodelação e 
ampliação da EB1 n.º 1 de Odivelas - Equipamento de 
cozinha”, pelo valor de 1.513.987$00 sem IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 101/DOM/LJ de 02.08.2001. 
 
Data de despacho: 09.08.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
concepção, execução e distribuição de folhas informativas 
referente a obras realizadas nas freguesias de Odivelas e 
PóvoaSt Adrião, pelo valor total de 867.906$00, nos 
termos da informação n.º 48/EB/01 de 09.08.2001. 
 
Data de despacho: 09.08.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
concepção, execução e distribuição de folhas informativas 
referente a obras realizadas nas freguesias de Caneças e 
Famões, pelo valor total de 605.475$00, nos termos da 
informação n.º 47/EB/01 de 09.08.2001. 
 
 

Data de despacho: 10.08.2001 
Concordar com o pagamento dos trabalhos de concepção, 
execução e distribuição de folha informativa referente a 
obras realizadas na freguesia da Ramada, pelo valor total 
de 234.585$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 46/EB/01 de 09.08.2001. 
 
Data de despacho: 13.08.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de elaboração 
e distribuição de uma folha informativa pelo valor de 
221.000$00, nos termos da informação n.º 13/FA/01 de 
10.07.2001. 
 
Processo n.º 522/PO-DOM 
Data de despacho: 16.08.2001 
Concordar com a adjudicação de “Fornecimento e 
instalação luminosa automática do trânsito de passagens 
de peões na Rua Cidade da Horta e Av. S. Pedro”, 
freguesia da Pontinha,, pelo valor de 2.658.930$00 sem 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 615/DVEU/EC 
de 02.08.2001. 
 
Processo n.º 558/OD-DOM 
Data de despacho: 16.08.2001 
Concordar com a adjudicação de fornecimento “Mobiliário 
e ampliação da EB1 n.º 1 de Odivelas”, pelo valor de 
6.390.650$00 sem IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 152/DOM/CF de 08.08.2001. 
 
Processo n.º 547/OD-DOM 
Data de despacho: 16.08.2001 
Concordar com a adjudicação de “Beneficiação e 
remodelação da cozinha da EB1 n.º 4 de Odivelas”, pelo 
valor de 8.429.169$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 151/DOM/CF de 08.08.2001. 
 
Processo n.º 288/OD-DOM 
Data de despacho: 16.08.2001 
Concordar com a adjudicação do “Fornecimento e 
instalação de sinalização luminosa automática do trânsito 
do cruzamento da Rua Feliciano Castilho com a Av. D. 
Dinis, em Odivelas”, pelo valor de 1.581.050$00 sem IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 593/DVEU/EC de 
26.07.2001. 
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Processo n.º 423/OL-DOM 
Data de despacho: 16.08.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 2, 
referente à empreitada de “Reformulação dos Parques 
Infantis na Pctª Sidónio Muralha e na Pctª Gôa, no Olival 
Basto”, no valor de 7.220.128$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 611/DEC/SAFO/VA de 
16.07.2001. 
 
Processo n.º 577/CA-DOM 
Data de despacho: 16.08.2001 
Concordar com a adjudicação do “Fornecimento e 
Instalação de Sinalização Luminosa Automática do 
Trânsito no Cruzamento da Rua Coronel J. Brás de 
Oliveira com a Rua Ferreira de Castro”, freguesia de 
Caneças”, pelo valor de 3.418.860$00 sem IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 617/DVEU/EC de 
03.08.2001. 

 
 
 
 

AMBIENTE 
 

 
 
Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Francisco Joaquim 
Lourenço Pereira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Processo n.º 315/2001/OD-DA/EV 
Data de despacho: 07.08.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
reformulação da Zona de Lazer do Parque 3 de Abril, 
freguesia de Odivelas, pelo valor de 9.777.550$00 sem 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 771/DA/EV/01 
de 31.07.2001. 
 
Processo n.º 251.01/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 07.08.2001 
Concordar com a adjudicação da aquisição de árvores 
para a iniciativa “Uma árvore no seu jardim”, pelo valor de 
971.600$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 725/DA/EV/01 de 20.07.2001. 
 
 
 

Processo n.º 321/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 07.08.2001 
Concordar com a aquisição de equipamento infantil no 
valor de 998.972$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 737/DA/EV/01 de 23.07.2001. 
 
Processo n.º 316/2001/CA-DA/EV 
Data de despacho: 07.08.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos acessórios de 
construção civil e reabilitação do Jardim das Fontaínhas, 
freguesia de Caneças, pelo valor de 998.100$00 sem IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 678/DA/EV/01 de 
06.07.2001. 
 
Processo n.º 318.03/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 07.08.2001 
Concordar com a adjudicação da aquisição de materiais 
diversos para a iniciativa Hortas Pedagógicas 2001/2002, 
pelo valor de 719.600$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 776/DA/EV/01 de 02.08.2001. 
 
Processo n.º 324/2001/CA-DA/EV 
Data de despacho: 16.08.2001 
Concordar com a adjudicação da “Reformulação da área 
envolvente ao Parque Infantil do Jardim do Baeta”, 
freguesia de Caneças, pelo valor de 1.000.000$00 sem 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 778/DA/EV/01 
de 02.08.2001. 
 
Processo n.º 211/2001/PO-DA/EV 
Data de despacho: 16.08.2001 
Concordar com o pagamento referente à aquisição de um 
pinheiro e floreiras para a Quinta do Pinheiro, freguesia da 
Pontinha, no valor de 336.000$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 797/DA/EV/01 de 07.08.2001. 
 
