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COMISSÃO INSTALADORA 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 
 

1199ªª  RReeuunniiããoo  OOrrddiinnáárriiaa,,  
rreeaalliizzaaddaa  eemm  1188  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22000011  

 
 
 
 

ACTA 
 

 
Acta da 18ª Reunião Ordinária da Comissão Instaladora do 
Município de Odivelas, realizada em 4 de Setembro de 2001. 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 

PROPOSTA 
 

 
 

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE 

NO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

Proposta conjunta dos membros da Comissão Instaladora do 

Município de Odivelas relativa a construção de equipamentos 

de saúde no Município de Odivelas, da qual será dado 

conhecimento ao Senhor Ministro da Saúde e a todos os 

Grupos Parlamentares. 

 

“PROPOSTA 

 

“TENDO EM CONSIDERAÇÃO QUE: 

 

A ausência de uma unidade hospitalar, e de unidades de 

saúde familiar nas freguesias do Olival Basto e da Ramada, 

bem como a desadequação às necessidades, dos centros e 

extensões de saúde em funcionamento, nomeadamente nas 

freguesias de Odivelas, Póvoa de St.º Adrião e Pontinha, 

claramente insuficientes e completamente desajustados ao 

desenvolvimento urbano e ao crescimento demográfico do 

concelho, têm contribuído decisivamente para progressivo 

agravamento das condições de acesso aos cuidados de 

saúde por parte da população, do Concelho de Odivelas; 

 

Apesar de constantes do planeamento efectuado pelas 

entidades competentes quanto à extensão da rede e 

equipamentos concelhios no domínio da saúde, não foi 

iniciada a construção de nenhum dos centros de saúde 

necessários e previstos há vários anos; 

 

Existem terrenos municipais disponibilizados e aceites pela 

ARSLVT para a sua implantação; 

 

De acordo com a informação prestada pela ARSLVT, estão 

completamente concluídos os projectos de arquitectura e 

especialidades para os novos centros de saúde de Odivelas e 

da Póvoa de Sto Adrião e embora existam verbas inscritas no 

PIDDAC para o efeito, não está previsto o lançamento dos 

respectivos concursos para a sua construção; 

 

Estando em fase de elaboração o Orçamento de Estado para 

o próximo ano 2002, é fundamental garantir a inscrição em 

PIDDAC das verbas necessárias e suficientes à 

concretização da construção destes equipamentos; 

 

A população do concelho de Odivelas que, ano após ano, tem 

vindo a ver goradas as suas justas expectativas de melhoria 

nas condições de acesso à saúde não pode continuar a ser 

penalizada pela incapacidade das entidades a quem está 

cometida a responsabilidade de construção e gestão das 

unidades de saúde: 

 

Propõe-se que a Comissão Instaladora do Município de 

Odivelas delibere: 

 

Expressar a necessidade de, no PIDDAC para o próximo ano, 

serem inscritas as verbas necessárias e suficientes para a 

construção e/ou elaboração dos respectivos projectos, 

conforme a fase em que se encontram, dos centros de saúde 

de Odivelas, Póvoa de Stº Adrião, Pontinha, Olival Basto e 

Ramada; 

 

Manifestar a sua disponibilidade para lançar os concursos de 

empreitada de obras públicas de acordo com os projectos já 

existentes e assegurar a construção dos centros de saúde de 

Odivelas e da Póvoa de Stº Adrião, desde que, em acordo 

celebrado entre as duas entidades, seja garantida a totalidade 
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dos meios financeiros necessários, por parte da 

Administração Central; 

 

Manifestar idêntica disponibilidade para, caso se mantenha a 

incapacidade de concretização por parte do Ministério da 

Saúde, assegurar a construção dos Centros de Saúde da 

Pontinha, Olival Basto e Ramada; 

 

Que a ARSLVT resolva, de uma vez por todas, com o 

Património de Estado, o problema do terreno já indicado pela 

Assembleia Distrital de Lisboa, para a implantação do Centro 

de Saúde da Pontinha; 

 

Mais se delibera que sem prejuízo de imediata concretização 

das alíneas anteriores, solicitar à ARSLVT e ao Ministério da 

Saúde a reorganização da Administração da Saúde no 

território do Concelho de Odivelas tendo em conta esta nova 

realidade administrativa.” 

 

A COMISSÃO INSTALADORA DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS...” 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PARCERIA 
COM A P T, PRIME E A POLICIA 

DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 
Minuta de contrato administrativo de parceria anexo à 
informação n.º 27/GFPM/EL/01, de 13.09.2001, cedência do 
uso de 6 (seis) computadores à PSP – Polícia de Segurança 
Pública a distribuir pelo Comando e Esquadras da Pontinha e 
Odivelas (1 para o Comando, para o Programa Escola Segura 
e 3 para os Serviços de Polícia Administrativa, a saber, 
Divisão de Trânsito e Secção de Fiscalização e Notificações), 
aceitar 1 (um) Cyberkit e respectiva assinatura mensal 
doados pela P T Prime para permitir a comunicação, via 
Internet, do Comando da PSP com o Município; autorizar o 
pagamento do custo referente ao tráfego efectuado na linha 
telefónica, restringida às comunicações informáticas, a 
instalar gratuitamente pela Portugal Telecom, nos termos da 
informação dos serviços. 
 
 
 
 
 

“Entre: 
1.º MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa colectiva n.º 504293125, 
com sede na Avenida D. Dinis, n.º 96-C, em Odivelas, 
representado pelo Presidente da Comissão Instaladora 
Senhor Dr. Manuel Porfírio Varges; 
 
2.º POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 
3.º PORTUGAL TELECOM, S.A. 

é celebrado um contrato de parceria, nos termos do Artigo 8.º 
da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, que se regerá pelo 
seguinte: 
 
JUSTIFICAÇÃO DE MOTIVOS 

 
A ideia estruturante do presente contrato consiste em 
fomentar e desenvolver o âmbito de colaboração e 
estabelecer relações de proximidade do Município de 
Odivelas com a Divisão da Polícia de Segurança Pública de 
Loures, no exercício das respectivas competências de polícia 
administrativa, de modo a assegurar a unidade na 

prossecução do interesse público e das garantias 

fundamentais dos cidadãos evitando a sobreposição de 

actuações – al. e), al. j) e al. p) do n.º 2 do Artigo 2 da Lei n.º 
5/99 de 27 de Janeiro; Artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de 
Setembro; Artigo 50.º do Código Administrativo e outras 
normas incluídas em demais diplomas legais. 
 
Na sequência da criação do Município de Odivelas pela Lei 
n.º 84/98 de 14 de Dezembro e da nomeação da sua 
Comissão Instaladora pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 14-A/99 de 8 de Janeiro de 1999 (D.R. n.º 12 de 
15 de Janeiro), foi estabelecida uma intensa colaboração com 
as Forças de Segurança, através da sua Presidência e do seu 
Gabinete de Fiscalização e Polícia Municipal, aproveitando o 
ensejo do incremento de sinergias que uma nova estrutura 
sempre propicia, face a uma situação de carência no que 
respeita a equipamentos  e serviços de fiscalização públicos. 
 
Ciente de que a segurança das populações da área 
geográfica do Município de Odivelas  passará não só pelo 
investimento central e municipal, como pelo adequado 
entrosamento de esforços e troca de informações 
actualizadas, entre as Forças de Segurança e a Comissão 
Instaladora, respeitante às posturas e regulamentos 
municipais e actos administrativos resultantes do exercício 
das competências da polícia administrativa, tudo isto através 
de processos electrónicos propiciados pelas novas 
tecnologias. 
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1.º 
(Objecto) 

 
O objecto do presente contrato consiste em estabelecer uma 
relação de maior proximidade e troca de informações entre o 
Município de Odivelas e a Divisão da Polícia de Segurança 
Pública de Loures (PSP), através de meios informáticos e de 
comunicação por e-mail, com o objectivo de optimizar a 
utilização dos meios humanos e materiais empenhados no 
exercício das competências de polícia administrativa, tendo 
em vista o melhoramento da segurança das populações e a 
economia de meios. 

 
2.º 

 
O Município de Odivelas, sem prejuízo de outras formas de 
comunicação, prestará continuamente, através de e-mail, 
toda a informação relativa à concretização das suas 
competências de polícia administrativa, nomeadamente as 
posturas e regulamentos municipais e camarários, relativos 
às atribuições do Gabinete de Fiscalização e Polícia 
Municipal, e ainda das suas acções de fiscalização municipal 
e respectivos relatórios, sem prejuízo do carácter confidencial 
de alguma informação que será prestada através dos meios 
usuais de comunicação. 

 
3.º 

 
A Divisão da Polícia de Segurança Pública de Loures prestará 
as informações que tiverem por convenientes no âmbito das 
suas competências, sempre sem prejuízo da 
confidencialidade das informações e tendo em atenção a 
segurança das comunicações, devendo para tanto, abster-
se de lançar na Rede qualquer documento ou informação que 
qualifique como confidencial ou outro nível de segurança 
superior. 

 
4.º 

 
Para tanto, o Município de Odivelas obriga-se ao seguinte: 
 
1. A ceder o uso de seis (6) Computadores para a PSP, 

com modem´s instalados e respectivas impressoras e 
software, a distribuir pelo Comando e Esquadras da 
Pontinha e Odivelas (1 para o Comando, 2 para o 
Programa Escola Segura e 3 para os Serviços de Polícia 
Administrativa, a saber, Divisão Trânsito e Secção de 
Fiscalização e Notificações); 

2. A pagar à PT Prime o custo referente ao tráfego 
efectuado na linha de ligação à Internet, instalada no 
Comando da PSP de Loures, destinada exclusivamente 

às comunicações com o servidor de serviço 
correspondente ao CyberKit; 

3. A assegurar o acesso ao Diário da República Electrónico 
da Imprensa Nacional – Casa da Moeda; 

4. A proceder à manutenção e reparação do material 
informático cedido; 

5. A proceder à formação informática do pessoal daquela 
Força de Segurança, prestada pelos técnicos municipais. 

 
5. º 

 
A PT Prime, por sua vez, no âmbito da sua colaboração no 
desenvolvimento da segurança das populações na área 
geográfica do Município de Odivelas, presta a sua 
contribuição com o seguinte: 
 
1. Isentar de quaisquer custos a instalação da linha 

telefónica de acesso à Internet, por parte do Comando da 
Divisão da Polícia de Segurança Pública de Loures; 

2. Fornecer, sem custos, um (1) CyberKit de acesso à 
Internet, bem como a respectiva assinatura mensal; 

3. A debitar ao Município de Odivelas o custo referente ao 
tráfego efectuado na linha telefónica, enviando-lhe para o 
efeito as respectivas facturas. 

 
6.º 

 
Tendo em conta a natureza das necessidades permanentes 
de segurança não é estabelecido nenhum prazo para o 
presente contrato de parceria. 
 
