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COMISSÃO INSTALADORA 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 
 

2200ªª  RReeuunniiããoo  OOrrddiinnáárriiaa,,  
rreeaalliizzaaddaa  eemm  22  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22000011  

 
 
 
 
 

ACTA 
 

 
 

Acta da 19ª Reunião Ordinária da Comissão Instaladora do 

Município de Odivelas, realizada em 18 de Setembro de 

2001, com a rectificação à respectiva minuta no que respeita 

ao ponto 30º: “Programa de Formação de Professores 

2001/2002 – Subsídio ao Instituto Irene Lisboa”, devendo ler- 

-se: “Esc.: 413.250$00”, onde antes se lia: “Esc.: 

375.000$00”. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANO E ORÇAMENTO 
 

 

 

9.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

 

9.ª alteração ao Orçamento Municipal para o ano de 2001, de 

acordo com os mapas constantes da informação dos 

serviços. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 

 

MOÇÃO 
 

 

“ORÇAMENTO DE ESTADO 2002 

CONCELHO DE ODIVELAS 
 

Considerando que: 

 

• A ausência de investimentos, por parte da Administração 

Central, em equipamentos e estruturas indispensáveis à 

qualidade de vida e ao bem estar dos munícipes de 

Odivelas, nomeadamente nos domínios da saúde e da 

segurança, é uma realidade inquestionável que muito 

penaliza o Concelho de Odivelas e que exige uma 

atenção particular e uma intervenção urgente; 

 

• A Comissão Instaladora do Município, preocupada com 

esta situação, já por diversas vezes tomou posição, junto 

do Governo, quanto à prioridade da construção de 

diversos equipamentos; 

 

• Quando da elaboração do Orçamento de Estado para o 

ano 2000, (4ª Reunião Ordinária de 22/02/2000) e do 

Orçamento de Estado para o ano 2001 (24ª Reunião 

Ordinária de 28/11/2000) a Comissão Instaladora do 

Município de Odivelas expressou a necessidade de 

consagração ou de reforço de verbas nos respectivos 

Orçamentos de Estado para afectar à construção de 

obras fundamentais entre outras, o Hospital, novos 

Centros de Saúde, novas Esquadras, Escolas e 

Pavilhões Desportivos; 

 

• Estas propostas não foram ainda totalmente acolhidas, 

conduzindo uma vez mais ao adiamento da sua 

concretização e consequente agravamento das 

necessidades e carências sentidas no Concelho de 

Odivelas; 

 

• Ao contrário do proposto não foi prevista no Orçamento 

Geral de Estado da verba específica para fazer face aos 

custos do processo de instalação do Município de 

Odivelas; 

 

No momento em que se encontra em elaboração o 
Orçamento de Estado para o próximo ano de 2002, a 

Comissão Instaladora do Município de Odivelas, na sua 

20ª Reunião Ordinária de 2 de Outubro de 2001, delibera; 
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Considerar imprescindível a consagração no PIDDAC 2002 

das verbas necessárias e adequadas para: 

 

a) no domínio das acessibilidades: 

- reabilitação da E.N. 8; 

- construção das variantes a Caneças; 

- construção da Radial da Pontinha. 

 

b) no domínio da segurança: 
- construção de esquadras da PSP em Famões, Olival Basto, 

Póvoa de Santo Adrião, Ramada e Pontinha. 

 

c) no domínio da saúde: 

 

- construção do Hospital Odivelas - Loures; 

- construção de unidades de saúde familiar em Odivelas, 

Póvoa de Santo Adrião, Pontinha, Famões, Olival Basto e 

Ramada. 

 

d) no domínio da educação e desporto: 

- construção de escolas de ensino básico em Odivelas, 

Famões e Ramada; 

- construção de pavilhão desportivo na Escola Profissional da 

Pontinha. 

 

e) no domínio da recuperação e legalização das áreas 

urbanas de gênese ilegal: 
- comparticipação do estado na recuperação dos Bairros 

AUGI's nos termos do artigo 56° da Lei 91/95, com a 

redacção que lhe foi dada pela Lei 165/99 de 14 de 

Setembro. 

 

f) criação do Município de Odivelas: 
- continuação do apoio financeiro ao processo de instalação 

do Município de Odivelas. 

 

Odivelas, 2 de Outubro de 2001 

 

O Presidente da Comissão 

Instaladora 

O Vogal da Comissão Instaladora 

  

(a) Manuel Varges (a) Carlos Lourenço” 

 

(Aprovada por maioria) 
 

 
 

 

ACTIVIDADE FINANCEIRA 
 

 
 

LANÇAMENTO DE DERRAMA PARA 2002 

 

«De acordo com o n.° 1 do artigo 18° da Lei 42/98, de 6 de 

Agosto, “Os Municípios podem lançar anualmente uma 

derrama, até ao limite de 10% sobre a colecta do imposto 

sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), que 

proporcionalmente corresponda ao rendimento gerado na sua 

área geográfica por sujeitos passivos que exerçam, a título 

principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou 

agrícola”.» 

 

Lançamento de uma derrama para o ano de 2002, com a taxa 

de 9,5%, nos termos propostos na informação n.º 

27/DAF/JF/01, de 26.09.2001. 

 

(Aprovado por maioria) 
 

Esta deliberação carece de parecer dos Senhores 

Presidentes das Juntas de Freguesia e das Assembleias de 

Freguesia, de acordo com o nº 2 do artº 4º da Lei 48/99, de 

16 de Junho. 
 
 
 
 

PROPOSTAS 
 

 

 

PROQUAL – CRIAÇÃO DE EQUIPA TÉCNICA LOCAL 

 

“Considerando: 
 

1. Que o PROQUAL, Programa Integrado de Qualificação das 

Áreas Suburbanas da Área Metropolitana de Lisboa, tem 

como objectivo global a qualificação do território e a melhoria 

das condições de vida das populações, visando a promoção 

do desenvolvimento sustentável da Região e a sua coesão 

económica e social; 

 

2. Que um dos domínios de actuação do PROQUAL é o da 

valorização territorial dirigida a espaços específicos e que 
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Odivelas é um dos sete Municípios que viu a sua candidatura 

aprovada; 

 

3. Que o Projecto Integrado de Requalificação Urbana e 

Valorização Ambiental de Odivelas tem características 

distintas das restantes operações que integram o Programa 

Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo; 

 

4. Que o Projecto Integrado de Requalificação Urbana e 

Valorização Ambiental de Odivelas, na sua abordagem 

globalizante e integrada, requer a participação de vários 

Departamentos e Serviços do Município e de diversas 

entidades exteriores, para além da CCRLVT; 

 

5. Que, com vista a alcançar os objectivos do Projecto e a 

garantir o seu financiamento, é necessário assegurar a sua 

coerência e a coordenação e articulação das acções em 

curso e das previstas ou a prever com os serviços 

responsáveis pela execução das mesmas; 

 

6. Que urge assegurar uma correcta articulação com todas as 

entidades exteriores que directa ou indirectamente estejam 

envolvidas na execução do Projecto; 

 

7. Que, nos termos das regras de Gestão do PROQUAL, 

cada Operação de Qualificação será gerida por uma Equipa 

Técnica Local, à qual compete: 

 

• A programação e execução física e financeira de acordo 

com o Programa Estratégico e os regulamentos 

definidos;  

• Assegurar a coordenação das intervenções dos diversos 

serviços envolvidos na execução do Projecto;  

• A organização do sistema de informação de apoio à 

tomada de decisão, à apresentação de contas e à 

resolução de problemas;  

• A monitorização do funcionamento e dos resultados dos 

projectos; 

• O acompanhamento de obra e análise de projectos de 

execução;  

• A identificação de oportunidades e organização de 

acções e projectos; 

• A elaboração de propostas de contratação de serviços;  

• A promoção da participação cívica através da 

mobilização dos cidadãos e das organizações locais;  

• A preparação, organização e disponibilização de 

informação. 

Propõe-se: 

 

1. Que todas as acções integrantes do Projecto de 

Requalificação Urbana e Valorização Ambiental de Odivelas 

fiquem sob a responsabilidade do Presidente da Comissão 

Instaladora do Município de Odivelas, cabendo-lhe, deste 

modo, o acompanhamento de todas as intervenções que se 

venham a desenvolver, bem como das já que se encontram 

em curso; 

 

2. Que a gestão operacional do Projecto de Requalificação 

Urbana e Valorização Ambiental de Odivelas em todas as 

suas componentes seja da responsabilidade do Dr. Augusto 

Silva, que coordenará a respectiva Equipa Técnica; 

 

3. Que, nos termos das regras de gestão do PROQUAL, seja 

constituída uma Equipa Técnica Local para gerir o Projecto 

Integrado de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental 

de Odivelas, cuja designação será da responsabilidade do 

Presidente da Comissão Instaladora. 

 

Odivelas, 28 de Setembro de 2001. 

 

O Presidente da Comissão Instaladora 

 

(a) Manuel Varges” 

 
(Aprovada por unanimidade) 

 

 

 
ADESÃO DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS A SOCIEDADE 

SIMTEJO – SANEAMENTO INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS 
DO TEJO E TRANCÃO, S.A. 

 
 

“Considerando que: 

 

1. É necessário diminuir os níveis de poluição, urbana e 

industrial que se verificam na bacia do Rio Trancão e no 

estuário do Rio Tejo; 

2. Qualquer solução tendente a suprir a aludida necessidade 

deve merecer uma intervenção coordenada entre todos os 

Municípios que utilizam os vários Sistemas e Sub-sistemas 

que actualmente recolhem, transportam e tratam os efluentes 

urbanos e industriais produzidos naquela Bacia; 
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3. O Concelho de Odivelas se integra na Bacia do Rio 

Trancão e é servido pelo sistema da Estação de Tratamento 

de Frielas; 

4. Além do mais, pelo território do Concelho de Odivelas, 

transitam grandes caudais de efluentes produzidos nos 

Concelhos de Lisboa e da Amadora e em menor volume 

provenientes do Concelho de Sintra, que se dirigem para a 

Estação de Frielas; 

5. A responsabilidade pela diminuição dos níveis de poluição 

actualmente registados, deve ser também assumida pela 

Administração Central, a quem caberá, igualmente, assumir a 

maior fatia no investimento necessário; 

6. Os Municípios, por si, e no caso concreto, o Município de 

Odivelas carece de meios financeiros para fazer face aos 

elevados investimentos que se revelam necessários realizar 

na Rede de colectores e que se estimam, considerando 

apenas a rede em "alta", em 560.000 contos; 

7. Pelo Despacho n.° 10.748/2000, de 25 de Maio de 2000, 

do Senhor Ministro do Ambiente e do Ordenamento do 

Território (MAOT) foi criada uma Comissão de 

Acompanhamento destinada a conduzir os trabalhos 

tendentes à elaboração de uma proposta de criação de um 

sistemas multimunicipal de recolha, tratamento e rejeição de 

efluentes gerados nas áreas dos Concelhos da Amadora, 

Lisboa, Loures, Mafra, Odivelas e Vila Franca de Xira, 

preparando estudos de viabilidade técnico-económica, 

apresentando uma solução técnica global e desenvolvendo 

uma solução institucional; 

8. A Comissão de Acompanhamento começou por analisar o 

desenvolvimento do Estudo Geral de Concepção do Sistema, 

em elaboração pela Firma FBO, Consultores (por adjudicação 

da AdP) após a entrega de um conjunto de informação 

fornecida por uma Comissão Técnica e analisou, ainda, as 

questões de relevância institucional e económica; 

9. A informação respeitante ao Concelho de Odivelas foi 

fornecida pelos SMAS de Loures; 

10. Feita uma análise prévia desta informação, o Município de 

Odivelas manifestou a sua discordância relativamente àquela 

primeira versão, em especial no que se referia às infra-

estruturas existentes no território de Odivelas, ao ano da sua 

execução (que se desenrolou por fases), ao seu valor 

patrimonial, incluindo a depreciação técnica respectiva, e aos 

posteriores investimentos a aplicar nessas infra-estruturas; 

11. A estimativa dos investimentos a efectuar (2000 a 2005) 

na área abrangida pelo Sistema, ascende a 39 milhões de 

contos, dos quais 4,2 milhões de contos obrigam a auto 

financiamento e os restantes poderão vir a ser subsidiados; 

12. O capital social proposta para a nova empresa é de 7, 4 

milhões de contos, assim distribuído: 

 

- Águas de Portugal - 50, 5% 

- Amadora - 3,5% 

- Lisboa - 24% 

- Loures - 11 % 

- Mafra - 3,5%  

- Odivelas - 3,5% 

- Vila Franca de Xira - 4%. 

 

13. Esta empresa, (SIMTEJO), celebrará com cada um dos 

Municípios que a integram, um contrato de recolha (em alta), 

dos efluentes pluviais, urbanos e industriais produzidos em 

cada um daqueles Concelhos; 

14. Simultaneamente, a AdP propõe-se celebrar com o 

conjunto dos Municípios que vierem a integrar a SIMTEJO, 

um acordo Parassocial que, além das regras de eleição dos 

membros dos corpos sociais, prevê a possibilidade de, pelo 

prazo de seis meses a contar da data de entrada em plena 

exploração do Sistema, os Municípios associados exercerem 

o direito de compra da totalidade das acções detidas pela 

AdP, pelo preço que resultar de uma avaliação a efectuar por 

duas entidades credenciadas. 

15. O mesmo Acordo Parassocial prevê que, caso a AdP 

deixe de ser uma empresa pública, os Municípios accionistas 

poderão exercer o direito de preferência na aquisição da 

totalidade da participação da AdP ou, em alternativa, de 

apenas acções representativas de 2% do capital social, de 

molde a que a gestão da SIMTEJO não deixe de ser 

assegurada pelo sector público; 

16. Ainda em simultâneo, a AdP propõe-se celebrar com o 

conjunto de Municípios, um Acordo Parassocial 

Complementar, onde se clarificam as regras do exercício do 

direito de compra atrás expostas; 

17. O Acordo Parassocial consagra as principais exigências 

de representatividade que foram colocadas pelos Municípios 

mais pequenos. 

 

Tenho a honra de propor: 

 

1. Que o Município de Odivelas integre a sociedade Simtejo - 

Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão, 

S.A., com uma participação titulada por 11.900 acções no 

valor de 59.500 Euros (cinquenta e nove mil e quinhentos 

Euros) correspondente a 3,5% do capital social inicial de 

1.700.000 Euros (um milhão e setecentos mil Euros); 
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2. Que o Município de Odivelas celebre com os demais 

accionistas o Acordo Parassocial e o Acordo Parassocial 

Complementar cujas minutas se anexam à presente proposta 

e que dela fazem parte integrante; 

3. Que o Contrato de Recolha de Efluentes, a celebrar entre o 

Município de Odivelas e a SIMTEJO, consagre: 

 

a) a situação de o nosso Município não possuir ainda 

Serviços Municipalizados; 

b) a fixação dos caudais mínimos a recolher seja calculada 

em função dos resultados do Censos/2001 e enquanto a 

obrigatoriedade de instalação de medidores dos efluentes 

oriundos da Amadora, de Lisboa e de Sintra não for 

concretizada; 

c) a avaliação de cada um dos troços dos emissários e 

interceptores em função da data dos autos de recepção e das 

contas de obra das respectivas empreitadas. 

