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COMISSÃO INSTALADORA 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 
 

1188ªª  RReeuunniiããoo  OOrrddiinnáárriiaa,,  
rreeaalliizzaaddaa  eemm  44  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22000011  

 
 
 
 

ACTA 
 

 
Acta da 17ª Reunião Ordinária da Comissão Instaladora do 
Município de Odivelas, realizada em 21 de Agosto de 
2001. 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 

PLANO E ORÇAMENTO 
 

 
8.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

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

 
 
 
 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 
 

 
Programa Preliminar do Plano Director Municipal de 
Odivelas nos termos apresentados em anexo à informação 
n.º 53/LG/DPE/DPDM, de 30.08.2001, (ver documento incluído 

em anexo). 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 

 

EDUCAÇÃO 
 

 
CRITÉRIOS DE APOIO ÀS VISITAS DE ESTUDO 

DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

NO ANO LECTIVO 2001/2002 

 
Critérios de apoio para a cedência de visitas de estudo aos 
Estabelecimentos de Ensino da rede pública para o ano 
lectivo 2001/2002, apresentados em anexo à informação 
n.º 1066/DSC/DEJ/SAEP/01, de 30.08.2001. 

 
 

“Proposta 
 

Critérios de apoio para a cedência de visitas de estudo aos 
Estabelecimentos de Ensino da rede pública do Município 
de Odivelas (Jardins de infância, Escolas de 1°, 2° e 3° 
Ciclos, Escolas Secundárias e Profissionais) no ano lectivo 
2001/2002 
 
Ponto 1 
 
À semelhança de anos lectivos anteriores o Município de 
Odivelas propõe-se apoiar Visitas de Estudo dos 
estabelecimentos de ensino da rede pública, através da 
cedência de autocarros municipais ou recorrendo ao seu 
aluguer através de empresas do ramo, de acordo com os 
seguintes critérios: 
 
❏ Jardins de Infância e Escolas de 1° Ciclo do Ensino 
Básico 

Serão concedidos autocarros para 2 visitas por aluno 
durante o ano lectivo, podendo ser realizadas: 
 
- as duas dentro do Distrito de Lisboa;  
- uma dentro do Distrito de Lisboa e outra fora deste.  
 
❏ Escolas de 2° e 3° Ciclos do Ensino Básico, 

Secundárias e Profissional  
O número de autocarros concedidos às Escolas é 
distribuído por escalões em função do número de alunos 
de cada uma delas, tendo a seguinte distribuição: 
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n.º de alunos por Escola n.º de autocarros * 

Até 500 alunos 3 autocarros por ano lectivo 

De 501 a 1000 alunos 6 autocarros por ano lectivo 

De 1001 a 1500 alunos 9 autocarros por ano lectivo 

Mais de 1501 alunos 12 autocarros por ano lectivo 

* cada autocarro terá a lotação máxima de 50 lugares 
 
A utilização dos autocarros poderá ser feita do seguinte 
modo: 
- 100% dos autocarros utilizados em visitas dentro do 
Distrito de Lisboa; 
- 50% dos autocarros utilizados em visitas dentro do 
Distrito de Lisboa e 50% fora deste. 
 
Ponto 2 

 
As Escolas deverão enviar à Divisão de Educação do 
Município de Odivelas, através de formulário próprio, a sua 
programação anual das Visitas de Estudo, até 15 de 
Outubro, indicando os seguintes dados: 
 
❏ As datas em que pretendem usufruir das visitas; 

❏ O n.º de alunos e adultos (professores e auxiliares), por 
visita; 

❏ Itinerários das visitas, incluindo a hora de partida e 

regresso à Escola (sendo que o inicio da visita não deverá 
ser antes das 8.00 horas da manhã e o terminus depois 
das 19.00 horas) 
 
As Escolas deverão marcar as suas visitas de estudo a 

partir de 02 de Novembro. 
 
Ponto 3 

 
O Município de Odivelas compromete-se a confirmar 
atempadamente, o calendário de cedência dos autocarros 
para as Visitas de estudo. 
 
Ponto 4 

 
Sempre que houver lugar a alterações no calendário das 
visitas de estudo que foi previamente enviado, as Escolas 
deverão cumprir os seguintes procedimentos: 
 
• As alterações referentes aos dias, n.º de pessoas, 
horários e itinerários das visitas deverão ser comunicadas 
por escrito à Divisão de Educação do Município de 

Odivelas no prazo de 5 dias úteis, antes da data em que 
estava prevista a realização da visita; 
• Excepcionalmente serão aceites alterações de última 
hora, desde que o motivo não seja da responsabilidade da 
Escola (ex. intempéries, desmarcações de última hora da 
entidade a visitar, etc.) e que sejam devidamente 
comprovadas.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

DESPORTO 
 

 
ACORDO DE GESTÃO DO PAVILHÃO 

GIMNODESPORTIVO DA ESCOLA 

SECUNDÁRIA DE ODIVELAS 

 
Acordo de Gestão a celebrar com a Escola Secundária de 
Odivelas, apresentado em anexo à informação n.º 
1143/DSC/DD/01, 30.08.2001. 

 
 

“Serve o presente Acordo de Gestão celebrado entre: 
 
1. Comissão Instaladora do Município de Odivelas, pessoa 
colectiva com o n.º 504 293 125, doravante designado por 
"Município" ou "1°. Outorgante", devidamente representado 
pelo seu Presidente, Dr. Manuel Porfírio Varges; 
 
2. Escola Secundária de Odivelas, pessoa colectiva com o n.º 
600013723, adiante designada por "Escola" ou "2°. 

Outorgante", devidamente representada pelo Presidente do 
Conselho Executivo, Dr. José de Freitas Diogo. 
 
para definir, os termos de cedência, competências e 
responsabilidades na gestão do Pavilhão Gimnodesportivo 
da Escola Secundária de Odivelas, daqui em diante 
designado por Pavilhão. 

 
 

Cláusula 1ª. 

OBJECTO DO ACORDO 

 
O presente Acordo de Gestão tem por objecto estabelecer 
as condições de cedência, gestão e funcionamento do 
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Pavilhão, assim como definir prioridades na ocupação por 
parte dos utentes, de modo a corresponder às 
necessidades da Comunidade Escolar, da População do 
Concelho em geral e das Colectividades Desportivas em 
particular. 

 
 

Cláusula 2ª. 

PROMOÇÃO E DINAMlZAÇÃO DE INICIATIVAS 

 
O Município e a Escola comprometem-se a promover e 
programar actividades de índole Desportiva e 
Sociocultural, assim como a divulgá-las, tendo em vista 
uma boa utilização e dinamização do Pavilhão. 

 
 

Cláusula 3ª. 

GESTÃO DO PAVILHÃO 

 
A gestão do Pavilhão Gimnodesportivo é da 
responsabilidade da Escola e do Município. 
A gestão correspondente ao período da responsabilidade 
do Município será assegurada pelo Departamento 
Sociocultural Divisão de Desporto. 
É da competência de cada um dos outorgantes, no âmbito 
dos períodos definidos na cláusula 4ª.: 
 
- Promover e programar actividades de índole Desportiva e 
Sociocultural, tendo em vista a boa utilização e 
dinamização das instalações; 
- Elaborar o Regulamento de Utilização; 
- Zelar pela Segurança, Manutenção e Conservação das 
instalações. 

 
 

Cláusula 4ª. 

GESTÃO DO PERÍODO DE OCUPAÇÃO 

 
1. À Escola compete a gestão dos seguintes períodos: - 2ª. 

Feira das 08h00 às 20h30; 3ª. Feira, das 08h00 às 24h00; 
4ª. Feira, das 08h00 às 20h00; 5ª. Feira, das 08h00 às 
22h00; 6ª. Feira, das 08h00 às 20h30 e Sábado, das 08h00 
às 15h30 períodos destinados ao funcionamento de 
actividades curriculares, extracurriculares e Desporto 
Escolar. 
2. Ao Município compete a gestão nos seguintes dias e 
períodos: 2ª. Feira, das 20h30 às 24h00; 4ª. Feira, das 20h00 

às 24h00 de 5ª. Feira, das 22h00 às 24h00; de 6ª. Feira, das 
20h30 às 24h00; Sábado das 15h30 às 24h00 e Domingo 
durante todo o dia (09h00/24h00). 
3. Ambas as entidades deverão privilegiar uma à outra a 
cedência, no caso de não ocuparem a totalidade do 
período que lhe foi destinado. 

 
 

Cláusula 5ª. 

REGRAS DE UTILIZAÇÃO 

 
Ambas as entidades asseguram, através dos seus Órgãos 
de Gestão, a boa e cuidada utilização do Pavilhão, o 
cumprimento do Regulamento de Utilização bem como a 
responsabilidade por quaisquer danos que ocorram 
durante o seu período de gestão. 
 
1. Os encargos relativos a pequenas reparações, 
resultantes de danos causados pelos utentes, serão 
assegurados pela entidade responsável, pelo respectivo 
período de ocupação. 
2. Quando não for possível apurar responsabilidades, as 
despesas serão assumidas, em partes iguais, por ambas 
as entidades. 
3. Ficam salvaguardadas todas as situações que, pelo seu 
carácter específico e extraordinário, serão definidas de 
comum acordo pelas partes outorgantes. 

 
 

Cláusula 6ª. 

ACESSO AO PAVILHÃO 

 
1. O acesso ao Pavilhão, pela Comunidade não Escolar, é 
efectuado pelo acesso normal do estabelecimento de 
ensino, não sendo permitido o acesso de viaturas (excepto 
para cargas e descargas). 
2. À Comunidade não Escolar são vedados os seguintes 
espaços: - Sala de Professores; Sala de Funcionários e 
Arrecadações de Materiais. 
3. Os utentes deverão respeitar as Normas de Segurança 
e o Regulamento Interno da Escola. 
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Cláusula 7ª. 

ENCARGOS FINANCEIROS DO PAVILHÃO 

 

São definidos como encargos financeiros do Pavilhão, os 
seguintes: 

 
1. Custos de Utilização (Água, Electricidade, Telefone, 
Produtos de Limpeza). 
2. Recursos Humanos: 
 
a) - Funcionamento I Controlo de Entradas; 
b) - Prevenção e Vigilância; 
c) - Limpeza. 
1. Aquisição de consumíveis afectos à higiene e limpeza 
do Pavilhão, no período reservado ao Município serão da 
responsabilidade deste. 
 
3. Pequenas Reparações. 

 
 

Cláusula 8ª. 

CUSTOS DE UTILIZAÇÃO 

 
1. Pelos custos de utilização do Pavilhão (Água, 
Electricidade, Produtos de Limpeza) o Município atribuirá à 
Escola uma comparticipação financeira anual, no valor de 
Dois Milhões e Seiscentos Mil Escudos (Esc.: 2 600 000$00). 
2. Caso o Município necessite de utilizar o Pavilhão fora 
das horas acordadas, será considerada uma utilização 
extraordinária, devendo proceder à sua requisição (com 
antecedência mínima de 48 horas), pelo valor de Dois Mil e 

Duzentos Escudos (Esc.: 2 200$00), por cada hora de 
utilização, assegurando os Recursos Humanos 
necessários para o efeito. 

 
 

Cláusula 9ª. 

RECURSOS HUMANOS 

 
1. No que diz respeito às alíneas a) e b) do ponto 2, da 
Cláusula 7ª., respectivamente, FuncionamentoIControlo de 
Entradas, Prevenção e Vigilância, cada um dos 
outorgantes assegurará os recursos humanos necessários 
para garantir um adequado funcionamento do Pavilhão, 
durante o período de tempo cuja gestão é da sua 
responsabilidade. 

2. Constitui critério preferencial de selecção de recursos 
humanos ser funcionário da Escola. 
3. A limpeza do Pavilhão - Cláusula 7ª., ponto 2.,alínea c) - 
é da responsabilidade do 2° outorgante, à excepção dos 
períodos descritos na cláusula 4ª., ponto 2., que são da 
responsabilidade do Município. 

 
 

Cláusula 10ª. 

PERÍODO DE VIGÊNCIA 

 
1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo de ambos 
os outorgantes, o período de vigência deste Acordo 
decorre desde o dia 04 de Setembro de 2001 e 30 de 
Junho de 2002. 
2. O presente Acordo considera-se automaticamente 
renovado se nenhum dos outorgantes manifestar ao outro 
o desejo de se desvincular do mesmo, com a antecedência 
de sessenta (60) dias, em relação ao seu termo. 

 
Cláusula 11ª. 

CASOS OMISSOS 

 
Os casos omissos serão resolvidos pontualmente, de 
comum acordo entre as partes outorgantes. 
 
 
 
Feito e assinado em duplicado, em Odivelas aos ____ dias 
do mês de ____________ de 2001 
 
 
 
ESCOLA SECUNDÁRIA DE ODIVELAS COMISSÃO INSTALADORA DO 

MUNÍCIPIO DE ODIVELAS 
  

O PRESIDENTE DO CONSELHO 
EXECUTIVO 

O PRESIDENTE 

__________________________ _________________________” 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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OBRAS MUNICIPAIS 
 

 
 

PROCESSO N.º 174/OD/DOM 

PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DE ODIVELAS 

Aprovação do projecto e lançamento de concurso 

público nacional e internacional 

 
Autorização para abertura de concurso público destinado à 
Empreitada de Construção do Pavilhão Desportivo 
Municipal de Odivelas, projecto de execução da obra, 
anúncio do concurso, programa de concurso e caderno de 
encargos, anexos à informação n.º 739/DEC/2001, de 
31.08.2001 e nos termos propostos pela mesma 
informação. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 530/01/OD-DOM 

JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 

Arranjo de Logradouro na Rua Combatentes 

da Grande Guerra, (traseiras da Biblioteca Municipal) 

 
Transferência para a Junta da Freguesia de Odivelas dos 
meios financeiros necessários à execução da obra de 
arranjo de Logradouro na Rua Combatentes da Grande 
Guerra (traseiras da Biblioteca Municipal), no valor de 
2.310.000$00 (dois milhões, trezentos e dez mil escudos), 
com o IVA incluído, 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 518/DVEU/JF, de 
02.07.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 590/01/OD-DOM 

JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 

Recuperação de passeio e arranjo de logradouro 

na Rua Nuno Montemor (traseiras) 

 
Transferência para a Junta da Freguesia de Odivelas dos 
meios financeiros necessários à execução da obra de 
recuperação de passeio e arranjo de logradouro na Rua 
Nuno Montemor (traseiras), no valor de 1.732.500$00 (um 

milhão, setecentos e trinta e dois mil e quinhentos 
escudos), com o IVA incluído, 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 516/DVEU/JF, 
de 02.07.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 621/01/OD – DOM 

JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 

Reformulação do Parque Infantil da Escola fixa 

de trânsito da Codivel 

 
Transferência para a Junta da Freguesia de Odivelas dos 
meios financeiros necessários à execução da obra de 
reformulação do Parque Infantil da Escola fixa de trânsito 
de Codivel, no valor de 7.540.837$00 (sete milhões, 
quinhentos e quarenta mil, oitocentos e trinta e sete 
escudos), com o IVA incluído, 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 
528/DEC/SAFO/SM, de 28.06.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 580/01/OD – DOM 

JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 

Aquisição de mobiliário para o Parque Infantil 

da Escola fixa de trânsito da Codivel 

 
Transferência para a Junta da Freguesia de Odivelas dos 
meios financeiros necessários à aquisição e colocação de 
mobiliário para o Parque Infantil da Escola fixa de trânsito 
da Codivel, no valor de 5.685.030$00 (cinco milhões, 
seiscentos e oitenta e cinco mil e trinta escudos ), com o 
IVA incluído, 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 533/DEC/SAFO/SM, de 
29.06.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSO N.º 375/IP/ED(V6) 

JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 

Construção de espaços verdes à entrada 

do Bairro Vale do Forno 

 
Transferência para a Junta da Freguesia de Odivelas dos 
meios financeiros necessários à execução da obra de 
Construção de espaços verdes à entrada do Bairro Vale do 
Forno, no valor de 2.484.300$00 (dois milhões, 
quatrocentos e oitenta e quatro mil e trezentos escudos), 
com o IVA incluído, 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 das informações n.ºs 52/DGU/DRLA, de 
03.08.2001 e 129/LG/2001, de 30.08.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 1.082/D (V1) 

JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 

Construção de rede de águas residuais domésticas 

e pluviais 

 
Transferência para a Junta da Freguesia de Odivelas dos 
meios financeiros necessários à execução da obra de 
construção de rede de águas residuais domésticas e 
pluviais na Praceta Paulo Gama, no valor de 7.676.561$00 
(sete milhões, seiscentos e setenta e seis mil, quinhentos 
e sessenta e um escudos), com o IVA incluído, 
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 das 
informações n.ºs 53A/DGU/DRLA, de 03.08.2001 e 
51/PM/AUGI, de 20.08.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 1.082/D (V1) 

JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 

Pavimentação de arruamento na Praceta 

Paulo da Gama 

 
Transferência para a Junta da Freguesia de Odivelas dos 
meios financeiros necessários à execução da obra de 
pavimentação de arruamento na Praceta Paulo da Gama, 
no valor de 6.255.858$00 (seis milhões, duzentos e 
cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e oito 

escudos), com o IVA incluído, 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 das informações n.ºs 
53/DGU/DRLA, de 03.08.2001 e 52/PM/AUGI, de 
31.08.2001 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 670/01/RA-DOM 

JUNTA DA FREGUESIA DA RAMADA 

Colocação de dois corrimões nas escadinhas em 

frente ao Prédio n.º 7 e n.º 9 da Rua Vasco Santana 

 
Transferência para a Junta da Freguesia da Ramada dos 
meios financeiros necessários à execução da obra de 
colocação de dois corrimões nas escadinhas situadas em 
frente ao prédio n.º 7 e n.º 9 da Rua Vasco Santana (na 
direcção das escadas José Carlos dos Santos), no valor 
de 76.050$00 (setenta e seis mil e cinquenta escudos), 
com o IVA incluído, 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/DVEU/JF, de 
21.08.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 35.882/L/OC (V1) 