FEITO EM ODIVELAS aos x dias do mês de ____________ 
do ano de dois mil e um, tirando-se três cópias, que ficarão 
respectivamente em poder de cada parte; 
________________ 
EM FÉ DO QUE as partes irão assinar __________________ 
 
 

O Presidente da Comissão 

Instaladora 

Polícia de Segurança Pública 

  

________________________ ________________________ 

  

A Portugal Telecom  

  

_______________________”  

 

(Aprovado por unanimidade) 
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AMBIENTE 
 

 
 

PROCESSO N.º 197.13/2001/OD-DA/EV 

JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 

Instalação de sistema de rega automático 

 
Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas os meios 
financeiros necessários à execução da obra de instalação de 
sistema de rega automático na Rua Álvaro de Campos, no 
valor de 1.109.850$00 (um milhão, cento e nove mil, 
oitocentos 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 
29/VFP/01, de 17.09.2001, ficando desta forma ratificado o 
acto do Senhor Vogal Francisco Pereira de autorização da 
execução da obra. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 197.14/2001/OD-DA/EV 

JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 

Instalação de sistema de rega automático 

 
Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas os meios 
financeiros necessários à execução da obra de instalação de 
sistema de rega automático na Rua Álvaro de Campos ao 
pavilhão e à escola do 1º ciclo, até à Praceta Mário de Sá 
carneiro, no valor de 1.029.000$00 (um milhão, vinte e nove 
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 29/VFP/01, de 17.09.2001, 
ficando desta forma ratificado o acto do Senhor Vogal 
Francisco Pereira de autorização da execução da obra. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 197.15/2001/OD-DA/EV 

JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 

Instalação de sistema de rega automático 

 
Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas os meios 
financeiros necessários à execução da obra de instalação de 

sistema de rega automático nos canteiros e pequeno relvado 
circundantes à Fonte Luminosa no Largo António Aleixo, no 
valor de 949.200$00 (novecentos e quarenta e nove mil e 
duzentos 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 29/VFP/01, de 
17.09.2001, ficando desta forma ratificado o acto do Senhor 
Vogal Francisco Pereira de autorização da execução da obra. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 197.16/2001/OD-DA/EV 

JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 

Instalação de sistema de rega automático 

 
Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas os meios 
financeiros necessários à execução da obra de instalação de 
sistema de rega automático no Bairro da Rosca, zona 
envolvente à Praceta Alexandre O’Neil, no valor de 
635.250$00 (seiscentos e trinta e cinco mil, duzentos 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 29/VFP/01, de 
17.09.2001, ficando desta forma ratificado o acto do Senhor 
Vogal Francisco Pereira de autorização da execução da obra. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 197.17/2001/OD-DA/EV 

JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 

Instalação de sistema de rega automático 

 
Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas os meios 
financeiros necessários à execução da obra de instalação de 
sistema de rega automático na Rua Rainha D. Amélia e outro 
na Rua Heróis do Ultramar, no valor de 786.450$00 
(setecentos e oitenta e seis mil, quatrocentos 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 29/VFP/01, de 17.09.2001, ficando 
desta forma ratificado o acto do Senhor Vogal Francisco 
Pereira de autorização da execução da obra. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSO N.º 197.18/2001/OD-DA/EV 

JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 

Instalação de sistema de rega automático 

 

Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas os meios 

financeiros necessários à execução da obra de instalação de 

sistema de rega automático na Rua Victor Cordon, no valor 

de 1.398.600$00 (um milhão, trezentos e noventa e oito mil e 

seiscentos 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 29/VFP/01, de 

17.09.2001, ficando desta forma ratificado o acto do Senhor 

Vogal Francisco Pereira de autorização da execução da obra. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 197.19/2001/OD-DA/EV 

JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 

Instalação de sistema de rega automático 

 

Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas os meios 

financeiros necessários à execução da obra de instalação de 

sistema de rega automático na Rua Rainha D. Leonor, no 

valor de 383.250$00 (trezentos e oitenta e três mil, duzentos 

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 29/VFP/01, de 

17.09.2001, ficando desta forma ratificado o acto do Senhor 

Vogal Francisco Pereira de autorização da execução da obra. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

PROCESSO N.º 197.20/01/OD-DA/EV 

JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 

Instalação de sistema de rega automático 

 

Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas os meios 

financeiros necessários à execução da obra de instalação de 

sistema de rega automático na Rua Paiva de Andrade, no 

valor de 452.550$00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, 

quinhentos 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 

29/VFP/01, de 17.09.2001, ficando desta forma ratificado o 

acto do Senhor Vogal Francisco Pereira de autorização da 

execução da obra. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

PROCESSO N.º 197.21/2001/OD-DA/EV 

JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 

Instalação de sistema de rega automático 

 

Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas os meios 

financeiros necessários à execução da obra de instalação de 

sistema de rega automático na rua Álvaro de Campos até ao 

Largo António Aleixo, junto ao Lote 21, no valor de 

1.136.100$00 (um milhão, cento e trinta e seis mil e cem 

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 29/VFP/01, de 17.09.2001, ficando 

desta forma ratificado o acto do Senhor Vogal Francisco 

Pereira de autorização da execução da obra. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

PROCESSO N.º 197.22/2001/OD-DA/EV 

JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 

Instalação de sistema de rega automático 

 

Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas os meios 

financeiros necessários à execução da obra de instalação de 

sistema de rega automático na Rua Álvaro de Campos, junto 

ao Lote 21, no valor de 1.025.850$00 (um milhão, vinte e 

cinco mil, oitocentos 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 29/VFP/01, de 17.09.2001, ficando desta 

forma ratificado o acto do Senhor Vogal Francisco Pereira de 

autorização da execução da obra. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSO N.º 197.07/2001/FA-DA/EV 

JUNTA DA FREGUESIA DE FAMÕES 

Instalação de sistema de rega automático 

 

Transferir para a Junta da Freguesia de Famões os meios 

financeiros necessários à execução da obra de instalação de 

sistema de rega automática no jardim da Rua de São 

Sebastião, Bairro Casal da Silveira, no valor de 672.750$00 

(seiscentos e setenta e dois mil, setecentos 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 29/VFP/01, de 17.09.2001, ficando 

desta forma ratificado o acto do Senhor Vogal Francisco 

Pereira de autorização da execução da obra. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
PROCESSO N.º 197.08/2001/FA-DA/EV 

JUNTA DA FREGUESIA DE FAMÕES 

Instalação de sistema de rega automático 

 

Transferir para a Junta da Freguesia de Famões os meios 

financeiros necessários à execução da obra de instalação de 

sistema de rega automática no jardim da Rua dos Choupos, 

Bairro Quinta das Dálias, no valor de 608.400$00 (seiscentos 

e oito mil e quatrocentos 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 

29/VFP/01, de 17.09.2001, ficando desta forma ratificado o 

acto do Senhor Vogal Francisco Pereira de autorização da 

execução da obra. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
PROCESSO N.º 197.09/2001/FA-DA/EV 

JUNTA DA FREGUESIA DE FAMÕES 

Instalação de sistema de rega automático 

 

Transferir para a Junta da Freguesia de Famões os meios 

financeiros necessários à execução da obra de instalação de 

sistema de rega automático no jardim n.º 2 da Rua Padre 

Cruz, Bairro Casal da Silveira, no valor de 906.376$00 

(novecentos e seis mil, trezentos e setenta e seis 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 29/VFP/01, de 17.09.2001, ficando desta 

forma ratificado o acto do Senhor Vogal Francisco Pereira de 

autorização da execução da obra. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
PROCESSO N.º 197.10/2001/FA-DA/EV 

JUNTA DA FREGUESIA DE FAMÕES 

Instalação de sistema de rega automático 

 

Transferir para a Junta da Freguesia de Famões os meios 

financeiros necessários à execução da obra de instalação de 

sistema de rega automático no jardim da Rua dos Moinhos, 

Bairro Alto de Famões, no valor de 308.880$00 (trezentos e 

oito mil, oitocentos e oitenta 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 

29/VFP/01, de 17.09.2001, ficando desta forma ratificado o 

acto do Senhor Vogal Francisco Pereira de autorização da 

execução da obra. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
PROCESSO N.º 197.12/2001/RA-DA/EV 

JUNTA DA FREGUESIA DA RAMADA 

Instalação de sistema de rega automático 

 

Transferir para a Junta da Freguesia da Ramada os meios 

financeiros necessários à execução da obra de instalação de 

sistema de rega nos terrenos contíguos à Urbanização dos 

Bons Dias – 2ª fase, no valor de 279.630$00 (duzentos e 

setenta e nove mil, seiscentos 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 29/VFP/01, de 17.09.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSO N.º 238.10/2001/FA-DA/EV 

JUNTA DA FREGUESIA DE FAMÕES 

Arranjo do jardim da Rua dos Moinhos, 

Bairro Alto de Famões 

 

Transferir para a Junta da Freguesia de Famões os meios 

financeiros necessários à execução da obra de arranjo do 

jardim da Rua dos Moinhos, Bairro Alto de Famões, no valor 

de 238.095$00 (duzentos e trinta e oito mil e noventa e cinco 

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 816/DA/EV/01, de 16.08.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

 
PROCESSO N.º 197.26/2001/RA-DA/EV 

JUNTA DA FREGUESIA DA RAMADA 

Instalação de sistema de rega automático 

 

Transferir para a Junta da Freguesia da Ramada os meios 

financeiros necessários à execução da obra de instalação de 

sistema de rega automático na Rua Marquês Sá da Bandeira, 

Bairro dos Bons Dias, no valor de 203.317$00 (duzentos e 

três mil, trezentos e dezassete 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 

29/VFP/01, de 17.09.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

 
PROCESSO N.º 197.02/2001/RA-DA/EV 

JUNTA DA FREGUESIA DA RAMADA 

Instalação de sistema de rega automático 

 

Transferir para a Junta da Freguesia da Ramada os meios 

financeiros necessários à execução da obra de instalação de 

sistema de rega automático nas áreas verdes das traseiras da 

Rua Adelina Abranches, no valor de 911.173$00 (novecentos 

e onze mil, cento e setenta e três 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 29/VFP/01, de 17.09.2001, ficando desta 

forma ratificado o acto do Senhor Vogal Francisco Pereira de 

autorização da execução da obra. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

 
PROCESSO N.º 197.03/2001/RA-DA/EV 

JUNTA DA FREGUESIA DA RAMADA 

Instalação de sistema de rega automático 

 

Transferir para a Junta da Freguesia da Ramada os meios 

financeiros necessários à execução da obra de instalação de 

sistema de rega automático na zona arbustiva das traseiras 

da Praceta Francisco Alves Taborda, no valor de 

1.116.332$00 (um milhão, cento e dezasseis mil, trezentos e 

trinta e dois 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 29/VFP/01, de 

17.09.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

 
PROCESSO N.º 197.04/2001/RA-DA/EV 

JUNTA DA FREGUESIA DA RAMADA 

Instalação de sistema de rega automático 

 

Transferir para a Junta da Freguesia da Ramada os meios 

financeiros necessários à execução da obra instalação de 

sistema de rega automático nas áreas verdes da Rua Alves 

da Costa, no valor de 913.828$00 (novecentos e treze mil, 

oitocentos e vinte 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 da informação n.º 

29/VFP/01, de 17.09.2001, ficando desta forma ratificado o 

acto do Senhor Vogal Francisco Pereira de autorização da 

execução da obra. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSO N.º 197.05/2001/RA-DA/EV 

JUNTA DA FREGUESIA DA RAMADA 

Fornecimento e montagem de 12 electroválvulas 

automáticas para um sistema de rega 

 
Transferir para a Junta da Freguesia da Ramada os meios 
financeiros necessários à execução da obra de fornecimento 
e montagem de 12 electroválvulas automáticas para um 
sistema de rega a ser colocado numa área a ajardinar num 
edifício dos Pedernais, no valor de 356.855$00 (trezentos e 
cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco 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 29/VFP/01, de 17.09.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
PROCESSO N.º 238.03/2001/CA-DA/EV 

JUNTA DA FREGUESIA DE CANEÇAS 

Construção de jardins em canteiros 

 
Autorizar a Junta da Freguesia de Caneças a executar os 
trabalhos de construção de jardins em canteiros, na Rua 
Fontaínha das Pias, no valor de 351.000$00 (trezentos e 
cinquenta e um 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 822/DA/EV/01, 
de 22.08.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

 

 

PROCESSO N.º 663/01/OD-DOM 

JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 

Execução de vedação no Parque Infantil 

do Bairro Olaio 

 

Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas os meios 

financeiros necessários à execução da vedação no Parque 

Infantil do Bairro Olaio, no valor de 783.300$00 (setecentos e 

oitenta e três 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 da informação n.º 

754/DEC/SAFO/SM, de 07.09.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

PROCESSO N.º 671/01-DOM 

JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 

Construção de 60 ossários no Cemitério de Odivelas 

 

Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas os meios 

financeiros necessários à execução da obra de construção de 

60 ossários no cemitério de Odivelas, no valor de 

2.709.000$00 (dois milhões, setecentos e nove 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 723/DEC/SAFO/SM, de 22.08.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

PROCESSO N.º 685/01/PV-DOM 

JUNTA DA FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

Colocação de portão para o exterior da Biblioteca 

pública da Póvoa de Santo Adrião 

 

Transferir para a Junta da Freguesia da Póvoa de Santo 

Adrião os meios financeiros necessários à execução da obra 

de colocação de portão para o exterior da Biblioteca pública 

da Póvoa de Santo Adrião, no valor de 421.835$00 

(quatrocentos e vinte e um mil, oitocentos e trinta e cinco 

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 755/DEC/SAFO/SM, de 07.09.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
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HABITAÇÃO 
 

 

 
ACABAMENTOS A ADOPTAR EM EDIFÍCIOS 

DE HABITAÇÃO DE CUSTOS CONTROLADOS 
PARA REALOJAMENTO 

 

“Mapa Tipo de Acabamentos a adoptar em edifícios de 

habitação de custos controlados”, constante como Anexo I à 

informação n.º 66/DMH/SPH/mcs, de 29.08.2001, “que deve 

constituir os padrões mínimos de qualidade a respeitar pelos 

empreiteiros em todos os edifícios a construir ou a adquirir 

(construção nova) no âmbito do PER e de outras iniciativas 

de promoção municipal de habitação de custos controlados.” 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 

 
PROJECTO DE EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO RODOVIÁRIA 

VIGILANTES E PATRULHEIROS NAS ESCOLAS 
ALARGAMENTO DO PROJECTO NO ANO LECTIVO 

2001/2002 

 

Proposto nos termos da informação n.º 

1067/DSC/DEJ/SAEP/01, de 30.08.2001, alargar no ano 

lectivo 2001/2002 o Projecto de Educação e Prevenção 

Rodoviária Vigilantes e Patrulheiros nas Escolas, a mais dois 

Estabelecimentos de Ensino, designadamente o Jardim de 

Infância n.º 1 de Odivelas, Bairro da Codivel e Escola de 1º 

Ciclo n.º 8 de Odivelas, Arroja, que foram propostos pela 

PSP/Escola Segura a pedido das Direcções Escolares e 

respectivas Associações de Pais. 

 

“O Projecto de Educação e Prevenção Rodoviária – 

Vigilantes/Patrulheiros nas Escolas do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do 

Ensino Básico, está implementado em 26 Escolas da área do 

Município tendo como objectivo principal garantir o 

atravessamento dos alunos em segurança nos períodos de 

maior intensidade de tráfego (entrada e saída das aulas).(...)” 

 

“A metodologia a seguir é a que foi utilizada desde o início do 

Projecto, contando com a colaboração do GARSI, Juntas de 

Freguesia, PSP e GNR/Escola Segura.” 

 

“...O pagamento aos patrulheiros continuará a ser processado 

através de transferência para as Juntas de Freguesia, 

mantendo-se 2.000$00/dia útil de trabalho para os 

reformados colocados em Escolas com um único regime de 

funcionamento (duplo ou normal) e 2.500$00/dia para quem 

está colocado em Escolas que acumulam os 2 tipos de 

horário, uma vez que exige uma maior permanência de tempo 

de trabalho. 

 

As transferências das verbas para as Juntas de Freguesia 

serão feitas no inicio de cada período escolar, para permitir o 

pagamento atempado aos Vigilantes/Patrulheiros. Os acertos 

das faltas serão feitos no período escolar seguinte.” 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

REFEIÇÕES NAS ESCOLAS BÁSICAS 

DO 1º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA 

 

Alargamento do serviço de fornecimento de refeições pelo 

Município de Odivelas às escolas do 1º ciclo e jardins de 

infância, (ver Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 5 de 

2001, página 5 a 7) a seguir identificados: 

 

Escola do 1º Ciclo n.º 1 de Famões 

Escola do 1º Ciclo n.º 3 de Odivelas e Jardim de Infância n.º 4 

de Odivelas 

Escola do 1º Ciclo/ Jardim de Infância n.º 2 da Paiã 

Escola do 1º Ciclo n.º 2 da Ramada 

Jardim de Infância n.º 1 de Odivelas 

Jardim de Infância n.º 1 da Pontinha 

 

Passando o valor da despesa com a prestação do serviço a 

ser de 12.800.256$00 (doze milhões, oitocentos mil, duzentos 

e cinquenta e seis escudos) IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 1093/DSC/DEJ/SAEP/01, de 12.09.2001, os 

procedimentos a adoptar para a implementação deste serviço 

são os já considerados na proposta inicial. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
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DOAÇÃO DE DUAS VIATURAS LIGEIRAS 

NO ÂMBITO DO PROGRAMA “ESCOLA SEGURA” 

 
Doação e transferência da propriedade da viatura marca 
Toyota Yaris Terra com a matrícula 77-52-SC para a Guarda 
Nacional Republicana e da viatura marca Toyota Yaris Terra 
com a matrícula 77-53-SC, para a Polícia de Segurança 
Pública, a fim de serem utilizadas no âmbito do Programa 
Escola Segura, nos termos da informação n.º 116/VCL/01, de 
10.09.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 04.1/2001/MO-DA/DQA 
SUBSÍDIO AO INSTITUTO IRENE LISBOA 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

2001/2002 

 
Programa de Formação de Professores 2001/2002, inserido 
na “Acção de Formação de Educação Ambiental – Processos 
e Práticas Pedagógicas – uma Introdução” apresentado pelo 
Instituto Irene Lisboa, destinado aos professores que no ano 
lectivo anterior não tiveram oportunidade de frequentar a 
formação de base, mediante o pagamento de 413.250$00 
(quatrocentos e treze mil, duzentos e cinquenta escudos) 
resultante da remuneração dos serviços prestados pelos 
formadores, e ainda a atribuição de um subsídio ao Instituto 
Irene Lisboa, no valor de 90.000$00 (noventa mil escudos), 
nos termos da informação n.º 320/DA/DQA/01, de 
08.08.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

UNIÃO DESPORTIVA OLIVAL BASTO 

TORNEIO INTERNACIONAL OLIVAL BASTO 

BASQUETEBOL FEMININO 

 
Atribuição à União Desportiva Olival Basto de um subsídio no 
valor de 678.000$00 (seiscentos e setenta e oito mil 
escudos), no âmbito do Torneio Internacional Olival Basto em 
Basquetebol Feminino, a realizar nos próximos dias 28 a 30 
de Setembro no Pavilhão Desportivo da Escola Secundária 
Pedro Alexandrino, para fazer face a imprevistos de última 
hora, nos termos da informação n.º 1141/DSC/DD/01, de 
10.09.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

PRESIDÊNCIA 
 

 

 
 

ACTIVIDADE FINANCEIRA 
 

 

 

Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel Varges 

ao abrigo da delegação de competências. 

 

 

Data de despacho: 05.09.2001 

Autorização para pagamento das RO’s n.os 0227320010611, 

0319020010613, 0603920010629 e 1024620010714, no valor 

de 4.906.993$00, à Direcção Geral de Protecção Social aos 

Funcionários e Agentes da Administração Pública, nos termos 

da informação n.º 272/DGAP/SA de 28.08.2001. 

 

Data de despacho: 12.09.2001 

Autorização para pagamento da factura n.º 1000059 de 

03.05.2001, no valor de 304.139$00, à Rede Celular, nos 

termos da informação n.º 143/GIT/01 de 07.05.2001. 

 

Data de despacho: 12.09.2001 

Autorização para pagamento da factura n.º 2000.FT.01.00036 

de 31.03.2000, no valor de 21.174.660$00, à SDM - 

Informática, nos termos da informação n.º 148/GIT/01 de 

08.05.2001. 

 

Data de despacho: 14.09.2001 

Autorização para pagamento à Comissão Nacional dos 

Descobrimentos, do valor de 30.000$00, referente a inscrição 

no curso “1980 - 1914 As décadas prodigiosas - Arte Nova 

em Portugal e na Europa”, nos termos da informação n.º 

465/SFCS/01 de 04.09.2001. 

 

Data de despacho: 14.09.2001 

Autorização para pagamento da factura n.º 82 de 29.06.2001, 

no valor de 59.448$00, a Gui Aragão Fonseca Reis, referente 

aos Censos 2001, nos termos da informação n.º 

057/DAF/FP/2001 de 01.08.2001. 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 

 

Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel Varges 

ao abrigo da delegação de competências. 

 

 

Concessão de Alvará de Licença de Construção: 

 
Processo n.º 36.501/OCP/OC 
Nome: Joaquim da Costa 
Local: Bairro CTT, lote 2-A-17, 
Arroteias, Valcovo, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 06.12.2000 
 
Processo n.º 978/OP/GI 
Nome: António Alves Leitão 
Local: Bairro Novo do Trigache, lote 44, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 23.02.2001 
 
Processo n.º 36.182/OCP/OC 
Nome: Tegul - Sociedade de Construções e Turismo, Lda. 
Local: Rua Vasco Santana, lote 1, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 21.03.2001 
 
Processo n.º 14.316/OCP/OC 
Nome: Vitalino Rosa Lexim 
Local: Rua Marechal Gomes da Costa, n.º 88 A, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 04.05.2001 
 
Processo n.º 28.127/OCP/OC 
Nome: Manuel Simão 
Local: Rua de Santo Estevão, 
Casal da Silveira, 
Famões 

Decisão: Deferido 
Data de despacho: 28.05.2001 
 
Processo n.º 34.667 
Nome: Helena Maria Reis da Silva 
Local: Rua Major Caldas Xavier, n.º 53-A, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 11.06.2001 
 
Processo n.º 38.086/OCP 
Nome: António Augusto Rodrigues 
Local: Praceta Diogo Teíve, n.º 5-A, 
Casal do Chapim, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 11.06.2001 
 
Processo n.º 23.658/OCP/OC 
Nome: J. Dias Ribeiro & Matias, Lda. 
Local: Rua de S. Simão, n.º 5 A, 
Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 02.07.2001 
 
Processo n.º 453/OP/GI 
Nome: Agostinha Rosa Teixeira Nunes 
Local: Bairro Casal do Rato, lote 243/C, 
Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 18.07.2001 
 
Processo n.º 2.222/OS 
Nome: César Ferreira Viola 
Local: Rua Cristovão da Gama, n.º 22, 
Porto Paiã, 
Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 27.07.2001 
 

Processo n.º 1.863/OP7GI  

Nome: Ofélia Maria Ferreira Pinto Magalhães 

Local: Rua 18 de Maio, lote 30, 

Bairro Sol Nascente, 

Famões 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 03.08.2001 
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Processo n.º 365/OP 

Nome: José Luís Teixeira Simões 

Local: Av. Luís de Camões, lote 20, C, 

Quinta Pretas, 

Famões 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 06.08.2001 

 

Processo n.º 1.203/OP/GI 

Nome: Maria Conceição Jesus Lopes Caldeira 

Local: Av. Liberdade, lote 108, 

Bairro Casal Trigache Norte, 

Famões 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 06.08.2001 

 

Processo n.º 1.503/OP/GI 

Nome: Jorge Manuel da Silva Cardoso 

Local: Rua Idade da Pedra, lote 71, 

Bairro Castelo Poente, 

Ramada 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 06.08.2001 

 

Processo n.º 1.373/OP/GI 

Nome: Luís Miguel Santos Cardoso 

Local: Bairro Casal das Granjas Novas, lote 56, Rua F, 

Odivelas 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 08.08.2001 

 

Processo n.º 1.783/OP/GI  

Nome: Aníbal Ilídio Soares Vaz da Silva 

Local: Rua Nova S. José, lote 4, 

Bairro S. Jorge, 

Caneças 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 27.08.2001 

 

Processo n.º 1.909/OP/GI 

Nome: Fernando Vieira Teixeira 

Local: Bairro Casal do Bispo, lote 103, 

Famões 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 27.08.2001 

 