Processo n.º 142/2000/FA-DA/EV 
Data de despacho: 16.08.2001 
Concordar com o pagamento referente ao fornecimento de 
árvores para colocação em vários locais da freguesia de 
Famões, no valor de 454.720$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 781/DA/EV/01 de 03.08.2001. 
 
Processo n.º 215/2001/CA-DA/EV 
Data de despacho: 16.08.2001 
Concordar com o pagamento referente à manutenção de 
espaços verdes no Parque Lugar D’Além, freguesia de 
Caneças, no valor de 48.555$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 804/DA/EV/01 de 10.08.2001. 
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Processo n.º 193/2001/PO-DA/EV 
Data de despacho: 16.08.2001 
Concordar com o pagamento referente à manutenção de 
espaços verdes no Jardim da Praceta dos Marinheiros, 
freguesia da Pontinha, no valor de 146.055$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 805/DA/EV/01 de 
10.08.2001. 
 
Processo n.º 326/2000/CA-DA/EV 
Data de despacho: 16.08.2001 
Concordar com a aquisição de mobiliário urbano para o 
Parque Infantil do Largo Vieira Caldas, freguesia de 
Caneças, pelo valor de 999.200$00 sem IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 786/DA/EV/01 de 06.08.2001. 
 
Processo n.º 312/2001/PV-DA/EV 
Data de despacho: 16.08.2001 
Concordar com a adjudicação da “Limpeza do talude e 
canteiro adjacentes da Rua Luis de Camões”, freguesia da 
Póvoa de Santo Adrião, pelo valor de 8.500.000$00 sem 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 757/DA/EV/01 
de 30.07.2001. 
 
Processo n.º 313/2001/PV-DA/EV 
Data de despacho: 16.08.2001 
Concordar com a adjudicação do arranjo de zona verde 
nas traseiras da Travessa Manuel da Nóbrega, freguesia 
da Póvoa de Santo Adrião, pelo valor de 3.910.000$00 
sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 
772/DA/EV/01 de 01.08.2001. 
 
Processo n.º 244-A/2001/OD-DA/EV 
Data de despacho: 16.08.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de execução 
das zonas verdes na Rua de S. Pedro, Rua João das 
Regras e Rua Cesáreo Verde, freguesia de Odivelas, pelo 
valor de 8.352.000$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 760/DA/EV/01 de 30.07.2001. 
 
Processo n.º 275/2001/PO-DA/EV 
Data de despacho: 16.08.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de execução 
dos arranjos exteriores do Polidesportivo do Bairro do 
Olival do Pancas, freguesia de Pontinha, pelo valor de 
7.428.340$00 sem IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 759/DA/EV/01 de 30.07.2001. 
 

Processo n.º 300/2001/FA-DA/EV 
Data de despacho: 16.08.2001 
Concordar com a adjudicação do fornecimento e 
colocação do Bairro do Olival do Pancas, freguesia de 
Pontinha, pelo valor de 7.210.625$00 sem IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 729/DA/EV/01 de 
22.07.2001. 

 
 
 
 

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: 09.05.2001 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento após prévia 
cabimentação, da factura n.º 0304 à firma 
CONSTRUHIPER, no valor de 816.750$00 ao qual 
acresce IVA à taxa em vigor, nos termos da informação n.º 
76/DMH/TC de 12.04.2001. 
 
Data de despacho: 09.05.2001 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento após prévia 
cabimentação, da factura n.º 0305 à firma 
CONSTRUHIPER, no valor de 162.060$00 ao qual 
acresce IVA à taxa em vigor, nos termos da informação n.º 
12/DMH/TC de 20.04.2001. 
 
Data de despacho: 09.05.2001 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento após prévia 
cabimentação, da factura n.º 0306 à firma 
CONSTRUHIPER, no valor de 967.500$00 ao qual 
acresce IVA à taxa em vigor, nos termos da informação n.º 
44/DMH/TC de 27.04.2001. 
 
Data de despacho: 12.07.2001 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento das facturas 
referentes aos fornecimento de electricidade aos 
monoblocos da Arroja, no valor de 59.143$00, nos termos 
da informação n.º 07/VNS/CB de 12.07.2001. 
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Data de despacho: 24.07.2001 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento da empreitada 
de reabilitação do fogo disperso sito na “Rua Guilhermina 
Ascenso, nº 5 - 2º C, Arroja, Odivelas, no valor de 
238.880$00 ao qual acresce IVA à taxa em vigor, nos 
termos da informação n.º 76/DMH/SPH/GL de 07.06.2001. 
 
Data de despacho: 26.07.01 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento de subsídio 
ao Instituto de Apoio à Criança no âmbito do Acordo de 
Colaboração IAC-CIMO no valor de 250.000$00, nos 
termos da informação n.º 30/DMH-SIS/PF de 25.07.2001. 
 
Data de despacho: 30.07.2001 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à RTP a 
cedência de imagens da reportagem sobre o PER no 
concelho de Odivelas, no valor de 15.795$00 IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 19/VNS/CBA de 30.07.2001. 

 
 
 
 

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: 14.07.2001 
Concordância com o envio à Divisão do Plano e 
Orçamento para efeitos de pedido de adenda ao valor 
cabimentado do projecto Diálogos para 400.140$00 nos 
termos da informação n.º 136/GS/01 de 03.07.2001. 
 
Data de despacho: 24.07.2001 
Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento do 2º Módulo 
do Projecto Diálogos, no valor total de  200.070$00 IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 139/GS/01 de 
23.07.2001. 
 