 

O Presidente da Comissão Instaladora 

(a) Manuel Varges” 

 
(Aprovada por unanimidade) 

 

 

 
 

ACTIVIDADE SÓCIOJUVENIL 
 

 
 

ALTERAÇÃO DO PROTOCOLO 
CARTÃO JOVEM MUNICIPAL 

 

Alteração da cláusula 4ª do Protocolo – Cartão Jovem 

Municipal celebrado com a Associação Empresarial de 

Comerciantes e Serviços dos Concelhos de Loures e 

Odivelas, (ver Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 3 de 

2001, páginas 11 a 13) passando a referida cláusula a ter a 

seguinte redacção: “O segundo contraente compromete-se a 

garantir que todos os seus associados farão um desconto 

entre 5% a 15% a quem for titular do Cartão Jovem Municipal. 

Este desconto não se efectua em artigos com preço 

marcação de origem (livros escolares, revistas, jornais, p. ex.) 

nem é cumulativo com outros descontos já praticados pelos 

comerciantes (saldos, promoções) nem com pagamento por 

Cartão Visa.”, de acordo com o proposto na informação n.º 

1153/DSC/DEJ/01, de 27.09.2001, reproduzindo-se o referido 

protocolo na integra. 

“Entre: 
 
O Município de Odivelas, pessoa colectiva n.º 504 293 125, 
com sede social na Avenida D. Dinis, n.º 96 C, 2675-330 
Odivelas, no presente acto representado pelo seu Presidente 
da sua Comissão Instaladora, Dr. Manuel Porfírio Varges, e 
adiante designado por primeiro contraente. 
 
E 
 
A Associação Empresarial de Comerciantes e Serviços 
dos Concelhos de Loures e Odivelas, pessoa colectiva n.º 
500 900 329, com sede social na Rua Dr. Teófilo Braga, n.º 
20 – 2º Esq.º, 2670-480 Loures, no presente acto 
representada pelo seu Presidente de Direcção, Vítor Manuel 
da Silva, adiante designada por segunda contraente, 
 
É celebrado o seguinte protocolo de aquisição e promoção do 
Cartão Jovem Municipal, que se regerá pelas cláusulas 
seguintes: 

 
CLÁUSULA I 

 
O primeiro contraente compromete-se a: 
 
a) Conceber graficamente e produzir os Cartões Jovens e 

os Autocolantes para as Lojas Comerciais; 
b) Divulgar junto de todas as entidades Municipais os 

comerciantes aderentes ao referido cartão, através do 
guia de desconto; 

c) Promover a venda dos Cartões (Jovens), nas Lojas 
Jovens; 

d) Elaborar o regulamento de utilização do Cartão Jovem 
Municipal. 

 
CLÁUSULA II 

 
O segundo contraente compromete-se: 
 
a) Divulgar no boletim da Associação Empresarial de 

Comerciantes e Serviços dos Concelhos de Loures e 
Odivelas, a criação do Cartão Jovem; 

b) Sensibilizar e promover o Cartão Jovem junto dos seus 
associados; 

c) Conceder aos comerciantes aderentes, as fichas de 
adesão para o Cartão Jovem; 

d) Fornecer gratuitamente aos comerciantes aderentes 
autocolantes que demostrem que quem for possuidor do 
cartão terá um desconto. 

 
CLÁUSULA III 

 
O primeiro contraente compromete-se a doar todas as 
quantias realizadas com a venda do Cartão Jovem Municipal 
a Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) 
existentes no Município, anualmente a designar. 
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CLÁUSULA IV 
 

O segundo contraente compromete-se a garantir que todos os 
seus associados farão um desconto entre 5% a 15% a quem 
for titular do Cartão Jovem Municipal. 
Este desconto não se efectua em artigos com preço 
marcação de origem (livros escolares, revistas, jornais, p. ex.) 
nem é cumulativo com outros descontos já praticados pelos 
comerciantes (saldos, promoções) nem com pagamento por 
Cartão Visa. 

 
CLÁUSULA V 

 
O presente protocolo só tem validade na área territorial do 
Município de Odivelas. 

 
CLÁUSULA VI 

 
O presente protocolo é válido por um ano, renovável 
automaticamente se as partes não o denunciarem com pelo 
menos noventa dias de antecedência. 
 
 
Odivelas,                     de 2001 
 
 

A CIMO Associação Empresarial de 
Comerciantes e Serviços dos 

Concelhos de Loures e Odivelas” 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

DESPORTO 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO TROFÉU 
DAS COLECTIVIDADES EM ATLETISMO 

 
Alterar os pontos 12.1.2. e 12.1.2.1 do Regulamento do 

Troféu das Colectividades (ver Boletim Municipal das Deliberações 

e Decisões n.º 20 de 2000, páginas 761 a 765) 2000/2001,  propondo 

o aumento de 35% nos prémios atribuídos no ponto 12.1.2 e 

12.1.2.1 do referido regulamento, correspondendo a um 

acréscimo de 619.500$00 (seiscentos e dezanove mil e 

quinhentos escudos) a distribuir pelo 48 atletas premiados, de 

acordo com o proposto na informação n.º 1228/DSC/DD, de 

26.09.2001. 

 
(Aprovada por unanimidade) 
 

 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

 

 
PROCESSO N.º 542/01/RA-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA RAMADA 
Reestruturação do parque infantil da Rua Povo de Timor, 
Alto da Ramada 

 

Transferir para a Junta da Freguesia da Ramada os meios 

financeiros necessários à execução da obra de reestruturação 

do parque infantil da Rua Povo de Timor, Alto da Ramada, no 

valor de 4.615.972$00 (quatro milhões, seiscentos e quinze 

mil, novecentos e setenta 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 736/DEC/SAFO/SM, de 30.08.2001. 

 
(Aprovada por unanimidade) 

 

 

 
PROCESSO N.º 689/01/PV-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
Reasfaltamento da Rua Alves Redol 

 

Transferir para a Junta da Freguesia da Póvoa de Santo 

Adrião os meios financeiros necessários à execução da obra 

de reasfaltamento da Rua Alves Redol e áreas adjacentes 

para o Parque de Estacionamento Automóvel, no valor de 

5.695.174$00 (cinco milhões, seiscentos e noventa e cinco 

mil, cento e setenta e quatro 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 

701/DVEU/JF, de 13.09.2001. 

 
(Aprovada por unanimidade) 

 

 

 
PROCESSO N.º 679/01/PO-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA PONTINHA 
Fornecimento de pilaretes em tubo escudo 

 

Transferir para a Junta da Freguesia da Pontinha os meios 

financeiros necessários à aquisição de pilaretes em tubo 

escudo, no valor de 315.900$00 (trezentos e quinze mil e 
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novecentos 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 696/DVEU/JF, de 

11.09.2001. 

 
(Aprovada por unanimidade) 

 

 

 
PROCESSO N.º 676/01/PO-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA PONTINHA 
Requalificação da transversal à Av. Fundação Calouste 
Gulbenkian, Travessa Menino de Deus 

 

Transferir para a Junta da Freguesia da Pontinha os meios 

financeiros necessários à execução da obra de 

Requalificação da transversal à Av. Fundação Calouste 

Gulbenkian, Travessa Menino de Deus, no valor de 

7.781.025$00 (sete milhões, setecentos e oitenta e um mil e 

vinte 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 697/DVEU/JF, de 

11.09.2001. 

 
(Aprovada por unanimidade) 

 

 

 
PROCESSO N.º 677/01/PO-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA PONTINHA 
Arranjos exteriores junto aos edifícios confinantes 
com a Ribeira e a Sul do ringue, Bairro São José 

 

Transferir para a Junta da Freguesia da Pontinha os meios 

financeiros necessários à execução da obra de arranjos 

exteriores junto aos edifícios confinantes com a Ribeira e a 

Sul do ringue, Bairro São José, no valor de 6.777.750$00 

(seis milhões, setecentos e setenta e sete 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 680/DVEU/JF, de 

07.09.2001. 

 
(Aprovada por unanimidade) 

 

 

 

PROCESSO N.º 591/01/OD-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 
Assentamento de Calçada Portuguesa no Parque Urbano 
do Jardim do Sol 

 
Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas os meios 
financeiros necessários à execução da obra de assentamento 
de Calçada Portuguesa no Parque Urbano do Jardim do Sol, 
no valor de 1.876.636$00 (um milhão, oitocentos e setenta e 
seis mil, seiscentos e trinta 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 679/DVEU/JF, de 07.09.2001. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 

 

 
PROCESSO N.º 683/01/OL-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DE OLIVAL BASTO 
Construção de Passeio na Rua Marechal Humberto Delgado 

 

Transferir para a Junta da Freguesia de Olival Basto os meios 

financeiros necessários à execução da obra de Construção 

de Passeio na Rua Marechal Humberto Delgado, no valor de 

4.989.749$00 (quatro milhões, novecentos e oitenta e nove 

mil, setecentos e quarenta e nove 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 702/DVEU/JF, de 13.09.2001. 

 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 571/01/OL-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DE OLIVAL BASTO 
Construção de Parque Automóvel na Rua Ilha da Madeira 

 

Transferir para a Junta da Freguesia de Olival Basto os meios 

financeiros necessários à execução da obra de construção de 

Parque Automóvel na Rua Ilha da Madeira, no valor de 

3.366.561$00 (três milhões, trezentos e sessenta e seis mil, 

quinhentos e sessenta e um escudos), com o IVA incluído, 

celebrando-se para o efeito, um protocolo adicional ao abrigo 

do artigo 27º do Protocolo de Delegação de Competências 

nas Juntas das Freguesias nos termos da informação n.º 

695/DVEU/JF, de 14.09.2001. 

 
(Aprovada por unanimidade) 
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PROCESSO N.º 46.996/RC (V1) 
JUNTA DA FREGUESIA DA PONTINHA 
Requalificação de estrada municipal, no Bairro Vale Grande 

 

Autorizar a Junta da Freguesia da Pontinha a realizar os 

trabalhos de requalificação da estrada municipal a partir da 

Rua “R” e até ao seu final, no Bairro Vale Grande, no valor de 

6.925.275$00 (seis milhões, novecentos e vinte e cinco mil, 

duzentos e setenta 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 

67/PM/AUGI, de 26.09.2001. 

 
(Aprovada por unanimidade) 

 

 

 
PROCESSO N.º 45.220/RC (V2) 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 
Pavimentação de arruamentos e passeio 
Rua da Liberdade, Bairro Encosta da Luz, Odivelas 

 

Autorizar a Junta da Freguesia de Odivelas a realizar os 

trabalhos de pavimentação de arruamentos e passeio, na Rua 

da Liberdade, Bairro Encosta da Luz, Odivelas, no valor de 

4.963.980$00 (quatro milhões, novecentos e sessenta e três 

mil, novecentos 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 

66/PM/AUGI, de 25.09.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

PROCESSO N.º 20.261/DPU (V1) 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 
Construção de Passeio na Rua “A”, Arroja 

 

Autorizar a Junta da Freguesia de Odivelas a realizar os 

trabalhos de construção de Passeio na Rua “A”, Arroja, no 

valor de 5.244.750$00 (cinco milhões, duzentos e quarenta e 

quatro 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 39/PM/AUGI, de 25.09.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 

PROCESSO N.º 20.261/DPU (V2) 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 
Construção de Passeio, na Rua “B”, Arroja 

 

Autorizar a Junta da Freguesia de Odivelas a realizar os 

trabalhos de construção de Passeio, na Rua “B”, Arroja, no 

valor de 3.922.800$00 (três milhões, novecentos e vinte e 

dois mil e oitocentos 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 

72/PM/AUGI, de 28.09.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
PROCESSO N.º 20.261/DPU (V3) 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 
Construção de Passeio na Rua “C” Arroja 

 

Autorizar a Junta da Freguesia de Odivelas a realizar os 

trabalhos de construção de Passeio, na Rua “C” Arroja, no 

valor de 5.249.223$00 (cinco milhões, duzentos e quarenta e 

nove mil, duzentos e vinte 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 71/PM/AUGI, de 28.09.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
PROCESSO N.º 46.996/RC (V2) 
JUNTA DA FREGUESIA DA PONTINHA 
Requalificação de estrada municipal 

 

Autorizar a Junta da Freguesia da Pontinha a realizar os 

trabalhos de requalificação da estrada municipal desde a Rua 

“5” até ao final da mesma, no Bairro Vale Grande, no valor de 

7.787.850$00 (sete milhões, setecentos e oitenta e sete 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 

64/PM/AUGI, de 25.09.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSO N.º 35.882/L (V2) 
JUNTA DA FREGUESIA DE CANEÇAS 
Repavimentação de Arruamentos 

 

Autorizar a Junta da Freguesia de Caneças a realizar os 

trabalhos de repavimentação de Arruamentos na Rua Nova 

do Mirante, Bairro Casal Novo, no valor de 2.800.140$00 

(dois milhões, oitocentos mil, cento e quarenta 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 61/PM/AUGI, de 25.09.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
PROCESSO N.º 46.996/RC (V3) 
JUNTA DA FREGUESIA DA PONTINHA 
Pavimentação da Rua São José, Bairro Vale Grande 

 

Autorizar a Junta da Freguesia da Pontinha a realizar os 

trabalhos de pavimentação da Rua São José, no Bairro Vale 

Grande, no valor de 2.321.130$00 (dois milhões, trezentos e 

vinte e um mil, cento 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 

63/PM/AUGI, de 25.09.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
PROCESSO N.º 1.597/LO (V2) 
JUNTA DA FREGUESIA DE PONTINHA 
Pavimentação da Rua “B”, Bairro da Milharada 

 

Autorizar a Junta da Freguesia da Pontinha a realizar os 

trabalhos de pavimentação da Rua “B”, no Bairro da 

Milharada, no valor de 3.271.905$00 (três milhões, duzentos 

e setenta e um mil, novecentos 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 62/PM/AUGI, de 25.09.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

PROCESSO N.º 607/01/RA-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA RAMADA 
Repavimentação da Travessa Palmira Bastos, 
Bairro dos Bons Dias 

 
Transferir para a Junta da Freguesia da Ramada os meios 
financeiros necessários à execução da obra de 
repavimentação da Travessa Palmira Bastos, no Bairro dos 
Bons Dias, Ramada, no valor de 775.562$00 (setecentos e 
setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta 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 750/DVEU/JF, de 26.09.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 692/01/FA-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DE FAMÕES 
Requalificação do Espaço urbano na bifurcação 
da Rua Casal do Abadeço com a Rua Chafariz do Poço 

 
Transferir para a Junta da Freguesia de Famões os meios 
financeiros necessários à execução da obra de requalificação 
do Espaço urbano na bifurcação da Rua Casal do Abadeço 
com a Rua Chafariz do Poço, em Famões, no valor de 
2.309.370$00 (dois milhões, trezentos e nove mil, trezentos e 
setenta 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 744/DVEU/JF, de 
24.09.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

GRUPO DESPORTIVO DOS BONS DIAS 
TAÇA DOS CLUBES EUROPEUS DE CORFEBOL 

 
Atribuir ao Grupo Desportivo dos Bons Dias um subsídio no 

valor de 720.000$00 (setecentos e vinte mil escudos), para 

fazer face a despesas de alojamento e alimentação para as 

equipas participantes na 1ª eliminatória da Taça dos Clubes 

Campeões Europeus de Corfebol, a realizar no dia 13 e 14 de 

Outubro de 2001, a prévia cabimentação para fazer face a 
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despesas de divulgação e troféus de participação, até ao 

montante de 300.000$00 (trezentos mil escudos), bem como 

a cedência de dois transportes colectivos e um de 

passageiros do Município para deslocação das comitivas dos 

alojamentos para o recinto de jogos, nos termos da 

informação n.º 1202/DSC/DD/SADD/01, de 20.09.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS 
E IDOSOS, DO BAIRRO DE SANTO ELOY 

E PARÓQUIA DA SAGRADA FAMÍLIA, PONTINHA 

 
Atribuir nos termos da informação n.º 1087/DSC/DEJ, de 
10.09.2001, à Associação de Reformados Pensionistas e 
Idosos do Bairro de Santo Eloy, Centro de Dia o seguinte 
mobiliário: 
 
- 10 mesas; 
- 4 armários em chapa; 
- 1 armário em madeira; 
- 5 aquecedores; 
- 25 cadeiras; 
- 1 frigorífico; 
- 1 fogão eléctrico. 
 