 

Processo n.º 34.429/OCP/OC 

Nome: António Cotrim 

Local: Rua D. Dinis, n.º 2, 

Odivelas 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 27.08.2001 

 

 

Concessão de Alvará de Licença de Utilização: 

 

Processo n.º 30.454/OCP 

Nome: Jorge Manuel Carocha Coelho 

Local: Praceta Mário Sá Carneiro, n.º 3, 

Odivelas 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 22.05.2001 

 

Processo n.º 33.859 

Nome: Fernando Cabral Madeira Tiago 

Local: Rua Padre José Anchieta, n.º 28, 

Póvoa de Santo Adrião 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 03.07.2001 

 

Processo n.º 9.221 

Nome: Guilherme Silvério Barreira 

Local: Rua Júlia Escriivanis n.º 8, 

Caneças 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 24.07.2001 

 

Processo n.º 7.067/OCP/OC 

Nome: Ana Sofia Correia Vitória de Almeida 

Local: Rua Clementina Carneiro de Moura, n.º 7, 

Arroja, 

Odivelas 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 31.07.2001 

 
Processo n.º 19.116 
Nome: Maria Alice Castanheira Marques 
Local: Rua Comandante Sacadura Cabral, n.º 7, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 03.08.2001 
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Processo n.º 9.976/OCP 
Nome: Sónia Cristina Gonçalves Bonzinha 
Local: Rua Dr. António José de Almeida, n.º 15, 
Póvoa de Santo Adrião 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 07.08.2001 
 
Processo n.º 10.444 
Nome: Silvino Grade Ferreira 
Local: Rua Major Caldas Xavier, n.º 39, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 07.08.2001 
 
Processo n.º 2.309/OCP 
Nome: Sandra Maria Amaral Coutinho 
Local: Rua Prof. Dr. Egas Moniz, n.º 25, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 14.08.2001 
 
Processo n.º 32.125/OCP/OC 
Nome: Qualiurbe - Consultoria e Construção, Lda. 
Local: Urbanização Casal da Carochia, lote 13, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 23.08.2001 
 
Processo n.º 15.390/OCP/OC 
Nome: Luís Filipe Gomes Mendes 
Local: Bairro Casal do Bispo, lote 359, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 25.08.2001 
 
Processo n.º 29.726/OCP 
Nome: Manuel da Ascensão Cordeiro 
Local: Praceta Ana de Castro Osório, n.º 3-1º Dt.º 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 25.08.2001 
 
Processo n.º 30.810/OCP/OC 
Nome: José António da Silva 
Local: Bairro dos C.T.T., lote 1-A-22, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 25.08.2001 
 
Processo n.º 32.783/OCP/OC 
Nome: Mundiplanos - Planeamento e Construção, Lda. 
Local: Urbanização Bons Dias, Rua C, lote 94, 

Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 06.09.2001 
 
Processo n.º 34.660/OCP/RC/OC 
Nome: Luís Manuel Lopes Gomes 
Local: Rua da Ajuda, lote 342, 
Bairro Casal Silveira, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 06.09.2001 
 
Processo n.º 447/OP/GI 
Nome: João Manuel Eugénio 
Local: Rua Humberto Delgado, lote 201, 
Bairro Casal do Bispo 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 07.09.2001 
 
Processo n.º 27.222/OCP/RC/OC 
Nome: Sociedade de Construções Carlos Alberto Teixeira & 
Filhos, Lda. 
Local: Bairro Moinho do Baeta, lote 127, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 07.09.2001 
 
Processo n.º 30.679/OCP/OC 
Nome: Albertino Pereira Graça 
Local: Rua A, Bairro CTT, lote 1-B-18, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 07.09.2001 
 
Processo n.º 31.483/OCP/OC 
Nome: Fargue – Industria e Comércio de Imóveis, Lda., 
Quasi - Arrematações Judiciais, Lda. 
e Odiplanus Urbanizações e Construções, Lda. 
Local: Rua C, lote 4, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 07.09.2001 
 
Processo n.º 31.484/OCP/OC 
Nome: Fargue – Indústria e Comercio de Imóveis, Lda., 
Quasi - Arrematações Judiciais, Lda. 
e Odiplanus Urbanizações e Construções, Lda. 
Local: Rua B, lote 5, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 07.09.2001 
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RECURSOS HUMANOS 
E GESTÃO DE PESSOAL 

 

 
 
Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel Varges 

ao abrigo da delegação de competências. 
 
 

Foram admitidos em regime de Contrato Administrativo de 

Provimento: 

 

Nome: Ana Isabel Frade Soares 

Categoria: Auxiliar Administrativo 

Início de funções: 01.08.2001 

 

Nome: Carla Maria Duarte Filipe 

Categoria: Técnico Superior de 2ª classe 

Início de funções: 01.08.2001 

 

Nome: Carlos Alberto de Sousa 

Categoria: Electricista de Automóveis 

Início de funções: 01.08.2001 

 

Nome: Elza Celeste Séves Albuquerque Fonseca 

Categoria: Auxiliar Administrativo 

Início de funções: 01.08.2001 

 

Nome: Fátima de Jesus Lamas Martins 

Categoria: Auxiliar Administrativo 

Início de funções: 01.08.2001 

 

Nome: Helena Antunes Beites Mendes 

Categoria: Auxiliar Administrativo 

Início de funções: 01.08.2001 

 

Nome: Isabel Maria Ventura Gomes Delgado 

Categoria: Auxiliar Administrativo 

Início de funções: 01.08.2001 

 

Nome: Mafalda Sofia Pereira de Almeida 

Categoria: Auxiliar Administrativo 

Início de funções: 01.08.2001 

 

Nome: Marco Paulo Lemos Pina 

Categoria: Auxiliar Administrativo 

Início de funções: 01.08.2001 

Nome: Maria Carmen Gomes de Carvalho Neves 

Categoria: Auxiliar Administrativo 

Início de funções: 01.08.2001 

 

Nome: Maria de Fátima da Assunção Costa Cardoso 

Categoria: Auxiliar Administrativo 

Início de funções: 01.08.2001 

 

Nome: Maria Fernanda Morais Rodrigues Zoio 

Categoria: Auxiliar Administrativo 

Início de funções: 01.08.2001 

 

Nome: Patrícia Susana da Costa Folgado 

Categoria: Técnico Superior de 2ª classe 

Início de funções: 01.08.2001 

 

Nome: Sandra Cristina Afonso Alves Fernandes 

Categoria: Auxiliar Administrativo 

Início de funções: 01.08.2001 

 

Nome: João Carlos Tavares Dias Quintas 

Categoria: Motorista de Pesados 

Início de funções: 06.08.2001 

 

Nome: Natália Maria Neto Palos 

Categoria: Auxiliar Administrativo 

Início de funções: 06.08.2001 

 

Nome: Cláudia Matilde Louro Pedro Toscano 

Categoria: Auxiliar Administrativo 

Início de funções: 08.08.2001 

 

Nome: Maria Celeste Frade Messias Jordão 

Categoria: Auxiliar Administrativo 

Início de funções: 08.08.2001 

 

Nome: Carlos Manuel Leitão Valentim 

Categoria: Técnico Superior de 2ª classe 

Início de funções: 13.08.2001 

 

Foram admitidos em regime de Tarefa: 

 

Nome: Domingos Norberto Cardoso Cabaço 

Funções: Introdução dos dados obtidos com a inventariação 

dos bens móveis do Município, no âmbito da Divisão Jurídica. 

Início de funções: 01.08.201 
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Nome: Hugo Bernardo Mota Trincheiras 
Funções: Proceder à análise estatística dos processos de 
contra-ordenação em arquivo, no âmbito da Divisão Jurídica. 
Início de funções: 01.08.2001 
 
Nome: Maria da Graça da Silva Mourão Serra 
Funções: Acompanhamento e verificação da elaboração do 
Diagnóstico Selectivo do Estado do Ambiente através da 
criação de estratégia de participação da sociedade, no âmbito 
da Divisão de Qualificação Ambiental. 
Início de funções: 01.08.2001 
 
Nome: Maria Júlia Fernandes Quinta 
Funções: Inserção de elementos em base de dados; 
levantamento e organização de informação para construção 
da base de dados de todos os processos de projectos e obras 
executadas no Departamento de Obras Municipais; Análise 
de projectos e respectivas obras a fim de criar fichas de 
custos para o apoio à decisão e programação e para 
orçamentação, no âmbito da Divisão de Estudos e Projectos. 
Início de funções: 01.08.2001 
 
Nome: Marta Sofia Ferreira Alves Coutinho 
Funções: Proceder com urgência à elaboração e análise de 
um inquérito à população de Odivelas, no âmbito do Gabinete 
de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo. 
Início de funções: 01.08.2001 
 
Nome: Mónica Patrícia Coelho Macedo Miranda 
Funções: Actualização dos ficheiros da Caixa Geral de 
Aposentações e ADSE, no âmbito da Divisão de Gestão e 
Administração de Pessoal. 
Início de funções: 01.08.2001 
 
Nome: Pedro Filipe Coutinho Cabral de Oliveira Quaresma 
Funções: Proceder à actualização de uma base de dados 
quer de projectos de bairros legais, quer de bairros em vias 
de legalização, nomeadamente para o melhor controlo e 
acompanhamento dos processos de licenciamento em curso 
de apreciação, no âmbito da Divisão de Recuperação e 
Legalização das AUGI’S. 
Início de funções: 01.08.2001 
 
Nome: Ana Paula de Jesus Chagas Firmino 
Funções: Proceder à recolha de dados relativos ao acesso 
ao ensino superior e escolas profissionais; elaboração de 
dossiers temáticos e de base de dados, no âmbito da Divisão 
de Educação e Juventude. 
Início de funções: 06.08.2001 

Nome: Cristina Isabel Ferreira Lobato da Silva 

Funções: Proceder à organização e listagem de processos 

de obras, com indicação dos seus elementos essenciais e 

fase em que se encontram; actualização da base de dados do 

programa informático, no âmbito do Departamento de Gestão 

Urbanística. 

Início de funções: 06.08.2001 

 

Nome: Helena de Oliveira Pereira Garcez Serrão 

Funções: Actualização da base de dados dos ficheiros de 

informática na recepção, no âmbito do Departamento de 

Gestão Urbanística. 

Início de funções: 06.08.2001 

 

Nome: Maria Alexandra Mondego Duarte Francisco 

Funções: Proceder à organização e listagem de processos 

de obras, com indicação dos seus elementos essenciais e 

fase em que se encontram; actualização da base de dados do 

programa informático, no âmbito do Departamento de Gestão 

Urbanística. 

Início de funções: 06.08.2001 

 

Nome: Marina Bela Rodrigues de Deus 

Funções: Proceder à organização e listagem de processos 

de obras, com indicação dos seus elementos essenciais e 

fase em que se encontram; actualização da base de dados do 

programa informático, no âmbito do Departamento de Gestão 

Urbanística. 

Início de funções: 06.08.2001 

 

Nome: Paula Alexandra Silva Amaro Pinto 

Funções: Proceder a um levantamento de dados das 

crianças/alunos com necessidades educativas especiais, nas 

escolas do 1º ciclo do Ensino Básico, do Concelho de 

Odivelas, no âmbito da Divisão de Desporto. 

Início de funções: 06.08.2001 

 

Nome: Rosa Clara Vieira Vidal Ribeiro Nunes 

Funções: Proceder à organização e listagem de processos 

de obras, com indicação dos seus elementos essenciais e 

fase em que se encontram; actualização da base de dados do 

programa informático, no âmbito do Departamento de Gestão 

Urbanística. 

Início de funções: 06.08.2001 
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Nome: Sara Cristina Carvalho Matos de Oliveira 

Funções: Proceder a um levantamento de dados das 

crianças/alunos com necessidades educativas especiais, nas 

escolas do 1º ciclo do Ensino Básico, do Concelho de 

Odivelas, no âmbito da Divisão de Desporto. 