 
 

 

CONTRA-ORDENAÇÕES 
 

 
 
Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Processos com Admoestação: 
 
Processo n.º 110/SCO/98 
Nome: Júlia Lopes Moreira 
Data de despacho: 31.07.2001 
 
Processo n.º 100/SCO/98 
Nome: Alda Pereira Semedo Alves 
Data de despacho: 31.07.2001 
 
Processo n.º 124/SCO/97 
Nome: Maria José Duarte Castro 
Data de despacho: 31.07.2001 
 
Processo n.º 409/SCO/98 
Nome: Luis & Paula, Indústria Hoteleira, Lda. 
Data de despacho: 31.07.2001 
 
Processo n.º 433/SCO/98 
Nome: Mário da Costa 
Data de despacho: 31.07.2001 
 
Processo n.º 424/SCO/98 
Nome: Maria da Conceição Rosário Brito 
Data de despacho: 31.07.2001 
 
Processo n.º 460/SCO/98 
Nome: José Godinho, Lda. 
Data de despacho: 31.07.2001 
 
Processo n.º 479/SCO/96 
Nome: Associação Humanitária 
Data de despacho: 31.07.2001 
 
Processo n.º 585/SCO/96 
Nome: Isaura Lourenço Rodrigues Almeida 
Data de despacho: 31.07.2001 
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Processo n.º 643/SCO/97 
Nome: Joaquim José Costa 
Data de despacho: 31.07.2001 
 
Processo n.º 122/SCO/00 
Nome: Horácio de Sousa Martins 
Data de despacho: 08.08.2001 
 
Processo n.º 133/SCO/00 
Nome: José Dias Clemente 
Data de despacho: 08.08.2001 
 
Processo n.º 144/SCO/00 
Nome: Mário Moreno Simões 
Data de despacho: 08.08.2001 
 
Processo n.º 85/SCO/00 
Nome: Alcides Augusto Murta Vilela 
Data de despacho: 08.08.2001 
 
Processo n.º 1188/SCO/95 
Nome: Abilio Francisco da Silva 
Data de despacho: 08.08.2001 
 
Processo n.º 154/SCO/98 
Nome: Firroconstroi - Sociedade de Construções 
Data de despacho: 08.08.2001 
 
Processo n.º 556/SCO/98 
Nome: Martinho Encarnação Ponte 
Data de despacho: 08.08.2001 
 
Processo n.º 1417/SCO/95 
Nome: Adelino Silva Pedro 
Data de despacho: 08.08.2001 
 
Processo n.º 802/SCO/98 
Nome: Samuel Jorge Ribeiro 
Data de despacho: 08.08.2001 
 
Processo n.º 220/SCO/00 
Nome: Fernando Francisco Gomes da Silva 
Data de despacho: 08.08.2001 
 
 
 
 

Remessa a Tribunal para efeitos de Execução: 
 
Processo n.º 27/SCO/00 
Nome: Ema dos Santos Ramos Silva 
Data de despacho: 26.07.2001 
 
 
Processos Arquivados por Pagamento: 
 
Processo n.º 123/SCO/01 
Nome: Silvestre Henrique Santana 
Data de despacho: 08.08.2001 
 
Processo n.º 308/SCO/99 
Nome: Avelino Alves Martins 
Data de despacho: 08.08.2001 
 
Processo n.º 1108/SCO/98 
Nome: João Almeida Martins 
Data de despacho: 08.08.2001 
 
Processo n.º 1146/SCO/97 
Nome: José António Martins Ponciano 
Data de despacho: 08.08.2001 
 
 
Pagamento em Prestações: 
 
Processo n.º 933/SCO/98 
Nome: Américo Santos Teixeira 
Data de despacho: 01.08.2001 
 
Processo n.º 57/SCO/99 
Nome: Marcolino António Proença Saraiva 
Data de despacho: 01.08.2001 
 
Processo n.º 1375/SCO/97 
Nome: Vitor José Rosado Catalão 
Data de despacho: 02.08.2001 
 
Processo n.º 183/SCO/99 
Nome: Jaime Garcia Lourenço 
Data de despacho: 08.08.2001 
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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. 
 
 
09.07.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5087 
Adjudicado à empresa NT- Informática a aquisição de 
equipamento informático pelo valor de 194.651$00. 
 
 
17.07.2001 
 
Nota de encomenda n.º 4713 
Adjudicado à empresa Beltrão Coelho a aquisição de 
retroprojector Medium pelo valor de 66.690$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4714 
Adjudicado à empresa Equipex a aquisição de mobiliário 
escolar pelo valor de 194.232$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4732 
Adjudicado à empresa Retac a aquisição de equipamento 
informático pelo valor de 210.000$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4736 
Adjudicado à empresa Mobilaço a aquisição de armário 
vestiário pelo valor de 13.771$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4753 
Adjudicado à empresa Tiago S. e Filhos a aquisição de 
material diverso pelo valor de 134.550$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4758 
Adjudicado à empresa Frazão e Pereira a aquisição de 
aparelhagem  pelo valor de 204.999$00. 
 
 
19.07.2001 
 
Nota de encomenda n.º 4746 
Adjudicado à empresa Neschem Portugal a aquisição de 
material diverso pelo valor de 224.401$00. 
 

Nota de encomenda n.º 4775 
Adjudicado à empresa Tavares e Filhos a aquisição de 
latas de comida para cão pelo valor de 4.212$00. 
 