JUNTA DA FREGUESIA DE CANEÇAS 

Reparação de troço na Rua 1.º de Agosto, 

Bairro do Casal Novo 

 
Transferência para a Junta da Freguesia de Caneças dos 
meios financeiros necessários à execução da obra de 
reparação de troço na Rua 1.º de Agosto, Bairro do Casal 
Novo, no valor de 917.700$00 (novecentos e dezassete 
mil e setecentos escudos), com o IVA incluído, 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 das informações n.ºs 
54/DGU/DRLA, de 03.08.2001 e 41/PM/AUGI, de 
09.08.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

OFERTA DE MATERIAL DESPORTIVO 

PARA ESCOLAS EM TIMOR LORO SAE 

 
Envio para Timor Leste de seis Kit’s de material 
desportivo, tendo cada Kit de material a seguinte 
composição: 2 carros com tabelas de Mini-Basquetebol 
(em Poliester ou fibra) de exterior; 2 Balizas de Futebol de 
5 e respectivas redes; 10 Bolas de Basquetebol para 
iniciação (resistentes); 10 Bolas de Futebol escolar 
(resistentes); 10 Bolas de Voleibol para iniciação 
(resistentes) e 12 Coletes, destinados a escolas do Distrito 
de Liquiçá, a serem entregues ao representante da 
Administração de Transição das Nações Unidas em Timor 
Leste (UNTAET) para a Área da Educação no Distrito de 
Liquiçá, Senhor Francisco Gerónimo, nos termos da 
informação n.º 1133 DSC/DD/01, de 30.08.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 44.673/RC (V1) 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO CASAL 

DA FONTE, ALTO DE FAMÕES, FAMÕES 

Execução de Arruamentos 

 
Atribuição à Associação de Proprietários do Bairro Alto de 
Famões de um subsídio no valor de 22.486.016$00 (vinte 
e dois milhões quatrocentos e oitenta e seis mil e 
dezasseis escudos), para execução de arruamentos, 
ficando o seu pagamento sujeito à apresentação dos 
elementos referidos nos pareceres técnicos e ainda dos 
elementos constantes na alínea 3 do artigo 28º das 
Normas das AUGIs e demais aspectos que se verificarem 
necessários, nos termos da informação n.º 
45/PM/AUGI/01, de 09.08.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 

 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 
 

PROCESSO N.º 31.158/OM/GI 

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E MORADORES 

DO BAIRRO CASAL DO RATO, PONTINHA 

Redução de Caução 

 
Redução da caução destinada a garantir a boa execução 
das infra-estruturas eléctricas da urbanização situada no 
Bairro Casal do Rato, Pontinha, objecto do Processo n.º 
31.158/OM/GI de 7.558.000$00 (sete milhões, quinhentos 
e cinquenta e oito mil escudos) para 755.800$00 
(setecentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos escudos), 
nos termos da informação n.º 66/DRLA/SM-01, 
08.08.2000. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

HABITAÇÃO 
 

 
 

PROPOSTA PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO 

Empreitada de concepção/construção de dois 

Edifícios de habitação em regime 

de custos controlados 

 
Autorização para abertura do procedimento concursal 
destinado à empreitada de concepção/construção de até 
20 fogos de habitação a custos controlados, no âmbito do 
PER (Programa Especial de Realojamento), a serem 
construídos nos lotes 1 e 1-A da Rua da Pinheira , 
Freguesia de Famões, nos termos da informação n.º 
166/DMH/ASS/01, de 31.08.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO 
 
A Comissão Instaladora do Município de Odivelas 
consternada pelos trágicos acontecimentos que enlutaram, 
no passado dia 11, os Estados Unidos, expressando o seu 
profundo repúdio por esta afronta à dignidade humana e 
aos princípios democráticos que orientam o mundo 
civilizado, vem convidar os seus trabalhadores a 
associarem-se à manifestação nacional e comunitária de 
solidariedade para com os familiares das vítimas dos 
atentados, guardando 3 minutos de silêncio, quando forem 
11 horas, à porta dos seus locais de trabalho. 
 
Odivelas, 14 de Setembro de 2001 
 

O Presidente da Comissão Instaladora 
(a) Manuel Varges 

 
 
 
 

ACTIVIDADE FINANCEIRA 
 

 
 

Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel 
Varges ao abrigo da delegação de competências. 
 
 
Data de despacho: 27.08.2001 
Autorização para pagamento da factura n.º 154 de 
16.07.2001, no valor de 740.000$00, ao CAF - Centro de 
Apoio e Formação Empresarial, Lda., nos termos da 
informação n.º 453/SFCS/01 de 20.08.2001. 
 
Data de despacho: 27.08:2001 
Autorização para pagamento da factura n.º 5000108399 de 
31.07.2001, no valor de 2.609.179$00, aos CTT - Correios 
de Portugal. 
 
Data de despacho: 28.08.2001 
Autorização para pagamento da factura n.º 7983 de 
24.07.2001, no valor de 1.360.240$00, à Floricultora - 
Horto do Rossio Plantas e Jardins, Lda., nos termos da 
informação n.º 779/DA/EV/01 de 02.08.2001. 

Data de despacho: 28.08.2001 
Autorização para pagamento à Escola do 1º Ciclo do 
Ensino Básico n.º 2 de Caneças, do valor de 236.600$00, 
referente a subsídio de suplemento alimentar relativo ao 
ano lectivo 2001/2002, nos termos da informação n.º 
1051/DEJ/SAEP/01 de 22.08.2001. 
 
Data de despacho: 28.08.2001 
Autorização para pagamento à Escola do 1º Ciclo do 
Ensino Básico n.º 1 da Ramada, do valor de 76.050$00, 
referente a subsídio de suplemento alimentar relativo ao 
ano lectivo 2001/2002, nos termos da informação n.º 
1051/DEJ/SAEP/01 de 22.08.2001. 
 
Data de despacho: 28.08.2001 
Autorização para pagamento à Escola do 1º Ciclo do 
Ensino Básico n.º 1 da Póvoa de Santo Adrião, do valor de 
616.850$00, referente a subsídio de suplemento alimentar 
relativo ao ano lectivo 2001/2002, nos termos da 
informação n.º 1051/DEJ/SAEP/01 de 22.08.2001. 

 
 
 
 

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 27.540/OCP/OC 
Nome: Manuel Cabrita Marques 
Local: Bairro Casal do Bispo, Lote 113, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 03.08.2000 
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Processo n.º 152/OP/GI 
Nome: José Fernandes Caçador 
Local: Rua 6 de Abril, Lote 267, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 29.09.2000 
 
Processo n.º 35.890/OCP/OC 
Nome: SIMARC - Sociedade de Gestão e Investimento 
Imobiliário, S.A. 
Local: Serra da Amoreira, Lote 8, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 24.10.2000 
 
Processo n.º 35.894/OCP/OC 
Nome: SIMARC - Sociedade de Gestão e Investimento 
Imobiliário, S.A. 
Local: Serra da Amoreira, Lote 12, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 06.11.2000 
 
Processo n.º 1.691/OP/GI 
Nome: Vitor Manuel Borrego Pereira 
Local: Rua do Poço, Lote 344, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 09.06.2001 
 
Processo n.º 38.045/OCP 
Nome: Alberto Oliveira Mendes 
Local: Rua Antero de Quental, Lote 2, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 11.06.2001 
 
Processo n.º 884/OP 
Nome: Pedro Gameiro Construção, Lda. 
Local: Praça da República, Lote A-12, 
Póvoa de Santo Adrião 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 02.07.2001 
 
Processo n.º 1.981/OS 
Nome: Servizoo, Lda. 
Local: Rua do Bairro Novo, n.º 23 e 25, 

Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 02.07.2001 
 
Processo n.º 8.078/OCP/OC 
Nome: Manuel Maria Pereira Passos 
Local: Rua Major Rosa Bastos, 42, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 02.07.2001 
 
Processo n.º 23.079/OCP/OC 
Nome: José João Silva Ribeiro da Costa Morais 
Local: Quinta das Tílias, 
Serra da Amoreira, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 02.07.2001 
 
Processo n.º 60/OP/GI 
Nome: Tamborinos e Costa Lda. 
Local: Bairro Casal da Silveira, Lote 272, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 18.07.2001 
 
Processo n.º 2.422/OS 
Nome: Fernando José Martins 
Local: Igreja do Casal do Rato, 
Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 18.07.2001 
 
Processo n.º 1.540/OP 
Nome: Jorge Manuel Ministro Vieira 
Local: Urbanização Terra da Eira, Lote 17, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 23.07.2001 
 
Processo n.º 33.638/OCP/OC 
Nome: José Gonçalves Carvalho 
Local: Rua da Bela Vista, Lote 33, 
Campos de Caneças, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 23.07.2001 
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Processo n.º 2.469/OS 
Nome: Zulmira Maria Rodrigues Ferreira Gonçalves 
Teixeira 
Local: Quinta do Lamas, 
Estrada da Paiã, 
Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 27.07.2001 
 
Processo n.º 1.660/OP/GI 
Nome: Maria Amélia Paulo Borges 
Local: Casal da Torre, 
Ponte da Bica, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 06.08.2001 
 
Processo n.º 2.653/OS 
Nome: Maria Alice Hipólito Cardoso Carragozela 
Local: Rua Antero de Quental, Lote 4, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 27.08.2001 
 
 
Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
 
Processo n.º 29.054/OCP 
Nome: Jacinto Marques 
Local: Quinta das Pretas, Lote 14, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 26.06.2001 
 
Processo n.º 34.397/OCP/OC 
Nome: José Augusto Andrade César 
Local: Rua Machado Castro, Lote 489, 
Casal da Silveira, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 28.06.2001 
 
Processo n.º 4.244 
Nome: Rui Manuel de Galveias Lizardo Neves 
Local: Rua Capitão Salgueiro Maia, 10 - 2º Esq.º, 
Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 03.07.2001 

Processo n.º 11.469 
Nome: Albino Marques Rodrigues 
Local: Rua da Liberdade, Lote 4, 
Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 03.07.2001 
 
Processo n.º 34.840 
Nome: Maria de Deus Lemos Santos da Costa 
Local: Rua Almeida Garrett, 20 - 4º Esq.º, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 04.07.2001 
 
Processo n.º 3.635 
Nome: Adriana Patrício Figueira 
Local: Rua Guilherme Gomes Fernandes, 42 - 1º Dt.º, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 10.07.2001 
 
Processo n.º 24.053/OCP/OC 
Nome: Manuel Sebastião Tomé 
Local: Terra da Eira, Lote 2, 
Amoreira, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 18.07.2001 
 
Processo n.º 2.333/OCP 
Nome: Lúcia da Conceição Dias Botas 
Local: Rua Cândido Fernandes Oliveira, 4, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 23.07.2001 
 
Processo n.º 32.120/OCP/OC 
Nome: ENFÉCIL - Empresa Promotora de Construção 
Civil, Lda. 
Local: Casal da Carochia, Lote 5, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 23.07.2001 
 
Processo n.º 3.788/OCP/OC 
Nome: José Leitão da Silva 
Local: Rua Laura Aires, 21 - 3º Dt.º, 
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Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 24.07.2001 
 
Processo n.º 34.686 
Nome: Manuel Pina Bicho 
Local: Praceta Primeiro de Dezembro, 9 - 2ª cave direita, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 24.07.2001 
 
Processo n.º 25.592/OCP/OC 
Nome: José Mendes Marques 
Local: Terra da Eira, Lote 18, 
Amoreira, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 26.07.2001 
 
Processo n.º 30.485/OCP/OC 
Nome: Jacinto Marques 
Local: Rua de São Cristóvão, Lote 365, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 26.07.2001 
 
Processo n.º 30.486/OCP/OC 
Nome: Jacinto Marques 
Local: Rua de São Cristóvão, Lote 366, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 26.07.2001 
 
Processo n.º 30.028/OCP/OC 
Nome: ANSELMAN - Construção Compra, Venda e 
Administração de Imóveis, Lda. 
Local: Rua K, Lote 86, 
Urbanização Jardim da Radial, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 03.08.2001 
 
Processo n.º 31.018/OCP/OC 
Nome: Const. Inocêncio e Filhos, Lda. 
Local: Rua C, Lote 97, 
Bons Dias, 
Ramada 

Decisão: Deferido 
Data de despacho: 03.08.2001 
 
Processo n.º 31.299/OCP/OC 
Nome: ENGINTER – Eng. Construtores, Lda. 
Local: Urbanização da Quinta Nova, Lote 8, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 03.08.2001 
 
Processo n.º 30.048/OCP 
Nome: António Augusto Gomes Morais 
Local: Rua Amélia Rey Colaço, 3 - 8º Frente, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 05.08.2001 
 
Processo n.º 30.048/OCP 
Nome: Gualdino Freitas Teixeira 
Local: Rua Amélia Rey Colaço, 3 - 8º Dt.º, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 05.08.2001 
 
Processo n.º 14.316/OCP/OC 
Nome: Vitalino Rosa Lexim 
Local: Rua Marechal Gomes da Costa, n.º 88 A 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 25.08.2001 
 
Processo n.º 28.780/OCP/OC 
Nome: Formaplanos - Planeamento e Construção, Lda. 
Local: Urbanização da Ribeirada, Lote 39, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 25.08.2001 
 
Processo n.º 28.781/OCP/OC 
Nome: Formaplanos - Planeamento e Construção, Lda. 
Local: Urbanização da Ribeirada, Lote 40, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 25.08.2001 
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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 890/DSC/DCPC/01 de 20.08.2001 
Data de despacho: 20.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à empresa Tribo, do valor de 
86.573$00 com IVA incluído, referente a aquisição de 
tochas, no âmbito da iniciativa “Odivelas Capital do Novo 
Circo”. 
 
Informação n.º 891/DSC/DCPC/01 de 20.08.2001 
Data de despacho: 21.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à empresa LX Corte, do valor 
de 44.015$00 com IVA incluído, referente a impressão de 
lonas, no âmbito do Junho em Festa. 
 
Informação n.º 895/DSC/DCPC/01 de 23.08.2001 
Data de despacho: 24.08.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à GNR, do 
valor de 47.880$00 isento de IVA, no âmbito da iniciativa 
Filmes e Fitas Julho 2001. 
 
 
Biblioteca Municipal D. Dinis 
 
Informação n.º 725/BMDD/01 de 14.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Assunto: Concordância com a assinatura da revista “O 
Emigrante/Mundo Português” à empresa SOJOPOR, pelo 
valor de 12.500$00 com 5% de IVA incluído. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação. 
 
Informação n.º 728/BMDD/01 de 14.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Assunto: Concordância com a aquisição de jogos, no 
valor de 36.651$00 com 17% de IVA incluído, à 
Ludomania - Representação e Comércio. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação. 

Informação n.º 727/BMDD/01 de 14.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Assunto: Concordância com a aquisição de jogos, no 
valor de 20.118$00 com 17% de IVA incluído, à 
Brincotécnica - Esperança & Ferreira, Lda.. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação. 
 
Informação n.º 729/BMDD/01 de 16.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Assunto: Concordância com a assinatura da revista 
“Temas: Revista e Divulgação Cientifica e Cultural”, pelo 
valor de 7.000$00 com 5% de IVA incluído. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação. 
 
Informação n.º 730/BMDD/01 de 17.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Assunto: Concordância com a aquisição de videogramas, 
no valor de 32.500$00 com 17% de IVA incluído, à 
Associação para Planeamento da Família. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação. 
 
Informação n.º 726/BMDD/01 de 14.08.2001 
Data de despacho: 17.08.2001 
Assunto: Concordância com a adjudicação de assinatura 
da revista “Mundo Português” à Principia - Publicações, no 
valor de 5.500$00 com 5% de IVA incluído. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação. 
 
Informação n.º 735/BMDD/01 de 20.08.2001 
Data de despacho: 21.08.2001 
Assunto: Concordância com a assinatura da revista “Pais 
e Filhos” à Motorpress, no valor de 5.184$00 com 5% de 
IVA incluído. Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para cabimentação. 
 
Informação n.º 738/BMDD/01 de 22.08.2001 
Data de despacho: 24.08.2001 
Assunto: Concordância com as assinaturas de várias 
revista à Abril/Controljornal, no valor de 68.196$00 com 
5% de IVA. Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para cabimentação. 
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Informação n.º 744/BMDD/01 de 25.08.2001 
Data de despacho: 27.08.2001 
Assunto: Concordância com a assinatura da revista “Artes 
& Tradições” à Rui Jorge Pereira Antunes, no valor de 
1.560$00 com 5% de IVA incluído. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação. 
 
Informação n.º 745/BMDD/01 de 25.08.2001 
Data de despacho: 27.08.2001 
Assunto: Concordância com a assinatura da revista 
“Etnografia” à Celta Editora, Lda., no valor de 3.360$00 
com 5% de IVA incluído. Envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação. 
 

Informação n.º 749/BMDD/01 de 25.08.2001 

Data de despacho: 27.08.2001 

Assunto: Concordância com a aquisição de videogramas 

à Lusomundo Audiovisuais, no valor de 103.550$00 mais 

17% de IVA. Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para cabimentação. 

 

Informação n.º 751/BMDD/01 de 25.08.2001 

Data de despacho: 27.08.2001 

Assunto: Concordância com a aquisição de livros à 

Américo Fraga Lamares & C.ª, no valor de 23.752$00 com 

5% de IVA incluído. Envio ao Departamento Administrativo 

e Financeiro para cabimentação. 

 

Informação n.º 753/BMDD/01 de 25.08.2001 

Data de despacho: 27.08.2001 

Assunto: Concordância com a aquisição de livros à 

Associação de Projectos Culturais, no valor de 10.640$00 

com 5% de IVA incluído. Envio ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para cabimentação. 

 

Informação n.º 754/BMDD/01 de 25.08.2001 

Data de despacho: 27.08.2001  

Assunto: Concordância com a aquisição de livro ao 

Departamento de Antropologia - Museu Antropológico da 

Universidade de Coimbra, no valor de 2.500$00 com IVA 

incluído de 5% mais porte de valor indeterminado. Envio 

ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

cabimentação. 