Atribuir nos termos da informação n.º 1087/DSC/DEJ, de 
10.09.2001, à Paróquia da Sagrada Família, da Pontinha o 
seguinte mobiliário: 
 
- 2 Armários de 1,85m x 0,90 m; 
- 30 cadeiras (das maiores); 
- 6 a 10 mesas (entre as quais duas mesas de professor). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA BÁSICA 1, N.º 2 
DE FAMÕES 

 

Atribuir à Associação de Pais da Escola Básica 1, n.º 2 de 

Famões um subsídio no valor de 255.220$00 (duzentos e 

cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte escudos), para 

pagamento do fornecimento de gás do refeitório da escola 

nos anos lectivos de 1999/2000 e 2000/2001, nos termos da 

informação n.º 1098/DSC/DEJ/SAEP/01, de 13.09.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO PEDRO 
DE CANEÇAS, COMISSÃO DE FESTAS DO CASAL NOVO 

 

Atribuir à Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro de 

Caneças, um subsídio no valor de 200.000$00 (duzentos mil 

escudos) para apoio à realização das Festas em Honra de 

Nossa Senhora da Esperança, promovidas pela Comissão de 

Festas do Casal Novo, nos termos da informação n.º 

323/DSC/DCPC/SAEPC de 2001.09.25. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
PROJECTO “CABAZ DE NATAL 2001” 
APOIO A MUNÍCIPES CARENCIADOS 

 

Realização nos termos da informação n.º 60/GARSI/MCG/01, 

de 13.09.2001, do Projecto com a denominação “Cabaz de 

Natal 2001”, com afectação de uma verba global de 

5.000.000$00 (cinco milhões de escudos), e com os 

seguintes critérios: 

 

«...A metodologia de execução, à semelhança do ano 

anterior, contará com a participação e envolvimento das 

associações Sócio-Caritativas, Conferências Vicentinas, 

Juntas de Freguesia, através do envio ao GARSI das 

listagens de famílias carenciadas, apoiadas por estas. A 

selecção será efectuada, com base na análise do rendimento 

das famílias sinalizadas, sendo priorizadas as de rendimento 

mais baixo. A cada agregado familiar seleccionada será 

atribuído “O Cabaz de Natal 2001”, constituído por um 

conjunto ou pacote de bens em espécie designados “bens de 

primeira necessidade”.» 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
PROCESSO N.º 45.625/RC/OC (V1) 
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA 
DO BAIRRO SOL NASCENTE, FAMÕES 

 

Atribuir à Administração Conjunta da Área Urbana de Génese 

Ilegal designada Bairro do Sol Nascente, em Famões, um 

subsídio no valor de 6.120.937$00 (seis milhões, cento e 

vinte mil, novecentos e trinta e sete escudos), para 

repavimentação de arruamentos e conclusão das infra-

estruturas do Bairro, ficando o seu pagamento sujeito à 
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apresentação dos elementos referidos nos pareceres técnicos 

e ainda dos elementos constantes na alínea 3 do art.º 28.º 

das Normas das AUGIs e demais aspectos que se verificarem 

necessários, nos termos da informação n.º 68/PM/AUGI, de 

2001.09.26. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 

 
PROCESSO N.º 1.931/OP 
TENGELLMAN PORTUGAL, LDA. 
CEDÊNCIA DE TERRENO 

 

Proposto aceitar a cedência por parte da empresa 

Tengellman Portugal, Lda., ao Município de Odivelas de uma 

parte da parcela de terreno, sua propriedade, localizada na 

Várzea dos Pombais, Pontinha, identificada na informação 

constante a folhas 588 do Processo n.º 1931/OP, ficando a 

mesma afecta à construção de habitação de custo controlado, 

nos termos propostos pela informação constante a folhas 620 

do processo referido. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
PROCESSO N.º 28.211/U 
COOPERATIVA DE CASAS ECONÓMICAS DO PESSOAL 
DOS CORREIOS, TELEGRAFOS E TELEFONES 
CANCELAMENTO DA HIPOTECA DE DOIS LOTES CONTRA 
APRESENTAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA 

 

Aprovar a substituição das hipotecas sobre o lote 1B15 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob 

o número dez mil trezentos e setenta e oito, folhas sete verso 

do livro B-33, e o lote 1B18 descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Odivelas sob o número dez mil trezentos e 

oitenta e um, folhas nove do livro B-33, por garantias 

bancárias, no valor de 520.000$00 por cada lote, de acordo 

com o proposto na informação n.º 260/MP/DLO/2001, de 

27.09.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

HABITAÇÃO 
 

 

 
REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO 

CALOUSTE GULBENKIAN E ENVOLVENTE 
PROGRAMA PRELIMINAR 

 

Programa Preliminar destinado a realizar uma requalificação 

urbana do Bairro Calouste Gulbenkian e suas imediações, 

expressando a vontade do Município enquanto dono da obra, 

relativamente aos objectivos, características orgânicas e 

funcionais bem como os condicionamentos a observar, de 

modo a operar uma requalificação urbana que promova a 

unificação dos diferentes retalhos do tecido urbano com o 

intuito de obter um conjunto homogéneo e qualificado, nos 

termos propostos na informação n.º 78/DMH/SPH/mcs, de 

01.10.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
E A EMPRESA EDIFICADORA LUZ & ALVES, LDA. 

 

Proposto Celebrar um protocolo com a Empresa Edificadora 

Luz & Alves Lda., nos termos da minuta anexa à informação 

n.º 179/DMH/ASS/01, de 13.09.2001, no sentido de ser 

realizada a transmissão em direito de superfície dos lotes de 

terreno afectos à construção de habitação de custos 

controlados, destinados a realojamento, no âmbito do 

Programa PER instituído pelo Decreto-Lei 163/93 e sua 

legislação complementar, propriedade do Município de 

Odivelas, sitos em Casal do Marco, Freguesia de Odivelas, 

por meio de um contrato de permuta com bens futuros de 

número e valor a acordar entre o Município de Odivelas e a 

Edificadora Luz & Alves, Lda., a construir naqueles por esta 

última, tudo nos termos e para os fins indicados na referida 

informação, realojamento de 108 famílias, com o objectivo de 

implementar e concretizar, no mais breve espaço de tempo, o 

Programa Especial de Realojamento (PER) no Município de 

Odivelas. Os fogos a construir deverão respeitar os 

parâmetros legais em vigor para a habitação de custos 

controlados, sendo a sua tipologia definida pelo Município de 

Odivelas. 
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Tendo em conta que o valor dos lotes de terreno orçam cerca 

de 50.000 contos e tendo em conta a alínea f) do n.º 1 do 

artigo 64º da Lei 169/99 de 16 de Junho, não carece da 

aprovação dos Senhores Presidentes das Juntas e das 

Assembleias das Freguesias, bem assim como, tratando-se 

de imóveis, a constituição do direito de superfície deverá ser 

realizada por escritura pública, nos termos da informação dos 

serviços n.º 179/DMH/ASS/01, de 13.09.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 

 

“Despacho de Nomeação 

 

Atendendo ao disposto na Lei n.° 48/99, de 16 de Junho, que 

estabelece o regime de instalação de novos Municípios; 

Adaptando o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços da 

Administração Local, nomeadamente o Decreto-lei n.° 

514/99, de 24 de Novembro, conjugado com a Lei n° 49/99, 

de 22 de Junho, à actual instalação do Município de Odivelas; 

Tendo em conta que, nesta data, se encontram já em 

laboração diversos Departamentos aos quais é necessário 

afectar recursos humanos adequados, designadamente, 

pessoal dirigente; 

 

Nomeio, em regime de Comissão de Serviço, durante o 

período de instalação, com efeitos a partir da data do 

presente despacho, o Licenciado Luís Manuel dos Santos 

Matias, Especialista de Informática, grau 2, nível 2, para o 

cargo de Coordenador do Gabinete de Informática e 

Telecomunicações, com um nível equivalente a Chefe de 

Divisão, de acordo com a alínea b), do n.º 1, do art.º 4°, do 

Regulamento Orgânico do Município de Odivelas. 

 

Odivelas, 17 de Setembro de 2001 

O Presidente da Comissão Instaladora 

 

(a) Manuel Varges” 

 

 

 

 

“Despacho 

 

Visando a constituição do Gabinete de Apoio Pessoal ao 
Presidente da Comissão Instaladora do Município de 

Odivelas, nos termos da legislação em vigor sobre a matéria, 

nomeadamente da alínea a) do n.º 1 do art.º 73.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, dos n.º 3 e n.º 6 do art.º 74º da 

mesma Lei, conjugados com o n.º 2 do art.º 5° da Lei n.º 

48/99, de 16 de Junho, nomeio, a partir da presente data, a 

Técnica Superior de Direito de 2.ª classe, Maria de Fátima 

Sousa Almeida, para o cargo de Adjunta desse Gabinete. 

 

Odivelas, 1 de Outubro de 2001. 

 

O Presidente da Comissão Instaladora 

(a) Manuel Varges” 

 

 

 

“DESPACHO 

 

ASSUNTO: Conclusão dos processos de despesa / Transição 

para o Euro e introdução do POCAL 

 

Considerando: 

 

a) que a 1 de Janeiro é introduzida, de forma definitiva, uma 

nova moeda - o Euro - sendo que até 28 de Fevereiro 

teremos um período de dupla circulação, ou seja, coexistirão 

em simultâneo o Escudo e o Euro; 

 

b) que, por outro lado, os pagamentos do Município serão, 

obrigatoriamente, a partir de 1 de Janeiro de 2002, 

efectuados em EUROS; 

 

c) que, ao mesmo tempo, se procederá à introdução do 

POCAL, sistema contabilístico que, pela sua inovação e 

reformulação das regras até agora vigentes, se traduzirá em 

profundas alterações ao nível interno, designadamente, nos 

serviços financeiros; 

 

d) que, desta forma, importa apurar todos os compromissos 

de 2001, o que implica a sua cabimentação urgente, de modo 

a determinar com rigor toda a dívida que transita para o ano 

seguinte; 
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e) que deve existir um esforço no sentido da 

diminuição/abrandamento do nível das despesas por forma a 

reduzir significativamente as facturas a liquidar no final de 

2001, uma vez que as que transitarem para 2002 terão que 

ser convertidas para Euros, manualmente, uma a uma e 

parcela a parcela, tarefa que, facilmente, se afigura de 

extrema dificuldade; 

 

f) considerando ainda as recomendações contidas no ofício 

circular da DGAL n.º 21/01/DSFA de que se junta cópia, bem 

como o consenso e compromisso unânimes assumidos, sobre 

a matéria objecto do presente Despacho, na reunião de 4 de 

Outubro, com os Senhores Vogais. 

 

DETERMINO: 

 

1. Que a partir do dia 26 de Outubro cesse a contracção de 

nova despesa, o que pressupõe que a partir dessa data não 

sejam processados novos cabimentos, excepcionando-se os 

que se compaginam, de forma inadiável, com a actividade 

corrente do Município. Estão neste caso as despesas de 

funcionamento de que se destacam: 

 

a) Despesas com pessoal; 

b) Reparações urgentes;  

c) Aquisição de combustíveis;  

d) Outras de carácter corrente e obrigatório  

 

2. Que qualquer excepção às regras definidas no ponto 

anterior só poderá ser autorizada por Despacho do 

Presidente da Comissão Instaladora que a submeterá, 

posteriormente, a ratificação da reunião de CI seguinte; 

 

3. Que o exercício de 2001 termine impreterivelmente a 31 de 

Dezembro, sem recorrer ao período complementar previsto 

no artigo 27º do D.L. n.º 341/83 de 21 de Julho, ou seja, que 

os pagamentos por conta do Orçamento vigente ocorram até 

essa data; 

 

4. Que deverão ser providenciadas, com a máxima urgência, 

todas as alterações ao Plano de Actividades e Orçamento em 

vigor, porquanto importa salvaguardar que as despesas a 

contrair até à data limite de 26 de Outubro tenham, 

previamente, a dotação orçamental adequada; 

 

5. que as alterações orçamentais mencionadas no ponto 
anterior deverão ser submetidas a deliberação da reunião 

de CI a realizar no dia 16 de Outubro; 

 

6. que o presente Despacho deverá ser submetido a 

ratificação da próxima reunião da Comissão Instaladora, a 

realizar no dia 16 de Outubro. 

 

Odivelas, 4 de Outubro de 2001 

 

O Presidente da Comissão Instaladora 

(a) Manuel Varges” 

 

 

 
 

ACTIVIDADE FINANCEIRA 
 

 

 

Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel Varges 

ao abrigo da delegação de competências. 

 

 

Data de despacho: 2001.09.19 

Autorização para pagamento à Amascultura da quotização 

relativa aos meses de Janeiro a Setembro de 2001, no valor 

de 16.632.270$00, nos termos da informação n.º 

42/DAF/DF/JL/01 de 2001.09.18. 

 

Data de despacho: 2001.09.21 

Autorização para pagamento à empresa Américo Monteiro - 

Estúdios de Gravação, Áudio e Vídeo, Lda., da factura n° 

55/2 de 2001.09.07, no valor de 830.700$00, nos termos da 

informação n.º 55/GARSI/GU/01 de 2001.09.14. 

 

Data de despacho: 2001.09.24 

Autorização para pagamento à Papelarias Emílio Braga, do 

reembolso de despesas relacionadas com aquisição de livro 

de registo de cheques para a tesouraria, no valor de 

2.250$00, nos termos da informação n.º ° 24/DAF/DF/AM, de 

2001.09.20. 

 

Data de despacho: 2001.09.26 

Autorização para pagamento à empresa HCI - Construções, 

S.A., da factura n.° 134/314/01 de 2001.04.30, no valor de 

29.173.212$00, nos termos da informação n.º 

359/DEC/SAFO/IT, de 2001.09.16 
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Data de despacho: 2001.09.29 

Autorização para pagamento aos CTT - Correios de Portugal, 

da factura n.º 5000113033 de 2001.08.31, no valor de 

3.678.964$00. 

 

 

 
 

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 35.891/OCP/OC 

Nome: Simarc - Sociedade de Gestão e Investimento 

Imobiliário, S.A. 

Local: Serra da Amoreira, Lote 9, 

Ramada 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 24.10.2000 

 

Processo n.º 32.115/OCP/OC 

Nome: Construção Lobito, Lda 

Local: Urbanização da Ribeirada, Lote 37, 

Odivelas 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 21.03.2001 

 

Processo n.º 34.905/OCP/OC 

Nome: Construção Arnaldo Dias, Lda. 

Local: Urbanização da Ribeirada, Lote 12, 

Odivelas 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 11.06.2001 

 
Processo n.º 34.909/OCP/OC 

Nome: Construção Arnaldo Dias, Lda. 