Informação n.º 0165/STN/01 
Adjudicado à empresa Prológica a aquisição de 
impressora pelo valor de 75.348$00. 
 
Informação n.º 040/AC-DGP 
Adjudicado à empresa Albano Alves a aquisição de papel 
fotocópia pelo valor de 25.693$00. 
 
 
20.07.2001 
 
Nota de encomenda n.º 4772 
Adjudicado à empresa Advir a aquisição de material 
informático pelo valor de 258.827$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4781 
Adjudicado à empresa Alfete a aquisição de balde lixo e 
guarda chuva pelo valor de 55.692$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4789 
Adjudicado à empresa Artur F. e Filhos a aquisição de 
bolas de matraquilhos pelo valor de 3.510$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4790 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de televisor 
e aparelhagem pelo valor de 139.587$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4791 
Adjudicado à empresa Lusodisco a aquisição de diskettes 
formatadas pelo valor de 16.965$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4805 
Adjudicado à empresa Milvendas o fornecimento de vídeos 
pelo valor de 107.032$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4809 
Adjudicado à empresa Odiphone a aquisição de 
equipamento telecomunicações pelo valor de 507.780$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4812 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 
pelo valor de 252.977$00. 
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Nota de encomenda n.º 4815 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de armário 
com portas vidro pelo valor de 123.786$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4816 
Adjudicado à empresa Leite e Mesquita a aquisição de 
banco escadote pelo valor de 4.791$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4823 
Adjudicado à empresa Leite e Mesquita a aquisição de 
lanterna pelo valor de 123.890$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4826 
Adjudicado à empresa Rede Celular a aquisição de 
equipamento informático pelo valor de 741.312$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4831 
Adjudicado à empresa Odiphone a aquisição de placas 
para central pelo valor de 926.640$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4840 
Adjudicado à empresa VisualMasters a aquisição de 
retroprojector e écran pelo valor de 175.500$00. 
 
Informação n.º 172/STN/01 
Adjudicado à empresa ATM - Informática a aquisição de 
equipamento informático pelo valor de 4.313.549$00. 
 
 
23.07.2001 
 
Nota de encomenda n.º 4773 
Adjudicado à empresa Odipc a aquisição de monitor pelo 
valor de 73.710$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4783 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
arquivadores com gavetas pelo valor de 29.753$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4857 
Adjudicado à empresa Faxcópia o fornecimento de 
mobiliário pelo valor de 565.578$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4862 
Adjudicado à empresa Milvendas a aquisição de Cd’s pelo 
valor de 14.274$00. 
 

Nota de encomenda n.º 4866 
Adjudicado à empresa Manutan a aquisição de contentor 
de lixo pelo valor de 4.446$00. 
 
 
31.07.2001 
 
Nota de encomenda n.º 4813 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 
pelo valor de 267.228$00. 
 
 
01.08.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5395 
Adjudicado à empresa Ambitoner a aquisição de tinteiros 
pelo valor de 314.847$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5416 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço 
de limpeza diária pelo valor de 304.200$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5417 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço 
de limpeza diária pelo valor de 326.102$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5418 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço 
de limpeza diária pelo valor de 326.102$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5419 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço 
de limpeza diária pelo valor de 326.102$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5423 
Adjudicado à empresa M. F. e Gomes a aquisição de 
argolas para encadernação pelo valor de 3.276$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5431 
Adjudicado à empresa Aires F. e Pimentel a aquisição de 
carimbo pelo valor de 4.212$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5432 
Adjudicado à empresa LHI a aquisição de rolos de fita de 
nastro pelo valor de 26.536$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5433 
Adjudicado à empresa Albano Alves a aquisição de caixa 
Dossier pelo valor de 9.068$00. 
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02.08.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5403 
Adjudicado à empresa Moedomática a aquisição de kits de 
café pelo valor de 1.122.381$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5422 
Adjudicado à empresa NTE a aquisição de embalagens de 
cartolinas pelo valor de 5.382$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5424 
Adjudicado à empresa J. S. Compras a aquisição de 
recargas fotográficas pelo valor de 98.280$00. 
 
 
06.08.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5435 
Adjudicado à empresa Guilbert Sete a aquisição de caixa 
de minas pelo valor de 305$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5436 
Adjudicado à empresa Juvex a aquisição de tinteiros pelo 
valor de 408.899$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5437 
Adjudicado à empresa FMTB a aquisição de tinteiros pelo 
valor de 574.704$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5438 
Adjudicado à empresa M. F. e Gomes a aquisição de 
acetatos e argolas pelo valor de 2.808$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5439 
Adjudicado à empresa M. F. e Gomes a aquisição de 
argolas para encadernação pelo valor de 6.143$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5441 
Adjudicado à empresa Livraria Arco Iris a aquisição de livro 
"À Mesa com História" pelo valor de 4.275$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5442 
Adjudicado à empresa Socomol a aquisição de 
consumíveis de secretaria pelo valor de 25.687$00. 
 
 
 

Nota de encomenda n.º 5444 
Adjudicado à empresa Rama a aquisição de cartões de 
visita pelo valor de 23.517$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5445 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço 
de limpeza pelo valor de 140.400$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5446 
Adjudicado à empresa Fernandes Técnica a aquisição de 
cartolinas pelo valor de 6.728$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5447 
Adjudicado à empresa Juvex a aquisição de tinteiros pelo 
valor de 1.091.608$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5448 
Adjudicado à empresa Albano Alves a aquisição de 
consumíveis de secretaria pelo valor de 142.465$00. 
 