 

 

Informação n.º 755/BMDD/01 de 25.08.2001 

Data de despacho: 27.08.2001 

Assunto: Concordância com a aquisição de livros, no 

valor de 24.275$00 com 5% de IVA incluído, à Hugin 

Editores. Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para cabimentação. 

 

Informação n.º 756/BMDD/01 de 25.08.2001 

Data de despacho: 27.08.2001 

Assunto: Concordância com a aquisição de livros, no 

valor de 40.503$00 com 17% de IVA incluído, à Inforjogos 

Distribuição. Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para cabimentação. 
 
Informação n.º 759/BMDD/01 de 25.08.2001 
Data de despacho: 27.08.2001 
Assunto: Concordância com a aquisição de CD-ROM à 
Versus Projectos, Informática e Formação, Lda., no valor 
de 4.990$00 mais 17% de IVA. 
 
Informação n.º 757/BMDD/01 de 25.08.2001 
Data de despacho: 28.08.2001 
Assunto: Concordância com a aquisição de livros, no 
valor de 9.000$00 sem IVA, à Junta de São Domingos de 
Rana. Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para cabimentação. 
 
Informação n.º 747/BMDD/01 de 25.08.2001 
Data de despacho: 28.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento aos CTT, do valor de 
14.400$00 com IVA incluído, referente a aquisição de 
obras para a Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da 
Pontinha. 
 
Informação n.º 762/BMDD/01 de 27.08.2001 
Data de despacho: 30.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à empresa Pressmundo 
Editora de Publicações, S.A., do valor de 16.400$00 com 
IVA incluído, referente a assinaturas anuais para a 
Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 
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Informação n.º 763/DSC/BMDD/01 de 28.09.2001 
Data de despacho: 30.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à empresa Logomédia Centro 
de Produção e Difusão Audiovisual, C.R.L., do valor de 
304.523$00 com IVA incluído, referente a aquisição de 
videogramas para a Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo 
da Pontinha. 
 
Informação n.º 739/BMDD/01 de 22.08.2001 
Data de despacho: 30.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Associação para o 
Planeamento da Família, do valor de 32.500$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição de videogramas para a 
Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 
 
 
Desporto 
 
Informação n.º 1103/DSC/DD/01 de 16.08.2001 
Data de despacho: 20.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Escola Secundária de 
Odivelas, do valor de 19.500$00, referente a utilização do 
seu Pavilhão Gimnodesportivo, no âmbito do Acordo de 
Gestão celebrado com esta Escola. 
 
Informação n.º 1104/DSC/DD/01 de 16.08.2001 
Data de despacho: 20.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Escola E. B. 2/3 da Ramada, 
do valor de 22.000$00, referente a utilização do Pavilhão 
da mesma, no âmbito do Acordo de Gestão celebrado com 
esta Escola. 
 
Informação n.º 1120/DSC/DD/01 de 21.08.2001 
Data de despacho: 21.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à empresa K Brinde, do valor 
de 191.295$00 com IVA incluído, referente a aquisição de 
Troféus, no âmbito da II Festa da Ginástica. 
 
Informação n.º 1121/DSC/DD/01 de 21.08.2001 
Data de despacho: 21.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à empresa PMG, do valor de 

88.312$00  com  IVA  incluído,  referente a  aquisição de  
t-shirts, no âmbito do Open Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 1122/DSC/DD/01 de 21.08.2001 
Data de despacho: 21.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à empresa Calber Gráfica, do 
valor de 248.040$00 com IVA incluído, referente a 
inserção de publicidade em cartazes, no âmbito da II Festa 
de Ginástica. 
 
Informação n.º 11123/DSC/DD/01 de 22.08.2001 
Data de despacho: 21.08.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
Calber Gráfica, do valor de 81.900$00 com IVA incluído, 
referente ao II Torneio Internacional de Futebol Sub 23. 
 
Informação n.º 746/DSC/DD/01 de 29.05.2001 
Data de despacho: 27.08.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento ao 
Restaurante/Marisqueira Jardim da Radial, do valor de 
15.830$00 com IVA incluído, no âmbito da II Festa de 
Ginástica. 
 
Informação n.º 1126/DSC/DD/01 de 29.08.2001 
Data de despacho: 29.08.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
Biosanidade, do valor de 87.750$00 com IVA incluído, 
referente à Festa da Ginástica. 
 
Informação n.º 1127/DSC/DD/01 de 29.08.2001 
Data de despacho: 29.08.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento ao Jornal O 
Jogo, do valor de 43.805$00 com IVA incluído, referente a 
publicidade, no âmbito da III Gala Internacional Odivelas, 
atribuição de Título Europeu Full Contact. 
 
Informação n.º 1129/DSC/DD/01 de 29.08.2001 
Data de despacho: 29.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à empresa Sar e Estampe, do 
valor de 336.960$00 com IVA incluído, referente a 
aquisição de t-shirts, no âmbito da II Festa de Ginástica 
Odivelas. 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

  

 

 
Ano 2 - N.º 18 4 a 17 de Setembro de 2001  19 

 

Informação n.º 1130/DSC/DD/01 de 29.08.2001 
Data de despacho: 29.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Empresa K-Brinde, do valor 
de 140.400$00 com IVA incluído, referente a aquisição de 
balões, no âmbito da III Gala Internacional Odivelas, 
atribuição de Título Europeu Full Contact. 
 
Informação n.º 1131/DSC/DD/01 de 29.08.2001 
Data de despacho: 29.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à empresa K-Brinde, do valor 
de 48.672$00 com IVA incluído, referente a aquisição de 
troféus, no âmbito da III Gala Internacional Odivelas, 
atribuição de Título Europeu Full Contact. 
 
Informação n.º 1138/DSC/DD/01 de 31.08.2001 
Data de despacho: 30.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de remuneração aos 
monitores das Férias Desportivas, no valor total de 
140.000$00 isento de IVA. 
 
Informação n.º 1139/DSC/DD/01 de 31.08.2001 
Data de despacho: 30.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de remuneração aos 
monitores das Férias Desportivas, no valor total de 
100.000$00 isento de IVA. 
 
Informação n.º 1114/DSC/DD/01 de 31.08.2001 
Data de despacho: 31.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de remuneração aos 
Monitores das Férias Desportivas, no valor total de 
140.000$00 isento de IVA. 
 
Informação n.º 1136/DSC/DD/01 de 31.08.2001 
Data de despacho: 31.08.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à MAFER, do 
valor 245.700$00 com IVA incluído, referente aos Jogos 
Populares. 
 
 
Educação e Juventude 
 
Informação n.º 1047/DEJ/SAEP/01 de 20.08.2001 
Data de despacho: 22.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de auxílios económicos para 

livros e material escolar a alunos carenciados da Escola E. 
B. 1º Ciclo de Famões, no valor de 48.000$00. 
Informação n.º 1050/DSC/DEJ/SJ/01 de 21.08.2001 
Data de despacho: 22.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento aos monitores e a um 
coordenador contratados para a segunda quinzena de 
Agosto, do valor total 550.000$00, no âmbito do OTL 2001. 
 
Informação n.º 1051/DEJ/SAEP/01 de 22.08.2001 
Data de despacho: 23.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de subsídio de suplemento 
alimentar aos Jardins de Infância da rede pública e às 
Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Ano Lectivo 
2000/2001. 
 
Informação n.º 1058/DSC/DEJ/SAEP/01 de 27.08.2001 
Data de despacho: 29.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento do valor de 200.000$00 mais 
5% de IVA, referente a aquisição do Jornalzinho à Cidades 
e Municípios Editora Lda.. 
 
Informação n.º 1061/DSC/DEJ/SJ/01 de 28.08.2001 
Data de despacho: 29.08.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento aos Jovens do Projecto 
Dinâmica Jovem, do valor total de 366.400$00 isento de 
IVA, referente ao OTL 2001. 

 
 
 
 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Informação n.º 082/DAE/CB/DL 
Data de despacho: 13.07.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura no valor de 36.710$00, com IVA 
incluído, à Papelaria Henriquina referente à aquisição de 
jornais e revistas no mês de Junho. 
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Informação n.º 277/DAE/SAPFE/SG de 10.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 42 de 04.04.2001, da empresa 
XPRESS, no valor de 411.840$00, incluindo IVA à taxa 
legal de 17%, referente à concepção de linha gráfica, no 
âmbito da realização da Odimostra - 1a Mostra de 
Actividades Económicas do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 278/DAE/SAPFE/SG de 10.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 43 de 05.04.2001, da empresa 
XPRESS, no valor de 789.557$00, incluindo IVA à taxa 
legal de 17%, referente à execução de regulamentos, no 
âmbito da realização da Odimostra - 1a Mostra de 
Actividades Económicas do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 279/DAE/SAPFE/SG de 10.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 54 de 24.04.2001, da empresa 
XPRESS, no valor de 425.096$00, incluindo IVA à taxa 
legal de 17%, referente à execução de convites de 
encerramento, no âmbito da realização da Odimostra - 1a 
Mostra de Actividades Económicas do Concelho de 
Odivelas. 
 
Informação n.º 280/DAE/SAPFE/SG de 10.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 69 de 03.05.2001, da empresa 
XPRESS, no valor de 809.089$00, incluindo IVA à taxa 
legal de 17%, referente à execução de cartazes, convites 
VIP e convites tipo formulário, no âmbito da realização da 
Odimostra - 1a Mostra de Actividades Económicas do 
Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 282/DAE/SAPFE/SG de 10.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 002479 de 22.05.2001, da 
empresa ORLIGRAFE, no valor de 1.153.620$00, 
incluindo IVA à taxa legal de 17%, referente à execução de 
Blocos A4, no âmbito da realização da Odimostra - 1a 
Mostra de Actividades Económicas do Concelho de 
Odivelas. 

Informação n.º 283/DAE/SAPFE/SG de 10.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 002477 de 22.05.2001, da 
empresa ORLIGRAFE, no valor de 847.080$00, incluindo 
IVA à taxa legal de 17%, referente à execução de Blocos 
A5, no âmbito da realização da Odimostra - 1a Mostra de 
Actividades Económicas do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 284/DAE/SAPFE/SG de 10.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 002476 de 21.05.2001, da 
empresa ORLIGRAFE, no valor de 429.390$00, incluindo 
IVA à taxa legal de 17%, referente à capas porta 
documentos, no âmbito da realização da Odimostra - 1a 
Mostra de Actividades Económicas do Concelho de 
Odivelas. 
 
Informação n.º 285/DAE/SAPFE/SG de 10.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 002478 de 22.05.2001, da 
empresa ORLIGRAFE, no valor de 1.106.820$00, 
incluindo IVA à taxa legal de 17%, referente à execução de 
sacos, no âmbito da realização da Odimostra - 1a Mostra 
de Actividades Económicas do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 286/DAE/SAPFE/SG de 13.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 002422 de 03.04.2001, da 
empresa ORLIGRAFE, no valor de 148.590$00, incluindo 
IVA à taxa legal de 17%, referente à execução de fichas de 
inscrição, no âmbito da realização da Odimostra - 1a 
Mostra de Actividades Económicas do Concelho de 
Odivelas. 
 
Informação n.º 287/DAE/SAPFE/SG de 13.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 36/1 de 21.05.2001, da empresa 
REPROLITO, no valor de 1.001.403$00, incluindo IVA à 
taxa legal de 17%, referente à execução de bilhetes e 
cartões “livre trânsito”, no âmbito da realização da 
Odimostra - 1a Mostra de Actividades Económicas do 
Concelho de Odivelas. 
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Informação n.º 288/DAE/SAPFE/SG de 13.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 258 de 24.04.2001, da empresa 
INVESMEIOS, no valor de 285.480$00, incluindo IVA à 
taxa legal de 17%, referente à  produção, gravação e  
divulgação de um spot publicitário na rádio “Nova Antena, 
no âmbito da realização da Odimostra - 1a Mostra de 
Actividades Económicas do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 289/DAE/SAPFE/SG de 13.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 287 de 09.05.2001, da empresa 
INVESMEIOS, no valor de 210.600$00, incluindo IVA à 
taxa legal de 17%, referente a publicidade na revista 
“Figura”, no âmbito da realização da Odimostra - 1a Mostra 
de Actividades Económicas do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 290/DAE/SAPFE/SG de 13.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 354 de 25.05.2001, da empresa 
INVESMEIOS, no valor de 346.320$00, incluindo IVA à 
taxa legal de 17%, referente à produção, gravação e 
divulgação de um spot publicitário na rádio “Nova Antena, 
no âmbito da realização da Odimostra – 1a Mostra de 
Actividades Económicas do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 291/DAE/SAPFE/SG de 13.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 4726 de 18.05..2001 e da factura 
n.º 5476 de 27-05-2001, da empresa RODIPRESS, no 
valor unitário de cada factura de 140.400$00, incluindo IVA 
à taxa legal de 17%, referente à aquisição de publicidade 
no jornal “Nova Odivelas”, no âmbito da realização da 
Odimostra - 1a Mostra de Actividades Económicas do 
Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 292/DAE/SAPFE/SG de 13.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 4598 de 04.05.2001, da empresa 
RODIPRESS, no valor de 140.400$00, incluindo IVA à 
taxa legal de 17%, referente à aquisição de publicidade no 
jornal “Tribuna de Loures”, no âmbito da realização da 
Odimostra - 1a Mostra de Actividades Económicas do 
Concelho de Odivelas. 
 
 

Informação n.º 293/DAE/SAPFE/SG de 13.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 4776 de 06.06.2001, da empresa 
RODIPRESS, no valor de 767.813$00, incluindo IVA à 
taxa legal de 17%, referente à distribuição e fornecimentos 
de panamás, no âmbito da realização da Odimostra - 1a 
Mostra de Actividades Económicas do Concelho de 
Odivelas. 
 
Informação n.º 294/DAE/SAPFE/SG de 13.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 1595 de 25.05.2001, da empresa 
PUBLILOURES, no valor de 117.000$00, incluindo IVA à 
taxa legal de 17%, referente à aquisição de publicidade na 
revista “Odivelas Magazine”, no âmbito da realização da 
Odimostra - 1a Mostra de Actividades Económicas do 
Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 296/DAE/SAPFE/SG de 13.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º FT01881 de 18.05.2001, da 
empresa ST&SF, no valor de 210.600$00, incluindo IVA à 
taxa legal de 17%, referente à aquisição de publicidade no 
jornal “Semanário Económico”, no âmbito da realização da 
Odimostra - 1a Mostra de Actividades Económicas do 
Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 297/DAE/SAPFE/SG de 13.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 71 de 19.06.2001, da empresa 
DUVIDEO, no valor de 491.400$00, incluindo IVA à taxa 
legal de 17%, referente à produção e realização de um 
spot publicitário para a televisão, no âmbito da realização 
da Odimostra - 1a Mostra de Actividades Económicas do 
Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 298/DAE/SAPFE/SG de 13.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 10025778 de 25.05.2001, da 
empresa PRESSLIVRE, no valor de 899.525$00, incluindo 
IVA à taxa legal de 17%, referente à aquisição de 
publicidade no jornal “Correio da Manhã”, no âmbito da 
realização da Odimostra - 1a Mostra de Actividades 
Económicas do Concelho de Odivelas. 
 
 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
22 4 a 17 de Setembro de 2001  Ano 2 - N.º 18 

 

Informação n.º 299/DAE/SAPFE/SG de 13.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 210336 de 31.05.2001, da 
empresa ATA, no valor de 273.780$00, incluindo IVA à 
taxa legal de 17%, referente à aquisição de voos de 
publicidade, no âmbito da realização da Odimostra - 1a 
Mostra de Actividades Económicas do Concelho de 
Odivelas. 
 
Informação n.º 300/DAE/SAPFE/SG de 13.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 11847/2000 de 25.05.2001, da 
empresa IMPREOPA, no valor de 389.610$00, incluindo 
IVA à taxa legal de 17%, referente à aquisição de 
publicidade no jornal “A Capital”, no âmbito da realização 
da Odimostra – 1a Mostra de Actividades Económicas do 
Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 301/DAE/SAPFE/SG de 13.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 10001438 de 20.05.2001, da 
empresa EDISPORT, no valor de 131.040$00, incluindo 
IVA à taxa legal de 17%, referente à aquisição de 
publicidade no jornal “Record”, no âmbito da realização da 
Odimostra - 1a Mostra de Actividades Económicas do 
Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 302/DAE/SAPFE/SG de 13.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 26570/1 de 19.05.2001 e da 
factura n.º 26630/1 de 22-05-2001, da empresa 
SOCIEDADE VICRA DESPOTIVA, no valor de unitário de 
cada factura de 116.708$00, incluindo IVA à taxa legal de 
17%, referente à aquisição de publicidade no jornal “A 
Bola”, no âmbito da realização da Odimostra – 1a Mostra 
de Actividades Económicas do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 303/DAE/SAPFE/SG de 13.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 10055287.1 de 25.05.2001, da 
empresa DIÁRIO DE NOTICÍAS, no valor de 548.964$00, 
incluindo IVA à taxa legal de 17%, referente à aquisição de 
publicidade no jornal “Diário de Notícias”, no âmbito da 
realização da Odimostra - 1a Mostra de Actividades 
Económicas do Concelho de Odivelas. 