Início de funções: 06.08.2001 

 

Nome: Tânea Mónica Ferreira Tomé 

Funções: Proceder à organização e listagem de processos 

de obras, com indicação dos seus elementos essenciais e 

fase em que se encontram; actualização da base de dados do 

programa informático, no âmbito do Departamento de Gestão 

Urbanística. 

Início de funções: 06.08.2001 

 

Nome: João dos Ramos Chasqueira 

Funções: Avaliação da qualidade dos serviços prestados no 

programa “Férias Desportivas”, através da aplicação de 

inquéritos aos participantes e encarregados de educação, no 

âmbito da Divisão de Desporto. 

Início de funções: 10.08.2001 

 

Nome: Patrícia Alexandra dos Santos de Almeida Nogueira 

da Silva 

Funções: Elaboração do relatório estatístico sobre processos 

de despesa, no âmbito da Divisão do Plano e Orçamento. 

Início de funções: 12.08.2001 

 

Nome: Manuel de Azevedo Moreira 

Funções: Apoio no acompanhamento das iniciativas 

programadas para o Auditório Municipal da Póvoa de Santo 

Adrião, nomeadamente na preparação da peça “O Largo das 

Melodias” - confecção de vestuário, design de cenários, 

ensaios, apoio aos camarins, no âmbito do Departamento 

Sociocultural. 

Início de funções: 13.08.2001 

 

Nome: Carla Maria Cordeiro Matias 

Funções: Elaborar um documento síntese das Práticas, 

Representações e as Aspirações da População – temática 

das identidades locais – a integrar a prospectiva estratégica 

no âmbito do Plano Director Municipal nomeadamente 

proceder à discussão do modelo encontrado no inquérito às 

Práticas; Representações e Aspirações da População, tendo 

em vista a criação de programas/intervenções específicas 

propiciadoras de sustentabilidade; constituição de zonas 

homogéneas do ponto de vista sócio-demográfico e 

económico; proceder à elaboração de 

recomendações/objectivos/prioridades de intervenção nas 

freguesias/Concelho ao nível dos equipamentos e de 

programas que possam constituir “boas práticas”, no âmbito 

da Divisão do Plano Director Municipal. 

Início de funções: 16.08.2001 

 

Nome: Carlos Luís de Carvalho Cardoso 

Funções: Colaboração nas tarefas de organização, inerentes 

às candidaturas, nomeadamente para levantamentos das 

necessidades locais, tratamento da informação, relativa às 

diferentes componentes dos projectos, organização da base 

de dados, análise e produção de relatórios, no âmbito da 

Divisão do Plano do Director Municipal. 

Início de funções: 16.08.2001 

 

Nome: Sérgio de Jesus Gaudêncio 

Funções: Elo de ligação do Município com a Empresa e a 

Polícia, no âmbito da Divisão de Fiscalização Urbanística. 

Início de funções: 16.08.2001 

 

Nome: Susana Paula Pereira Faria das Neves 

Funções: Elaborar um documento síntese das Práticas, 

Representações e as Aspirações da População – temática 

das identidades locais – a integrar a prospectiva estratégica 

no âmbito do Plano Director Municipal nomeadamente 

proceder à discussão do modelo encontrado no inquérito às 

Práticas; Representações e Aspirações da População, tendo 

em vista a criação de programas/intervenções específicas 

propiciadoras de sustentabilidade; constituição de zonas 

homogéneas do ponto de vista sócio-demográfico e 

económico; proceder à elaboração de 

recomendações/objectivos/prioridades de intervenção nas 

freguesias/Concelho ao nível dos equipamentos e  de 

programas que possam constituir “boas práticas”, no âmbito 

da Divisão do Plano Director Municipal. 

Início de funções: 16.08.2001 

 

Nome: Sandra Paula dos Santos Quintanilha 

Funções: Acompanhamento do autocarro Click com 

conhecimentos avançados na área da informática, no âmbito 

da Divisão de Educação e Juventude. 

Início de funções: 20.08.2001 
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Nome: Mónica da Silva de Almeida Afonso 
Funções: Arquivo de todos os processos de concurso 
decorridos no ano transacto, no âmbito da Divisão de Gestão 
e Administração de Pessoal. 
Início de funções: 21.08.2001 
 
 
Foram admitidos em regime de Avença: 
 
Nome: Rosa Maria Gomes Patrão 
Funções: Apoio jurídico, nomeadamente em matéria  de 
contencioso administrativo e consultadoria jurídica; 
elaboração de propostas e informações; acompanhamento de 
dossiers diversos. 
Início de funções: 01.08.2001 
 
Nome: Ana Sofia Alexandre de Moura Fernandes Mourão 
Funções: Acompanhamento das visitas; preparação das 
mesmas: marcação de transportes; gestão dos espaços e 
programas, material gráfico e equipamento; concretização do 
plano existente para o efeito; coordenação e 
acompanhamento das diversas estratégias de 
implementação; continuação do programa de pesquisas para 
a valorização dos referidos espaços, no âmbito da Divisão da 
Cultura e Património Cultural. 
Início de funções: 02.08.2001 

 
 
 
 

ACTIVIDADE SOCIOCULTURAL 
 

 
Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Carlos Alberto Gomes 
Lourenço ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
Informação n.º 902/DSC/DCPC/01 de 30.08.2001 
Data de despacho: 31.08.2001 
Assunto: Concordância com a adjudicação de impressão de 
programas e flyes à A3M, pelo valor de 114.705$00 com IVA 
incluído de 17 %. Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para cabimentação. 
 
Informação n.º 85/DSC/01 de 05.09.2001 
Data de despacho: 05.09.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento ao Quiosque o Carteiro, do valor de 

23.080$00 com IVA incluído, referente a aquisição de jornais 
para o Departamento Sociocultural durante o mês de Agosto. 
 
Informação n.º 84/DSC/01 de 05.09.2001 
Data de despacho: 05.09.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento ao restaurante “O Veleiro”, do valor de 
25.850$00 com IVA incluído, referente a realização de almoço 
dos jornalista. 
 
Informação n.º 087/DSC/FL/01 de 11.09.2001 
Data de despacho: 11.09.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à empresa Rodipress, do valor de 
600.000$00 mais 17% IVA, referente a encarte no Jornal 
Nova Odivelas. 
 
 
Biblioteca Municipal D. Dinis 
 
Informação n.º 783/BMDD/01 de 06.09.2001 
Data de despacho: 07.08.2001 
Assunto: Concordância com a assinatura da “Revista 
Portuguesa de Gestão” para o Núcleo da Pontinha da 
Biblioteca Municipal Dom Dinis, no valor de 3.000$00, IVA 
incluído à taxa de 5%. Envio ao Departamento Administrativo 
e Financeiro para cabimentação. 
 
Informação n.º 761/BMDD/01 de 27.08.2001 
Data de despacho: 29.08.2001 
Assunto: Concordância com a aquisição de livro à Livraria 
Bertrand, pelo valor de 4.500$00 com IVA de 5%. Envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação. 
 
Informação n.º 767/BMDD/01 de 30.08.2001 
Data de despacho: 31.08.2001 
Assunto: Concordância com a adjudicação de assinatura da 
revista “O contribuinte” à Soc. Editora “O Comércio de 
Víveres, Lda.”, no valor de 1.440$00 com IVA incluído de  5%. 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação. 
 
Informação n.º 766/BMDD/01 de 30.08.2001 
Data de despacho: 31.08.2001 
Assunto: Concordância com a aquisição de videogramas à 
Costa do Castelo Filmes, pelo valor 116.259$00 com IVA de 
incluído de 17 %. Envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para cabimentação. 
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Informação n.º 709/BMDD/01 de 03.09.2001 

Data de despacho: 04.09.2001 

Assunto: Pedido de adiantamento de verba no valor de 

157.257$00 com IVA incluído para a Biblioteca Municipal D. 

Dinis. Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento. 

 

Informação n.º 776/BMDD/01 de 04.09.2001 

Data de despacho: 05.09.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 4578 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 

Rodipress, do valor de 46.800$00 com IVA incluído, referente 

ao Festival de Poesia e Língua Portuguesa. 

 

Informação n.º 777/BMDD/01 de 04.09.2001 

Data de despacho: 05.09.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 538 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 

Balãomania, do valor de 81.900$00 com IVA incluído, 

referente ao Festival de Poesia e Língua Portuguesa. 

 

Informação n.º 778/BMDD/01 de 04.09.2001 

Data de despacho: 05.09.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento a Fernando Antunes, do valor de 

26.325$00 com IVA incluído, referente a afinação de piano, 

no âmbito do Festival de Poesia e Língua Portuguesa. 

 

Informação n.º 779/BMDD/01 de 04.09.2001 

Data de despacho: 05.09.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 0867 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento a Reinaldo 

Fernandes Higino, do valor de 218.790$00 com IVA incluído, 

referente a brindes publicitários para o Festival de Poesia e 

Língua Portuguesa. 

 

Informação n.º 779/BMDD/01 de 04.09.2001 

Data de despacho: 05.09.2001 

Assunto: Envio de facturas ao Departamento Administrativo 

e Financeiro para pagamento à empresa Calber Gráfica, do 

valor de 748.215$00 com IVA incluído, referente ao Festival 

de Poesia e Língua Portuguesa. 

 

Informação n.º 711/BMDD/01 de 03.09.2001 

Data de despacho: 06.09.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Acitel, do valor de 23.985$00 

com IVA incluído, referente a reparação da rede telefónica da 

Biblioteca Municipal D. Dinis. 

 

Informação n.º 784/BMDD/01 de 06.09.2001 

Data de despacho: 07.09.2001 

Assunto: Concordância com o fornecimento da revista “Bébé 

d’Hoje” para o Núcleo da Pontinha da Biblioteca Municipal 

Dom Dinis, no valor de 5.400$00, IVA incluído à taxa de 5%, 

à Associação para o Estudo e Divulgação em Gestão. Envio 

ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

cabimentação. 

 

Informação n.º 781/BMDD/01 de 06.09.2001 

Data de despacho: 10.09.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento ao Grupo de Teatro Lua Cheia, do valor de 

220.000$00 isento de IVA, referente ao Teatro Infantil 2001 

“Joana Está na Lua”. 

 

Informação n.º 797/BMDD/01 de 10.09.2001 

Data de despacho: 12.09.2001 

Assunto: Concordância com o fornecimento para o Núcleo 

da Pontinha dos periódicos diários e semanais: “Bola”, 

“Capital”, “Correio da Manhã”, “Jornal de Notícias”, 

“Semanário”, “Independente”, “Tal & Qual”, “Semanário 

Económico”, “Sporting” e “Jornal de Letras” entre 15 de 

Setembro e 31 de Dezembro de 2001, a Armando Serra 

Barão no valor de 64.800$00, IVA incluído à taxa de 5%. 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

cabimentação. 

 

Informação n.º 798/BMDD/01 de 10.09.2001 

Data de despacho: 12.09.2001 

Assunto: Concordância com o fornecimento da revista “Ler” 

pela Fundação Círculo de Leitores para o Núcleo da Pontinha 

da Biblioteca Municipal Dom Dinis, no valor de 3.000$00 (IVA 

incluído à taxa de 5%). Envio ao Departamento Administrativo 

e Financeiro para cabimentação. 

 

Informação n.º 808/BMDD/01 de 10.09.2001 

Data de despacho: 12.09.2001 

Assunto: Concordância com a adjudicação à empresa TV 

Guia Sociedade Editora de Publicações, Lda., da assinatura 

anual da revista “Guia”, no valor de 9.150$00, IVA incluído à 

taxa de 5%, para o Núcleo da Pontinha da Biblioteca 

Municipal Dom Dinis. Envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para cabimentação. 
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Desporto 
 

Informação n.º 1142/DSC/DD/01 de 31.08.2001 

Data de despacho: 03.09.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento da visita ao Parque das Nações, no âmbito 

do Torneio Internacional Olival Basto Feminino. 