 
08.08.2001 
 
Informação n.º 334/STN/01 
Adjudicado à empresa SOP a aquisição de capas de 
chuva pelo valor de 5.073.120$00. 
 
Informação n.º 325/STN/01 
Adjudicado à empresa Aqualogus a aquisição de estudo 
para risco de cheias pelo valor de 9.945.000$00. 
 
 
10.08.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5451 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
consumíveis de secretaria pelo valor de 151.350$00. 
 
 
Nota de encomenda n.º 5452 
Adjudicado à empresa Advir a aquisição de CD-RW pelo 
valor de 2.094$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5453 
Adjudicado à empresa Odimaque a aquisição de copos 
Mono BR pelo valor de 9.360$00. 
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Nota de encomenda n.º 5455 

Adjudicado à empresa Salgado e Salgado a aquisição de 

material de enfermagem pelo valor de 10.553$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5457 

Adjudicado à empresa T. Central Pontinha a aquisição de 

serviço de transporte pelo valor de 216.450$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5465 

Adjudicado à empresa M. J. Artes Gráficas a aquisição de 

carimbo pelo valor de 3.950$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5468 

Adjudicado à empresa Polaris a aquisição de letras 

dequalques pelo valor de 8.705$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5469 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de canetas 

pelo valor de 6.234$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5473 

Adjudicado à empresa T. Central Pontinha a aquisição de 

serviço de transporte pelo valor de 43.290$00. 

 

 

13.08.2001 
 

Nota de encomenda n.º 5464 

Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço 

de limpeza geral pelo valor de 877.500$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5466 

Adjudicado à empresa J. S. Compras a aquisição de 

caixas de recargas pelo valor de 471.744$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5474 

Adjudicado à empresa T. Central Pontinha a aquisição de 

serviço de transporte pelo valor de 351.000$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5475 

Adjudicado à empresa Contubus a aquisição de T. M. e 

Desm. de Mastros pelo valor de 204.750$00. 

 

 

14.08.2001 
 

Nota de encomenda n.º 5477 

Adjudicado à empresa Orligrafe a aquisição de blocos de 

NE pelo valor de 83.655$00. 
 
 
 

 

ANÚNCIOS 
 

 
 

 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

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

REF.ª 25/2001 
 
N.º Lugares: 1* 
 
Categoria: Técnico Superior de Gestão de 2.ª classe 
 
Serviço: Divisão de Gestão de Projectos Comparticipados 
 
Funções: Pesquisa, recolha, tratamento e selecção de 
informação sobre projectos e programas nacionais e 
comunitários e comunitários; desenvolvimento de eventos 
e outras iniciativas; elaboração de estudos, relatórios e 
mapas financeiros diversos; elaboração e 
acompanhamento do orçamento e do plano de actividades. 
 
Remuneração: 242.200$00 / 1208,09 Euros (esc. 1 / índ. 
400) 
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Duração do contrato: Nos termos do disposto nos n.os 2 e 
3 do art.º 16.º do Decreto-Lei n.º 427/89 de 7 de 
Dezembro. 
 
Exige-se: Licenciatura em Gestão. 
 
Condições preferenciais: Bons conhecimentos de 
informática na óptica do utilizador, nomeadamente em 
folha de cálculo, sistemas de gestão de bases de dados e 
navegação e pesquisa na Internet. Conhecimentos de 
Contabilidade. 
 
Métodos de selecção: Avaliação curricular; Entrevista 
profissional de selecção. 
* Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 3º do 
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato 
com deficiência tem preferência em igualdade de 
classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra 
preferência legal. 
 
PROCESSO DE CANDIDATURA: 
 
O requerimento deverá ser dirigido ao Presidente da 
Comissão Instaladora do Município de Odivelas, no qual 
deverá constar a identificação completa e a referência à 
categoria que pretende candidatar-se, anexando 
obrigatoriamente Curriculum Vitae actualizado, fotocópias 
do certificado de habilitações literárias, do bilhete de 
identidade e do cartão de contribuinte. 
 
Os candidatos poderão entregar a sua candidatura, 
pessoalmente na Alameda do Poder Local, n.º 3-B, 2675-
427 Odivelas, ou remetê-la pelo correio, com aviso de 
recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, para Av. 
D. Dinis, n.º 96 C, 2675-330 Odivelas. 
 
Para mais esclarecimentos, devem contactar a Secção de 
Recrutamento e Selecção do Departamento de Recursos 
Humanos - Telef.: 219346200. 
 
O prazo de candidatura é de 3 dias úteis, a contar da data 
da publicitação deste anúncio. 
 
“Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 

Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade 

empregadora, promove activamente uma política de 

igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no 

acesso ao emprego e na progressão profissional, 

providenciando escrupulosamente no sentido de evitar 

toda e qualquer forma de discriminação.” 
 
Na ausência do Presidente da Comissão Instaladora 

O Vice-Presidente 
(a) Carlos Lourenço 

(Vogal) 
 

[Publicado em jornal A Capital, 31 Agosto 2001] 
Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação 

no jornal. 