Informação n.º 304/DAE/SAPFE/SG de 13.08.2001 
Data de despacho: 16.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º F01/11022 de 19.05.2001, da 
empresa SOJORNAL, no valor de 253.983$00, incluindo 
IVA à taxa legal de 17%, referente à aquisição de 
publicidade no jornal “Expresso”, no âmbito da realização 
da Odimostra - 1a Mostra de Actividades Económicas do 
Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 295/DAE/SAPFE/SG de 22.08.2001 
Data de despacho: 23.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 000335 de 04.05.2001 e a 
factura n.º 000370 de 17-05-2001, da empresa EDIÇÕES 
VENTO NOVO, cada uma no valor de 175.500$00, 
incluindo IVA à taxa legal de 17%, referente à aquisição de 
páginas de publicidade no jornal “Vento Novo”, no âmbito 
da realização da Odimostra - 1a Mostra de Actividades 
Económicas do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 307/DAE/SAPFE/SG de 21.08.2001 
Data de despacho: 23.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 1830 de 29.05.2001, da empresa 
LEVAP AMBIENTE, no valor de 475.020$00, incluindo IVA 
à taxa legal de 17%, referente ao aluguer, limpeza e 
transporte de unidades sanitárias, no âmbito da realização 
da Odimostra – 1a Mostra de Actividades Económicas do 
Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 308/DAE/SAPFE/SG de 21.08.2001 
Data de despacho: 23.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 210210 de 31.05.2001, da 
empresa GRUPITEL, no valor de 927.225$00, incluindo 
IVA à taxa legal de 17%, referente ao aluguer, transporte, 
combustível e assistência técnica de geradores eléctricos, 
no âmbito da realização da Odimostra - 1a Mostra de 
Actividades Económicas do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 309/DAE/SAPFE/SG de 21.08.2001 
Data de despacho: 23.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 72 de 19.06.2001, da empresa 
DUVIDEO, no valor de 936.000$00, incluindo IVA à taxa 
legal de 17%, referente à inserção do spot publicitário na 
RTC, no âmbito da realização da Odimostra - 1a Mostra de 
Actividades Económicas do Concelho de Odivelas. 
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Informação n.º 310/DAE/SAPFE/SG de 21.08.2001 
Data de despacho: 23.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 114 de 25.05.2001, da empresa 
HRL, no valor de 146.250$00, incluindo IVA à taxa legal de 
17%, referente à aquisição de publicidade na revista “Euro 
Regiões”, no âmbito da realização da Odimostra - 1a 
Mostra de Actividades Económicas do Concelho de 
Odivelas. 
 
Informação n.º 311/DAE/SAPFE/SG de 21.08.2001 
Data de despacho: 23.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 4846de 17-05-2001, da empresa 
TURIPRESS PUBLICAÇÕES, no valor de 70.200$00, 
incluindo IVA à taxa legal de 17%, referente à aquisição de 
publicidade no jornal “Eco Regional”, no âmbito da 
realização da Odimostra - 1a Mostra de Actividades 
Económicas do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 312/DAE/SAPFE/SG de 21.08.2001 
Data de despacho: 23.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 525 de 16-07-2001, da empresa 
EDIÇÕES VENTO NOVO, no valor de 526.000$00, 
incluindo IVA à taxa legal de 17%, referente à realização e 
publicação de um caderno especial no jornal “Vento Novo”, 
no âmbito da realização da Odimostra - 1a Mostra de 
Actividades Económicas do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 313/DAE/SAPFE/SG de 22.08.2001 
Data de despacho: 23.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 210217 de 31.05.2001, da 
empresa GRUPITEL, no valor de 392.482$00, incluindo 
IVA à taxa legal de 17%, referente ao fornecimento de 
combustível de geradores eléctricos, no âmbito da 
realização da Odimostra - 1a Mostra de Actividades 
Económicas do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 314/DAE/SAPFE/SG de 22.08.2001 
Data de despacho: 23.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 4799de 08-06-2001, da empresa 
RODIPRESS, no valor de 936.000$00, incluindo IVA à 

taxa legal de 17%, referente à realização e publicação de 
um caderno especial no jornal “Nova Odivelas”, no âmbito 
da realização da Odimostra - 1a Mostra de Actividades 
Económicas do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 316/DAE/SAPFE/SG de 22.08.2001 
Data de despacho: 23.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 826de 29.05.2001, da empresa 
EXPANDIMAC, no valor de 104.850$00, incluindo IVA à 
taxa legal de 17%, referente ao fornecimento de uma jarra 
em cristal como prémio do concurso do melhor stand, no 
âmbito da realização da Odimostra - 1a Mostra de 
Actividades Económicas do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 318/DAE/SAPFE/SG de 22.08.2001 
Data de despacho: 23.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º A218 de 31.05.2001, da empresa 
DUPLA DESIGN, no valor de 163.800$00, incluindo IVA à 
taxa legal de 17%, referente à criação e execução de 
painéis informativos a propósito da presença dos serviços 
da UNIVA na Odimostra - 1a Mostra de Actividades 
Económicas do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 319/DAE/SAPFE/SG de 22.08.2001 
Data de despacho: 23.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º A217 de 31.05.2001, da empresa 
DUPLA DESIGN, no valor de 163.800$00, incluindo IVA à 
taxa legal de 17%, referente à criação e execução de 
painéis informativos a propósito da presença dos serviços 
do SMIC na Odimostra - 1a Mostra de Actividades 
Económicas do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 088/DAE/CB/DL 
Data de despacho: 27.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura no valor de 33.840$00, com IVA 
incluído, à Papelaria Henriquina referente à aquisição de 
jornais e revistas no mês de Julho. 
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TURISMO 
 

 
Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Informação n.º 76/DT/AB de 07/08/2001 
Data de despacho: 08.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 0376 no valor de 10.400$00 (€ 
51.87) com taxa de IVA incluído, à Pastelaria Faruque, no 
âmbito da iniciativa Viagens na Minha Terra. 
 
Informação n.º 78/DT/AB de 07/08/2001 
Data de despacho: 08.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º F-1256 no valor de 7.500$00 (€ 
37.41) com taxa de IVA incluído, à Sogae - Editora, Lda, 
no âmbito da assinatura anual do Jornal Turisver. 
 
Informação n.º 72/DT/MP 
Data de despacho: 10.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 2575 DE 19/07/2001 no valor de 
1.127.880$00 (€ 5.625.84) com taxa de IVA incluído, no 
âmbito das iniciativas da Divisão de Turismo. 
 
Informação n.º 83/DT/AB de 13/08/2001 
Data de despacho: 14.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da Factura n.º 200-2001-02-2080, referente à 
1ª comparticipação do ano 2001, no valor de 135.000$00 € 
673.38 valor isento de IVA, nos termos do n.º 21, art.º 9 do 
CIVA. 

 
 
 
 

APOIO AO INVESTIMENTO 
E AO EMPREGO 

 

 
Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Informação n.º 517/DAIE/AB de 2001/08/28 
Data de despacho: 2001.08.30 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura com n.º 10250 de 13/03/2001, ao 
restaurante “Quinta do Douro” no valor de 

6.380$00/31,90€ com IVA incluído à taxa de 17%. 
Pagamento referente à iniciativa 2º Concurso de Montras 
do Município de Odivelas. 
 
Informação n.º 518/DAIE/AB de 2001/08/28 
Data de despacho: 2001.08.30 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura com n.º 625 de 14/03/2001, ao 
restaurante “Pizzaria Angelus” no valor de 
7.590$00/37,95€ com IVA incluído à taxa de 17%, 
referente à iniciativa 2º Concurso de Montras do Município 
de Odivelas. 
 
Informação n.º 519/DAIE/LMS/VS de 2001/08/28 
Data de despacho: 2001.08.28 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura com n.º 4045 de 16/03/2001, à 
empresa “Orligrafe - Produções Gráficas, Lda.” no valor de 
5.810$00/29,05€ com IVA incluído à taxa de 17%, 
referente à iniciativa 2º Concurso de Montras do Município 
de Odivelas. 

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

 
Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Francisco Joaquim 
Lourenço Pereira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Data de despacho: 08.08.2001 
Concordar com o pagamento referente à distribuição de 
exemplares “ Junho – Mês do Ambiente”, pelo valor de 
262.080$00 com IVA incluído, conforme despacho exarado 
pelo Sr. Vogal Francisco Pereira na factura n.º 4858 da 
Rodipress com registo de entrada na CIMO n.º 42450 de 
24.07.2001. 
 
Data de despacho: 10.08.2001 
Concordar com o pagamento referente à execução de 
publicação para o “Mês do Ambiente”, pelo valor de 
1.930.500$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 30/CT/2001 de 10.08.2001. 
 
Processo n.º 703/OD-DOM 
Data de despacho: 16.08.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos a mais e 
menos referentes à empreitada de “Beneficiação da Rua 
do Pinhal Verde”, na Freguesia de Caneças, pelo valor de 
5.085.800$00 sem IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 560/DVEU/MS de 31.07.2001. 
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Data de despacho: 16.08.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de “Colocação 
de Iluminação Pública no Parque Infantil da Rua de Timor - 
Alto da Ramada”, pelo valor de 570.038$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 624/DVEU/JF de 
08.08.2001. 
 
Processo n.º 648/OD-DOM 
Data de despacho: 20.08.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de 
“Colocação de Vedação do Polidesportivo Honório 
Francisco - Codivel”, pelo valor de 3.120.160$00 sem IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 685/DEC/SAFO/VA 
de 10.08.2001. 
 
Processo n.º 198/OD-DOM 
Data de despacho: 21.08.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 2 
referente à empreitada de “Remodelação e Ampliação da 
EB1 n.º 1 de Odivelas”, pelo valor de 18.089.431$00 com 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 
584/DEC/SAFO/VA de 10.07.2001. 
 
Processo n.º 198/OD-DOM 
Data de despacho: 21.08.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1, 
referente à empreitada de “Remodelação e Ampliação da 
EB1 n.º 1 de Odivelas”, pelo valor de 9.680.285$00 com 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 
583/DEC/SAFO/VA de 10.07.2001. 
 
Processo n.º 429/MO-DOM 
Data de despacho: 21.08.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1, 
referente à empreitada de “Instalação para a Divisão de 
Espaços Verdes”, na Ramada, pelo valor de 5.574.941$00, 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
679/DEC/SAFO/VA de 08.08.2001. 
 
Processo n.º 429/MO-DOM 
Data de despacho: 21.08.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos a mais, 
referentes à empreitada de “Instalação para a Divisão de 
Espaços Verdes”, na Ramada, pelo valor de 608.200$00 
sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 
677/DEC/SAFO/VA de 07.08.2001. 
 

Processo n.º 231/OL-DOM 
Data de despacho: 21.08.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 2, 
referente à empreitada de “Ampliação da Escola EB1 / JI 
N.º 3 da Póvoa de Santo Adrião”, pelo valor de 
2.825.844$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 694/DEC/SAFO/VA de 16.08.2001. 
 
Processo n.º 535/RA-DOM 
Data de despacho: 21.08.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1, 
referente à empreitada de “Insonorização do Pavilhão e 
Pinturas da EB1 N.º 3 da Ramada”, pelo valor de 
1.183.012$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 681/DEC/SAFO/VA de 08.08.2001. 
 
Processo n.º 633/OL-DOM 
Data de despacho: 21.08.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de 
“Repavimentação da Rua de Moçambique”, na Freguesia 
de Olival Basto, pelo valor de 4.857.156$00 sem IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 618/DVEU/MS de 
07.08.2001. 
 
Processo n.º 602/FA-DOM 
Data de despacho: 21.08.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de 
“Repavimentação da Rua da Figueirinha”, em Famões, 
pelo valor de 9.931.000$00 sem IVA incluído, nos termos 
da informação n.º 155/DOM/CF de 14.08.2001. 
 
Processo n.º 194/PO-DOM 
Data de despacho: 21.08.2001 
Concordar com o pagamento do auto de trabalhos a mais 
n.º 1, referente à empreitada de “Repavimentação de 
Arruamentos de Acesso ao Bairro da Milharada”, na 
Freguesia da Pontinha, pelo valor de 3.255.446$00 com 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 634/DVEU/MS 
de 13.08.2001. 
 
Processo n.º 309/OD-DOM 
Data de despacho: 21.08.2001 
Concordar com a adjudicação do “Projecto de Instalações 
Eléctricas – Pavilhão Polidesportivo do Bairro Olaio”, em 
Odivelas, pelo valor de 1.109.745$00 com IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 136/DEP/OS/01 de 
16.08.2001. 
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Processo n.º 358/PO-DOM 
Data de despacho: 21.08.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1, 
referente à empreitada de “Arrumos para o Campo de 
Ténis”, na Pontinha, pelo valor de 2.369.385$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 702/DEC/SAFO/VA 
de 16.08.2001. 
 
Processo n.º 358/PO-DOM 
Data de despacho: 21.08.2001 
Homologação do auto de vistoria para efeitos de Recepção 
Provisória referente à empreitada de “Arrumos para o 
Campo de Ténis”, na Pontinha, nos termos da informação 
n.º 701/DEC/SAFO/VA de 16.08.2001. 
 
Processo n.º 650/OD-DOM 
Data de despacho: 21.08.2001 
Concordar com o lançamento de concurso referente à 
empreitada de “Execução da Rotunda no Cruzamento das 
Ruas Antero de Quental, Soares de Passos e Rua da 
Paiã”, na Freguesia de Odivelas, pelo valor base de 
18.018.408$00, nos termos da informação n.º 
561/DVEU/MS de 16.07.2001. 
 
Processo n.º 307/RA-DOM 
Data de despacho: 21.08.2001 
Homologação do auto de consignação, referente à 
empreitada de “Requalificação da Alameda da Juventude”, 
na Freguesia da Ramada, nos termos da informação n.º 
642/DVEU/PB de 20.08.2001. 
Processo n.º 725/DOM 
Data de despacho: 22.08.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 2, 
referente à empreitada de “Remodelação e Ampliação do 
Jardim de Infância da Paiã”, pelo valor de 6.626.738$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
691/DEC/SAFO/VA de 14.08.2001. 
 
Processo n.º 725/DOM 
Data de despacho: 22.08.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1, 
referente à empreitada de “Remodelação e Ampliação do 
Jardim de Infância da Paiã”, pelo valor de 5.011.114$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
690/DEC/SAFO/VA de 14.08.2001 
 
 

Processo n.º 325/OD-DOM 
Data de despacho: 22.08.2001 
Homologação do auto de vistoria para efeitos de recepção 
provisória, referente à empreitada de “Pinturas e Limpeza 
Geral - CAELO”, nos termos da informação n.º 
704/DEC/SAFO/VA de 16.08.2001. 
 
Processo n.º 145/OD-DOM 
Data de despacho: 22.08.2001 
Homologação do auto de vistoria, referente à empreitada 
de “Remodelação da Rede Eléctrica, Ar Condicionado e 
Ventilação nas Instalações do Município de Odivelas na R. 
Guilherme Gomes Fernandes, 56”, nos termos da 
informação n.º 717/DEC/AD de 20.07.2001. 
 
Processo n.º 521/MO-DOM 
Data de despacho: 22.08.2001 
Homologação do auto de consignação referente à 
empreitada de “Reformulação da Rede de Esgotos 
Domésticos na Antiga Barbearia do CURPIO em 
Odivelas”, nos termos da informação n.º 
698/DEC/SAFO/VA de 16.08.2001. 
 
Processo n.º 423/OL-DOM 
Data de despacho: 22.08.2001 
Homologação do auto de vistoria para efeitos de recepção 
provisória, referente à empreitada de “Reformulação dos 
Parques Infantis na Praceta Sidónio Muralha e na Praceta 
de Goa”, no Olival Basto, nos termos da informação n.º 
683/DEC/SAFO/VA de 10.08.2001. 
 
Data de despacho: 22.08.2001 
Concordar com o pagamento da “Execução de Ramais - 
Semáforos”, pelo valor de 90.792$00 com IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 645/DVEU/JV de 
20.08.2001. 
 
Processo n.º 423/OL-DOM 
Data de despacho: 22.08.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 3, 
referente à empreitada de “Reformulação dos Parques 
Infantis na Praceta Sidónio Muralha e na Praceta Gôa”, no 
Olival Basto, pelo valor de 3.482.253$00 com IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 682/DEC/SAFO/VA de 
08.08.2001. 
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Processo n.º 505/MO-DOM 
Data de despacho: 22.08.2001 
Concordar com o pagamento da “Contratação de 
Assessoria Técnica de Arquitectura” referente ao mês de 
Julho, pelo valor de 936.000$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 132/DEP/OS/01 de 10.08.2001. 
 
Processo n.º 482/PV-DOM 
Data de despacho: 22.08.2001 
Concordar com o pagamento dos “Projectos de 
Especialidades dos Sanitários Públicos no Parque 25 de 
Abril”, pelo valor de 274.950$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 174/DEP/SEP/PA/01 de 
13.07.2001. 
 
Processo n.º 611/FA-DOM 
Data de despacho: 23.08.2001 
Concordar com a adjudicação do “Levantamento 
Topográfico – Escola EB1 / JI (Bairro Casal das 
Queimadas/Bairro das Fontaínhas)”, pelo valor de 
142.740$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 137/DEP/OS/01 de 16.08.2001. 
 
Processo n.º 505/MO-DOM 
Data de despacho: 23.08.2001 
Concordar com o pagamento da “Contratação de 
Assessoria Técnica de Arquitectura” referente ao mês de 
Junho, pelo valor de 936.000$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 130/DEP/OS/01 de 10.08.2001. 
 
Processo n.º 504/MO-DOM 
Data de despacho: 23.08.2001 
Concordar com o pagamento da “Contratação de 
Assessoria Técnica de Engenharia e Instalações 
Especiais” referente ao mês de Junho pelo valor de 
807.300$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 131/DEP/OS/01 de 10.08.2001. 
 
Data de despacho: 23.08.2001 
Concordar com o pagamento referente a serviço de 
cópias, pelo valor de 456.308$00, nos termos da 
informação n.º 106/DOM/LJ de 10.08.2001. 
 
Data de despacho: 23.08.2001 
Concordar com o pagamento referente aos “Consumos de 
Energia em BT – Semáforos e Publicidade”, pelo valor de 
794.343$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 644/DVEU/JV de 20.08.2001. 
 

Processo n.º 462/FA-DOM 
Data de despacho: 24.08.2001 
Concordar com o pagamento referente à fase 2 do 
“Fornecimento para a Recuperação do Moinho de 
Famões”, pelo valor de 5.545.800$00 com IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 714/DEC/SAFO/SM de 
20.08.2001. 
 