Local: Urbanização da Ribeirada, Lote 6, 

Odivelas 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 11.06.2001 

 

Processo n.º 2.760/OCP/OC 

Nome: Isabel Maria da Conceição Figueira Gomes 

Local: Praceta Rogério Paulo, n.º 7, r/c Esqº., 

Arroja, 

Odivelas 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 18.07.2001 

 
Processo n.º 2.285/OS 

Nome: António José Marques 

Local: Rua da República, n.º 122, B, 

Caneças 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 23.07.2001 

 

Processo n.º 1.863/OS 

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 

 
Processo n.º 140/OP/GI 

Nome: Inocêncio Luís Baptista Vicente 

Local: Bairro Casal S. Sebastião, Lote 330, 

Famões 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 06.08.2001 

 

 

Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
 

Processo n.º 1.883/D 

Nome: Cláudio Fabricio Gonçalves Correia 

Local: Bairro da Gulbenkian, Lote 1, 

 r/c Dtº, 

Odivelas 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 20.02.2001 
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Processo n.º 19.930 

Nome: Maria Teresa Domingues Neves Martinho Pedro 

Machado Sampaio 

Local: Rua Serpa Pinto, n.º 5, 3º Esqº., 

Odivelas 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 26.06.2001 

 

Processo n.º 463/OP 

Nome: Maria Dulce Videira de Pinho Bandeira 

Local: Rua Coronel Ferreira Simas, n.º 11 e 11 A, 

Odivelas 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 07.09.2001 

 

Processo n.º 30.841/OCP/OC 

Nome: Manuel Rodrigues e Manuel Rodrigues da Silva 

Local: Rua C, Lote 71, 

Bons Dias, 

Ramada 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 07.09.2001 

 

Processo n.º 33.293/OCP/OC 

Nome: Fonseca Lopes & Serra, Lda. 

Local: Casal da Serra, Porto da Paiã, 

Pontinha 

Decisão: Deferido 

Data de despacho: 20.09.2001 
 
 
 
 

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 881/DSC/DCPC 

Data de despacho: 17.08.2001 

Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 

para pagamento à empresa “Luís Oliveira – Produções de 

Espectáculos”, no valor de 462.150$00 referente ao aluguer 

de equipamento técnico. 

Informação n.º 886/DSC/DCPC 

Data de despacho: 17.08.2001 

Assunto: Concordância com o envio para prévia 

cabimentação e posterior pagamento à empresa Lusomundo 

Audiovisuais S.A., no valor de 56.716$00 referente à iniciativa 

“Ciclos de Cinema”. 

 
Informação n.º 912/DSC/DCPC/01 

Data de despacho: 07.09.2001 

Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 

para pagamento à Contubos – Construções Tubulares, Lda., 

no valor de 6.739.200$00 referente a despesas com a 

iniciativa “Junho em Festa”. 

 

Informação n.º 921/DSC/DCPC/01 – 11.09.01 

Data de despacho: 14.09.2001 

Assunto: Filmes e Fitas, aquisição de Serviço de 

Projeccionista, concordância com o envio para cabimentação 

e posterior envio à Divisão Financeira para pagamento pelo 

valor total de 60.000$00 (com 20% retenção na fonte). 

 

Informação n.º 918/DSC/DCPC/01 – 11.09.01 

Data de despacho: 14.09.2001 

Assunto: Aquisição de Serviço de Impressão de Cartazes à 

Empresa A3M, para divulgação da iniciativa “Novo Circo”, 

concordância com o envio à Divisão Financeira para 

pagamento do valor de 432.900$00 com IVA incluído. 

 
Informação n.º 931/DSC/DCPC/01 – 17.09.01 

Data de despacho: 18.09.2001 

Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 

para pagamento de factura no valor total de 43.103$00 com 

IVA incluído, relativa à aquisição de Água para o CAO’S. 

 
Informação n.º 928/DSC/DCPC/01 – 14.09.01 

Data de despacho: 18.09.2001 

Assunto: “Filmes e Fitas”, Concordância com o envio para 

cabimentação e posterior envio à Divisão Financeira para 

pagamento de factura da Guarda Nacional Republicana, no 

valor de 31.260$00 isento de IVA. 

 

Informação n.º 926/DSC/DCPC/01 – 14.09.01 

Data de despacho: 18.09.2001 

Assunto: “Odivelas Capital Novo Circo”, aluguer de duches e 

WC’S à empresa Alugsan, concordância com o envio à 

Divisão Financeira para pagamento no valor de 481.806$00 

com IVA incluído. 
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Informação n.º 925/DSC/DCPC/01 – 12.09.01 

Data de despacho: 18.09.2001 

Assunto: “Odivelas Capital Novo Circo”, aquisição de 

parafina líquida à empresa Lacrilar, pelo valor de 117.000$00 

com IVA incluído, concordância com o envio para 

cabimentação e posterior envio à Divisão Financeira para 

pagamento. 

 

Informação n.º 810/DSC/DCPC/01 – 17.09.01 

Data de despacho: 18.09.2001 

Assunto: Concordância com o envio para cabimentação e 

posterior envio à Divisão Financeira para pagamento de 

factura de Jerónimo e Silva, no valor de 103.240$00 com IVA 

incluído, no âmbito da iniciativa “Junho em Festa”. 

 
Informação n.º 937/DSC/DCPC/01 – 18.09.01 

Data de despacho: 20.09.2001 

Assunto: Concordância com o envio para cabimentação e 

posterior envio à Divisão Financeira para pagamento no valor 

de 67.900$00 com IVA incluído, referente a transporte de 

Piano, no 25 de Abril. 

 

Informação n.º 295/DSC/DCPC/SAEPC/01 – 13.09.2001 

Data de despacho: 24.09.2001 

Assunto: Aquisição de Imagens à RTP Relativas à Escola 

Profissional Agrícola D. Dinis, concordância com o envio à 

Divisão Financeira para pagamento do valor de 20.475$00 

com IVA incluído. 

 

Informação n.º 949/DSC/DCPC/01 – 21.09.2001 

Data de despacho: 24.09.2001 

Assunto: “Filmes e Fitas 2001”, aquisição de serviços de 

projeccionista, concordância com o envio à Divisão Financeira 

para pagamento do valor de 120.000$00 (retenção na fonte 

20%) isento de IVA. 

 
Informação n.º 957/DSC/DCPC/01 – 24.09.2001 

Data de despacho: 25.09.2001 

Assunto: Concordância com o envio para cabimentação e 

posterior envio à Divisão Financeira para pagamento de 

factura da empresa Lusomundo, no valor de 38.288$00 com 

IVA incluído, no âmbito da iniciativa “Filmes e Fitas” 

 

Informação n.º 944/DSC/DCPC/01 – 19.09.2001 

Data de despacho: 25.09.2001 

Assunto: Concordância com o envio para cabimentação e 

posterior envio à Divisão Financeira para pagamento de 

factura da Revista “Figura”, no valor de 210.600$00 com IVA 

incluído, no âmbito da iniciativa “Novo Circo”. 

 
Informação n.º 960/DSC/DCPC/01 – 24.09.2001 

Data de despacho: 25.09.2001 

Assunto: Aquisição de serviços à Polícia de Segurança 

Publica, pelo valor de 24.720$00 isento de IVA, no âmbito da 

iniciativa “Odivelas Capital do Novo Circo”, concordância com 

o envio para cabimentação e posterior envio à Divisão 

Financeira para pagamento. 

 

Informação n.º 353/DCPC/SAEPC/01 – 25.09.2001 

Data de despacho: 26.09.2001 

Assunto: Aquisição de Imagens à RTP para o Posto de 

Comando do 25 de Abril, no valor de 20.475$00 com IVA 

incluído, concordância com o envio para cabimentação e 

posterior envio à Divisão Financeira para pagamento. 

 
Informação n.º 967/DSC/DCPC/01 DE 26.09.2001 

Data de despacho: 26.09.2001 

Assunto: Concordância com o envio para cabimentação de 

Spot Publicitário à Rádio Nova Antena no valor de 30.000$00 

+ IVA 17%, mais 4 % de Custo de Difusão + 10.000$00. 

 
Informação n.º 950/DSC/DCPC/01 de 26 de Setembro de 

2001 

Data de despacho: 26.09.2001 

Assunto: Concordância com o envio para cabimentação de 

ampliação de fotografia à Rogério Pedro no valor de 

120.000$00 + IVA 17%. 

 

Informação n.º 351/DSC/DCPC/SAEPC/01 – 24.09.2001 

Data de despacho: 27.09.2001 

Assunto: Publicação de Publicidade no jornal Vento Novo, 

referente ao Núcleo Museológico do Posto de Comando MFA, 

concordância com o envio para cabimentação e posterior 

envio à Divisão Financeira para pagamento do valor de 

450.000$00 com IVA incluído. 

 
Informação n.º 968/DSC/DCPC/01 

Data de despacho: 28.09.2001 

Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 

para pagamento à empresa SPORMEX, no valor de 

1.164.150$00, referente ao aluguer de camarins para a 

iniciativa “Novo Circo”. 
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Informação n.º 350/DSC/DCPC/SAEPC/01 – 25.09.2001 

Data de despacho: 28.09.2001 

Assunto: Fornecimento de Refeições pelo Restaurante 

“Aldeia do Moinho”, no âmbito da Exposição da Área 

Metropolitana de Lisboa, concordância com o envio para 

cabimentação e posterior envio à Divisão Financeira para 

pagamento, do valor de 201.000$00 com IVA incluído. 

 

Informação n.º 974/DSC/DCPC/01 – 27.09.2001 

Data de despacho: 28.09.2001 

Assunto: Aquisição de material de divulgação à empresa A 

3M, para a “Exposição de Cerâmica/Pintura de Eduarda 

Filhó”, concordância com o envio à Divisão Financeira para 

pagamento do valor de 95.355$00 com IVA incluído. 

 

 

Biblioteca Municipal D. Dinis 
 

Informação n.º 806/BMDD/01 – 12.09.2001 

Data de despacho: 14.09.2001 

Assunto: Reparação e Afinação de Pianos efectuada por 

Fernando Antunes, no âmbito do “Festival de Poesia de 

Língua Portuguesa”, concordância com o envio à Divisão 

Financeira para pagamento no valor de 14.625$00 com IVA 

incluído. 

 

Informação n.º 805/BMDD/01 – 12.09.2001 

Data de despacho: 14.09.2001 

Assunto: Reparação e Afinação de Pianos efectuada por 

Fernando Antunes, no âmbito da iniciativa “Notas Musicais”, 

concordância com o envio à Divisão Financeira para 

pagamento no valor de 14.625$00 com IVA incluído. 

 

Informação n.º 804/BMDD/01 – 12.09.2001 

Data de despacho: 14.09.2001 

Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 

para pagamento de factura do Jornal de Letras, Artes e 

Ideias, no âmbito do “Festival de Poesia de Língua 

Portuguesa”. 

 
Informação n.º 803/BMDD/01 – 12.09. 

Data de despacho: 14.09.2001 

Assunto: “Festival de Poesia de Língua Portuguesa”, 

Catering e Cybercafés, concordância com o envio à Divisão 

Financeira para pagamento de factura de Fragoso Nabo e 

Rocha, Lda., no valor de 124.992$00 com IVA incluído. 

 

Informação n.º 802/BMDD/01 – 12.09.2001 

Data de despacho: 14.09.2001 

Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 

para pagamento de factura da Casa dos Caracóis, no valor de 

16.920$00 com IVA incluído, no âmbito do “Festival de Poesia 

de Língua Portuguesa”. 

 
Informação n.º 800/BMDD/01 – 12.09.2001 

Data de despacho: 14.09.2001 

Assunto: Aquisição de Serviços a Patrícia Pereira, 

concordância com o envio para cabimentação e posterior 

envio à Divisão Financeira para pagamento do valor de 

20.000$00 Isento de IVA, no âmbito da iniciativa ao “Sabor 

dos Contos”. 

 

Informação n.º 811/BMMDD/01 – 13.09.01 

Data de despacho: 17.09.2001 

Assunto: Concordância com o envio para cabimentação e 

posterior envio à Divisão Financeira para pagamento de 

factura da Polícia de Segurança Publica, no valor de 

245.870$00 isento de IVA, referente ao policiamento no 

âmbito do “Festival de Poesia e Língua Portuguesa”. 

 

Informação n.º 816/BMDD/01 

Data de despacho: 19.09.2001 

Assunto: Concordância com o envio para cabimentação de 

do valor de Esc.: 6.000$ (seis mil escudos), com IVA incluído 

à taxa de 5%, para posterior adjudicação à EDITORIAL 

GRUPO V, de assinatura da revista “Super Foto Prática”, para 

a Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 

 
Informação n.º 817/BMDD/01 

Data de despacho: 19.09.2001 

Assunto: Concordância com o envio para cabimentação de 

Esc.: 1.000$ (mil escudos), com IVA incluído à taxa de 5%, 

para posterior adjudicação à SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA, de assinatura da revista “Cidade Solitária”, 

para a Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 

 

Informação n.º 829/BMDD/01 

Data de despacho: 19.09.2001 

Assunto: Concordância com o envio para cabimentação de 

Esc. 11.960$ (onze mil, novecentos e sessenta escudos), 

com IVA incluído à taxa de 5%, para posterior adjudicação à 

EDIDECO – Editores para a Defesa do Consumidor, de 

assinatura da revista “Dinheiro e Direitos”, para a Biblioteca 

Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
22 2 a 15 de Outubro de 2001  Ano 2 - N.º 20 

 

Informação n.º 830/BMDD/01 
Data de despacho: 19.09.2001 
Assunto: Concordância com o envio para cabimentação de 
Esc. 11.960$ (onze mil, novecentos e sessenta escudos), 
com IVA incluído à taxa de 5%, para posterior adjudicação à 
Empresa VIDA ECONÓMICA – de João Carlos Peixoto de 
Sousa, de assinatura da revista “Boletim do Contribuinte”, 
para a Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 775/BMDD/01 – 20.09.01 
Data de despacho: 20.09.2001 
Assunto: Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha, 
concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento à Empresa Strauss Música e Vídeo, no valor total 
de 148.274$00 com IVA. 
 
Informação n.º 832/BMDD/01 – 20.09.2001 
Data de despacho: 20.09.2001 
Assunto: “Ciclo de Animação da Sala Infantil 2001/02”, 
concordância com o envio para cabimentação e posterior 
envio à Divisão Financeira para pagamento a Patrícia 
Alexandra Rodrigues da Silva Pereira, Contadora de 
Histórias, do valor de 60.000$00 isento de IVA. 
 
Informação n.º 838/BMDD/01 – 24.09.2001 
Data de despacho: 25.09.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento a Vicent Teatro do valor de 240.000$00, no 
âmbito da iniciativa “Teatro Infantil 2001”. 
 
Informação n.º 839/BMDD/01 – 24.09.2001 
Data de despacho: 25.09.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento à Associação de Contadores de Contos 
Populares, do valor de 20.000$00, no âmbito da iniciativa ao 
“Sabor dos Contos”. 
 
Informação n.º 698/BMDD/01 – 26.09.2001 
Data de despacho: 26.09.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de factura da Relógio d’Água Editores, Lda., 
no valor de 152.387$00 com IVA incluído, referente a 
aquisição feita para a Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da 
Pontinha. 
 
Informação n.º 814/BMDD/01 – 25.09.2001 
Data de despacho: 26.09.2001 
Assunto: Publicação de publicidade no Jornal Expresso, 
concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento do valor de 70.200$00 com IVA incluído. 
 

Informação n.º 815/BMDD/01 – 17.09.2001 
Data de despacho: 26.09.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento do valor de 40.716$00 com IVA incluído, 
referente à publicação de publicidade no Jornal de Letras. 
 