 

Informação n.º 1145/DSC/DD/01 de 03.09.2001 

Data de despacho: 03.09.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Lx-Corte, do valor de 56.160$00 

com IVA incluído, referente a aquisição de placa decorativa 

em K-Line. 

 

Informação n.º 1146/DSC/DD/01 de 03.09.2001 

Data de despacho: 03.09.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Sar e Estampe, do valor de 

311.220$00 com IVA incluído, referente a aquisição de faixas 

referentes à Campanha do Espírito Desportivo. 

 

 

Informação n.º 1147/DSC/DD/01 de 03.09.2001 

Data de despacho: 03.09.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Sar e Estampe, do valor de 

561.834$00 com IVA incluído, referente a aquisição de t-sirts 

para a Campanha do Espírito Desportivo. 

 

Informação n.º 1151/DSC/DD/01 de 05.09.2001 

Data de despacho: 06.09.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento às Edições Vento Novo, do valor 

de 58.500$00 com IVA incluído, referente à III Gala 

Internacional Odivelas. 

 

 

Informação n.º 1155/DSC/DD/01 de 03.09.2001 

Data de despacho: 07.09.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Ar Meios, do valor de 430.560$00 

com IVA incluído, referente a aquisição de telas para a 

Campanha do Espírito Desportivo. 

 

 

 

Informação n.º 1154/DSC/DD/01 de 03.09.2001 

Data de despacho: 07.09.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Visual Master, do valor de 

36.855$00 com IVA incluído, referente a aquisição de quadro 

escolar. 

 

Informação n.º 1157/DSC/DD/01 de 07.09.2001 

Data de despacho: 07.09.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 145 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à Florista 

Exótica, do valor 17.400$00 com IVA incluído, referente à III 

Gala Internacional Odivelas, atribuição do Título Europeu de 

Full Contact. 

 

Informação n.º 1158/DSC/DD/01 de 07.09.2001 

Data de despacho: 07.09.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 145 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à Florista 

Exótica, do valor 6.000$00 com IVA incluído, referente ao 

Torneio Internacional Futebol Sub 23. 

 

Informação n.º 1161/DSC/DD/01 de 10.09.2001 

Data de despacho: 13.09.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento a Paula Cristina Amaro Costa, do valor de 

160.000$00 isento de IVA, referente a aquisição de serviços 

de criação e reformulação de imagem, no âmbito da II Festa 

de Ginástica. 

 
Informação n.º 1149/DSC/DD/01 de 07.09.2001 
Data de despacho: 13.09.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 4132 ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à Escola 
Profissional Agrícola D. Dinis, do valor de 150.000$00 com 
IVA incluído, referente a alojamento, no âmbito do Torneio 
Internacional de Voleibol “Odivelas 2001”. 
 
 
Educação e Juventude 
 
Informação n.º 1072/DEJ/SAEP/01 de 04.09.2001 
Data de despacho: 04.09.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de auxílios económicos para livros e material 
escolar a alunos carenciados  da Escola do 1º Ciclo E.B. N.º 4 
da Ramada, no valor de 42.000$00. 
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Informação n.º 1073/DSC/DEJ/SAEP/01 de 04.09.2001 
Data de despacho: 05.09.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento à empresa Selda, do valor total de 
142.618$00, referente a aquisição de copos de água, no 
âmbito do Dia Mundial da Criança. 
 
Informação n.º 1074/DEJ/SAEP/01 de 04.09.2001 
Data de despacho: 06.09.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de auxílios económicos para livros e material 
escolar a alunos carenciados da Escola do 1º Ciclo do Ensino 
Básico N.º 8 de Odivelas no valor de 642.000$00. 
 
Informação n.º 1080/DEJ/SAEP/01 de 07.09.2001 
Data de despacho: 10.09.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de auxílios económicos para livros e material 
escolar a alunos carenciados da escola 1º Ciclo EB N.º 2 da 
Urmeira, no valor de 210.000$00. 
 
Informação n.º 1079/DSC/DEJ/SJ/01 de 06.09.2001 
Data de despacho: 10.09.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de IVA aos monitores OTL 2001, no valor 
total de 119.000$00. 
 
Informação n.º 1086/DSC/DEJ/SJ de 10.09.2001 
Data de despacho: 10.09.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para pagamento de adiantamento de verba para a Actividade 
Cannyoning, no valor de 160.000$00, no âmbito dos Fins de 
Semana Aventura. 

 
 
 
 

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: 09.07.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
folha informativa referente à “Ligação Radial/EN 250-2, pelo 
valor de 251.000$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 37/AEB/01 de 09.07.2001. 

Data de despacho: 16.08.2001 

Concordar com a adjudicação da concepção e distribuição de 

folha informativa referente à obra na “Rua Aurélio Paz dos 

Reis”, pelo valor de 201.825$00 com IVA incluído, nos termos 

da informação n.º 49/AEB/01 de 16.08.2001. 

 

Data de despacho: 24.08.2001 

Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 

folha informativa referente à obra de “Ligação da Quinta do 

Pinheiro ao Casal do Rato”, pelo valor de 75.465$00 com IVA 

incluído, nos termos da informação n.º 51/CEB/01 de 

24.08.2001. 

 

Data de despacho: 24.08.2001 

Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 

folha informativa referente à obra da “Alameda Fernando 

Namora”, pelo valor de 172.500$00 sem IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 62/EB/01 de 29.08.2001. 

 

Data de despacho: 29.08.2001 

Concordar com o pagamento referente à execução e 

distribuição de folha informativa, relativa à obra de “Ligação 

da Quinta do Pinheiro ao Casal do Rato”, pelo valor de 

75.465$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

57/EB/01 de 29.08.2001. 

 

Data de despacho: 30.08.2001 

Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 

folha informativa referente à obra da “Rua Regimento de 

Engenharia n.º 1“, pelo valor de 190.000$00 sem IVA 

incluído, nos termos da informação n.º 60/EB/01 de 

29.08.2001. 

 

Data de despacho: 30.08.2001 

Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 

folha informativa referente à obra da “Rua Soldado Manuel 

Lagarto”, pelo valor de 172.500$00 sem IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 61/EB/01 de 29.08.2001. 

 

Data de despacho: 30.08.2001 

Concordar com o pagamento referente à concepção e 

distribuição de folha informativa relativa às obras de “Arranjo 

da Estrada da Quinta do Barruncho”, “Requalificação do 

Espaço Urbano das Patameiras”, “Repavimentação da Av. 

das Acácias” e “Ligação Vale Nogueira ao Concelho de 

Loures””, pelo valor de 847.431$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 59/EB/01 de 29.08.2001. 
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Data de despacho: 31.08.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
folha informativa referente à obra da “Rua Jardim de 
Caneças”, pelo valor de 172.500$00 sem IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 64/EB/01 de 31.08.2001. 
 
Data de despacho: 31.08.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
folha informativa referente à obra de “Ligação da Av. das 
Acácias a Famões”, pelo valor de 172.500$00 sem IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 66/EB/01 de 
31.08.2001. 
 
Data de despacho: 31.08.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
folha informativa referente à obra da “Rua Eça de Queiroz”, 
pelo valor de 172.500$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 63/EB/01 de 31.08.2001. 
 
Data de despacho: 31.08.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
folha informativa referente à obra de “Ligação Olival Basto a 
Frielas”, pelo valor de 172.500$00 sem IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 65/EB/01 de 31.08.2001. 
 
Data de despacho: 03.09.2001 
Concordar com o pagamento referente à concepção e 
distribuição de folha informativa relativa à obra da “Rua 
Aurélio Paz dos Reis”, pelo valor de 201.825$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 58/EB/01 de 
29.08.2001. 
 
Data de despacho: 05.09.2001 
Concordar com o pagamento referente à concepção e 
distribuição de folha informativa relativa à obra da “Ligação 
Radial/EN 250-2”, pelo valor de 293.670$00 com IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 68/EB/01 de 05.09.2001. 
 
Data de despacho: 05.09.2001 
Concordar com o pagamento referente à concepção e 
distribuição de folha informativa relativa à obra de 
“Repavimentação das Ruas Casal do Abadesso e da 
Figueira”, pelo valor de 201.825$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 67/EB/01 de 05.09.2001. 
 
 
Data de despacho: 06.09.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
folha informativa referente à obra de “Alterações de Trânsito 

no Cruzamento das Ruas de Stº Eloy/Funchal”, pelo valor de 
208.100$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 
69/EB/01 de 06.09.2001. 
 
Processo n.º 672/OD-DOM 
Data de despacho: 06.09.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de “Construção 
de Gavetões para Decomposição Aeróbia - 2ª Fase - 
Cemitério de Odivelas”, pelo valor de 18.891.500$00, nos 
termos da informação n.º 749/DEC/SAFO/SM de 05.09.2001. 
 
Processo n.º 157/OD-DOM 
Data de despacho: 06.09.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 15 
referente à empreitada de “Concepção e Execução das Obras 
de Consolidação e Reabilitação da Quinta da Memória”, pelo 
valor de 2.971.771$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 678/DEC/SAFO/SM de 08.08.2001. 
 
Processo n.º 635/RA-DOM 
Data de despacho: 06.09.2001 
Homologação do auto de consignação referente à empreitada 
de “Beneficiação das Fachadas da EB1 N.º 2 da Ramada”, 
nos termos da informação n.º 748/DEC/SAFO/SM de 
05.09.2001. 
 
Processo n.º 585/FA-DOM 
Data de despacho: 12.09.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada do “Parque 
Infantil do Bairro das Fontaínhas - 1ª Fase”, em Famões, pelo 
valor de 12.350.327$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 186/DOM de 06.09.2001. 
 
Processo n.º 684/OD-DOM 
Data de despacho: 12.09.2001 
Concordar com a consulta a empresa para elaboração do 
“Projecto de Electricidade para o Polidesportivo Jardim do 
Sol”, nos termos da informação n.º 727/DEC/AD de 
03.09.2001. 
 
 
Processo n.º 342/OD-DOM 
Data de despacho: 12.09.2001 
Concordar com o pagamento referente à execução da 
“Iluminação do Campo de Jogos - Polidesportivo Jardim do 
Sol”, pelo valor de 998.665$00 sem IVA incluído, nos termos 
da informação n.º 715/DEC/AD de 20.08.2001. 
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Processo n.º 342/OD-DOM 

Data de despacho: 12.09.2001 

Concordar com o pagamento referente aos trabalhos de 

“Substituição de Ignitores em Lâmpadas no Polidesportivo 

Jardim do Sol”, pelo valor de 63.000$00 sem IVA incluído, 

nos termos da informação n.º 718/DEC/AD de 20.08.2001. 

 

Processo n.º 651/OL-DOM 

Data de despacho: 12.09.2001 

Concordar com a adjudicação da empreitada de “Prospecção 

Geotécnica para a Cobertura do Polidesportivo 1º de Maio”, 

no Olival Basto, pelo valor de 425.500$00 sem IVA incluído, 

nos termos da informação n.º 207/DEP/SEP/CR/01 de 

03.09.2001. 

 

Processo n.º 550/MO-DOM 

Data de despacho: 13.09.2001 

Concordar com o pagamento referente à “Assessoria Técnica 

para a Coordenação e Fiscalização de Obras”, pelo valor de 

5.054.400$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

750/DEC/SAFO/SM de 05.09.2001. 

 

Processo n.º 615/PV-DOM 

Data de despacho: 13.09.2001 

Concordar com a adjudicação dos trabalhos de “Beneficiação 

de Arruamentos nas Traseiras da R. Fernando Namora”, na 

Póvoa de Santo Adrião, pelo valor de 15.268.890$00 sem IVA 

incluído, nos termos da informação n.º 191/DOM de 

07.09.2001. 