 
 
 
 

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

REF.ª 26/2001 
 
N.º Lugares: 2* 
 
 
Categoria: Técnico Superior de Serviço Social de 2.ª 
classe 
 
Serviço: Divisão Municipal de Habitação 
 
Funções: Atendimento social e acompanhamento das 
famílias residentes nas habitações municipais; elaboração 
e implementação de processos de inserção social, numa 
perspectiva integrada; atendimento social e 
acompanhamento das famílias residentes nas construções 
precárias, na perspectiva do realojamento; dinamização de 
projectos de Intervenção Comunitária em parceria com 
outros serviços municipais e outras instituições locais; 
desempenho de outras actividades consentâneas com a 
área de intervenção social no contexto da habitação. 
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Remuneração: 242.200$00 / 1208,09 Euros (esc. 1 / índ. 
400) 
 
Duração do contrato: Nos termos do disposto nos n.os 2 e 
3 do art.º 16.º do Decreto-Lei n.º 427/89 de 7 de 
Dezembro. 
 
Exige-se: Licenciatura em Serviço Social. 
 
Condições preferenciais: Experiência profissional 
anterior na área da habitação. Conhecimento de 
informática, na óptica do utilizados. Carta de condução. 
 
Métodos de selecção: Avaliação curricular; Entrevista 
profissional de selecção. 
* Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 3º do 
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato 
com deficiência tem preferência em igualdade de 
classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra 
preferência legal. 
 
PROCESSO DE CANDIDATURA: 
 
O requerimento deverá ser dirigido ao Presidente da 
Comissão Instaladora do Município de Odivelas, no qual 
deverá constar a identificação completa e a referência à 
categoria que pretende candidatar-se, anexando 
obrigatoriamente Curriculum Vitae actualizado, fotocópias 
do certificado de habilitações literárias, do bilhete de 
identidade e do cartão de contribuinte. 
 
Os candidatos poderão entregar a sua candidatura, 
pessoalmente na Alameda do Poder Local, n.º 3-B, 2675-
427 Odivelas, ou remetê-la pelo correio, com aviso de 
recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, para Av. 
D. Dinis, n.º 96 C, 2675-330 Odivelas. 
 
Para mais esclarecimentos, devem contactar a Secção de 
Recrutamento e Selecção do Departamento de Recursos 
Humanos - Telef.: 219346200. 
 
O prazo de candidatura é de 3 dias úteis, a contar da data 
da publicitação deste anúncio. 
 
“Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 

Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade 

empregadora, promove activamente uma política de 

igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no 

acesso ao emprego e na progressão profissional, 

providenciando escrupulosamente no sentido de evitar 

toda e qualquer forma de discriminação.” 
 
Na ausência do Presidente da Comissão Instaladora 

O Vice-Presidente 
(a) Carlos Lourenço 

(Vogal) 
 

[Publicado em jornal A Capital, 31 Agosto 2001] 
Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação 

no jornal. 

 
 
 
 

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

REF.ª 29/2001 
 
N.º Lugares: 1* 
 
Categoria: Técnico Superior de Sociologia de 2.ª 
classe 
 
Serviço: Divisão de Gestão de Projectos Comparticipados 
 
Funções: Pesquisa, recolha, tratamento e selecção de 
informação sobre projectos e programas nacionais e 
comunitários; desenvolvimento de eventos e outras 
iniciativas; elaboração de estudos e relatórios e análise 
sociológica de dados estatísticos. 
 
Remuneração: 242.200$00 / 1208,09 Euros (esc. 1 / índ. 
400) 
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Duração do contrato: Nos termos do disposto nos n.os 2 e 
3 do art.º 16.º do Decreto-Lei n.º 427/89 de 7 de 
Dezembro. 
 
Exige-se: Licenciatura em Sociologia. 
 
Condições preferenciais: Bons conhecimentos de 
informática na óptica do utilizador, nomeadamente em 
SPSS, sistemas de gestão de base de dados e navegação 
e pesquisa na Internet. Bons conhecimentos das línguas 
inglesa e francesa. 
 
Métodos de selecção: Avaliação curricular. Entrevista 
profissional de selecção. 
* Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 3º do 
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato 
com deficiência tem preferência em igualdade de 
classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra 
preferência legal. 
 
PROCESSO DE CANDIDATURA: 
 
O requerimento deverá ser dirigido ao Presidente da 
Comissão Instaladora do Município de Odivelas, no qual 
deverá constar a identificação completa e a referência à 
categoria que pretende candidatar-se, anexando 
obrigatoriamente Curriculum Vitae actualizado, fotocópias 
do certificado de habilitações literárias, do bilhete de 
identidade e do cartão de contribuinte. 
 
Os candidatos poderão entregar a sua candidatura, 
pessoalmente na Alameda do Poder Local, n.º 3-B, 2675-
427 Odivelas, ou remetê-la pelo correio, com aviso de 
recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, para Av. 
D. Dinis, n.º 96 C, 2675-330 Odivelas. 
 
Para mais esclarecimentos, devem contactar a Secção de 
Recrutamento e Selecção do Departamento de Recursos 
Humanos - Telef.: 219346200. 
 
O prazo de candidatura é de 3 dias úteis, a contar da data 
da publicitação deste anúncio. 
 
“Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 

Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade 

empregadora, promove activamente uma política de 

igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no 

acesso ao emprego e na progressão profissional, 

providenciando escrupulosamente no sentido de evitar 

toda e qualquer forma de discriminação.” 
 
Na ausência do Presidente da Comissão Instaladora 

O Vice-Presidente 
(a) Carlos Lourenço 

(Vogal) 
 

[Publicado em jornal A Capital, 31 Agosto 2001] 
Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação 

no jornal. 

 
 
 
 

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

REF.ª 30/2001 
 
N.º Lugares: 1* 
 
Categoria: Técnico Superior de 2.ª classe 
 
Serviço: Divisão de Higiene, Segurança e Acção Social 
 
Funções: Acompanhamento e apoio aos trabalhadores, a 
nível de saúde mental e a nível familiar. 
 