Informação n.º 825/BMDD/01 – 17.09.2001 
Data de despacho: 26.09.2001 
Assunto: “Festival de Poesia de Língua Portuguesa”, 
publicação de divulgação no Jornal de Letras, no valor de 
40.716$00 com IVA incluído, concordância com o envio para 
cabimentação e posterior envio à Divisão Financeira para 
pagamento. 
 
Informação n.º 840/BMDD/01 – 25.09.2001 
Data de despacho: 26.09.2001 
Assunto: Aquisição de Vídeos para a Biblioteca Municipal D. 
Dinis à Empresa Fnac – Colombo – SDLM, Lda., pelo valor de 
340.500$00 com IVA incluído, concordância com o envio para 
cabimentação e posterior envio à Divisão Financeira para 
pagamento. 
 
Informação n.º 813/BMDD/01 – 25.09.2001 
Data de despacho: 26.09.2001 
Assunto: Publicação de publicidade no Jornal Expresso, 
concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento do valor de 70.200$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º 844/BMDD/01 – 28.09.2001 
Data de despacho: 28.09.2001 
Assunto: Aquisição à Papelaria Cruzeiro, de Periódicos para 
a Biblioteca Municipal D. Dinis, concordância com o envio à 
Divisão Financeira para pagamento do valor total de 
52.820$00 com IVA incluído. 
 
 
Desporto 
 
Informação n.º 1177/DSC/DD/01 – 13.09.2001 
Data de despacho: 14.09.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento à empresa PRODEM – no valor de 
60.000$00 isento de IVA, referente a aquisição de Serviços à 
Associação de Ténis de Mesa. 
 
Informação n.º 1175/DSC/DD/01 – 13.09.01 
Data de despacho: 14.09.2001 
Assunto: “II Festa de Ginástica”, aquisição de Lona com 
Lettring à Empresa LX Corte, concordância com o envio à 
Divisão Financeira para pagamento no valor de 61.776$00 
com IVA incluído. 
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Informação n.º 1174/DSC/DD/01 – 13.09.01 
Data de despacho: 14.09.2001 
Assunto: “II Festa de Ginástica”, aquisição de Lanches à 
Espiga Dourada, concordância com o envio à Divisão 
Financeira para pagamento no valor de 200.000$00 com IVA 
incluído. 
 
Informação n.º 1173/DSC/DD/01 – 13.09.01 
Data de despacho: 14.09.2001 
Assunto: “II Festa de Ginástica”, aluguer de Plantas à 
Florista Exótica, concordância com o envio à Divisão 
Financeira para pagamento no valor de 10.200$00 com IVA 
incluído. 
 
Informação n.º 1172/DSC/DD/01 – 13.09.01 
Data de despacho: 14.09.2001 
Assunto: “II Festa de Ginástica”, concordância com o envio à 
Divisão Financeira para pagamento de Factura da empresa 
Perfect Mactch, no valor de 11.500$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º 1166/DSC/DD/SADD/01 – 12.09.01 
Data de despacho: 14.09.2001 
Assunto: “II Torneio Internacional de Futebol Sub 23”, 
aquisição de placas à Empresa Ana Maria Publicidade, 
concordância com o envio para cabimentação e posterior 
envio à Divisão Financeira para pagamento do valor de 
14.550$00 com IVA incluído 
 
Informação n.º 1176/DSC/DD/01 – 13.09.01 
Data de despacho: 18.09.2001 
Assunto: “Campanha de Promoção do Desporto”, publicação 
de publicidade no Jornal a Bola, concordância com o envio à 
Divisão Financeira para pagamento no valor de 163.800$00 
com IVA incluído. 
 
Informação n.º 1193/DSC/DD/01 – 17.09.01 
Data de despacho: 19.09.2001 
Assunto: Festa de Homenagem a “Jorge Coroado”, 
Seminário “O Treino do Árbitro”, concordância com o envio à 
Divisão Financeira para pagamento de recibo da Associação 
de Futebol de Lisboa no valor de 637.800$00 isento de IVA. 
 
 
Informação n.º 1190/DSC/DD/01 – 17.09.01 
Data de despacho: 19.09.2001 
Assunto: “II Festa de Ginástica”, aquisição de serviço de 
locução a Joaquim Maralhas, concordância com o envio à 
Divisão Financeira para pagamento do valor de 30.000$00 
isento de IVA. 
 
 

Informação n.º 1189/DSC/DD/SADD/01 – 18.09.01 
Data de despacho: 19.09.2001 
Assunto: Aquisição de Troféus para várias iniciativas à 
Empresa Atlantis, concordância com o envio à Divisão 
Financeira para pagamento no valor de 526.100$00 com IVA 
incluído. 
 
Informação n.º 1171/DSC/DD/SADD/01 – 18.09.01 
Data de despacho: 19.09.2001 
Assunto: “II Torneio Internacional de futebol Sub 23”, 
concordância com o envio para cabimentação e posterior 
envio à Divisão Financeira para pagamento de factura da 
Polícia de Segurança Publica, no valor de 84.174$00 isento 
de IVA. 
 
Informação n.º 1165/DSC/DD/01 – 12.09.01 
Data de despacho: 20.09.2001 
Assunto: “II Torneio Internacional de Futebol Sub 23”, 
aquisição de Troféus à Empresa K-Brinde, concordância com 
o envio à Divisão Financeira para pagamento do valor de 
167.486$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º 1199/DSC/DD/01 – 19.09.01 
Data de despacho: 20.09.2001 
Assunto: Torneio Internacional de Voleibol “Odivelas 2001”, 
concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento de factura à Escola Profissional Agrícola D. Dinis, 
no valor de 27.000$00 isento de IVA. 
 
Informação n.º 1207/DSC/DD/SADD/01 – 21.09.2001 
Data de despacho: 24.09.2001 
Assunto: “Campeonato Nacional Juniores de Xadrez”, 
aquisição de Troféu à empresa Atlantis – Cristais S.A, no 
valor de 39.380$00 com IVA incluído, concordância com o 
envio para cabimentação e posterior envio à Divisão 
Financeira para pagamento. 
 
Informação n.º 1210/DSC/DD/SADD/01 – 24.09.2001 
Data de despacho: 24.09.2001 
Assunto: Publicidade no 4º Anuário de Ciclismo, 
concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento de factura da firma GC – Design e Publicidade, no 
valor de 117.000$00 com IVA incluído. 
 

Informação n.º 1211/DSC/DD/01 – 24.09.2001 

Data de despacho: 24.09.2001 

Assunto: “Jogos da Juventude”, aquisição de T-Shirt’s á 

Empresa Sar e Estampe, concordância com o envio à Divisão 

Financeira para pagamento do valor de 344.448$00 com IVA 

incluído. 
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Informação n.º 1226/DSC/DD/01 – 25.09.2001 

Data de despacho: 25.09.2001 

Assunto: Aquisição de Serviços à empresa Fun – 

Comunicação e Eventos, no valor total de 526.500$00 com 

IVA incluído, no âmbito da iniciativa “O Desporto Sai à Rua”, 

concordância com o envio para cabimentação e posterior 

envio à Divisão Financeira para pagamento. 

 

Informação n.º 1231/DSC/DD/01 

Data de despacho: 28.09.2001 

Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 

para pagamento à empresa RICOH EUROPE, no valor de 

1.656.720$00, referente à aquisição de 24 equipamentos de 

fax para oferta às Colectividades Desportivas. 

 

 

Educação e Juventude 
 

Informação n.º 1101/DSC/DEJ/SAEP/01 – 13.09.01 

Data de despacho: 14.09.2001 

Assunto: “Dia Mundial da Criança”, aquisição de Copos à 

empresa Selda, pelo valor de 8.100$00 + 17% IVA, 

concordância com o envio à Divisão Financeira para 

pagamento. 

 

Informação n.º 1099/DSC/DEJ/SJ/01 – 13.09.01 

Data de despacho: 14.09.2001 

Assunto: Aquisição de Periódicos à empresa Armando Serra 

Barão, pelo valor de 21.760$00 com IVA incluído, 

concordância com o envio à Divisão Financeira para 

pagamento. 

 

Informação n.º 1094/DSC/DEJ/SJ/01 – 13.09.01 

Data de despacho: 14.09.2001 

Assunto: Auxílios Económicos para Livros e Material Escolar 

a Alunos Carênciados da Escola 1º Ciclo do Ensino Básico n.º 

3 de Odivelas, concordância com o envio à Divisão Financeira 

para pagamento do valor de 12.000$00. 

 
Informação n.º 1104/DEJ/SAEP/01 – 14.09.01 

Data de despacho: 17.09.2001 

Assunto: Auxílios Económicos para Livros e Material Escolar 

a Alunos Carênciados às Escolas 1º Ciclo do Ensino Básico 

n.º 2 e n.º 3 da Ramada, concordância com o envio à Divisão 

Financeira para pagamento no valor total de 132.000$00. 

 

 

Informação n.º 1110/DSC/DEJ/SJ/01 – 17.09.01 

Data de despacho: 19.09.2001 

Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 

para pagamento ao “Centro Hípico da Moita” do valor de 

90.000$00, da actividade de Equitação desenvolvida no 

âmbito da iniciativa “Fins de Semana Aventura”. 

 

Informação n.º 1116/DSC/DEJ/SAEP/01 – 18.09.01 

Data de despacho: 20.09.2001 

Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 

para pagamento da transferência de verba para a Junta de 

Freguesia de Odivelas, no valor de 530.080$00, referente ao 

pagamento de vencimentos da Auxiliar de Acção Educativa. 

 

Informação n.º 1117/DSC/DEJ/SJ – 19.09.2001 

Data de despacho: 20.09.2001 

Assunto: “Outros Mundos Novas Culturas”, actuação do 

Grupo Danças e Cantares da Paróquia da Nª Sr.ª do Rosário, 

concordância com o envio à Divisão Financeira para 

pagamento do valor de 40.000$00 isento de IVA. 

 
Informação n.º 1118/DSC/DEJ/SJ – 18.09.01 

Data de despacho: 20.09.2001 

Assunto: “Fins de Semana Aventura”, realização de 

actividade de Cannyoning, concordância com o envio à 

Divisão Financeira para pagamento do adiantamento de 

verba no valor de 160.000$00, a Rui Miguel Batista Guedes. 

 

Informação n.º 1119/DSC/DEJ/SJ/01 – 19.09.2001 

Data de despacho: 20.09.2001 

Assunto: Direitos de Autor Referente à Peça de Teatro 

“Histórias de Portugal”, concordância com o envio para 

cabimentação e posterior envio à Divisão Financeira para 

pagamento do valor de 45.000$00. 

 

Informação n.º 1125/DSC/DEJSAEP/01 – 19.09.2001 

Data de despacho: 20.09.2001 

Assunto: Aquisição de Sacos de Papel à Empresa 

Gestibrinde, concordância com o envio à Divisão Financeira 

para pagamento no valor de 82.500$00 com IVA incluído. 

 

Informação n.º 1128/DSC/DEJ/SJ – 19.09.2001 

Data de despacho: 20.09.2001 

Assunto: “Fins de Semana Aventura”, realização de 

actividade Paintball, concordância com o envio à Divisão 

Financeira para pagamento à Empresa Novas Aventuras-
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Animação Turística,Lda., do valor de 87.500$00 com IVA 

incluído. 

 
Informação n.º 1129/DEJ/SAEP/01 – 20.09.2001 
Data de despacho: 20.09.2001 
Assunto: Auxílios Económicos para Livros e material Escolar 
a Alunos carênciados da Escola 1º Ciclo do Ensino Básico n.º 
4 de Famões, concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento do valor de 6.000$00. 
 
Informação n.º 1135/DEJ/SAEP/01 – 24.09.2001 
Data de despacho: 25.09.2001 
Assunto: Auxílios Económicos para Livros e Material Escolar 
a alunos carênciados, concordância com o envio à Divisão 
Financeira para pagamento do valor de 12.000$00. 
 
Informação n.º 1143/DSC/DEJ/SAEP/01 – 24.09.2001 
Data de despacho: 25.09.2001 
Assunto: Aluguer de Gerador à Empresa Grupitel, 
concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento do valor de 112.000$00 com IVA incluído. 
 
Informação n.º 1146/DSC/DEJ/SJ/01 – 25.09.2001 
Data de despacho: 27.09.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de factura da Lusomundo no valor de 
62.858$00 com IVA incluído, no âmbito do programa OTL 
2001. 

 
 
 
 
 

TRANSPORTES E OFICINAS 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Vogal Sr. Carlos Alberto Gomes 
Lourenço ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Informação n.º 177/DTO/DTO/SO/01 
Data de despacho: 24.07.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 5696 ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
Hiperimpério, do valor de 15.210$00, referente a alinhar e 
calibrar rodas da viatura n.º 2204. 
 
 
 

Informação n.º 151/DTO/DTO/SO/2001 

Data de despacho: 07.08.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa Florêncio Augusto 

Chapas, do valor de 13.328$00, referente a tubos chapas e 

cantoneiras. 

 
Informação n.º 156/DTO/DTO/SO 

Data de despacho: 07.08.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 978170 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 

Calreis, do valor de 30.730$00, referente a produtos de 

pintura para reparar a viatura n.º 1509. 

 

Informação n.º 216/DTO/2001 

Data de despacho: 20.08.2001 

Assunto: Envio das facturas 879 e 880 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa Auto 

Abastecedora da Combustíveis da Paiã, do valor de 

320.774$00, referente a aquisição de combustíveis. 

 

Informação n.º 217/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 21.08.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa Barraqueiro, do valor 

de 230.000$00, referente a aluguer de autocarros. 

 

Informação n.º 235/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 21.08.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa Turistejo, do valor de 

15.000$00, referente a aluguer de autocarros. 

 

Informação n.º 55/DTO/DTO/SO/2001 

Data de despacho: 21.08.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa Comingersoll, do valor 

de 186.206$00, referente a acessórios para ar comprimido. 

 

Informação n.º 82/DTO/DTO/SO/2001 

Data de despacho: 21.08.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa TED, do valor de 

426.977$00, referente a diversa ferramenta de oficina. 
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Informação n.º 152/DTO/DTO/SO 

Data de despacho: 21.08.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 511 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa J. L. 

S. Rocha, Lda., do valor de 79.209$00, referente a acessórios 

para ligar ao sistema de ar comprimido. 

 

Informação n.º 157/DTO/DTO/SO 

Data de despacho: 21.08.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 978188 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 

Calreis, do valor de 174.840$00, referente a pistola de pintar 

aparelhar e máquina de polir. 

 

Informação n.º 180/DTO/DTO/SO/01 

Data de despacho: 21.08.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 201332 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 

IVECO, do valor de 43.066$00, referente a revisão da viatura 

n.º 2204. 

 
Informação n.º 263/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 24.08.2001 

Assunto: Envio facturas 261 e 292 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa Lilaz, 

do valor de 513.750$00, referente a aluguer de autocarros. 

 
Informação n.º 174/DTO/DTO/SO/01 

Data de despacho: 24.08.2001 

Assunto: Envio das facturas n.º 205 e n.º 306 ao 

Departamento Administrativo e Financeiro para pagamento a 

Álvaro Lopes, do valor de 25.600$00, referente a reparação 

da viatura n.º 1401. 

 

Informação n.º 179/DTO/DTO/SO/01 

Data de despacho: 24.08.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 5696 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa IPS, 

do valor de 17.842$00, referente a substituir pneus, alinhar e 

calibrar rodas viatura n.º 1603. 

 

Informação n.º 185/DTO/DTO/SO/01 

Data de despacho: 24.08.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação prévia do valor de 2.048$00, referente a 

substituição de pneu da viatura n.º 1906 na empresa IPS. 