 

Processo n.º 593/OD-DOM 

Data de despacho: 13.09.2001 

Concordar com a adjudicação dos trabalhos de “Iluminação 

Exterior da Escola N.º 4 de Odivelas”, nas Patameiras, pelo 

valor de 2.787.140$00 sem IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 724/DEC/AD de 04.09.2001. 

 

 

Processo n.º 341/OL-DOM 

Data de despacho: 13.09.2001 

Concordar com o lançamento de concurso referente à 

empreitada de “Recuperação de Muro e Escadaria de Acesso 

às Escolas”, na Freguesia de Olival Basto, pelo valor base de 

15.185.785$00, nos termos da informação n.º 612/DVEU/PB 

de 22.08.2001. 

 

 

Processo n.º 532/PO-DOM 

Data de despacho: 13.09.2001 

Homologação do auto de consignação referente à empreitada 

de “Beneficiação de Salas de Aula e do Logradouro da EB1 

N.º 1 da Pontinha”, nos termos da informação n.º 

732/DEC/SAFO/SM de 28.08.2001. 

 

Processo n.º 501/OL-DOM 

Data de despacho: 13.09.2001 

Homologação do auto de consignação referente à empreitada 

de “Pinturas e Impermeabilização do Centro Cultural da 

Malaposta”, nos termos da informação n.º 

743/DEC/SAFO/SM de 03.09.2001. 

 

Processo n.º 531/PO-DOM 

Data de despacho: 13.09.2001 

Homologação do auto de consignação referente à empreitada 

de “Pinturas e Substituição de Caixilharia na EB1 N.º 1 da 

Paiã”, nos termos da informação n.º 747/DEC/SAFO/SM de 

05.09.2001. 

 

Processo n.º 657/FA-DOM 

Data de despacho: 13.09.2001 

Concordar com a adjudicação dos trabalhos de “iluminação 

do Polidesportivo do Casal do Bispo”, pelo valor de 

3.244.930$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 

746/DEC/AD de 04.09.2001. 

 

Processo n.º 420/OD-DOM 

Data de despacho: 17.09.2001 

Homologação do auto de vistoria referente à empreitada de 

“Construção de Ossários no Cemitério de Odivelas - 2ª Fase”, 

nos termos da informação n.º 759/DEC/SAFO/SM de 

11.09.2001. 

 

Data de despacho: 17.09.2001 

Concordar com a consulta a empresa para “Adaptação da 

Instalação Eléctrica de Sala de Aula para as Instalações do 

CRAP”, pelo valor base de 300.000$00, nos termos da 

informação n.º 751/DEC/AD de 06.09.2001. 

 

Processo n.º 341/OL-DOM 

Data de despacho: 17.09.2001 

Concordar com o pagamento referente aos trabalhos de 

“Levantamento Topográfico do Muro e Escadas no Olival 

Basto”, pelo valor de 81.900$00 com IVA incluído, nos termos 

da informação n.º 144/DEP/OS/01 de 30.08.2001. 
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Processo n.º 314/PV-DOM 

Data de despacho: 17.09.2001 

Concordar com o pagamento referente ao “Levantamento 

Topográfico - 2ª Fase do Parque Central da Póvoa de Santo 

Adrião”, pelo valor de 187.200$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 143/DEP/OS/01 de 30.08.2001. 

 

Data de despacho: 17.09.2001 

Concordar com o pagamento referente à “Execução de Ramal 

para Jardim na Póvoa de Santo Adrião”, pelo valor de 

319.644$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

657/DVEU/JV de 05.09.2001. 

 

Processo n.º 581/MO-DOM 

Data de despacho: 17.09.2001 

Concordar com o pagamento referente ao “Fornecimento de 

UPS para o Programa do Urbano ao Rural”, pelo valor de 

76.200$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 

716/DEC/AD de 20.08.2001. 

 

Data de despacho: 17.09.2001 

Concordar com o pagamento referente ao “Consumo de 

Energia Eléctrica e de Água para Equipamentos Públicos”, 

pelo valor de 61.703$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 652/DVEU/JV de 28.08.2001. 

 

Processo n.º 579/FA-DOM 

Data de despacho: 17.09.2001 

Homologação do auto de consignação referente à empreitada 

de “Pavimentação da Ligação da Av. das Acácias a Famões”, 

nos termos da informação n.º 687/DVEU/PB de 10.09.2001. 

 

Processo n.º 582/PO-DOM 

Data de despacho: 17.09.2001 

Homologação do auto de consignação referente à empreitada 

de “Sala para Jardim de Infância e Beneficiação do 

Logradouro da EB1 N.º 1 da Pontinha”, nos termos da 

informação n.º 760/DEC/SAFO/SM de 11.09.2001. 

 

Processo n.º 494/CA-DOM 

Data de despacho: 17.09.2001 

Homologação do auto de consignação referente à empreitada 

de “Repavimentação da Rua Fonte de Castelo de Vide”, na 

Freguesia de Caneças, nos termos da informação n.º. 

686/DVEU/PB de 10.09.2001. 

 

 

Processo n.º 553/OL-DOM 

Data de despacho: 17.09.2001 

Homologação do auto de consignação referente à empreitada 

de “Pinturas e Substituição da Caixilharia da EB1 N.º 3 do 

Olival Basto”, nos termos da informação n.º 

772/DEC/SAFO/SM de 12.09.2001. 

 

Processo n.º 497/RA-DOM 

Data de despacho: 17.09.2001 

Homologação do auto de consignação referente à empreitada 

de “Repavimentação da Rua da Escola e Rua Soldado 

Manuel Lagarto”, na Freguesia da Ramada, nos termos da 

informação n.º 685/DVEU/MS de 10.09.2001. 

 

Processo n.º 452/CA-DOM 

Data de despacho: 17.09.2001 

Homologaçãodo auto de consignação referente à empreitada 

de “Remodelação e Ampliação do Jardim de Infância de 

Caneças”, nos termos da informação n.º 765/DEC/SAFO/VA 

de 11.09.2001. 

 

Processo n.º 515/OL-DOM 

Data de despacho: 17.09.2001 

Concordar com o pagamento referente ao “Fornecimento e 

Instalação de Sinalização Luminosa Automática do Trânsito 

do Entroncamento da Rua de Macau com a E.N. 8”, no Olival 

Basto, pelo valor de 1.361.886$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 678/DVEU/EC de 07.09.2001. 

 

Processo n.º 171/MO-DOM 

Data de despacho: 17.09.2001 

Concordar com o pagamento referente ao “Fornecimento de 

Sinais Rodoviários para o Concelho de Odivelas”, pelo valor 

de 1.492.073$00 com IVA incluído, nos termos da informação 

n.º 681/DVEU/EC de 07.09.2001. 

 

 

Processo n.º 516/PO-DOM 

Data de despacho: 17.09.2001 

Concordar com o pagamento referente ao “Fornecimento e 

Instalação de Sinalização Luminosa Automática do Trânsito 

do Entroncamento da E.M. 576-1 Junto à Entrada do Bairro 

da Milharada”, na Freguesia da Pontinha, pelo valor de 

3.237.823$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

677/DVEU/EC de 07.09.2001. 
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Processo n.º 297/OD-DOM 

Data de despacho: 17.09.2001 

Concordar com o pagamento referente a “Ramal de 

Alimentação da Rede de Rega - Construção de Parque de 

Estacionamento na Praceta Natália Correia”, em Odivelas, 

pelo valor de 78.546$00 com IVA, nos termos da informação 

n.º 658/DVEU/EC de 04.09.2001. 

 

Data de despacho: 17.09.2001 

Concordar com o pagamento referente à “Colocação de 

Iluminação Pública na Praceta Natália Correia”, pelo valor de 

2.851.876$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

672/DVEU/JV de 07.09.2001. 

 

Processo n.º 208/PV-DOM 

Data de despacho: 17.09.2001 

Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 

“Reformulação de Espaços Exteriores da EB1 N.º 6 da Póvoa 

de Santo Adrião”, pelo valor de 108.520$00 sem IVA incluído, 

nos termos da informação n.º 744/DEC/SAFO/SM de 

04.09.2001. 

 

 

 
 

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: 06.09.2001 
Concordar com o pagamento referente ao “Serviço de 
Varrição Mecânica”, pelo valor de 1.418.157$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 382/DA/DQA/01 de 
27.07.2001. 
 
 
Processo n.º 09/2001/MO-DA/DQA 
Data de despacho: 06.09.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Elaboração do 
Roteiro Natural - 3ª Fase”, pelo valor de 816.075$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 386/DA/DQA/01 de 
06.04.2001. 
 
 

Processo n.º 250/2001/OD-DA/EV 
Data de despacho: 06.09.2001 
Concordar com o pagamento de 50% do valor referente aos 
trabalhos de reformulação do Parque Infantil 3 de Abril, pelo 
valor de 6.285.195$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 821/DA/EV/01 de 21.08.2001. 
 
Processo n.º 223/2001/OD-DA/EV 
Data de despacho: 06.09.2001 
Concordar com o pagamento de 50% do valor referente aos 
trabalhos nos “Espaços Envolventes à Serra Branca”, pelo 
valor de 3.927.158$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 820/DA/EV/01 de 21.08.2001. 
 
Processo n.º 330/2001/OD-DA/EV 
Data de despacho: 06.09.2001 
Concordar com o lançamento de concurso para “Construção 
de um Ramal de Ligação dos Esgotos Pluviais à Ribeira da 
Rua do Lobito”, nos termos da informação n.º 800/DA/EV/01 
de 22.08.2001. 
 
Processo n.º 322/2001/OD-DA/EV 
Data de despacho: 06.09.2001 
Concordar com a consulta a empresas para “Instalação de 
Sistema de Rega Automático na Quinta do Barruncho”, em 
Odivelas, nos termos da informação n.º 740/DA/EV/01 de 
24.07.2001. 
 
Processo n.º 85/2000/PV-DA/EV 

Data de despacho: 06.09.2001 

Concordar com o pagamento referente à “Aquisição de 

Quiosque para o Parque Infantil da Cruz Vermelha”, na Póvoa 

de Santo Adrião, pelo valor de 672.446$00 com IVA incluído, 

nos termos da informação n.º 813/DA/EV/01 de 14.08.2001. 

 

Processo n.º 343/2001/MO-DA/EV 

Data de despacho: 14.09.2001 

Concordar com a consulta a empresas para “Aquisição de 

Contentor para os Viveiros Municipais”, nos termos da 

informação n.º 841/DA/EV/01 de 11.09.2001. 

 

 

Processo n.º 292/2001/FA-DA/EV 

Data de despacho: 14.09.2001 

Concordar com a adjudicação do “Fornecimento e Colocação 

de Equipamento no Parque Infantil do Bairro da Silveira”, pelo 

valor de 9.422.010$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 744/DA/EV/01 de 25.07.2001. 
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Processo n.º 298/2001/PV-DA/EV 

Data de despacho: 17.09.2001 

Concordar com a adjudicação dos trabalhos de “Arranjo de 

Calçada e de Muro na Praceta Anselmo Braamcamp”, na 

Póvoa de Santo Adrião, pelo valor de 1.158.300$00 com IVA 

incluído, nos termos da informação n.º 811/DA/EV/01 de 

14.08.2001. 

 

Processo n.º 327/2001/OD-DA/EV 

Data de despacho: 17.09.2001 

Concordar com a adjudicação da “Aquisição de Duas Tílias 

de Grande Porte para Ornamentação do Parque 3 de Abril”, 

pelo valor de 134.400$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 806/DA/EV/01 de 13.08.2001. 

 

Processo n.º 341/2001/FA-DA/EV 

Data de despacho: 17.09.2001 

Concordar com a consulta a empresas para “Execução de 

Limpeza de terreno no Casal de S. Sebastião”, em Famões, 

nos termos da informação n.º 834/DA/EV/01 de 03.09.2001. 