Processo n.º 630/PO-DOM 
Data de despacho: 24.08.2001 
Concordar com a adjudicação do “Projecto de Sinalização 
Horizontal e Vertical – Bairro da Milharada”, pelo valor de 
1.436.400$00 sem IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 616/DVEU/EC de 02.08.2001. 
 
Processo n.º 576/FA-DOM 
Data de despacho: 27.08.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Substituição de 
Escorrega na Escola EB1 / JI N.º 2 de Famões – Casal da 
Silveira”, pelo valor de 314.379$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 711/DEC/SAFO/VA de 
17.08.2001. 
 
Processo n.º 374/PV-DOM 
Data de despacho: 27.08.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Beneficiação e 
Remodelação do Cemitério da Póvoa de Santo Adrião”, 
pelo valor de 269.100$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 191/DEP/SEP/PA/01 de 08.08.2001. 
 
Processo n.º 588/OD-DOM 
Data de despacho: 27.08.2001 
Concordar com o lançamento de concurso referente à 
“Reformulação do Espaço Urbano da Rua Sebastião da 
Gama”, na Freguesia de Odivelas, pelo valor base de 
7.502.227$00, nos termos da informação n.º 643/DVEU/PB 
de 21.08.2001. 
 
Processo n.º 608/RA-DOM 
Data de despacho: 27.08.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de 
“Repavimentação da Travessa da Bica, Acesso à Rua Eça 
de Queiroz e a Rua Cesário Verde”, na Ramada, pelo valor 
de 5.735.000$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 154/DOM/CF de 14.08.2001. 
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Processo n.º 600/RA-DOM 
Data de despacho: 27.08.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de 
“Repavimentação da Rua Aurélio Paz dos Reis”, na 
Ramada, pelo valor de 14.822.850$00 sem IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 172/DOM/CF de 23.08.2001. 
 
Processo n.º 636/FA-DOM 
Data de despacho: 27.08.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada da “Criação 
de Portaria e Sala para Associação de Pais da Escola 
EB/JI N.º 2 de Famões”, pelo valor de 2.759.607$00, nos 
termos da informação n.º 689/DEC/SAFO/SM de 
14.08.2001. 
 
Processo n.º 352/RA-DOM 
Data de despacho: 27.08.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1, 
referente à empreitadade “Pavimentação da Rua da 
Ladeira ao Vento”, na Freguesia da Ramada, pelo valor de 
7.580.905$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 635/DVEU/MS de 20.08.2001. 
 
Processo n.º 529/MO-DOM 
Data de despacho: 27.08.2001 
Concordar com a adjudicação do “Fornecimento e 
Montagem de UPS para as instalações do GIT e do DTO” 
na Arroja, pelo valor de 4.745.000$00 sem IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 166/DOM/CF de 21.08.2001. 
 
Processo n.º 260/RA-DOM 
Data de despacho: 27.08.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de 
“Prospecção Geotécnica da Piscina Municipal da 
Ramada”, pelo valor base de 1.300.000$00 sem IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 
200/DEP/SEP/SB/01 de 16.08.2001. 
 
Processo n.º 653/PV-DOM 
Data de despacho: 27.08.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de 
“Construção de Ossários no Cemitério da Póvoa de Santo 
Adrião - 2ª Fase”, pelo valor de 4.160.000$00 sem IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 688/DEC/SAFO/SM 
de 14.08.2001. 
 
 

Processo n.º 649/PO-DOM 
Data de despacho: 27.08.2001 
Concordar com a adjudicação do “Fornecimento e 
Instalação de Passagem de Peões com Sistema de 
Detecção e aviso de Excesso de Velocidade junto à Escola 
Agrícola”, pelo valor de 4.960.280$00 sem IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 646/DVEU/PB de 
20.08.2001. 
 
Processo n.º 672/OD-DOM 
Data de despacho: 27.08.2001 
Concordar com a abertura de procedimento por ajuste 
directo para o fornecimento de “Gavetões para 
Decomposição Aeróbia – Cemitério de Odivelas – 2ª 
Fase”, pelo valor base de 19.275.000$00, nos termos da 
informação n.º 725/DEC/SAFO/SM de 23.08.2001. 
 
Processo n.º 664/CA-DOM 
Data de despacho: 27.08.2001 
Concordar com o lançamento de concurso referente à 
empreitada de “Execução do Parque de Estacionamento 
da Rua do Pinhal Verde”, na Freguesia de Caneças, pelo 
valor base de 1.449.555$00, nos termos da informação n.º 
583/DVEU/MS de 22.08.2001. 
 
Data de despacho: 27.08.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Concepção e 
Distribuição de Folha Informativa relativa à Rua Fonte de 
Castelo de Vide”, pelo valor de 201 825$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 56/EB/01 de 
27.08.2001. 
 

Processo n.º 599/PV-DOM 
Data de despacho: 30.08.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de “Ligação 
da Rotunda do Casal do Monte à Rua Aquilino Ribeiro 
(junto à Escola Secundária Pedro Alexandrino)”, na Póvoa 
de Santo Adrião, pelo valor de 11.486.423$00 sem IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 173/DOM/MS de 
27.08.2001. 
 

Processo n.º 157/OD-DOM 
Data de despacho: 30.08.2001 
Homologação do auto de vistoria referente à empreitada 
de “Concepção/Execução das Obras de Consolidação e 
Reabilitação da Quinta da Memória”, nos termos da 
informação n.º 731/DEC/SAFO/SM de 24.08.2001. 
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Processo n.º 460/OD-DOM 
Data de despacho: 30.08.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 2, 
referente à empreitada de “Vedação do Jardim de Infância 
da Codivel”, pelo valor de 3.697.291$00 com IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 710/DEC/SAFO/VA de 
17.08.2001. 
 

Processo n.º 418/OD-DOM 
Data de despacho: 30.08.2001 
Homologação do auto de recepção provisória, referente à 
empreitada de “Arranjos Exteriores da Área envolvente às 
Instalações da DMH”, nos termos da informação n.º 
640/DVEU/PB de 17.08.2001. 
 

Processo n.º 418/OD-DOM 
Data de despacho: 30.08.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1, 
referente à empreitada de “Arranjos Exteriores da Área 
envolvente às Instalações da DMH”, pelo valor de 
731.500$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 222/DVEU/PB de 17.08.2001. 
 

Processo n.º 673/MO-DOM 
Data de despacho: 31.08.2001 
Concordar com a adjudicação do “Fornecimento de 
Mobiliário para as Instalações do DOM/DEP”, pelo valor de 
944.014$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 140/DEP/OS/01 de 24.08.2001. 

 
 
 
 

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. 
 
Data de despacho: 16.08.2001 
Concordar com o pagamento referente à despesa de 
“Recolha de Canídeos”, pelo valor de 2.171.322$00, nos 
termos da informação n.º 187/DA/DVM/01 de 08.08.01. 
 
Data de despacho: 16.08.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Animação do 
Espaço da Feira do Ambiente”, pelo valor de 655.200$00 

com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
340/DA/DQA/01 de 06.08.01. 
 
Processo n.º 04.b/2001/MO-DA/DQA 
Data de despacho: 30.08.2001 
Concordar com o pagamento de 50% do valor referente à 
“Aquisição de Maletas Pedagógicas”, pelo valor de 
4.893.525$00, nos termos da informação n.º 
377/DA/DQA/2001 de 22.08.01. 
 
Processo n.º 7-B/2000/CA-DA/EV 
Data de despacho: 31.08.2001 
Concordar com o pagamento dos trabalhos a mais 
referentes à empreitada do “Jardim do Baeta”, pelo valor 
de 1.304.625$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 128/DA/01 de 28.08.01. 

 
 
 
 

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: 20.08.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento de obras no condomínio Av. D. Dinis, n.º 79, 
Odivelas, fogo municipal, 4º Dtº, no valor de 140.000$00, 
nos termos da informação n.º 84/DMH/SPH/TC, de 
31.07.2001. 
 

Data de despacho: 21.08.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da comparticipação financeira para a 
reabilitação de habitação própria, ao abrigo do PER-
Famílias a Maria Luísa da Silva Correia Rodrigues, no 
valor de 681.800$00, nos termos da informação n.º 
34/DMH-SIS/PF, de 06.08.2001. 
 

Data de despacho: 21.08.2001 
Concordância com a prévia cabimentação, da empreitada 
de reabilitação do fogo disperso, sito na Praceta Alice 
Pestana, n.º 3, r/c, Arroja, trabalhos a mais, no valor de 
33.500$00, ao qual acresce IVA à taxa em vigor, nos 
termos da informação n.º 96/DMH/SPH/GL, de 27.07.2001. 
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Data de despacho: 21.08.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da empreitada de reabilitação do fogo disperso 
sito na Rua António Aleixo, n.º 5 – 3º esq., no valor de 
1.495.500$00, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, 
nos termos da informação n.º 102/DMH/SPH/GL, de 
09.08.2001. 
 

Data de despacho: 21.08.2001 
Concordância com a prévia cabimentação, da empreitada 
de reparação de emergência, do fogo sito na Rua Vitorino 
Nemésio, 5, 1º Esq., Quinta da Quintinha, Póvoa Santo 
Adrião, no valor de 160.400$00, ao qual acresce IVA à 
taxa legal em vigor, nos termos da informação n.º 
27.07.2001, de 27.07.2001. 
 

Data de despacho: 21.08.2001 
Concordância com a prévia cabimentação, das obras de 
reabilitação dos pavimentos do fogo municipal, sito na Rua 
Dr. João Santos, n.º 15 – 6º A, Arroja, no valor de 
140.000$00, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, 
nos termos da informação n.º 74/DMH/SPH/GL, de 
23.07.2001. 
 

Data de despacho: 21.08.2001 
Concordância com a prévia cabimentação, da reparação 
do fogo sito na Rua Vitorino Nemésio, nº 5, 2º Dtº, Quinta 
da Quintinha, Póvoa Santo Adrião, no valor de 
625.000$00, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, 
nos termos da Informação n.º 88/DMH/SPH/GL, de 
06.08.2001. 
 
Data de despacho: 21.08.2001 
Concordância com a prévia cabimentação, da produção de 
folheto sobre o Bairro Gulbenkian, no valor de 130.000$00, 
ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, nos termos da 
informação n.º 17/VNS/CBA, de 20.08.2001. 
 
Data de despacho: 23.08.2001 
Concordância com a prévia cabimentação das obras de 
reabilitação do fogo municipal sito na Praceta Alice 
Pestana, n.º 3, r/c-C, Arroja, Odivelas, no valor de 
385.590$00, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, 
nos termos da Informação n.º 92/DMH/SPH/GL, de 
23.07.2001. 
 
 
 

Data de despacho: 23.08.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da empreitada de reabilitação do fogo disperso 
sito na Rua Ferreira de Castro, n.º 1 - 1º Esq., Quinta da 
Quintinha, Póvoa de Santo Adrião, no valor de 
964.680$00, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, 
nos termos da informação n.º 100/DMH/SPH/GL, de 
08.08.2001. 
 
Data de despacho: 23.08.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento de quotização de condomínio, do edifício n.º 3 
da Rua Aquilino Ribeiro, em Odivelas, no valor de 
42.500$00, nos termos da informação n.º 
97/DMH/SGPH/IC, de 23.08.2001. 

 
 
 
 
 

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: 30.07.2001 
Concordância com a cabimentação, e o envio à Divisão 
Financeira para posterior pagamento da factura referente à 
Promoção Saúde Sénior – Acções de Sensibilização, no 
valor de 900.000$00, nos termos da informação n.º 
155/GS/2001 de 30.07.2001. 
 
Data de despacho: 30.07.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
efeitos de inclusão de adenda ao Projecto Prevenir em 
Colecção, no valor de 846$00, nos termos da informação 
n.º 153/GS/2001 de 30.07.2001. 
 
Data de despacho: 30.07.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento de factura referente ao projecto 
Toxicodependências: do fenómeno à prevenção, no valor 
de 1.414.530$00, IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 152/GS/2001 de 30.07.2001. 
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Data de despacho: 31.07.2001 
Concordância com o envio a Divisão Financeira para 
pagamento de factura referente ao Projecto Prevenir em 
Colecção, no valor de 733.846$00, isento de IVA, nos 
termos da informação n.º 154/GS/2001. 
 
Data de despacho: 12.08.2001 
Concordância com a prévia cabimentação e o envio à 
Divisão Financeira para posterior pagamento de factura 
referente ao Projecto de Parceria Europeia entre os 
Actores de Saúde e as Associações Africanas, no valor de 
450.000$00, ao qual acresce a taxa de IVA legal em vigor, 
nos termos da informação n.º 159/GS/2001, de 
11.07.2001. 
 
Data de despacho: 22.08.2001 
Concordância com a prévia cabimentação, do projecto 
Férias de Verão para os filhos dos trabalhadores da CIMO, 
no valor de 245.000$00, ao qual acresce a taxa de IVA 
legal em vigor, nos termos da informação n.º 160/GS/2001, 
de 06.08.2001. 
 
Data de despacho: 23.08.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento de factura referente a 50% da aquisição de 
serviços de divulgação da actividade do Gabinete de 
Saúde em CD ROM, no valor de 175.500$00, IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 20/VNS/CBA, de 23.08.2001. 
 
Data de despacho: 28.08.2001 
Concordância com a prévia cabimentação, de inserção de 
publicidade na Revista Figura, referente a actividades do 
Gabinete de Saúde, no valor de 180.000$00, ao qual 
acresce IVA à taxa legal em vigor, nos termos da 
Informação n.º 21/VNS/CBA, de 23.08.2001. 
 
 
Data de despacho: 30.08.2001 
Concordância com a para prévia cabimentação, de 
inserção de publicidade no Jornal Nova Odivelas referente 
a actividades do Gabinete de Saúde, no valor de 
60.000$00, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, nos 
termos da informação n.º 26/VNS/CBA, de 29.08.2001. 

 
 
 
 
 

 

APROVISIONAMENTO 
 

 
Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
25.07.2001 
 
Nota de encomenda n.º 4851 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de 
comando pelo valor de 2.984$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4852 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de antena 
Philips pelo valor de 6.084$00. 
 
 
27.07.2001 
 
Informação n.º 046/AC-DGP 
Adjudicado à empresa CPC a aquisição de impressoras 
pelo valor de 85.995$00. 
 
 
30.07.2001 
 
Nota de encomenda n.º 4907 
Adjudicado à empresa Moedomática a aquisição de 
máquina de café pelo valor de 67.743$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4693 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de artigos 
de informática pelo valor de 942.500$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4710 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de 
Comp./Máq Fotográfica pelo valor de 764.515$00. 
 
 
31.07.2001 
 
Nota de encomenda n.º 4885 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de colunas 
pelo valor de 9.856$00. 
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Nota de encomenda n.º 4901 
Adjudicado à empresa Mundinter a aquisição de uma caixa 
de primeiros socorros pelo valor de 46.800$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4887 
Adjudicado à empresa Equipex a aquisição de banco de 
madeira pelo valor de 45.841$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4893 
Adjudicado à empresa Milvendas a aquisição de cassetes 
vídeo e áudio pelo valor de 73.542$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4892 
Adjudicado à empresa Montieléctrica a aquisição de TV e 
vídeo pelo valor de 167.000$00. 
 
 
01.08.2001 
 
Nota de encomenda n.º 4915 
Adjudicado à empresa Disotel a aquisição de mesa de 
estufa pelo valor de 180.063$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4919 
Adjudicado à empresa Frazão e Pereira a aquisição de 
rádio portátil pelo valor de 30.390$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4921 
Adjudicado à empresa Binal a aquisição de tabuleiros de 
água natural pelo valor de 23.205$00. 
 
Informação n.º 860/AC-DGP 
Adjudicado à empresa Prológica a aquisição de 1 Plotter 
HP Design Jet 500 pelo valor de 983.736$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4875 
Adjudicado à empresa Montieléctrica a aquisição de 
electrodomésticos pelo valor de 321.462$00. 
 
 
03.08.2001 
 
Nota de encomenda n.º 4934 
Adjudicado à empresa Orligrafe a aquisição de dossiers 
com logotipo pelo valor de 529.776$00. 
 
 

Nota de encomenda n.º 4930 
Adjudicado à empresa Directório a aquisição de mobiliário 
pelo valor de 34.398$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4880 
Adjudicado à empresa Leite & Mesquita a aquisição de 
machado pelo valor de 1.624$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4929 
Adjudicado à empresa Garret Música a aquisição de 
equipamento de música pelo valor de 323.154$00. 
 
 
09.08.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5420 
Adjudicado à empresa Costa & Santos a aquisição de 
sacos de papel pelo valor de 473.265$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5434 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço 
de limpeza de fogos pelo valor de 87.750$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5429 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de limpeza 
PMO pelo valor de 76.050$00. 
 
Informação n.º 051/AC-DGP 
Adjudicado à empresa CPC a aquisição de impressoras 
pelo valor de 58.032$00. 
 
Informação n.º 0200/STN/01 
Adjudicado à empresa Microsis a aquisição de 
equipamento rede informática pelo valor de 1.127.120$00. 
 
 
17.08.2001 
 
Nota de encomenda n.º 4984 
Adjudicado à empresa Moedomática a aquisição de 
máquina de café pelo valor de 67.568$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4985 
Adjudicado à empresa Moedomática a aquisição de kit de 
café pelo valor de 11.470$00. 
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Nota de encomenda n.º 4994 
Adjudicado à empresa Fax Cópia a aquisição de mobiliário 
pelo valor de 57.096$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4987 
Adjudicado à empresa Selda a aquisição de máquina de 
água pelo valor de 11.232$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4997 
Adjudicado à empresa Tripolo a aquisição de Estantaria 
pelo valor de 68.919$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4939 
Adjudicado à empresa Celpur a aquisição de contentor do 
lixo pelo valor de 16.029$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4993 
Adjudicado à empresa Directório a aquisição de armário 
pelo valor de 24.131$00. 
 