 

Informação n.º 186/DTO/DTO/SO/01 

Data de despacho: 24.08.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação prévia do valor de 43.290$00 para 

aquisição de discos tacógrafo e painéis rádio à empresa 

Carlarme. 

 

Informação n.º 415/DTO/DMIM/01 

Data de despacho: 06.09.2001 

Assunto: Fornecimento e montagem de aparelhos de ar 

condicionado nas instalações do CRAP, na escola básica n.º 

3 de Odivelas, concordância com o envio a Divisão Financeira 

para pagamento á empresa Grau 22 - Equipamentos de ar 

condicionado, electrodomésticos e instalações eléctricas, 

Lda., da factura com o n.º 0568 no valor de 854.100$00. 

 

Informação n.º 361/DTO/DTO/01 

Data de despacho: 07.09.2001 

Assunto: Concordância com o envio a Divisão Financeira 

para pagamento de facturas no valor de 332.485$00, 

referente a renovação do aluguer de automóveis à firma Auto 

Indústria. 

 

Informação n.º 222/DTO/2001 

Data de despacho: 10.09.2001 

Assunto: Aquisição de combustível à empresa auto 

combustível da Hotelcar, Lda., concordância com o envio a 

Divisão Financeira para pagamento da factura com o n.º 235, 

no valor de 245.627$00. 

 
Informação n.º 418/DTO/DMIM/01 

Data de despacho: 10.09.2001  

Assunto: Concordância com o envio para cabimentação 

prévia da despesa no valor de 357.767$00, referente a 

proposta para fornecimento pela empresa Lemos Pinto, Lda., 

de material (madeiras) para o Departamento de Transportes e 

Oficinas, Divisão de Manutenção de Instalações Municipais. 

 

Informação n.º 83/DTO/12001 

Data de despacho: 11.09.2001 

Assunto: Aquisição de Combustível à empresa Ti Saloia, 

concordância com o envio a Divisão Financeira para 

pagamento da factura com o n.º 100458/1, no valor de 

42.815$00. 
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Informação n.º 404/DTO/DTO/01 

Data de despacho: 17.09.2001 

Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 

para pagamento à empresa Salvador Caetano no valor de 

6.241.016$00, referente à locação de viaturas. 
 
Informação n.º 212 / DTO / 2001 
Data de despacho: 17.09.2001 
Assunto: Aquisição de combustível à empresa auto 
combustível da Hotelcar, Lda., concordância com o envio a 
Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 237, no 
valor de 243.145$00. 
 

Informação n.º 657 / DTO / DTO / 01 

Data de despacho: 18.09.2001 

Assunto: Renovação do aluguer de automóveis à empresa 

Salvador Caetano, concordância com o envio para 

cabimentação prévia do valor de 1.117.935$00 

 

Informação n.º 658 / DTO / DTO / 01 

Data de despacho: 18.09.2001 

Assunto: Renovação do aluguer de automóveis à empresa 

Salvador Caetano, concordância com o envio para 

cabimentação prévia do valor de 117.990$00. 

 

Informação n.º 659 / DTO / DTO / 01 

Data de despacho: 18.09.2001 

Assunto: Renovação do aluguer de automóveis à empresa 

Salvador Caetano, concordância com o envio para 

cabimentação prévia do valor de 1.117.935$00. 

 

Informação n.º 662 / DTO / DTO / 01 

Data de despacho: 18.09.2001 

Assunto: Renovação do aluguer de automóveis à empresa 

Salvador Caetano, concordância com o envio para 

cabimentação prévia do valor de 301.685$00. 

 

Informação n.º 663 / DTO / DTO / 01 

Data de despacho: 18.09.2001 

Assunto: Renovação do aluguer de automóveis à empresa 

Salvador Caetano, concordância com o envio para 

cabimentação prévia do valor de 402.246$00. 

 

Informação n.º 660 / DTO / DTO / 01 

Data de despacho: 19.09.2001 

Assunto: Renovação do aluguer de automóveis à empresa 

Salvador Caetano, concordância com o envio para 

cabimentação prévia do valor de 389.961$00. 

Informação n.º 221 / DTO / DTO / 01 

Data de despacho: 25.09.2001 

Assunto: Aluguer de autocarros à empresa Salvador 

Caetano, concordância com o envio a Divisão Financeira para 

pagamento das facturas no valor de 345.000$00. 

 

Informação n.º 342 / DTO / DTO / 01 

Data de despacho: 25.09.2001 

Assunto: Aluguer de autocarros à empresa Turistejo, 

concordância com o envio a Divisão Financeira para 

pagamento das facturas no valor de 420.000$00. 

 

Informação n.º 383 / DTO / DTO / 01 

Data de despacho: 25.09.2001 

Assunto: Aluguer de autocarros à empresa Barraqueiro, 

concordância com o envio a Divisão Financeira para 

pagamento das facturas no valor de 420.000$00. 

 

Informação n.º 544 / DTO / DTO / 01 

Data de despacho: 25.09.2001 

Assunto: Renovação do aluguer de autocarros à empresa 

Auto Industrial, concordância com o envio a Divisão 

Financeira para pagamento das facturas no valor de 

443.313$00. 

 
Informação n.º 555 / DTO / DTO / 01 

Data de despacho: 25.09.2001 

Assunto: Renovação do aluguer de autocarros à empresa 

Auto Industrial, concordância com o envio a Divisão 

Financeira para pagamento das facturas no valor de 

48.310$00. 

 

Informação n.º 681 / DTO / DTO / 01 

Data de despacho: 25.09.2001 

Assunto: Aluguer de automóveis à empresa Turistejo, 

concordância com o envio para cabimentação prévia do valor 

de 682.000$00. 

 

Informação n.º 22 / DTO / 2001 

Data de despacho: 26.09.2001 

Assunto: Aquisição de combustível à empresa Auto 

Abastecedora de Combustíveis da Paiã, Lda., concordância 

com o envio a Divisão Financeira para pagamento da factura 

n.º 905, no valor de 14.220$00. 
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Informação n.º 22 / DTO / 2001 

Data de despacho: 26.09.2001 

Assunto: Aquisição de combustível à empresa Auto 

Abastecedora de Combustíveis da Paiã, Lda., concordância 

com o envio a Divisão Financeira para pagamento da factura 

n.º 782, no valor de 116.615$00. 

 

Informação n.º 215 / DTO / DTO / SO / 01 

Data de despacho: 26.09.2001 

Assunto: Concordância com a reparação de diversas 

anomalias na viatura n.º 2202, na empresa Auto Combota, 

concordância com o envio para cabimentação prévia do valor 

de 347.756$00. 

 

Informação n.º 22 / DTO / 2001 

Data de despacho: 27.09.2001 

Assunto: Aquisição de combustível à empresa Auto 

Abastecedora de Combustíveis da Paiã, Lda., concordância 

com o envio a Divisão Financeira para pagamento da factura 

n.º 806, no valor de 30.393$00. 

 
Informação n.º 83 / DTO / 2001 

Data de despacho: 27.09.2001 

Assunto: Aquisição de combustível à firma Ti Saloia, 

concordância com o envio a Divisão Financeira para 

pagamento da factura n.º 100516/1, no valor de 45.582$00. 

 
Informação n.º 144 / DTO / 2001 

Data de despacho: 27.09.2001 

Assunto: Aquisição de combustível, realização de um novo 

ajuste directo à empresa Oásis Combustíveis e Lubrificantes, 

concordância com o envio a Divisão Financeira para 

pagamento da factura n.º 01.06 e 01.07, no valor de 

94.154$00 e 129.968$00. 

 

Informação n.º 167 / DTO / 2001 

Data de despacho: 27.09.2001 

Assunto: Aquisição de combustível à empresa Auto 

Abastecedora de combustíveis da Paiã, Lda., concordância 

com o envio a Divisão Financeira para pagamento da factura 

n.º 923, no valor de 38.723$00. 

 
Informação n.º 212 / DTO / 2001 

Data de despacho: 27.09.2001 

Assunto: Aquisição de combustível à empresa auto 

combustível da Hotelcar, Lda., concordância com o envio a 

Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 235, no 

valor de 245.627$00. 

 
Informação n.º 222 / DTO / 2001 

Data de despacho: 27.09.2001 

Assunto: Concordância com o envio a Divisão Financeira 

para pagamento à empresa Sector Mais, da factura n.º 1125 

no valor de 3.826$00, referente à utilização do refeitório 

Municipal. 

 

Informação n.º 223 / DTO / 2001 

Data de despacho: 28.09.2001 

Assunto: Concordância com a adjudicação da aquisição de 

trinta e dois relógios à empresa Expandimac, e envio para 

prévia cabimentação do valor de 94.784$00. 

 

 

 
 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Informação n.º 094/DAE/CB/DL 
Data de despacho: 2001.09.18 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura no valor de 29.000$00, com IVA 
incluído, à Papelaria Henriquina referente à aquisição de 
Jornais e Revistas no mês de Agosto. 
 
Informação n.º 359/DAE/SAPFE/SG de 17.09.2001 
Data de despacho: 19.09.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 0011 de 01.09.2001, da Empresa 
José A. Santos, no valor de 936.000$00, incluindo IVA à taxa 
legal de 17%, referente à realização do trabalho fotográfico e 
vídeo com locução, no âmbito da realização da Odimostra – 
1a Mostra de Actividades Económicas do Concelho de 
Odivelas. 
 
Informação n.º 361/DAE/SAPFE/SG de 21.09.2001 
Data de despacho: 24.09.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 140 de 04.09.2001, da Empresa 
Xpress, no valor de 573.300$00, incluindo IVA à taxa legal de 
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17%, referente à execução de uma tela para a sala de 
conferência, no âmbito da realização da Odimostra – 1a 
Mostra de Actividades Económicas do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 362/DAE/SAPFE/SG de 21.09.2001 
Data de despacho: 24.09.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 141 de 04.09.2001, da Empresa 
Xpress, no valor de 1.111.500$00, incluindo IVA à taxa legal 
de 17%, referente à execução de catálogos, no âmbito da 
realização da Odimostra – 1a Mostra de Actividades 
Económicas do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 369/DAE/SAPFE/SG de 24.09.2001 
Data de despacho: 24.09.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 2390 de 19.09.2001, da FotoGraça, 
no valor de 14.090$00, incluindo IVA à taxa legal de 17%, 
referente à revelação de rolos fotográficos, no âmbito da 
realização da FACIM 2001. 
 
Informação n.º 133/SMIC/AAM de 10.08.2001 

Data de despacho: 16.08.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 0184 de 30.07.2001, da Empresa 

Foca Marques - Artes Gráficas Unipessoal, Lda., no valor de 

541.125$00, incluindo IVA à taxa legal de 17%, referente ao 

fornecimento de brindes promocionais no âmbito da 

promoção do Serviço Municipal de Informação ao 

Consumidor. 

 

Informação n.º 132/SMIC/AAM de 10.08.2001 

Data de despacho: 16.08.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 0183 de 30.07.2001, da Empresa 

Foca Marques - Artes Gráficas Unipessoal, Lda., no valor de 

497.250$00, incluindo IVA à taxa legal de 17%, referente ao 

fornecimento de brindes promocionais no âmbito da 

promoção do Serviço Municipal de Informação ao 

Consumidor. 

 

Informação n.º 66/DAE/UNIVA/CMC de 10.09.2001 

Data de despacho: 20.09.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 5222 de 30.06.2001, da Empresa 

Papelaria Henriquina, no valor de 12.700$00, incluindo IVA à 

taxa legal de 17%, referente à aquisição de jornais para o 

Projecto Clube de Emprego. 

 

Informação n.º 69/DAE/UNIVA/CMC de 10.09.2001 

Data de despacho: 20.09.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 5270 de 31.07.2001, da Empresa 

Papelaria Henriquina, no valor de 12.140$00, incluindo IVA à 

taxa legal de 17%, referente à aquisição de jornais para o 

Projecto Clube de Emprego. 

 

Informação n.º 65/DAE/UNIVA/CMC de 10.09.2001 

Data de despacho: 20.09.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 5184 de 31.05.2001, da Empresa 

Papelaria Henriquina, no valor de 12.040$00, incluindo IVA à 

taxa legal de 17%, referente à aquisição de jornais para o 

Projecto Clube de Emprego. 

 

Informação n.º 64/DAE/UNIVA/CMC de 10.09.2001 

Data de despacho: 20.09.2001 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura n.º 5117 de 31.04.2001, da Empresa 

Papelaria Henriquina, no valor de 11.940$00, incluindo IVA à 

taxa legal de 17%, referente à aquisição de jornais para o 

Projecto Clube de Emprego. 

 

 

 

 
 

APOIO AO INVESTIMENTO 
E AO EMPREGO 

 

 
Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 

 

Informação n.º 522/DAIE/AB de 2001.08.28 

Data de despacho: 2001.08.31 

Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 

pagamento da factura com n.º 8076/2000 de 30.11.2000, ao 

jornal “ A Capital” no valor de 149.351$00/ 744.96€ com IVA 

incluído à taxa de 17%. Pagamento referente ao Seminário “ 

Conhecer para Evoluir”. 
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OBRAS MUNICIPAIS 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Francisco Joaquim 
Lourenço Pereira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Processo n.º 618/MO-DOM 
Data de despacho: 20.09.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Execução dos 
Trabalhos de Electricidade para a Feira do Ambiente”, pelo 
valor de 2.650.000$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 778/DEC/AD de 13.09.01. 
 
Data de despacho: 20.09.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de colocação de 
“Iluminação Pública nas Traseiras da Alameda Fernando 
Namora”, na Póvoa de Santo Adrião, pelo valor de 
4.313.603$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
713/DVEU/JV de 18.9.01. 
 
Processo n.º 352/RA-DOM 
Data de despacho: 21.09.2001 
Homologação do auto de recepção provisória referente à 
empreitada de “Pavimentação da Rua Ladeira ao Vento”, na 
Freguesia da Ramada, nos termos da informação n.º 
707/DVEU/MS de 14.09.01. 
 
Processo n.º 317/FA-DOM 
Data de despacho: 21.09.2001 
Homologação do auto de recepção provisória referente à 
empreitada de “Repavimentação da Av. José A. Carvalho”, na 
Freguesia de Famões, nos termos da informação n.º 
705/DVEU/MS, de 14.09.01. 
 
Processo n.º 357/PO-DOM 
Data de despacho: 21.09.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos a mais na obra 
dos “Terraços do Falcão”, na Freguesia da Pontinha, pelo 
valor de 1.285.500$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 482/DVEU/MS de 12.09.01. 
 
Data de despacho: 21.09.2001 
Homologação do auto de consignação referente à empreitada 
de “Nó da Ramada/Ligação à Rotunda do Casal do Monte 
/Ligação do Caminho Municipal de Acesso ao Casal do 
Privilégio”, na Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, nos 
termos da informação n.º 703/DVEU/EC de 13.09.01. 

Data de despacho: 21.09.2001 
693/OD-DOM 
Concordar com a consulta a empresas para arranjo na Rua 
Frei João Turiano (junto à Divisão Municipal de Habitação, em 
Odivelas), pelo valor base de 1.848.449$00, nos termos da 
informação n.º 656/DVEU/PB de 13.09.01. 
 
Processo n.º 534/RA-DOM 
Data de despacho: 21.09.2001 
Homologação do auto de consignação referente à empreitada 
de “Aumento do Recreio Coberto da EB1 N.º 2 da Ramada”, 
nos termos da informação n.º 760/DEC/SAFO/SM de 
11.09.01. 
 