 

Processo n.º 328/2001/CA-DA/EV 

Data de despacho: 17.09.2001 

Concordar com a adjudicação da “Aquisição de 100 

Buganvílias, 1 Tília de Grande Porte e 3 de Pequeno Porte, 

para Ornamentação da Área Envolvente do Parque Infantil do 

Jardim do Baeta”, em Caneças, pelo valor de 319.200$00 

com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

807/DA/EV/01 de 13.08.2001. 

 

 

Processo n.º 329/2001/MO-DA/EV 

Data de despacho: 17.09.2001 

Concordar com a adjudicação da “Aquisição de 5 Caixas de 

Armenia maritima, 56 Plantas do Género Lavandula e 120 

Lantana camara, para Canteiro de Entrada no Edifício da 

DHM”, pelo valor de 90.104$00 com IVA incluído, nos termos 

da informação n.º 808/DA/EV/01 de 13.08.2001. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

HABITAÇÃO 
 

 
 

Decisões tomadas pela Sra. Vogal Dr.ª Maria Natália Pereira 
dos Santos, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 

 

Data de despacho: 21.08.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para 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 em vigor, nos termos da informação 

n.º 74/DMH/SPH/GL de 23.07.2001. 

 

Data de despacho: 21.08.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para prévia cabimentação da reparação do fogo 

sito na Rua Vitorino Nemésio, n.º 5, 2º Dtº, Quinta da 

Quintinha, Póvoa de Santo Adrião, no valor de 625.000$00, 

ao qual acresce o IVA à taxa em vigor, nos termos da 

informação n.º 88/DMH/SPH/GL de 06.08.2001. 

 

Data de despacho: 10.09.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento da comparticipação financeira 

para aquisição de habitação própria e permanente, ao abrigo 

do PER-Famílias, a Luís Filipe Costa Figueiredo, no valor de 

1.934.200$00, nos termos da informação n.º 41/DMH-SIS/PF 

de 03.09.2001. 
 
Data de despacho: 10.09.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da comparticipação financeira 
para aquisição de habitação própria e permanente, ao abrigo 
do PER-Famílias, a António José Marques, no valor de 
1.934.200$00, nos termos da informação n.º 44/DMH-SIS/PF 
de 04.09.2001. 
 
Data de despacho: 10.09.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento após prévia cabimentação do serviço de 
mudanças de José Manuel dos Santos Araújo, da Serra da 
Luz, Pontinha, no valor de 54.000$00, ao qual acresce IVA à 
taxa legal em vigor, nos termos da informação n.º 
06/DMH/SIS/LP/01 de 24.08.2001. 
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Data de despacho: 10.09.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para prévia cabimentação de inserção de 

publicidade na revista Odivelas Magazine sobre actividade da 

Divisão Municipal de Habitação, no valor de 100.000$00, ao 

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

informação n.º 30/VNS/CBA de 06.09.2001. 

 

Data de despacho: 12.09.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para prévia cabimentação, adjudicação de 

materiais de divulgação dos Gabinetes de Intervenção Social 

da Divisão Municipal de Habitação, no valor de 540.000$00, 

ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, nos termos da 

informação n.º 178/DMH/ASS/01 de 10.09.2001. 

 

Data de despacho: 12.09.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento, após prévia cabimentação, de 

aquisição de periódicos, no valor de 4.720$00, nos termos da 

informação n.º 177/DMH/ASS/01 de 10.09.2001. 

 

 

 
 

SAÚDE 
 

 
 

Decisões tomadas pela Sra. Vogal Dr.ª Maria Natália Pereira 
dos Santos, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
Data de despacho: 06.09.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para prévia cabimentação de inserção de 

publicidade na revista Odivelas Magazine, sobre a actividade 

do Gabinete de Saúde, no valor de 100.000$00, ao qual 

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

informação n.º 27/VNS/CBA de 31.08.2001. 

 

Data de despacho: 10.09.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento de factura referente a inserção de 

publicidade na revista Odivelas Magazine, sobre a actividade 

do Gabinete de Saúde, no valor de 117.000$00, IVA incluído, 

nos termos da informação n.º 31/VNS/CBA de 07.09.2001. 

 

Data de despacho: 10.09.2001 

Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento de factura referente a inserção de 

publicidade na Revista Figura, sobre a actividade no Gabinete 

de Saúde, no valor de 210.600$00, IVA incluído, nos termos 

da informação n.º 32/VNS/CBA. 

 

 

 
 

CONTRA-ORDENAÇÕES 
 

 

 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 

Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 

subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 

 

 

Processos Arquivados por Despacho: 

 

Processo n.º 200/SCO/00 

Nome: Sr. Bife - Actividades Hoteleiras, Lda. 

Data de despacho: 21.08.2001 

Processo n.º 227/SCO/01 

Nome: Luis Filipe Cardoso 

Data de despacho: 21.08.2001 

 

 

Processos Arquivados por Pagamento: 

 

Processo n.º 79/SCO/00 

Nome: Porfirio Afonso Lucas 

Data de despacho: 21.08.2001 

 

Processo n.º 80/SCO/01 

Nome: Carlos de Jesus Diogo 

Data de despacho: 21.08.2001 

 

Processo n.º 156/SCO/00 

Nome: José da Silva Rodrigues 

Data de despacho: 21.08.2001 

 

Processo n.º 262/SCO/00 

Nome: Felismino Augusto Gomes 

Data de despacho: 21.08.2001 
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Processo n.º 259/SCO/00 

Nome: Maria Fernanda Silva 

Data de despacho: 21.08.2001 

 

Processo n.º 316/SCO/00 

Nome: Maria Lucinda Neves Carmo 

Data de despacho: 21.08.2001 

 

Processo n.º 424/SCO/98 

Nome: Maria da Conceição Rosário Brito 

Data de despacho: 21.08.2001 

 

Processo n.º 437/SCO/99 

Nome: José Manuel Brás Fernandes 

Data de despacho: 21.08.2001 

 

Processo n.º 580/SCO/99 

Nome: José Henriqueta Mestre 

Data de despacho: 21.08.2001 

 

Processo n.º 585/SCO/00 

Nome: Pimentel & Rodrigues, Lda. 

Data de despacho: 21.08.2001 

 

Processo n.º 925/SCO/98 

Nome: Adelaide Prata Fernandes 

Data de despacho: 21.08.2001 

 

Processo n.º 989/SCO/98 

Nome: Tripneus Lda. 

Data de despacho: 21.08.2001 

 

Processo n.º 1078/SCO/98 

Nome: Luisa Matilde Morais Roque 

Data de despacho: 21.08.2001 

 

Processo n.º 802/SCO/98 

Nome: Samuel Jorge Ribeiro 

Data de despacho: 24.08.2001 

 

Processo n.º 133/SCO/00 

Nome: José Dias Clemente 

Data de despacho: 24.08.2001 

 

Processo n.º 85/SCO/00 

Nome: Alcides Augusto Murta Vilela 

Data de despacho: 30.08.2001 

Processo n.º 100/SCO/98 

Nome: Alda Pereira Semedo Alves 

Data de despacho: 30.08.2001 

 

Processo n.º 209/SCO/01 

Nome: Ribeiro & Filhos  Lda. 

Data de despacho: 30.08.2001 

 

Processo n.º 220/SCO/00 

Nome: Fernando Francisco Gomes da Silva 

Data de despacho: 30.08.2001 

 

Processo n.º 287/SCO/98 

Nome: António João Gonçalves 

Data de despacho: 30.08.2001 

 

Processo n.º 556/SCO/98 

Nome: Martinho Encarnação Ponte 

Data de despacho: 30.08.2001 

 

Processo n.º 886/SCO/98 

Nome: Abraão dos Santos 

Data de despacho: 30.08.2001 

Processos com Admoestação: 

 

Processo n.º 880/SCO/98 

Nome: Manuel Simão 

Data de despacho: 21.08.2001 

 

 

Processos com aplicação de coima 

 

Processo n.º 430/SCO/00 

Nome: António João Silva 

Data de despacho: 30.08.2001 

 

 

Pagamento em prestações: 

 

Processo n.º 257/SCO/00 

Nome: José Maria Vilela Marques 

Data de despacho: 21.08.2001 
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ERRATA 
 

 

 

Por lapso, foram incluídas, no Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões n.º 18 de 2001, as decisões 

tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa Ferreira, ao 

abrigo do despacho de delegação e subdelegação de 

competências referentes aos aprovisionamentos, as quais 

apenas deveriam ser publicadas no presente Boletim. Pelo 

facto pedimos as nossas desculpas, voltando a publicá-las, 

ficando assim sem efeito a publicitação anterior. 

 

 
 
 

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 
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. 
 
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. 
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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. 

 

 

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. 

 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
34 18 de Setembro a 1 de Outubro de 2001  Ano 2 - N.º 19 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

 
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. 
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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 

 
EMISSÃO DE ALVARÁ DE LOTEAMENTO 

Reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal 
 

Bairro dos pedernais 
 

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 pública a concessão do Alvará de Loteamento 
n.º 7/2001/AUGI, o qual, nos termos e para os efeitos da Lei 
n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 165/99, de 14/09, é emitido de acordo com as 
deliberações tomadas em reunião de Comissão Instaladora 
do Município de Odivelas de 20/03/2001, e através do qual é 
licenciado o Loteamento e respectivas obras de urbanização 
que incidem sobre os prédios que integram a área urbana de 
génese ilegal denominada "Bairro dos Pedemais", sita na 
freguesia da Ramada, cujas descrições prediais da 
competente Conservatória de Registo Predial de Odivelas, 
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constituição dos lotes e nomes dos proprietários, constantes 
no Processo n.º 33688/L, podem ser consultados neste 
Município. 
A deliberação referida abrange a aprovação do estudo de 
Loteamento e respectivas condições e o alvará emitido 
contém as características seguintes. 
- Área total de Intervenção - 235.555,35 metros quadrados. 
- Área dos Lotes - 173.553,50 metros quadrados. 
- Área de Cedência ao Município: 
- Para Equipamento (parcelas B, C e D) - 3.188 metros 
quadrados. 
- Para Espaços Verdes (parcelas E, F, G e J) - 5.669 metros 
quadrados. 
- Área a Integrar no domínio público - Arruamentos e espaços 
públicos - 53.144,85 metros quadrados. 
- Área total de Construção - 126.241,40 metros quadrados. 
- Área total de Ocupação - 59.797,90 metros quadrados. 
- Total de Lotes - 442 lotes. 
- Total de Fogos - 742. 
- Densidade Habitacional - 31,5 fogos/ha. 
- Área de cedência fora da área de intervenção - 19.593 m2 + 
5.310 m2. 
O Alvará cumpre o Plano Director Municipal de Loures 
publicado no Diário da República l - Série B de 14/07/94, 
enquadrando-se em categoria de Espaço Urbano a 
Recuperar e a Legalizar. 
O Alvará cuja concessão se publicita contém todos os 
elementos legalmente previstos, designadamente: 
- As características do Loteamento; 
- As condições particulares; 
- As taxas a liquidar devidamente calculadas; 
- O Quadro de Ónus; 
- As condições gerais; 
- Plantas de síntese do Loteamento e de trabalho (amarelos e 
vermelhos); 
- Memória descritiva, relatório e Regulamento do Loteamento; 
- listagem de Titulares Inscritos em registo predial; 
- Quadro urbanimétrico; 
- listagem relativa às quotas de comparticipação por lote e 
dívidas; 
- listagem do cálculo das taxas de urbanização, compensação 
por área de cedência em falta e valor da caução e respectiva 
hipoteca legal sobre os lotes. 
O referido processo, assim como todo o conteúdo da 
deliberação final camarária e texto integral do alvará estão 
disponíveis, 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), e da concessão do Alvará é dada 
publicidade nos termos e locais legalmente previstos. 
 

Departamento de Gestão Urbanística, 
14 de Setembro de 2001 

 
O Presidente da Comissão Instaladora 

do Município de Odivelas 
Manuel Porfírio Varges” 

 
[Publicado em jornal Público, 19 de Setembro 2001] 

 

 

 

 

 

 