Remuneração: 242.200$00 / 1208,09 Euros (esc. 1 / índ. 
400) 
 
Duração do contrato: Nos termos do disposto nos n.os 2 e 
3 do art.º 16.º do Decreto-Lei n.º 427/89 de 7 de 
Dezembro. 
 
Exige-se: Licenciatura em Psicologia Clínica. 
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Condições preferenciais: Experiência profissional 
adequada. Formação em psicoterapia. Formação em 
prevenção de toxicodependências. Estar creditado 
oficialmente como formador. Possuir experiência 
comunitária. Conhecer o funcionamento das autarquias 
locais. 
 
Métodos de selecção: Avaliação curricular. Entrevista 
profissional de selecção. 
* Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 3º do 
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato 
com deficiência tem preferência em igualdade de 
classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra 
preferência legal. 
 
PROCESSO DE CANDIDATURA: 
 
O requerimento deverá ser dirigido ao Presidente da 
Comissão Instaladora do Município de Odivelas, no qual 
deverá constar a identificação completa e a referência à 
categoria que pretende candidatar-se, anexando 
obrigatoriamente Curriculum Vitae actualizado, fotocópias 
do certificado de habilitações literárias, do bilhete de 
identidade e do cartão de contribuinte. 
 
Os candidatos poderão entregar a sua candidatura, 
pessoalmente na Alameda do Poder Local, n.º 3-B, 2675-
427 Odivelas, ou remetê-la pelo correio, com aviso de 
recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, para Av. 
D. Dinis, n.º 96 C, 2675-330 Odivelas. 
 
Para mais esclarecimentos, devem contactar a Secção de 
Recrutamento e Selecção do Departamento de Recursos 
Humanos - Telef.: 219346200. 
 
O prazo de candidatura é de 3 dias úteis, a contar da data 
da publicitação deste anúncio. 
 
“Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 

Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade 

empregadora, promove activamente uma política de 

igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no 

acesso ao emprego e na progressão profissional, 

providenciando escrupulosamente no sentido de evitar 

toda e qualquer forma de discriminação.” 
 
 

Na ausência do Presidente da Comissão Instaladora 
O Vice-Presidente 

(a) Carlos Lourenço 
(Vogal) 

 
[Publicado em jornal A Capital, 31 Agosto 2001] 

Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação 

no jornal. 

 
 
 
 

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

REF.ª 31/2001 
 
N.º Lugares: 1* 
 
Categoria: Tractorista 
 
Serviço: Departamento de Transportes e Oficinas 
 
Funções: Conduz e manobra tractores agrícolas e outras 
máquinas similares. Zela pela boa conservação e limpeza 
das viaturas que conduz e pela conservação do material 
que transporta, orientando a sua carga e descarga. 
Verifica diariamente os níveis de óleo e água e comunica 
as ocorrências normais detectadas nas viaturas tractores. 
Pode elaborar notas de quilometragem. 
 
Remuneração: 81.200$00 / 405,02 Euros (esc. 1 / índ. 
134) 
 
Duração do contrato: Nos termos do disposto nos n.os 2 e 
3 do art.º 16.º do Decreto-Lei n.º 427/89 de 7 de 
Dezembro. 
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Exige-se: Escolaridade obrigatória; Carta de condução 
adequada. 
 
Métodos de selecção: Avaliação curricular; Prova prática. 
* Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 3º do 
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato 
com deficiência tem preferência em igualdade de 
classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra 
preferência legal. 
 
PROCESSO DE CANDIDATURA: 
 
O requerimento deverá ser dirigido ao Presidente da 
Comissão Instaladora do Município de Odivelas, no qual 
deverá constar a identificação completa e a referência à 
categoria que pretende candidatar-se, anexando 
obrigatoriamente Curriculum Vitae actualizado, fotocópias 
do certificado de habilitações literárias, do bilhete de 
identidade, do cartão de contribuinte e da carta de 
condução. 
 
Os candidatos poderão entregar a sua candidatura, 
pessoalmente na Alameda do Poder Local, n.º 3-B, 2675-
427 Odivelas, ou remetê-la pelo correio, com aviso de 
recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, para Av. 
D. Dinis, n.º 96 C, 2675-330 Odivelas. 
 
Para mais esclarecimentos, devem contactar a Secção de 
Recrutamento e Selecção do Departamento de Recursos 
Humanos - Telef.: 219346200. 
 
O prazo de candidatura é de 8 dias úteis, a contar da data 
da publicitação deste anúncio. 
 
“Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 

Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade 

empregadora, promove activamente uma política de 

igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no 

acesso ao emprego e na progressão profissional, 

providenciando escrupulosamente no sentido de evitar 

toda e qualquer forma de discriminação.” 
 
Na ausência do Presidente da Comissão Instaladora 

O Vice-Presidente 
Carlos Lourenço (Vogal) 

 
[Publicado em jornal Correio da Manhã, 

31 Agosto 2001] 
Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação 

no jornal. 

 

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

REF.ª 32/2001 
 
N.º Lugares: 5* 
 
Categoria: Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos 
Especiais 
 
Serviço: Departamento de Transportes e Oficinas 
 
Funções: Conduz máquinas pesadas de movimentação 
de terras ou gruas ou veículos destinados a limpeza 
urbana ou recolha de lixo, manobrando também sistemas 
hidráulicos ou mecânicos complementares das viaturas; 
Zela pela conservação e limpeza das viaturas; Verifica 
diariamente os níveis de óleo e água e comunica as 
ocorrências anormais detectadas nas viaturas; Pode 
conduzir outras viaturas ligeiras ou pesadas. 
 