Processo n.º 194/PO-DOM 
Data de despacho: 21.09.2001 
Homologação do auto de recepção provisória referente à 
empreitada de “Repavimentação de Arruamentos de Acesso 
ao Bairro da Milharada”, na Freguesia da Pontinha, nos 
termos da informação n.º 706/DVEU/MS de 14.09.01. 
 
Processo n.º 645/OD-DOM 
Data de despacho: 21.09.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
“Fornecimento e Colocação de Novos Portões de Chapa em 
Vedação existente no Jardim de Infância n.º 3 de Odivelas 
(Bairro EDEC)”, pelo valor de 971.982$00 sem IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 768/DEC/SAFO/VA de 
11.09.01. 
 
Processo n.º 456/MO-DOM 
Data de despacho: 21.09.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
“Fornecimento e Montagem de Ar Condicionado para os 
Espaços Verdes”, pelo valor de 68.900$00 sem IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 757/DEC/AD de 10.09.01. 
 
Processo n.º 338/VAR-DOM 
Data de despacho: 21.09.2001 
Homologação do auto de consignação referente à empreitada 
de “Reformulação dos Parques Infantis dos Jardins de 
Infância do Bairro EDEC, em Odivelas e EB1 N.º 4 de 
Famões”, nos termos da informação n.º 779/DEC/SAFO/SM 
de 13.09.01. 
 
Data de despacho: 24.09.2001 
Concordar com o pagamento referente aos “Consumos de 
Energia em BT – Semáforos e Publicidade”, pelo valor de 
794.343$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
716/DVEU/JV de 18.09.01. 
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Data de despacho: 24.09.2001 

Concordar com o pagamento referente à “Colocação de 

Iluminação Pública na Praceta Natália Correia – 

Estacionamento”, pelo valor de 3.851.307$00 com IVA 

incluído, nos termos da informação n.º 714/DVEU/JV de 

18.09.01. 

 

Processo n.º 297/OD-DOM 

Data de despacho: 25.09.2001 

Concordar com o pagamento do auto de trabalhos a mais 

referente à empreitada de “Construção de Parque de 

Estacionamento na Praceta Natália Correia, na Quinta do 

Mendes”, pelo valor de 5.371.195$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 660/DVEU/EC de 04.09.01. 

 

Processo n.º 297/OD-DOM 

Data de despacho: 25.09.2001 

Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 2 

referente à empreitada de “Construção de Parque de 

Estacionamento na Praceta Natália Correia, na Quinta do 

Mendes”, pelo valor de 12.624.018$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 659/DVEU/EC de 04.09.01. 

 

Processo n.º 297/OD-DOM 

Data de despacho: 25.09.2001 

Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 

referente à empreitada de “Construção de Parque de 

Estacionamento na Praceta Natália Correia, na Quinta do 

Mendes”, pelo valor de 13.113.391$00 com IVA incluído, nos 

termos da informação n.º 491/DVEU/EC de 04.09.01. 

 

Processo n.º 664/CA-DOM 

Data de despacho: 25.09.2001 

Concordar com a adjudicação da empreitada de “Execução 

do Parque de Estacionamento na Rua do Pinhal Verde”, na 

Freguesia de Caneças, pelo valor de 1.436.371$00 sem IVA 

incluído, nos termos da informação n.º 712/DVEU/PB de 

17.9.01. 

 

Processo n.º 696/PO-DOM 

Data de despacho: 26.09.2001 

Concordar com a consulta a empresas para “Execução do 

acesso Pedonal entre a Escola EB1 – Paiã n.º 2 e o Bairro da 

Quinta da Condessa”, na Freguesia da Pontinha, pelo valor 

base de 788.920$00, nos termos da informação n.º 

526/DVEU/EC de 20.09.01. 

 

Processo n.º 695/OD-DOM 

Data de despacho: 26.09.2001 

Concordar com a consulta a empresas para “Estudo de 

Interiorismo, Quinta da Memória”, nos termos da informação 

n.º 150/DEP/OS/01 de 13.09.01. 

 

Processo n.º 584/CA-DOM 

Data de despacho: 26.09.2001 

Concordar com o lançamento de concurso referente à 

empreitada de “Execução de Pavimentos, Drenagens e 

Revestimentos, Cemitério de Caneças”, pelo valor base de 

6.140.860$00, nos termos da informação n.º 722/DVEU/EC 

de 20.09.01. 

 

Processo n.º 420/OD-DOM 

Data de despacho: 26.09.2001 

Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 2 

referente à empreitada de “Construção de Ossários no 

Cemitério de Odivelas, 2ª Fase”, pelo valor de 5.868.720$00 

com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

762/DEC/SAFO/SM de 11.09.01. 

 

Processo n.º 298/PO-DOM 

Data de despacho: 26.09.2001 

Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 

referente à empreitada de “Repavimentação da Azinhaga dos 

Besouros, Rua do Funchal”, na Freguesia da Pontinha, pelo 

valor de 10.136.876$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 666/DVEU/EC de 06.09.01. 

 

Processo n.º 231/OL-DOM 

Data de despacho: 26.09.2001 

Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 3 

referente à empreitada de “Ampliação da EB1 N.º 3 da Póvoa 

de Santo Adrião, Olival Basto”, pelo valor de 7.542.246$00 

com IVA incluído, nos termos da informação n.º 

774/DEC/DAFO/SM de 12.09.01. 

 

Processo n.º 291/OD-DOM 

Data de despacho: 26.09.2001 

Concordar com os trabalhos a menos referentes à empreitada 

de “Repavimentação do Troço da EM 576-1 desde o Bingo 

até ao Cemitério de Odivelas”, pelo valor de 6.438.439$00 

nos termos da informação n.º 708/DVEU/MS de 14.09.01. 
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Processo n.º 474/PO-DOM 

Data de despacho: 26.09.2001 

Concordar com o pagamento do auto de trabalhos n.º 1 

referente à empreitada da “Escola EB1 / JI N.º 2 da Paiã, 

trabalhos imprevistos de electricidade, rede de incêndios e 

equipamento”, pelo valor de 1.042.842$00 com IVA incluído, 

nos termos da informação n.º 792/DEC/SAFO/VA de 

17.09.01. 

 
Processo n.º 474/PO-DOM 
Data de despacho: 26.09.2001 
Homologação do auto de vistoria para efeitos de recepção 
provisória referente à empreitada de “Escola EB1 / JI N.º 2 da 
Paiã, trabalhos imprevistos de electricidade, rede de 
incêndios e de equipamento”, nos termos da informação n.º 
793/DEC/SAFO/VA de 17.09.01. 
 
Data de despacho: 26.09.2001 
Concordar com o pagamento referente a serviço de cópias, 
pelo valor de 104.338$00, nos termos da informação n.º 
111/DOM/LJ de 24.09.01. 
 
Processo n.º 437/OD-DOM 
Data de despacho: 26.09.2001 
Concordar com o pagamento referente ao “Fornecimento e 
Assentamento de Porta Blindada na Biblioteca da Escola N.º 
6 de Odivelas – CODIVEL”, pelo valor de 411.840$00 com 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 
803/DEC/SAFO/VA de 19.09.01. 
 
Processo n.º 198/OD-DOM 
Data de despacho: 26.09.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 3 
referente à empreitada de “Remodelação e Ampliação da EB1 
N.º 1 de Odivelas”, pelo valor de 19.695.374$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 795/DEC/SAFO/VA de 
17.09.01. 
 
Data de despacho: 26.09.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de colocação de 
Iluminação Pública em várias Freguesias do Concelho, pelo 
valor de 2.490.043$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 600/DVEU/JV de 19.09.01. 
 
Processo n.º 369/MO-DOM 
Data de despacho: 26.09.2001 
Concordar com a adjudicação e pagamento do “Fornecimento 
e Montagem de Equipamento de Sistema de Detecção de 
Intrusão para as Instalações do Departamento de Obras 
Municipais e Gabinete de Fiscalização e Policia Municipal”, 

pelo valor de 304.065$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 109/DOM/LJ de 19.09.01. 
 
Processo n.º 725/DOM 
Data de despacho: 01.10.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 3 
referente à empreitada de “Remodelação e Ampliação do 
Jardim de Infância da Paiã”, pelo valor de 6.510.670$00 com 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 
833/DEC/SAFO/VA de 26.09.01. 
 
Processo n.º 694/PO-DOM 
Data de despacho: 01.10.2001 
Concordar com a consulta a empresas para execução da 
empreitada de “Iluminação do Polidesportivo do Casal do 
Rato”, nos termos da informação n.º 776/DEC/AD de 
20.09.01. 

 
 
 
 

AMBIENTE 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Francisco Joaquim 
Lourenço Pereira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Processo n.º 299/2001/PV-DA/EV 

Data de despacho: 21.09.2001 

Concordar com o convite a empresas para execução de 

“Arranjo da Área envolvente ao Centro de Saúde da Póvoa de 

Santo Adrião”, nos termos da informação n.º 869/DA/EV/01 

de 19.09.01. 

 

Processo n.º 229/2001/FA-DA/EV 

Data de despacho: 24.09.2001 

Concordar com o pagamento dos primeiros 50% referente 

aos “Arranjos no Parque Infantil do Bairro da Silveira”, pelo 

valor de 348.075$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 857/DA/EV/01 de 14.09.01. 

 

Processo n.º 189/2001/MO-DA/EV 

Data de despacho: 24.09.2001 

Concordar com o pagamento referente à “Aquisição de 

Maquinaria e Acessórios para os Viveiros Municipais”, pelo 

valor de 2.683.010$00 com IVA incluído, nos termos da 

informação n.º 850/da/ev/01 de 14.09.01. 
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Processo n.º 227/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 24.09.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Execução de Duas 
Colecções de Postais alusivas ao Painel de Azulejos A 
Cidade e a Árvore”, pelo valor de 1.521.000$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 847/DA/EV/01 de 
14.09.01. 
 
Data de despacho: 24.09.2001 
Concordar com a adjudicação do trabalho de criação, 
produção e realização de peça referente ao “Projecto 
Empresa@Empresa para o Canal SIC NOTÍCIAS”, pelo valor 
de 2.691.000$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 133/DA/01 de 05.09.01. 
 
Processo n.º 11/01-MO-DA/DQA 
Data de despacho: 26.09.2001 
Concordar com o pagamento referente ao “Aluguer de 
Vedação e Execução de Degrau”, pelo valor de 1.755.000$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
40/DA/DQA/01 de 06.09.01. 
 
Processo n.º 330-A/2001/OD-DA/EV 
Data de despacho: 26.09.2001 
Concordar com o convite a empresas para “Construção de 
um Ramal de Ligação dos Esgotos Pluviais à Ribeira da Rua 
do Lobito”, nos termos da informação n.º 856/DA/EV/01 de 
14.09.01. 
 
Data de despacho: 26.09.2001 
Concordar com o pagamento referente à aquisição de 
exemplares do livro “Cães e Cãezinhos”, pelo valor de 
752.488$00 com IVA incluído, nos termos do despacho 
exarado na informação n.º 913/DSC/DCPC/01 de 06.09.01. 
 
Processo n.º 191/2001/FA-DA/EV 
Data de despacho: 01.10.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Execução do 
Jardim Gertrudes da Velha”, em Famões, pelo valor de 
6.511.575$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
885/DA/EV/01 de 24.09.01. 
 
Processo n.º 250/2001/OD-DA/EV 
Data de despacho: 01.10.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Reformulação do 
Parque Infantil do Parque 3 de Abril”, pelo valor de 
5.650.575$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
876/DA/EV/01 de 20.09.01. 
 
 
 

Processo n.º 193/2001/PO-DA/EV 
Data de despacho: 01.10.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Manutenção dos 
Espaços Verdes no Jardim da Praceta dos Marinheiros”, pelo 
valor de 146.055$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 879/DA/EV/01 de 21.09.01. 
 
Processo n.º 223/2001/OD-DA/EV 
Data de despacho: 01.10.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Execução dos 
Espaços Envolventes na Serra Branca”, pelo valor de 
4.027.538$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
874/DA/EV/01 de 20.09.01. 
 
Processo n.º 250/2001/OD-DA/EV 
Data de despacho: 01.10.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Reformulação do 
Parque Infantil do Parque 3 de Abril”, pelo valor de 
623.700$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
877/DA/EV/01 de 20.09.01. 
 
“Mais se informa que na informação n.º 26/VFP/01, 
relativamente ao despacho exarado na informação n.º 
729/DA/EV/01 de 22.07.01 (Proc. 300/2001/FA-DA/EV) 
deverá ler-se: Concordar com a adjudicação do 
“Fornecimento e Colocação de Equipamento no Parque 
Infantil do Casal do Bispo” e não “...Fornecimento e colocação 
do Bairro Olival do Pancas...”, tal como foi mencionado.” 

 
 
 
 

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: 13.09.2001 

Concordância com o envio à Divisão do Plano e Orçamento 

para prévia cabimentação, da despesa com a execução de 

Folheto de Divulgação do RECRIA, no valor de 88.500$00, ao 

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

Informação n.º 170/DMH/ASS/01, de 06.09.01. 
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Data de despacho: 13.09.2001 

Concordância com o envio à Divisão do Plano e Orçamento 

para prévia cabimentação, da despesa com a distribuição de 

Folheto de Divulgação do RECRIA, no valor de 80.000$00, ao 

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

informação n.º 172/DMH/ASS/01, de 07.09.01. 

 

Data de despacho: 24.09.2001 

Concordância com o envio à Divisão do Plano e Orçamento 

para prévia cabimentação, da empreitada de realização de 

Espaços Verdes do Bairro Municipal do Trigache, freguesia 

de Famões, no valor de 7.997.300$00, nos termos da 

Informação n.º 74/DMH/SPH/am, de 10.09.01. 

 

Data de despacho: 25.09.2001 

Concordância com o envio à Divisão Financeira para 

pagamento da despesa com o afagamento e envernizamento 

de pavimento do fogo disperso, sito na Rua Dr. João Santos, 

n.º 15 – 6º A, Arroja, Odivelas, no valor de 140.000$00, ao 

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

n.º 108/DMH/SPH/GL, de 24.09.01. 

 

Data de despacho: 25.09.2001 

Concordância com o envio à Divisão Financeira para 

pagamento, após prévia cabimentação, à Polícia de 

Segurança Pública pelo serviço remunerado de protecção 

policial feita às instalações da Divisão Municipal de Habitação 

entre os dias 7 e 10 de Agosto de 2001, no valor de 

59.530$00, nos termos da informação n.º 184/DMH/ASS/01, 

de 19.09.01. 

 

Data de despacho: 25.09.2001 

Concordância com o envio à Divisão Financeira para 

pagamento, da despesa com o transporte do recheio da 

habitação despejada coercivamente pelo Município de 

Odivelas em 10 de Agosto de 2001, no valor de 47.000$00, 

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

informação n.º 185/DMH/ASS/01, de 20.09.01. 

 

Data de despacho: 25.09.2001 

Concordância com o envio à Divisão Financeira, para efeitos 

de reembolso de verba despendida em materiais de 

construção, no valor de 1.471$00, nos termos da Informação 

n.º 183/DMH/ASS/01, de 19.09.01. 

 

 

 

 

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: 24.09.2001 

Concordância com o envio à Divisão do Plano e Orçamento, 

para prévia cabimentação, da despesa com a inserção de 

publicidade na Revista Odivelas Magazine, no valor de 

200.000$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos 

termos da Informação n.º 37/VNS/CBA de 24.09.01. 

 

Data de despacho: 24.09.2001 

Concordância com o envio à Divisão do Plano e Orçamento, 

para prévia cabimentação, da despesa com a inserção de 

publicidade na Revista Figura, no valor de 255.000$00, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos da 

Informação n.º 36/VNS/CBA de 24.09.01. 