 
20.08.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5479 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço 
de limpeza pelo valor de 152.100$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5458 
Adjudicado à empresa Transp. Pontinha a aquisição de 
transporte de equipamentos pelo valor de 303.030$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5480 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço 
de limpeza continuada fogos pelo valor de 1.170.000$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4951 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
arquivador pelo valor de 9.819$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4959 
Adjudicado à empresa Polaris a aquisição de placard de 
cortiça pelo valor de 2.340$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4943 
Adjudicado à empresa Fax Cópia a aquisição de mobiliário 
pelo valor de 176.225$00. 
 

Nota de encomenda n.º 4937 
Adjudicado à empresa Fnac a aquisição de bibliografia 
pelo valor de 19.725$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4962 
Adjudicado à empresa Fax Cópia a aquisição de mobiliário 
pelo valor de 280.917$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5003 
Adjudicado à empresa Goeltrónica a aquisição de alarme 
pelo valor de 181.350$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4998 
Adjudicado à empresa Arm Vale do Rio a aquisição de 
flanelas pelo valor de 1.495$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4966 
Adjudicado à empresa Vianas a aquisição de lâmpadas 
pelo valor de 19.188$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4944 
Adjudicado à empresa Fax Cópia a aquisição de mobiliário 
pelo valor de 57.096$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4990 
Adjudicado à empresa ITA a aquisição de Guia do 
Ambiente pelo valor de 2.900$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4949 
Adjudicado à empresa Arm Vale do Rio a aquisição de 
tecidos pelo valor de 5.265$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5005 
Adjudicado à empresa Livraria Arco Íris a aquisição de 
livros pelo valor de 276.449$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5006 
Adjudicado à empresa Livraria Arco Íris a aquisição de 
livros pelo valor de 3.419$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4952 
Adjudicado à empresa Didax a aquisição de material 
escolar pelo valor de 57.849$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4996 
Adjudicado à empresa Fax Cópia a aquisição de mobiliário 
pelo valor de 273.546$00. 
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Nota de encomenda n.º 4955 
Adjudicado à empresa Rede Celular a aquisição de 
recargas máquina FUJI pelo valor de 97.520$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5425 
Adjudicado à empresa JS Compras a aquisição de rolos de 
fotografias pelo valor de 1.334$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5476 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de papel e 
envelopes pelo valor de 46.297$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5496 
Adjudicado à empresa Albano Alves a aquisição de 
consumíveis secretaria pelo valor de 11.519$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5497 
Adjudicado à empresa Novosul a aquisição de 
consumíveis secretaria pelo valor de 128.584$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5486 
Adjudicado à empresa Polaris a aquisição de arquivador 
pelo valor de 35.795$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5484 
Adjudicado à empresa Carceluz a aquisição de lâmpadas 
pelo valor de 990$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5503 
Adjudicado à empresa Copicanola a aquisição de cassetes 
pelo valor de 18.424$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5494 
Adjudicado à empresa Dinisa a aquisição de 
carimbo/numerador pelo valor de 23.985$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5456 
Adjudicado à empresa Equinox a aquisição de 
electrodomésticos pelo valor de 1.302.210$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5499 
Adjudicado à empresa Binal a aquisição de garrafas de 
água pelo valor de 3.481$00. 
 
Informação n.º 002/SP-DGP 
Adjudicado à empresa Reprotécnica a aquisição de 
fotocopiadora 2030 pelo valor de 679.199$00. 

21.08.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5506 
Adjudicado à empresa Transp. Pontinha a aquisição de 
serviço de transporte de equipamento pelo valor de 
154.440$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4958 
Adjudicado à empresa Papelaria Fernandes a aquisição de 
material de desenho pelo valor de 493.769$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5491 
Adjudicado à empresa Tiago S. Filhos a aquisição de 
mobiliário escolar pelo valor de 895.752$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5502 
Adjudicado à empresa Fax Cópia a aquisição de mobiliário 
pelo valor de 70.106$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5487 
Adjudicado à empresa Past. Kilumba a aquisição de 
chocolates pelo valor de 6.600$00. 
 
Informação n.º 331/STN/01 
Adjudicado à empresa Adlis a aquisição de empreitada 
pelo valor de 18.642.309$00. 
 
Informação n.º 1788/AC/01 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço 
de limpeza pelo valor de 679.199$00. 
 
Informação n.º 1786/AC/01 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço 
de limpeza pelo valor de 17.300.275$00. 
 
Informação n.º 1787/AC/01 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço 
de limpeza pelo valor de 2.878.200$00. 
 
Informação n.º 002/SP/01 
Adjudicado à empresa Reprotécnica a aquisição de 
fotocopiadora pelo valor de 5.522.400$00. 
 
Informação n.º 0324/STN/01 
Adjudicado à empresa Mão Livre a aquisição de 15.000 
livros pelo valor de 7.875.000$00. 
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22.08.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5331 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço 
de limpeza pelo valor de 304.200$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5512 
Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço de 
segurança pelo valor de 312.390$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5514 
Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço de 
segurança pelo valor de 313.560$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5510 
Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço de 
segurança pelo valor de 1.957.410$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5492 
Adjudicado à empresa Odimaque a aquisição de café pelo 
valor de 26.395$00. 
 
 
23.08.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5298 
Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço de 
segurança pelo valor de 313.560$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5297 
Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço de 
segurança pelo valor de 312.390$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5412 
Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço de 
segurança pelo valor de 312.390$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5409 
Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço de 
segurança pelo valor de 2.270.970$00. 
 
 
24.08.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5296 
Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço de 
segurança pelo valor de 2.343.510$00. 

Nota de encomenda n.º 5293 
Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço de 
segurança pelo valor de 563.940$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5295 
Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço de 
segurança pelo valor de 313.560$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5413 
Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço de 
segurança pelo valor de 563.940$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5411 
Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço de 
segurança pelo valor de 313.560$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5410 
Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço de 
segurança pelo valor de 313.560$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5408 
Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço de 
segurança pelo valor de 313.560$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5483 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de fita 
máquina Dymo pelo valor de 48.649$00. 
 
 
28.08.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5513 
Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço de 
segurança pelo valor de 313.560$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5515 
Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço de 
segurança pelo valor de 313.560$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5511 
Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de serviço de 
segurança pelo valor de 563.940$00. 
 
 
17.09.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5481 
Adjudicado à empresa Guilbert Sete a aquisição de 
consumíveis de secretaria pelo valor de 4.076$00. 
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ANÚNCIO 
 

Reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal 
"Bairro SETE QUINTAS – AUGI I" – Caneças 

 
Manuel Porfírio Varges, Presidente da Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas, ao abrigo das 
disposições conjugadas do Artigo 5º, n.º 2 da Lei n.º 48/99, 
de 16 de Junho, Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de 
Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
Lei n.º 334/95 de 28 de Dezembro, faz público que, nos 
termos e para efeitos da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 165/99, de 14 
de Setembro, a Comissão Instaladora do Município de 
Odivelas, na 17.ª reunião ordinária em 21 de Agosto de 
2001, deliberou sobre: Processo n.º 1377/LO/GI "Bairro 
SETE QUINTAS – AUGI I" - Caneças", no âmbito da 
aplicação das Leis referidas, de acordo com o proposto na 
informação 37/DLO/CC, de 13/08/2001, com despacho do 
Sr. Vice-Presidente e nas informações 40/PM/AUGI/01 e 
4/2001, e de acordo com as condições aí constantes, 
tendo sido aprovado o respectivo estudo de Loteamento e 
projectos de infra-estruturas e obras de urbanização que 
incidem sobre a área urbana de génese ilegal designada 
Bairro SETE QUINTAS – AUGI I, sito na freguesia de 
Caneças, cujas descrições prediais, constituição dos lotes 
e nomes dos comproprietários, constantes no processo 
referido, podem ser consultados neste e Município. 
A deliberação abrange a aprovação do estudo de 
loteamento nos termos das informações referidas, 
contendo: 
- Área de Intervenção titulada - 17.720 m2 (dezassete mil 
setecentos e vinte metros quadrados). 
- Área a justificar - 41,4 m2 (quarenta e um vírgula quatro 
metros quadrados). 
- Área de Lotes Particulares - 13.317,92 m2 (treze mil 
trezentos e dezassete vírgula noventa e dois metros 
quadrados). 

- Área de Cedência: 
- Para Equipamento - 1.519,61 m2 (mil quinhentos e 
dezanove vírgula sessenta e um metros quadrados). 
- Área para Arruamentos e espaços públicos - 2.882,47 m2 
(dois mil oitocentos e oitenta e dois vírgula quarenta e sete 
metros quadrados). 
- Área total de Ocupação - 5.107,01 m2 (cinco mil cento e 
sete vírgula zero um metros quadrados). 
- Área total de Construção - 9.197,62 m2 (nove mil cento e 
noventa e sete vírgula sessenta e dois metros quadrados). 
- Índice de Construção - 0.52. 
- Índice de Ocupação - 0.29. 
- Total de Lotes - 37. 
- Total de Fogos - 47. 
- Densidade Habitacional - 26,5 fogos/ha. 
A deliberação contém ainda: 
- Aprovação dos Projectos de Obras de urbanização; 
- Aprovação do valor das taxas de licença de Loteamento 
e de obras de urbanização; 
- Aprovação do valor da taxa de compensação pela área 
de cedência em falta; 
- Aprovação do valor da caução destinada a assegurar a 
boa e regular execução das obras de urbanização; 
- Homologação do Auto de Vistoria/Relatório e o respectivo 
quadro de ónus; 
- Aprovação da Emissão do Alvará de loteamento e 
respectivas condições especiais e particulares. 
Nos termos, e para os efeitos, do disposto no n.º 2 do Art.º 
28.º da Lei n.º 91/95, se faz público que o prazo de 
afixação deste edital é de 30 dias durante os quais os 
interessados poderão reclamar da presente Deliberação, 
nos termos do Código do Procedimento Administrativo. 
O referido processo, assim como todo o conteúdo da 
Deliberação Final Camarária, está disponível para consulta 
dos interessados no Departamento de Gestão Urbanística, 
sito na Rua Guilherme Gomes Fernandes n.º 56, Odivelas 
(Divisão de Recuperação e Legalização de AUGI'S). 
Departamento de Gestão Urbanística, 31 de Agosto de 
2001 

 
O Presidente da Comissão Instaladora 

do Município de Odivelas 
Manuel Porfírio Varges 

 
[Publicado em jornal Público, 5 de Setembro 2001] 
Para efeitos de contagem de prazo é válida a data da 

publicação no jornal. 
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ANÚNCIO 
 

Reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal 
"Bairro SETE QUINTAS – AUGI II" – Caneças 

 
Manuel Porfírio Varges, Presidente da Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas, ao abrigo das 
disposições conjugadas do Artigo 5.º n.º 2 da lei - n.º 48/99 
de 16 de Junho, Decreto-lei n.º 448/91, de 29 de 
Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei 
n.º 334/95 de 28 de Dezembro, faz público que, nos 
termos e para efeitos da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 165/99, de 14 
de Setembro, a Comissão Instaladora do Município de 
Odivelas, na 17.ª reunião ordinária em 21 de Agosto de 
2001, deliberou sobre: Processo n.º 1376/LO/GI "Bairro 
SETE QUINTAS – AUGl II" - Caneças", no âmbito da 
aplicação das Leis referidas, de acordo com o proposto na 
informação 38/DLO/CC, de 13/08/2001, com despacho do 
Sr, Vice-Presidente e nas informações 44/PM/AUGI/01 e 
5/2001, e de acordo com as condições aí constantes, 
tendo sido aprovado o respectivo estudo de loteamento e 
projectos de infra-estruturas e obras de urbanização que 
incidem sobre a área urbana de génese ilegal designada - 
Bairro SETE QUINTAS - AUGI II - Caneças, cujas 
descrições prediais, constituição dos lotes e nomes dos 
comproprietários, constantes no processo referido, podem 
ser consultados neste Município. 
A deliberação abrange a aprovação do estudo de 
loteamento nos termos das informações referidas, 
contendo: 
- Área de Intervenção titulada - 45.120 m2 (quarenta e 
cinco mil cento e vinte metros quadrados). 
- Área a justificar - 33,04 m2 (trinta e três vírgula zero 
quatro metros quadrados). 
- Área de lotes Particulares - 32.040,94 m2 (trinta e dois mil 
e quarenta vírgula noventa e quatro metros quadrados). 
- Área de Cedência: 
- Para Equipamento - 1.798,78 m2 (mil setecentos e 
noventa e oito vírgula setenta e oito metros quadrados). 
- Para Espaços Verdes - 446,02 m2 (quatrocentos e 
quarenta e seis vírgula zero dois metros quadrados). 
- Área de Arruamentos e espaços públicos - 10.834,26 m2 
(dez mil oitocentos e trinta e quatro vírgula vinte e seis 
metros quadrados). 
- Área total de Ocupação - 13.137 63 m2 (treze mil cento e 
trinta e sete vírgula sessenta e três metros quadrados). 

- Área total de Construção - 27.289,39 m2 (vinte e sete mil 
duzentos e oitenta e nove vírgula trinta e nove metros 
quadrados). 
- Índice de Construção - 0.60. 
- Índice de Ocupação - 0.29. 
- Total de Lotes - 97. 
- Total de Fogos - 158. 
- Densidade Habitacional - 35 fogos/ha. 
A deliberação contém ainda: 
- Aprovação dos Projectos de Obras de urbanização; 
- Aprovação do valor das taxas de licença de Loteamento 
e de obras de urbanização; 
- Aprovação do valor da taxa de compensação pela área 
de cedência em falta; 
- Aprovação do valor da caução destinada a assegurar a 
boa e regular execução das obras de urbanização; 
- Homologação do Auto de Vistoria/Relatório e o respectivo 
quadro de ónus; 
- Aprovação da Emissão do Alvará de loteamento e 
respectivas condições especiais e particulares. Nos 
termos, e para os efeitos, do disposto no n.º 2 do Art.º 28.º 
da Lei n.º 91/95, se faz público que o prazo de afixação 
deste edital é de 30 dias durante os quais os interessados 
poderão reclamar da presente Deliberação, nos termos do 
Código do Procedimento Administrativo. 
O referido processo, assim como todo o conteúdo da 
Deliberação Final Camarária, está disponível para consulta 
dos interessados no Departamento de Gestão Urbanística, 
sito na Rua Guilherme Gomes Fernandes n.º 56, Odivelas 
(Divisão de Recuperação e Legalização de AUGI'S). 
Departamento de Gestão Urbanística, 31 de Agosto de 
2001 

 
O Presidente da Comissão Instaladora 

do Município de Odivelas 
Manuel Porfírio Varges 

 
[Publicado em jornal Público, 5 de Setembro 2001] 
Para efeitos de contagem de prazo é válida a data da 

publicação no jornal. 
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CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO PARA ELAB ORAÇÃO DO 

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 

PROGRAMA PRELIMINAR 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Desde que se iniciou o período de elaboração do PDM de Loures, que hoje incide sobre o 

território de Odivelas, até à sua aprovação e publicação em 1994, sucederam-se entretanto 

profundas transformações fazendo com que este instrumento de planeamento esteja já 

desajustado da realidade e das dinâmicas que se vão verificando, denotando deficiente eficiência 

e falta de correspondência às actuais expectativas e prioridades de desenvolvimento. Em suma, 

o passar dos tempos e as mutações mais globais de conceitos e exigências funcionais, 

conduziram a que muitos dos pressupostos e modelos de base territorial se tenham alterado nos 

últimos anos. 

 Juntando a tudo isto, e como factor fundamental, a criação do novo Município de Odivelas como 

nova realidade administrativa territorial que, embora já existindo fisicamente, emerge agora como 

fruto de uma nova vontade territorial que anseia assumir a plena gestão dos seus próprios 

destinos, está criada portanto, de modo amplo e mesmo imperativo, a necessidade da renovação 

e da identificação de um instrumento tão fundamental para a condução do desenvolvimento do 

novo concelho como é o Plano Director Municipal. 

 Estando já em fase de consolidação a instalação plena do Município de Odivelas, urge que 

sejam desencadeados os processos e acções tendentes a dotar o novo Município de 

instrumentos de planeamento de nível estratégico, para que fique capacitado para uma coesa e 

eficiente acção municipal e orientação da acção particular que lhe cabe regular e/ou mesmo 

fomentar, capaz de impulsionar ou projectar o concelho de Odivelas para um papel 

qualitativamente mais relevante no contexto regional da Área Metropolitana de Lisboa. É neste 

quadro de imperativa correspondência ao interesse público, e como resposta às expectativas 

entretanto criadas que, desde logo, se julga absolutamente necessária e urgente a elaboração 

do PDM de Odivelas. 
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 A tarefa a desenvolver, embora se trate da instituição de um novo PDM, não deixa de assentar 

também na revisão do existente, consubstanciando-se assim uma situação mista de 

elaboração/revisão. 

 Por outro lado, pretende-se que o novo PDM, tirando partido das possibilidades abertas pelo 

novo quadro legal aplicável, constitua um ponto de viragem na forma de planeamento ou gestão 

territorial até aqui exercida para o território do novo Município de Odivelas, e estabeleça o 

arranque de uma nova metodologia que de facto seja portadora de uma estratégia de 

desenvolvimento, e de um sistema de planeamento municipal integrado e participado, dotado de 

uma eficiência capaz de responder às necessidades de transformação de que o território tanto 

carece. 

 O presente Programa Preliminar, que integra o Processo de Concurso em referência, deverá 

assim ser observado conjugadamente com o Caderno de Encargos já fornecido no âmbito do 

concurso e, não se pretendendo, neste enunciado, esgotar uma ideia de modelo ou conceito ou 

mesmo de âmbito de abordagem, deixando-se antes, ampla liberdade aos concorrentes. O seu 

alcance é o de constituir, apenas, uma orientação ou apoio à elaboração das propostas a 

apresentar pelos concorrentes, fornecendo pistas para uma configuração conceptual. 