Remuneração: 89.700$00 / 447,42 Euros (esc. 1 / índ. 
148) 
 
Duração do contrato: Nos termos do disposto nos n.os 2 e 
3 do art.º 16.º do Decreto-Lei n.º 427/89 de 7 de 
Dezembro. 
 
Exige-se: Escolaridade obrigatória; Carta de condução 
adequada. 
 
Métodos de selecção: Avaliação curricular; Prova prática. 
* Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 3º do 
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato 
com deficiência tem preferência em igualdade de 
classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra 
preferência legal. 
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PROCESSO DE CANDIDATURA: 

 

O requerimento deverá ser dirigido ao Presidente da 

Comissão Instaladora do Município de Odivelas, no qual 

deverá constar a identificação completa e a referência à 

categoria que pretende candidatar-se, anexando 

obrigatoriamente Curriculum Vitae actualizado, fotocópias 

do Certificado de Habilitações Literárias, do Bilhete de 

Identidade, do Cartão de Contribuinte e da Carta de 

Condução. 

 

Os candidatos poderão entregar a sua candidatura, 

pessoalmente na Alameda do Poder Local, n.º 3-B, 2675-

427 Odivelas, ou remetê-la pelo correio, com aviso de 

recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, para Av. 

D. Dinis, n.º 96 C, 2675-330 Odivelas. 

 

Para mais esclarecimentos, devem contactar a Secção de 

Recrutamento e Selecção do Departamento de Recursos 

Humanos - Telef.: 219346200. 

 

O prazo de candidatura é de 8 dias úteis, a contar da data 

da publicitação deste anúncio. 

 

“Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 

Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade 

empregadora, promove activamente uma política de 

igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no 

acesso ao emprego e na progressão profissional, 

providenciando escrupulosamente no sentido de evitar 

toda e qualquer forma de discriminação.” 

 

Na ausência do Presidente da Comissão Instaladora 

O Vice-Presidente 

Carlos Lourenço 

(Vogal) 

 

[Publicado em jornal Correio da Manhã, 

31 Agosto 2001] 
Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação 

no jornal. 

 
 
 

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

REF.ª 33/2001 
 
N.º Lugares: 5* 
 
Categoria: Motorista de Pesados 
 
Serviço: Departamento de Transportes e Oficinas 
 
Funções: Conduz veículos de elevada tonelagem que 
funcionam com motores a gasolina ou a diesel; Procede ao 
transporte de diversos materiais e mercadorias de acordo 
com a necessidade dos Serviços; Examina o veículo 
antes, durante e após o trajecto, providenciando a 
colocação de coberturas de protecção sobre os materiais e 
arrumando a carga para prevenção de eventuais danos; 
Assegura a manutenção do veículo, cuidando da sua 
limpeza e lubrificação, abastece a viatura de combustível; 
Executa pequenas reparações, tomando, em casos de 
avarias maiores ou acidentes, as providências necessárias 
com vista à regularização dessas situações; para este 
efeito apresenta uma participação de ocorrência no 
Departamento de Transportes; Preenche e entrega 
diariamente no sector de transportes o boletim diário da 
viatura, mencionando o tipo de serviço, quilómetros 
efectuados e combustível introduzido; Colabora, quando 
necessário, nas operações de carga e descarga; Conduz, 
quando necessário, viaturas ligeiras. 
 
Remuneração: 87.200$00 / 434,95 Euros (esc. 1 / índ. 
144) 
 
Duração do contrato: Nos termos do disposto nos n.os 2 e 
3 do art.º 16.º do Decreto-Lei n.º 427/89 de 7 de 
Dezembro. 
 
Exige-se: Escolaridade obrigatória; Carta de condução 
adequada. 
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Métodos de selecção: Avaliação curricular; Prova prática. 
* Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 3º do 
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato 
com deficiência tem preferência em igualdade de 
classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra 
preferência legal. 
 
PROCESSO DE CANDIDATURA: 
 
O requerimento deverá ser dirigido ao Presidente da 
Comissão Instaladora do Município de Odivelas, no qual 
deverá constar a identificação completa e a referência à 
categoria que pretende candidatar-se, anexando 
obrigatoriamente Curriculum Vitae actualizado, fotocópias 
do certificado de habilitações kiterárias, do bilhete de 
identidade, do cartão de contribuinte e da carta de 
condução. 
 
Os candidatos poderão entregar a sua candidatura, 
pessoalmente na Alameda do Poder Local, n.º 3-B, 2675-
427 Odivelas, ou remetê-la pelo correio, com aviso de 
recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, para Av. 
D. Dinis, n.º 96 C, 2675-330 Odivelas. 
 
Para mais esclarecimentos, devem contactar a Secção de 
Recrutamento e Selecção do Departamento de Recursos 
Humanos - Telef.: 219346200. 
 
O prazo de candidatura é de 8 dias úteis, a contar da data 
da publicitação deste anúncio. 
 
“Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 

Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade 

empregadora, promove activamente uma política de 

igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no 

acesso ao emprego e na progressão profissional, 

providenciando escrupulosamente no sentido de evitar 

toda e qualquer forma de discriminação.” 
 
Na ausência do Presidente da Comissão Instaladora 

O Vice-Presidente 
Carlos Lourenço (Vogal) 

 
[Publicado em jornal Correio da Manhã, 

31 Agosto 2001] 
Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação 

no jornal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