 

 

2. ÁREA DE INTERVENÇÃO 

 2.1 Breve diagnóstico 

 Fruto do intenso fluxo migratório que se acentuou a partir do final dos anos sessenta em direcção 

à Grande Lisboa, primeiro em Odivelas e depois na generalidade do espaço do concelho, 

verificou-se um forte ritmo de crescimento urbano, que se desenvolveu, por duas vias, a via legal 

e a via clandestina, distinguindo-se pelas tipologias e pelo nível de infraestruturação, mas ambas 

sem a devida preparação ou prevenção em termos estruturais, donde termos hoje um território, 

todo ele eminentemente urbano, com um carácter acentuado de dormitório, embora com alguns 

pólos secundários de centralidade, mas altamente carente de uma forte acção restruturadora e 

requalificadora. 
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 Agora que já são conhecidos alguns dados do Censos 2001, alguns indicadores revelam 

determinados fenómenos demográficos, fruto de dinâmicas de desenvolvimento territorial e 

socio-económicas internas. 

 É de realçar o facto de o concelho de Odivelas ter crescido, populacionalmente, apenas 2,3% 

(população residente actual: ± 133.000 habitantes), registando-se em algumas freguesias um 

acentuado crescimento, mas noutras também um significativo decréscimo. Verifica-se que se por 

um lado há novos residentes, por outro há uma perda de jovens. Contudo é de esperar que nos 

próximos anos se verifique um ligeiro acréscimo populacional face ao incremento do parque 

habitacional que se verifica em algumas das freguesias, em grande medida, fruto da aprovação 

recente de diversas operações urbanísticas que apontam para cerca de 8.000 novos fogos a 

médio prazo. 

 Por outro lado, o desenvolvimento das vias rodoviárias regionais ocorrido nos últimos anos, para 

além de induzir fortes impactes no seio de cada território concelhio, trouxe condicionalismos e 

dados novos às antigas fronteiras dos territórios municipais que haverá que ponderar, e será 

naturalmente em sede de revisão do PDM que os municípios envolvidos poderão conjuntamente 

ponderar os necessários e adequados acertos de limites, tendo em vista a racionalização 

funcional dos espaços que em resultado daqueles impactes territoriais, ficaram marcados por 

degradação, disfuncionalidade e desintegração dos sistemas do município a que pertencem. 

 

2.2 Enquadramento territorial 

 O Concelho de Odivelas, situando-se na periferia imediata de Lisboa, tem sofrido o estigma da 

suburbanidade e da função essencial de dormitório, caracterizada por fluxos de deslocação 

populacional pendular diária em direcção a Lisboa enquanto principal polo empregador e de 

serviços da Área Metropolitana (AML). 

 Porém, de acordo com a própria proposta do Plano Regional de Ordenamento da Área 

Metropolitana de Lisboa (PROTAML-proposta) que se encontra em fase de aprovação, o 

Concelho de Odivelas integra-se num “espaço emergente, com potencialidades para 

protagonizarem transformações positivas na AML., tanto no que respeita ao desenvolvimento 

de funções especializadas e novos usos, como à reestruturação e qualificação urbana e 

ambiental”. Refere ainda que “o Espaço Odivelas - Loures integra um conjunto de 
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novas infra-estruturas rodoviárias que lhe atribuem um papel chave na reestruturação do arco 

urbano envolvente norte, criando nomeadamente condições para o desenvolvimento de novas 

centralidades”. 

 É o caso da cidade de Odivelas que já hoje se vai afirmando como importante pólo urbano, cujo 

potencial será reforçado com a chegada da rede de Metro, e que o PROTAML-proposta identifica 

como Pólo de Equipamentos e Serviços de Nível Sub-Regional. 

 O território do Concelho de Odivelas, provindo do anterior Concelho de Loures, em matéria de 

planeamento e gestão territorial, encontrava-se inserido numa estrutura organizativa que se 

baseava em 3 sistemas que correspondiam a idênticas zonas de agregação territorial, 

designadamente, a Zona Norte correspondendo ao sistema de Loures, a Zona Oriental 

correspondendo ao sistema de Sacavém, e finalmente a Zona Ocidental correspondendo ao 

sistema de Odivelas, que é hoje, sensivelmente, o Concelho de Odivelas, que por sua vez se 

organizava, segundo o PDM em vigor, em subsistema de Odivelas, subsistema de Caneças e 

subsistema da Pontinha. 

 É pois o sistema de Odivelas que será objecto de abordagem do PDM a elaborar, segundo um 

princípio de conhecimento e articulação com os PDM limítrofes, ou seja, de Lisboa, Loures, 

Amadora e Sintra. 

 Tendo em consideração as realidades territoriais que advieram da implementação das grandes 

infra-estruturas rodoviárias bem como outro tipo de necessidades, está em curso um processo 

de concertação e ajustamento de novos limites administrativos concelhios com os municípios 

envolventes que deverão ficar estabilizados durante a elaboração do PDM e deverão ser 

assimilados por este. 

 

 

3. ENQUADRAMENTO EM INSTRUMENTOS LEGAIS E DE PLANEAMENTO 

 3.1 Enquadramento Legal 

 Entre outros, destacamos os seguintes instrumentos legais e outros instrumentos legalmente 

vinculáveis em que o PDM de Odivelas se deverá enquadrar: 
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- Lei de Bases da Política do Ordenamento do Território e do Urbanismo (Lei nº. 48/98, de 11 de 

Agosto); 

- Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (D.L. nº. 380/99 de 22 de Setembro); 

- Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (D.L. nº 555/99 de 16 de Dezembro e alterações 

introduzidas pelo D.L. nº 177/2001 de ); 

- Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa – proposta; 

- Plano Director Municipal de Loures (versão inicial e respectivas rectificações e alterações); 

- Opções Estratégicas de Desenvolvimento a aprovar pela Câmara Municipal de Odivelas; 

- Servidões e restrições de utilidade pública aplicáveis à área de intervenção; 

- Planos de Pormenor e Alvarás de loteamento legalmente em vigor. 

 

 3.2 Enquadramento no PROT-AML 

De acordo com o PROTAML-proposta, o concelho de Odivelas integra uma área caractertizada 

como densamente urbanizada com realidades diversas que inclui situações de fragmentação, 

falta de estruturação e conflitualidade de usos. Contudo, refere-a como fazendo parte constituinte 

dos espaços emergentes da área metropolitana, o desenvolvimento dos quais deverá ser 

apoiado para que cumpram funções de restruturação e qualificação na AML. 

É esquematizado um modelo territorial para uma estrutura polinucleada da região metropolitana, 

surgindo Odivelas como polo de serviços de nível sub-regional integrando o anel directamente 

envolvente ao centro da AML, e integrando o conjunto das áreas com potencialidades para 

protagonizarem transformações positivas na AML, tanto no que respeita a funções 

especializadas e novos usos, como à reestruturação e qualificação urbana e ambiental, enquanto 

sector importante da estrutura metropolitana. 

São prioridades essenciais do PROTAML-proposta a assimilar adaptadamente no PDM de 

Odivelas: 

1. Sustentabilidade Ambiental; 

2. Qualificação urbana; 

3. Coesão sócio-territorial; 

4. Equilíbrio funcional das acessibilidades. 
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O PROTAML-proposta estabelece ainda um conjunto de normas orientadoras, gerais e 

específicas, que se julga pertinente serem observadas na concepção do PDM, embora de forma 

conjugada e ajustada ao quadro de orientações estratégicas a definir pelo Município. 

 

 3.3 Sistema de Planeamento Municipal 

Em termos gerais, é missão do planeamento director municipal, enquanto acção continuada de 

planeamento, estabelecer o sistema ou sistemas territoriais, de forma integrada, à escala do 

Concelho, constituindo, por um lado, uma base de ordenamento e regulação das actividades de 

desenvolvimento e uso urbanos por parte dos agentes particulares, por outro, um quadro de 

referência e programação das acções de iniciativa pública e em especial a municipal. 

Distintamente, embora integrado no conceito apontado anteriormente, o PDM será um 

documento referencial para o processo de planeamento director, estabelecendo a base de 

ordenamento (cartas de ordenamento, de condicionamentos, regulamento), com vista à 

regulação geral do desenvolvimento urbano e territorial, bem como as bases programáticas 

fundamentais de acção municipal, tudo isto em ordem a uma determinada estratégica de 

desenvolvimento. 

Ao PDM (documento), mas no âmbito do processo de planeamento director municipal, seguir-se-

á então o desenvolvimento aprofundado de cartografia temática no quadro de um sistema de 

informação geográfica em implementação no município (SIGMO), que constituirá a construção 

de bases de dados alfanuméricos e georeferenciados, convergindo de forma integrada em 

diagnósticos sectoriais, a partir dos quais se desenvolverão planos sectoriais de nível estratégico 

ou director, nos diferentes domínios, designadamente, o biofísico e paisagístico, equipamentos e 

espaços públicos, acessibilidades, etc.. 

Dispor-se-á então do instrumental para a realização do trabalho de gestão, com a formulação 

programática de projectos e programação de diferentes acções operativas em geral, nas 

diferentes áreas de actuação. 

Dado que a urgência de efectivação de um documento de PDM nas actuais circunstâncias, não 

permite que se aguarde pela elaboração destes instrumentos que poderiam constituir estudos 

prévios de base ao PDM, não será no âmbito deste trabalho que se fará o total aprofundamento 
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destas matérias, far-se-á contudo o aprofundamento possível, necessário e suficiente, para a 

construção da já referida base de ordenamento e configuração de um modelo territorial de 

regulação superior do desenvolvimento urbanístico, bem como a construção das bases e 

orientações para o desenvolvimento subsequente dos instrumentos de planeamento e gestão 

sectoriais. 

O PDM, ao ser o documento de referência e de regulação fundamental, é também, já em si, um 

documento de programação das actividades de planeamento subsequentes, que conduzam à 

concretização de um sistema planeamento municipal. 

 

 

4. FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA 

 4.1 Opções Estratégicas de Desenvolvimento 

Sendo os sistemas social e territorial cada vez mais complexos, e tendo em vista a desejada 

eficiência e eficácia da acção municipal no desenvolvimento daqueles sistemas, carece essa 

acção de um nível de reflexão e planeamento com sentido estratégico, global e integrador de 

todo o aparelho e suas actividades. 

Cabe ao planeamento estratégico, reconhecendo a situação das realidades social e territorial 

presentes no concelho, estabelecer os grandes objectivos e linhas de desenvolvimento, por 

forma a enquadrar e orientar a definição de um modelo ou ordenamento territorial ajustado às 

necessidades e aspirações socio-económicas locais, bem como a programação das medidas 

tendentes à prossecução dos mesmos, através dos diversos serviços municipais. 

Assim, tem em nosso entender o planeamento director municipal por missão, o planeamento do 

ordenamento territorial, a gestão estratégica dos sistemas de sustentação e funcionalidade 

urbana à escala concelhia, como sejam o sistema ambiental, as redes de equipamentos e 

espaços colectivos e a rede viária fundamental, em função da estratégia e respectivos objectivos 

antecipadamente estabelecidos. 
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Nesta medida deverá o processo de elaboração do planeamento territorial, comportar a 

formulação de uma estratégia, ainda que em linhas simplificadas que convergirão na proposta do 

PDM. 

O PDM, em conformidade com a lei e com a vontade expressa do Município de Odivelas, deverá 

configurar-se de acordo com uma estratégia de desenvolvimento para o Concelho. Será na fase 

de anteprojecto, para subsequente apreciação do Município, que os trabalhos do PDM deverão 

absorver as orientações estratégicas a fornecer oportunamente pelo Município, resultantes de 

trabalho de prospectiva e planeamento estratégico que se encontra em realização paralela. 

 

 4.2 Objectivo global 

Como já se quis fazer entender, as propostas do plano devem resultar, em fase de anteprojecto, 

da conjugação entre as opções estratégicas de desenvolvimento e uma ideia de proposta 

avançada em Programa-base pela própria equipa técnica. É aí portanto que devem ficar 

estabilizados os objectivos e a estratégia global do plano. 

Não se pretende pois, desde já, definir em contornos precisos um objectivo global para o PDM, o 

que remetemos para ocasião em que se disponha de fundamentação mais consistente, mas é 

sabido que há uma noção generalizada que este território carece de uma forte acção 

qualificadora quer na componente socio-económica quer fisico-territorial. 

Sendo o PDM um instrumento de incidência, sobretudo, na acção físico-territorial, cabe-lhe 

conceber um modelo territorial que, partindo da realidade presente, configure um espaço 

genericamente requalificado em prol da melhoria das condições de vida urbana e social. 

No quadro de prioridades centrais, os objectivos deverão pois centrar-se nos seguintes domínios 

estratégicos: 

- Salvaguarda e valorização ambiental; 

- Integração e coesão social; 

- Qualificação urbana; 

- Beneficiação das acessibilidades; 

- Incremento e qualificação espacial das actividades económicas. 
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 4.3 Objectivos funcionais do PDM 

Num concelho particularmente carente de uma intervenção determinada e integrada de 

qualificação territorial em toda a linha e de correcções estratégicas à sua dinâmica de 

desenvolvimento, só uma acção coordenada e articulada potenciando sinergias, poderá 

assegurar um patamar de eficiência e economia que consiga alcançar os resultados que a 

realidade e os anseios da população impõem. 

A complexidade da acção municipal, hoje em dia, tendo em vista a eficiência e o optimização de 

resultados, carece de um activo planeamento, programação e efectiva articulação entre os 

órgãos instrumentais e/ou operacionais da estrutura municipal e coordenação das acções 

desenvolvidas sectorialmente. Esse planeamento e programação, desde a definição das 

actividades à afectação financeira das mesmas, nos seus aspectos fundamentais e mais 

estratégicos, deve ter um quadro referenciador. Esse quadro será o PDM e o processo de 

planeamento director municipal. 

Vemos o planeamento director municipal como um processo continuado, conjugando as 

actividades de planeamento de base territorial à escala da globalidade do concelho, traduzido em 

instrumentos como o PDM e outros planos sectoriais de nível estratégico, bem como actividades 

de gestão corrente (monitorização e programação) dos sistemas atrás referidos. 

Vemos o PDM, como instrumento de um planeamento portador de uma estratégia para a acção 

municipal e para o desenvolvimento concelhio, num quadro geral de planeamento e 

programação das actividades do aparelho municipal e para o desenvolvimento territorial, 

estruturado por níveis de intervenção desde os órgãos mais instrumentais e abrangentes aos 

mais operacionais e específicos. 

O PDM, enquanto documento técnico, deverá encabeçar e inscrever-se no processo de 

planeamento que pretendemos desenvolver, e será o catalisador desse processo, marcando 

uma viragem nos métodos até aqui adoptados, em que o PDM, como tem acontecido no nosso 

país de uma forma generalizada, era documento estático e fechado, desconhecido ou deslocado 

dos interesses da maioria dos serviços municipais e entendido como mero instrumento de 

policiamento urbanístico, e em que o desenvolvimento urbano e a acção municipal em geral são 

desenvolvidos de forma casuística e desintegrada. 
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Pretende-se um PDM, como instrumento, com capacidade de enquadrar e orientar a acção 

municipal nos domínios físico-territoriais bem como orientar e regular a dinâmica dos agentes 

públicos e privados. Pretende-se ainda que seja o impulso para o efectivo processo de 

planeamento director municipal como quadro de referência e preparação das acções de 

planeamento, gestão e projecto subsequentes. 

 

 

5. MODELO TERRITORIAL 

 5.1 O sistema urbano e sua estrutura espaço-funcional 

O PDM deverá definir um modelo territorial urbano assente numa estrutura espaço-funcional que 

começa por se inspirar e articular com o modelo territorial e normas orientadoras do PROTAML-

proposta, e se configura e consubstancia de forma ajustada às orientações estratégicas a definir 

localmente pelo Município, tendo em vista uma ideia ou projecto de desenvolvimento sem 

prejuízo das propostas a apresentar e de outras opções que se venham a desenvolver, donde 

destacamos desde já alguns aspectos a considerar na concepção desse modelo: 

- Identificação/concepção de uma rede hierarquizada de centralidades ou espaços 

polarizadores intra-concelhios, considerando a revitalização e consolidação das centralidades 

existentes ou emergentes; 

- Evitar a segregação social do espaço urbano bem como providenciar à dotação sistemática de 

espaço para habitação destinada a grupos socio-económicos mais debilitados; 

- Hierarquização do sistema viário com vista à sua optimização funcional e à qualificação do 

espaço urbano bem como à sua articulação sub-regional; 

- Qualificação das características arquitectónicas e construtivas da forma urbana; 

- Reserva de espaços estratégicos para diferentes fins de utilidade pública; 

- Dotação de espaços para instalação de novos equipamentos ou actividades com exigências 

ou condições de localização especiais como o parque municipal, o cemitério municipal, 

estaleiros, parques de transferência de resíduos, complexo desportivo, centro cultural, etc.; 
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- Identificação e configuração de sistemas ou redes sectoriais (ecologia, vias, equipamentos e 

espaços públicos mais significativos, etc.); 

- O incremento de espaços adequados (em qualidade e dimensão) para actividades 

económicas produtivas e de serviços com tipologias diversificadas que dêem resposta aos vários 

segmentos de procura, especialmente a pequena empresa; 

- Identificação e desenvolvimento das potencialidades de cada espaço ou entidade territorial; 

- Reconversão e requalificação das Áreas Urbanas de Génese Ilegal. 

 

 5.2 O sistema urbano e suas valências ambientais e culturais 

 Em primeira análise, a concepção do modelo territorial deverá ter em vista a salvaguarda e valorização 

dos recursos biofísicos e culturais, quer numa óptica de sustentabilidade quer numa perspectiva de 

desenvolvimento positivo, para o que referimos alguns tópicos a considerar: 

- Estruturação de uma rede ecológica municipal, assegurando os sistemas fisiológicos 

ambientais e promovendo a valorização paisagística; 

- Identificação, preservação e valorização do património natural e cultural construído; 

- Revisão da RAN e da REN em moldes que tenham em consideração o sentido económico 

ajustado à realidade territorial e em observância a uma coerente rede ecológica; 

- Valorização dos atributos territoriais em geral, relacionados com o turismo e hotelaria bem 

como a identificação de eventuais áreas de potencial turístico; 

 

 

6. MODELO DE PLANO 

 6.1 Instrumento de regulação 

A Carta de Ordenamento deverá configurar ou reflectir, um modelo funcional para o território, 

enquanto sistema urbano, no qual deverá ser clarificada uma estrutura físico-espacial nos 

diferentes domínios das funções ecológicas, urbanas (habitação, trabalho, cultura, recreio e 
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lazer, equipamentos, acessibilidades e serviços urbanos e infra-estruturais) e naturalmente a 

questão ambiental e paisagística, de modo transversal a todos os domínios sectoriais. 

O Regulamento, em consonância com o expresso anteriormente, deverá resultar de um 

confronto e simbiose entre a ideia de um regulamento completamente novo e dos modelos do 

actual PDM bem como do modelo preconizado pelas Normas e Critérios de Apoio à Elaboração 

de PDM-DGOTDU, não esquecendo, antes explorando optimizadamente as possibilidades 

abertas à agilização operativa dos planos, através da Lei de Bases da Política de Ordenamento 

do Território e do Urbanismo bem como do Regime dos PMOT. 

Como tópicos complementares, referimos os seguintes: 

- Simplificação e clareza normativa cuja densidade deve ser apenas a suficiente para garantir 

os objectivos e orientações programáticas, em ordem ao modelo territorial, assegurando as 

regras e base de confiança para a tomada de decisões e programação da actuação dos agentes; 

- Modelo de regulação e operatividade variáveis em função dos estados de desenvolvimento ou 

consolidação de cada espaço urbano (urbano consolidado ou a consolidar, ou urbanizável); 

- Registo completo e actualizado das condicionantes legais (servidões e restrições de utilidade 

pública); 

- Desenvolvimento do conceito de solo urbano programado como forma de orientar e 

condicionar estrategicamente o crescimento urbano; 

- Clarificar conceitos e definições em matéria urbanística, especialmente no que diz respeito a 

conceitos ou figuras recentes ou inovadoras e em particular quando sejam determinantes para a 

clareza exigida a um regulamento administrativo como é o PDM; 

- Classificação do uso do solo orientada não apenas segundo a óptica de expressão física da 

paisagem, mas também como um conjunto de referenciações correspondentes a formas de 

organização e utilização espacial das actividades numa perspectiva socio-económica; 

- Não perdendo de vista o carácter fundamentalmente estruturador do PDM, tendo em conta o 

seu alcance, escala e nível de abordagem, evitar conteúdos deslocados no PDM, especialmente 

no seu regulamento (ex. parâmetros excessivamente precisos em situações de elevado grau de 

incerteza e indeterminação, etc.); 
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- Identificação e consideração dos condicionalismos geofísicos à ocupação e uso do espaço 

territorial, incluindo áreas de riscos diversos tendo em vista a segurança da utilização territorial; 

- Definição de princípios orientadores para a concepção da forma urbana, quer nas 

características arquitectónicas como construtivas, nas várias componentes, designadamente as 

edificações, as vias e o espaço público; 

- Definição de princípios, indicadores e parâmetros referenciais de dimensionamento para os 

níveis e intensidades de utilização e dotação espacial para as várias funções essenciais e de 

apoio a instalar bem como as de enquadramento ou sustentabilidade; 

- Identificação de áreas problema ou áreas potenciais tendo em vista a gestão operativa das 

acções conducentes à sua, respectivamente, resolução ou desenvolvimento; 

- Definição de princípios, medidas, orientações e normas ou procedimentos conducentes a uma 

política municipal de solos, e de uma política permanente de requalificação urbana e ambiental; 

 

6.2 Gestão e operatividade do desenvolvimento urbano 

A fim de que o PDM constitua ele próprio um eficaz instrumento de gestão e contribua para que 

os restantes planos municipais e outros instrumentos de gestão territorial, sejam verdadeiros 

instrumentos com eficiente capacidade operativa de gestão e execução capaz de ultrapassar as 

habituais resistências, deverá o mesmo desenvolver e configurar as bases e critérios genéricos a 

adoptar em sistemas de execução a aplicar nos diversos instrumentos de gestão territorial a 

implementar, em conformidade e articulação com todos os diplomas legais aplicáveis, entre os 

quais destacamos a Lei de Bases da Política do Ordenamento do Território e do Urbanismo, e os 

regimes jurídicos dos instrumentos de gestão territorial, da urbanização e da edificação, das 

AUGI, etc.. 

O que se pretende, explorando na medida do possível as possibilidades agora oferecidas pelo 

actual quadro legal aplicável aos instrumentos de gestão territorial, será a base referencial de 

suporte e orientação aos sistemas de execução a conceber especificamente para cada um 

desses instrumentos, desde o plano de urbanização à unidade de execução e mesmo às 

licenças de operações urbanísticas. 
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Por outro lado, é no momento da execução dos planos que se efectivam os direitos e obrigações 

dos agentes, pelo que tal deverá acontecer em obediência ao princípio da equidade, devendo 

pois, tanto quanto possível, ser encontradas soluções de redistribuição daqueles direitos e 

encargos que façam cumprir aquele princípio. 

Alguns aspectos a considerar na concepção de um sistema de gestão operativa de 

compensação e execução, serão os seguintes: 

- Desenvolvimento de um sistema de compensação e de execução (estabelecendo os seus 

princípios, critérios e indicadores de referência) que permita, por um lado fazer cumprir o 

princípio da justiça/igualdade, por outro consiga resolver problemas de dotação de espaços para 

funções de interesse ou utilização colectiva; 

- Desenvolvimento dos conceitos e formas de aplicação, relativamente a figuras de 

operatividade como as unidades de execução, o reparcelamento, prog. de acção territorial, etc.; 

- Definição de medidas e mecanismos capazes de materializar uma política municipal de solos, 

assegurando a dotação ajustada e oportuna dos mesmos às necessidades do correcto 

desenvolvimento urbano, e ainda, capaz de ultrapassar a tradicional situação de escassez e 

fragmentação do banco de solos municipais; 

- Desenvolvimento de mecanismos de controlo ou incentivo ao faseamento ou programação/ 

orientação estratégicos do crescimento/desenvolvimento urbano; 

- Desenvolvimento de mecanismos de salvaguarda, valorização e dinamização dos espaços e 

elementos de património natural e cultural bem como a requalificação paisagística; 

- Desenvolvimento de medidas de enquadramento normativo e gestão com vista à legalização 

criteriosa das AUGI; 

- Definição dos parâmetros e métrica dimensional de arruamentos e estacionamento automóvel 

em função dos usos e sua localização no quadro de hierarquização da estrutura urbana. 

 

 6.3 Instrumento de planeamento e programação 

 Tendo em conta as bases metodológicas enunciadas, julgamos ser de adoptar como concepção 

de modelo, um PDM de conteúdo sintético e não comprometedor de uma flexibilidade e 

ajustamento estratégicos no decurso do tempo da sua vigência, através da sua desdobragem e 
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desenvolvimento subsequente em instrumentos de planeamento director incidentes 

sectorialmente e susceptíveis de revisão a cada momento considerado pertinente e oportuno, 

segundo uma estrutura de objectivos temáticos fundamentais, a saber: o ordenamento territorial, 

o desenvolvimento paisagístico e biofísico, o desenvolvimento das redes de equipamento e 

espaços colectivos, o desenvolvimento das acessibilidades municipais e assegurar ainda a 

programação hierarquizada de projectos/acções especiais de relevância estratégica. 

Assim, o PDM, como documento referenciador da acção de planeamento municipal 

subsequente, deverá estabelecer uma programação com hierarquização de prioridades, 

reportada ao desenvolvimento de ulteriores instrumentos de planeamento quer ao nível 

estratégico ou do planeamento director quer em escalas de abordagem mais específicas, donde 

desatacamos a programação de: 

- Estudos e planos sectoriais; 

- Regulamentos municipais; 

- Cartografia temática sectorial; 

- Planos de urbanização e de pormenor bem como outros instrumentos de gestão territorial; 

- Projectos especiais de relevância estratégica; 

- Instituição de mecanismos sistemáticos de planeamento ou programação (ex. programas 

anuais, sectoriais ou temáticos, de intervenção ou actuação). 

 

6.4 Gestão e monitorização do PDM 

O PDM e o sistema de planeamento municipal e de nível estratégico, enquanto sistema de 

planeamento, em geral, regula ou referencia e interage com a acção municipal em diversificados 

domínios sectoriais conduzidos e geridos por diferentes serviços departamentais. 

Assim, sendo pressuposto que a gestão do processo de planeamento director municipal será 

assegurado por uma equipa interna municipal recorrendo a colaborações especializadas 

externas quando necessário, pretende-se que o PDM estabilize as bases e modelo ou estrutura 

de um sistema de planeamento director municipal, devendo definir a forma como se deverá 

articular com a estrutura orgânica do aparelho municipal, mas não esquecendo que as 

atribuições orgânicas de um município têm uma determinada dinâmica em reflexo induzida pelo 
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sistema político-eleitoral actualmente praticado, pelo que essa definição, deverá fazer-se de uma 

forma adaptativa a essa dinâmica (orientações, princípios, recomendações, etc.). 

Por outro lado, é também previsto pela lei, o prosseguimento da monitorização da execução do 

PDM e restantes instrumentos de gestão territorial bem como do estado do ordenamento e do 

desenvolvimento do território a nível local, através da qual se possa visualizar de modo 

sistematizado, o balanço da execução dos mesmos e diagnosticar o estado e tendências de 

desenvolvimento territorial. 

Assim, pretende-se que o PDM desenvolva as bases para a definição do seguinte: 

- Sistema de monitorização da implementação do PDM (indicadores, procedimentos e sua 

articulação orgânica); 

- Estrutura (recursos humanos e técnicos recomendáveis) de gestão e desenvolvimento do 

planeamento director municipal; 

- Sistema de planeamento municipal, e suas interconecções e articulação com a orgânica do 

aparelho municipal; 

 

 

7. DA METODOLÓGIA DE ELABORAÇÃO E FORMATAÇÃO DE CONTEÚDOS 

 7.1 Princípios metodológicos de elaboração 

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

plano director municipal estabelece o modelo de estrutura espacial do território municipal, 

constituindo uma síntese da estratégia de desenvolvimento e ordenamento local prosseguida, 

integrando as opções de âmbito nacional e regional com incidência na respectiva área de 

intervenção”1. 

Assim, tendo em consideração o conteúdo e alcance funcional atribuído pela lei a este 

instrumento de planeamento bem como às funções instrumentais que entendemos dele se 

devam retirar em favor da acção municipal, entende-se que o Plano Director Municipal a elaborar 

para o Município de Odivelas tenha como referências ou princípios fundamentais básicos na sua 

concepção, os seguintes: 

                                            
1 Citado do artº 84º-1 do D.L. nº 380/99 de 22 de setembro. 
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a) Enquadrar-se nas orientações programáticas de ordenamento territorial expressas no 

PROTAML-proposta, à luz das orientações estratégicas a definir pelo Município de 

Odivelas; 

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

as necessidades e objectivos locais de desenvolvimento com as necessidades ou 

imperativos de ordenamento e infraestruturação territorial de nível mais amplo, entre as 

quais se conta a adequação dos limites administrativos concelhios à nova realidade 

física imposta pelas infra-estruturas rodoviárias regionais que condicionam fortemente a 

organização e gestão do espaço territorial; 

c) Configurar a sua substância instrumental e programática de acordo com as orientações 

estratégicas a definir pela futura Câmara Municipal eleita; 

d) Ser formulado na procura prioritária da satisfação do interesse público, porém em 

satisfatória compatibilização e respeito pelos interesses particulares, em especial no que 

se refere a compromissos municipalmente assumidos, bem como expectativas criadas 

pelo PDM actualmente em vigor, desde que estas não colidam com interesses 

superiores de natureza colectiva ou formas de desenvolvimento consideradas mais 

adequadas; 

e) Ser formulado com a efectiva participação pública, ainda na sua fase de concepção, 

especialmente por parte, para além dos agentes autárquicos, também dos agentes 

representativos do tecido socio-económico; 

f) Ser configurado em conformidade com o estabelecido no regime jurídico dos planos 

municipais de ordenamento do território, desenvolvido no grau de profundidade tecnico-

científica estritamente necessário ou suficiente e na perspectiva de que constitua 

efectivo e eficaz instrumento, não apenas regulamentar mas também de orientação e 

programação, de nível estratégico, da acção municipal; 

g) Promovendo a participação pertinente dos diversos serviços do Município. 
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7.2 Formatação de conteúdos 

A forma de desenvolvimento dos trabalhos e definição genérica de faseamento e metodologia 

dos trabalhos é a que se encontra definida no Caderno de Encargos. 

Quanto aos conteúdos substantivos, obviamente, espera-se das propostas a concurso, e dentro 

dos limites orçamentais impostos, a maximização possível de inclusão de estudos. Porém, os 

estudos especiais complementares que se revelam necessários e não caibam no âmbito 

contratual, serão desenvolvidos paralelamente. 

Por outro lado, dispondo o Município de um Sistema de Informação Geográfica já em 

implementação e com capacidade efectiva, o processamento e registo de informação, deverá ser 

desenvolvido e configurado de acordo com as normas aplicáveis e de forma articulada com as 

características do mesmo. 

O plano e seu conteúdo em geral, do ponto de vista formal, deverá ser concebido e formatado 

para manuseamento de forma integrada com o sistema de informação geográfica. 

Face à disponibilidade que se verifica em dados sistematizados e georeferenciados em formato 

digital, de caracterização fisiográfica e de sistemas urbanos, a elaboração do PDM de Odivelas 

não carece de estudos específicos desta natureza, mas sim da sua conjunção sistematizada, 

pelo que deste modo se consideram relativamente economizados tempo e recursos produtivos. 

Quanto ao conteúdo substantivo do trabalho, deverá satisfazer qualificadamente o expresso no 

D.L. nº 380/99 de 22 de Setembro, especialmente no respeitante aos PDM, tendo obviamente 

em consideração as orientações deste Programa Preliminar e do Caderno de Encargos. 

De referir ainda que, antes da entrada em vigor do novo PDM, porque haverá que acautelar um 

período de transição para fixação de compromissos e introdução do renovado ordenamento e 

suas novas regras, poderão ser adoptadas normas provisórias baseadas nas propostas da fase 

de Anteprojecto do Plano, a aplicar até à entrada em vigor do novo PDM. 

Por fim, como já foi dito a propósito da concepção do sistema de planeamento municipal, o PDM 

como documento técnico de regulação e programação por um lado, por outro, fazendo recurso 

às tecnologias informáticas, a informação produzida e o seu formato em modo digital deverá ser 

estruturada e configurada de modo a constituir suporte e base de trabalho para o 

desenvolvimento das subsequentes trabalhos e estudos de planeamento sectorial e especial. 



 

 MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Departamento de Planeamento Estratégico  -  Divisão do Plano Director Municipal 

 
 

 20

 

 

8. INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 8.1Elementos para elaboração do PDM 

 Embora já se tenha feito referência no Caderno de Encargos, renovamos aqui uma listagem de 

documentação e informação de referência e suporte aos estudos, agora algo mais 

pormenorizada. 

 Para o desenvolvimento dos trabalhos, deverá ou poderá recorrer-se a um conjunto de 

documentação/informação e instrumentos de planeamento, estudos estatísticos e de diagnóstico 

sectoriais, etc. que se encontram disponíveis: 

- Elementos dos estudos prévios e proposta do Plano Director Municipal em vigor; 

- Estudos e planos de urbanização ou de pormenor existentes, em vigor ou não; 

- Dados estatísticos: Censos 1991 e Censos 2001 (dados disponíveis ao momento); 

- Carta de Acessibilidades; 

- Plano Municipal de Emergência de Odivelas; 

- Cartas temáticas: Escolar, Desportiva, Arqueologia, Equipamento de apoio aos Idosos, 

Património cultural construído e Transportes Colectivos; 

- Cartografia de caracterização biofísica e fisiográfica (geologia, solos, declives e orientação de 

encostas) – escala 1/25.000; 

- Estudos e elementos diversos sobre o sistema de saneamento dos Concelhos de Loures e 

Odivelas dos Serviços Municipalizados de Loures; 

- Estudo Geral de Concepção do Sistema Multimunicipal de Saneamento do Tejo/Trancão; 

- Plano Director de Desenvolvimento do Sistema de Abastecimento de Água do Concelho de 

Loures – Serviços Municipalizados; 

- Documento sobre “Património Cultural Construído no Concelho de Loures”; 

- Cartografia topográfica digital (raster e vector) – escala 1:1.000 e 1:2.000; 

- Cartografia militar, escala 1:25.000; 

- Carta do cadastro rústico (raster), escala 1:2.000; 
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- Ortofotomapas ( voo de 1999), escala 1:10.000; 

- Fotografia aérea de 1960, 1965, 1977, 1982, 1989, 1990;  

- Carta dos instrumentos de gestão urbanística (delimitação de: AUGI, alvarás e estudos de 

loteamento bem como estudos e planos de urbanização ou de pormenor existentes, em vigor ou 

não); 

- Outros que entretanto se considerem úteis e que estejam disponíveis. 

 

8.2 Elementos de apoio à elaboração das propostas a concurso 

Como informação de apoio à elaboração das propostas a concurso, que presumimos constituirão 

não a definição de soluções mas tão só a concepção (formulação teórica de abordagem e 

metodologia de trabalhos) bem como de pressupostos para modelos territoriais e instrumentais a 

consignar no plano, reúne-se em anexo a este Programa Preliminar, o seguinte: 

- PDM em vigor (regulamento, carta de ordenamento e cartas de condicionantes); 

- Síntese dos dados preliminares do Censos 2001; 

- Ortofotocarta (voo de 1999), escala 1/10.000; 

- Carta Militar, escala 1/10.000; 

- Carta dos instrumentos de gestão urbanística; 

- Carta das áreas urbanas de génese ilegal; 

- Carta da rede viária de estrutura municipal. 

_____________________________________________________________________________ 