 

Data de despacho: 25.09.2001 

Concordância com o envio à Divisão Financeira, para 

pagamento, após prévia cabimentação, da despesa com a 

aquisição de jornais diários, no valor de 9.760$00, nos termos 

da Informação n.º 16/VNS/JC, de 20.09.01. 

 

 

 
 

CONTRA-ORDENAÇÕES 
 

 

 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 

Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 

subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 

 

 

Processos com aplicação de coima 
 
Processo n.º 426/SCO/00 

Nome: Forno da Quintinha, Lda. 

Data de decisão: 31.08.2001 
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Processo n.º 444/SCO/00 

Nome: Domingues & Bernardo - Actividades Hoteleiras 

Data de decisão: 31.08.2001 

 

 

Processos com aplicação de Admoestação 

 

Processo n.º 582/SCO/99 

Nome: Joaquim Carlos Maria Rodrigues 

Data de decisão: 01.09.2001  

 

Processo n.º 368/SCO/99 

Nome: Alberto Oliveira Mendes 

Data de decisão: 11.09.2001 

 

Processo n.º 558/SCO/98 

Nome: José Maria da Assunção 

Data de decisão: 11.09.2001 

 

Processo n.º 842/SCO/98 

Nome: Almeida Figueiredo & Feio, Lda. 

Data de decisão: 17.09.2001  

 

Processo n.º 98/SCO/99 

Nome: Sociedade de Construções Manuel Henrique 

Data de decisão: 21.09.2001 

 

Processo n.º 62/SCO/00 

Nome: Georgina Rodrigues Barra 

Data de decisão: 21.09.2001 

 

Processo n.º 74/SCO/00 

Nome: Manuel Nunes Duarte 

Data de decisão: 21.09.2001 

 

Processo n.º 129/SCO/98 

Nome: Francisco Sanches Dias 

Data de decisão: 21.09.2001 

 

Processo n.º 208/SCO/98 

Nome: José Manuel R. Santos 

Data de decisão: 21.09.2001  

 

Processo n.º 222/SCO/98 

Nome: Henrique Luís Primavera Charlo Quesada  

Data de decisão: 21.09.2001  

 

Processo n.º 264/SCO/98 

Nome: Associação de Proprietários e Moradores do Bairro 

Vale do Forno  

Data de decisão: 21.09.2001  

 

Processo n.º 378/SCO/99 

Nome: Invade . Investimentos Imobiliários, Lda. 

Data de decisão: 21.09.2001 

 

Processo n.º 529/SCO/98 

Nome: Manuel Costa Mendes Ferreira 

Data de decisão: 21.09.2001  

 

Processo n.º 601/SCO/98 

Nome: Queirós & Silva, Lda. 

Data de decisão: 21.09.2001  

 

Processo n.º 610/SCO/98 

Nome: José António Rosado Coelho 

Data de decisão: 21.09.2001  

 

Processo n.º 666/SCO/98 

Nome: José Manuel Ferreira 

Data de decisão: 21.09.2001  

 

Processo n.º 667/SCO/98 

Nome: Abdul Aziz Normohomed 

Data de decisão: 21.09.2001  

 

Processo n.º 866/SCO/98 

Nome: Casa Erdane, Lda. 

Data de decisão: 21.09.2001  

 

Processo n.º 975/SCO/98 

Nome: Diamantino Carvalho Dias Biscaia 

Data de decisão: 21.09.2001  

 

Processo n.º 1079/SCO/98 

Nome: Soptel – Sociedade de Construções, Lda. 

Data de decisão: 21.09.2001  

 

Processo n.º 1193/SCO/98 

Nome: Dropelar - Cooperativa Abastecedora de Comércio, 

Lda. 

Data de decisão: 21.09.2001 

 

 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
36 2 a 15 de Outubro de 2001  Ano 2 - N.º 20 

 

Remessa a Tribunal para efeitos de Execução: 

 

Processo n.º 121/SCO/00 

Nome: Adriano Luís Leal 

Data de decisão: 14.09.2001  

 

Processo n.º 1068/SCO/98 

Nome: José Júlio Vasques 

Data de decisão: 14.09.2001  

 

 

Processos Arquivados por Pagamento: 
 
Processo n.º 643/SCO/97 
Nome: Joaquim José Costa 
Data de decisão: 10.09.2001 
 
Processo n.º 1307/SCO/95 
Nome: António Manuel Custóias 
Data de decisão: 11.09.2001  
 
Processo n.º 642/SCO/97 
Nome: Mohommad Iqbal 
Data de decisão: 12.09.2001 
 
Processo n.º 99/SCO/99 
Nome: A Matos Filhos & Machado Construções, Lda. 
Data de decisão: 12.09.2001  
 
Processo n.º 1417/SCO/95 
Nome: Adelino da Silva Pedro 
Data de decisão: 12.09.2001 
 
Processo n.º 585/SCO/96 
Nome: Isaura Lourenço Rodrigues Almeida 
Data de decisão: 13.09.2001 
 
Processo n.º 433/SCO/98 
Nome: Mário da Costa 
Data de decisão: 13.09.2001 
 
Processo n.º 144/SCO/00 
Nome: Mário Moreno Simões 
Data de decisão: 13.09.2001 
 
Processo n.º 460/SCO/98 
Nome: José Godinho, Lda. 
Data de decisão: 13.09.2001 
 
 

Processo n.º 110/SCO/98 

Nome: Júlia Lopes Moreira 

Data de decisão: 13.09.2001  

 

Processo n.º 154/SCO/98 

Nome: Firmoconstroi - Sociedade de Construções 

Data de decisão: 13.09.2001 

 

Processo n.º 222/SCO/O1 

Nome: Luís Manuel do Cabo Cardoso 

Data de decisão: 13.09.2001  

 

Processo n.º 696/SCO/98 

Nome: Marcolino António Proença Saraiva 

Data de decisão: 13.09.2001  

 

Processo n.º 548/SCO/97 

Nome: Manuel da Silva 

Data de decisão: 14.09.2001 

 

Processo n.º 471/SCO/97 

Nome: Armando Pinto 

Data de decisão: 14.09.2001  

 

Processo n.º 802/SCO/97 

Nome: Francisco Henriques Pereira 

Data de decisão: 14.09.2001 

 

Processo n.º 631/SCO/97 

Nome: António Augusto Dias Morais 

Data de decisão: 14.09.2001 

 

Processo n.º 604/SCO/96 

Nome: Tomás de Oliveira, S.A 

Data de decisão: 14.09.2001 

 

Processo n.º 822/SCO/97 

Nome: José Rodrigues Ferreira 

Data de decisão: 14.09.2001  

 

Processo n.º 371/SCO/97 

Nome: Manuel Pereira 

Data de decisão: 14.09.2001  

 

Processo n.º 695/SCO/97 

Nome: António Lopes de Aguiar 

Data de decisão: 18.09.2001 
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Processo n.º 880/SCO/98 

Nome: Manuel Simão 

Data de decisão: 21.09.2001 

 

Processo n.º 124/SCO/97 

Nome: Maria José Duarte Castro 

Data de decisão: 21.09.2001  

 

Processo n.º 761/SCO/98 

Nome: Manuel Pinto 

Data de decisão: 21.09.2001 

 

 

Processos Arquivados por Despacho: 

 

Processo n.º 412/SCO/00 

Nome: Urcano - Urbanizações Casal Novo, Lda. 

Data de decisão: 27.08.2001 

 

Processo n.º 152/SCO/00 

Nome: Maria do Rosário Fonseca Gomes Carvalho 

Data de decisão: 13.09.2001 

 

Processo n.º 282/SCO/97 

Nome: Maria da Graça  

Data de decisão: 14.09.2001  

 

Processo n.º 811/SCO/97 

Nome: Habiprede - Sociedade de Construção, Lda. 

Data de decisão: 14.09.2001 

 

Processo n.º 608/SCO/97 

Nome: José Luís Quintino Lourenço 

Data de decisão: 14.09.2001  

 

Processo n.º 629/SCO/96 

Nome: Rico Doce - Pastelaria e Padaria Lda. 

Data de decisão: 14.09.2001 

 

Processo n.º 656/SCO/97 

Nome: José Dionísio António Rosa 

Data de decisão: 14.09.2001 

 

Processo n.º 781/SCO/97 

Nome: José Luís Quintino Lourenço 

Data de decisão: 14.09.2001  

 

Processo n.º 483/SCO/97 

Nome: João da Rosa Gois 

Data de decisão: 14.09.2001  

 

Processo n.º 766/SCO/97 

Nome: Conchego Saloio, Hotelaria, Lda. 

Data de decisão: 14.09.2001  

 

Processo n.º 603/SCO/97 

Nome: Manuel Gomes Lourenço 

Data de decisão: 14.09.2001 

 

Processo n.º 649/SCO/97 

Nome: Ana Maria da Silva Maia 

Data de decisão: 14.09.2001  

 

Processo n.º 589/SCO/97 

Nome: Coelho & Amorim, Lda. 

Data de decisão: 14.09.2001 

 

 

Pagamento em prestações: 

 

Processo n.º 313/SCO/99 

Nome: Arlindo dos Santos 

Data de decisão: 11.09.2001 

 

Processo n.º 217/SCO/00 

Nome: Flor da Serra 

Data de decisão: 21.09.2001 
 
 
 
 

APROVISIONAMENTO 
 

 

 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 

Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 

subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 

 

 

2001.06.18 

 

Nota de encomenda n.º 5211, de 11.06.2001 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de Resmas de 

papel adágio pelo valor de 15.830$00. 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
38 2 a 15 de Outubro de 2001  Ano 2 - N.º 20 

 

2001.07.31 

 

Informação n.º 124/AC -CE de 09.04.2001 

Adjudicado à empresa Transportadora Central da Pontinha a 

aquisição de serviço de transporte pelo valor de 46.800$00. 

 

 

2001.08.01 

 

Nota de encomenda n.º 4922, de 17.04.2001 

Adjudicado à empresa HTTP - Produtos Informáticos a 

aquisição de Base de dados de Directório Empresarial pelo 

valor de 912.600$00. 

 

 

2001.08.22 

 

Informação n.º 050/AC -DGP de 19.04.2001 

Adjudicado à empresa ATM - Informática a aquisição de 

equipamento de rede, pelo valor de 7.179.801$00. 

 

Informação n.º 141/STN/01 de 09.03.2001 

Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 

pelo valor de 7.604.509$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5467 de 03.08.2001 

Adjudicado à empresa Costa & Santos a aquisição de 

envelopes litografados pelo valor de 2.451.150$00. 

 

 

2001.08.24 

 

Nota de encomenda n.º 4960 de 24.04.2001 

Adjudicado à empresa Leite e Mesquita a aquisição de 

agrafador HT 14 pelo valor de 4.414$00. 

 

Nota de encomenda n.º 4967 de 24.04.2001 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de embalagem 

de etiquetas pelo valor de 2.373$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5022 de 02.05.2001 

Adjudicado à empresa Binal a aquisição de tabuleiros de 

água natural pelo valor de 40.635$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5023 de 02.05.2001 

Adjudicado à empresa Binal a aquisição de tabuleiros de 

água natural pelo valor de 17.404$00. 

Nota de encomenda n.º 5024 de 27.04.2001 

Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de limpeza 

geral pelo valor de 8.190$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5379 de 18.07.2001 

Adjudicado à empresa Hansa a aquisição de marcadores de 

livros pelo valor de 1.111.500$00. 

 

 

2001.08.28 

 

Nota de encomenda n.º 5302 de 29.06.2001 

Adjudicado à empresa M. B - Maria Manuela Breia a 

aquisição de malas de primeiros socorros pelo valor de 

42.120$00. 

 

 

2001.08.29 
 

Nota de encomenda n.º 5524 de 24.08.2001 

Adjudicado à empresa Nortel Sul a aquisição de toalha de 

rosto turco pelo valor de 1.264$00. 

 

 

2001.08.30 

 

Nota de encomenda n.º 5026 de 02.05.2001 

Adjudicado à empresa Álvaro Henriques e Filhos a aquisição 

de material de limpeza pelo valor de 5.097$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5507 de 21.08.2001 

Adjudicado à empresa Ambitoner a aquisição de tinteiros pelo 

valor de 222.066$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5509 de 22.08.2001 

Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de malas para 

computadores portáteis pelo valor de 20.686$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5517 de 23.08.2001 

Adjudicado à empresa Carceluz a aquisição de lâmpadas 

pelo valor de 1.980$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5522 de 24.08.2001 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de papel pelo 

valor de 11.692$00. 
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Nota de encomenda n.º 5523 de 24.08.2001 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de rolos de 

papel autocolante pelo valor de 3.469$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5525 de 27.08.2001 

Adjudicado à empresa Guilbert Sete a aquisição de 

marcadores Uniball pelo valor de 5.799$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5528 de 27.08.2001 

Adjudicado à empresa LHI a aquisição de rolos de fita 

adesiva pelo valor de 1.404$00 Esc. 

 

Nota de encomenda n.º 5529 de 27.08.2001 

Adjudicado à empresa LHI a aquisição de furador Rapid pelo 

valor de 7.424$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5530 de 27.08.2001 

Adjudicado à empresa LHI a aquisição de consumíveis de 

secretaria pelo valor de 37.957$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5533 de 27.08.2001 

Adjudicado à empresa Dinisa a aquisição de almofadas para 

carimbo pelo valor de 2.808$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5535 de 27.08.2001 

Adjudicado à empresa Cartonex a aquisição de arquivadores 

pelo valor de 63.180$00. 

 

 

2001.08.31 

 

Informação n.º 001/SP -DGP datada de 19.04.2001 

Adjudicado à empresa Beltrão Coelho a aquisição de 6 

computadores portáteis pelo valor de 3.929.796$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5007 de 27.04.2001 

Adjudicado à empresa Distripeças a aquisição de 

fotocopiadora Infotec pelo valor de 274.950$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5008 de 27.04.2001 

Adjudicado à empresa Inforvip a aquisição de monitor 

Samsung pelo valor de 338.013$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5013 de 30.04.2001 

Adjudicado à empresa Leite e Mesquita a aquisição de 

armário e espelho pelo valor de 9.794$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5014 de 30.04.2001 

Adjudicado à empresa Manutan a aquisição de tapete de 

recepção pelo valor de 1.657$00. 

 

 

2001.09.04 

 

Informação n.º 036/SP -DGP de 28.08.2001 

Adjudicado à empresa Microsis a aquisição de 4 

computadores PC 2000 pelo valor de 1.555.082$00. 

 

Informação n.º 1666/AC/01 de 12.07.2001 

Adjudicado à empresa Grupo 8 a aquisição de sistema de 

alarme pelo valor de 35.685$00. 

 

 

2001.09.05 

 

Informação n.º 035/SP-DGP de 16.08.2001 

Adjudicado à empresa Microsis a aquisição de 2 

computadores PC2000 pelo valor de 688.498$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5037 de 07.05.2001 

Adjudicado à empresa Álvaro Henriques e Filhos a aquisição 

de material de limpeza pelo valor de 1.755$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5039 de 07.05.2001 

Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço de 

limpeza geral pelo valor de 52.650$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5045 de 09.05.2001 

Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de armário pelo 

valor de 61.893$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5050 de 09.05.2001 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 

consumíveis de secretaria pelo valor de 177.639$00. 

 

 

 

2001.09.06 

 

Informação n.º 008/SP -DGP de 24.04.2001 

Adjudicado à empresa ATM a aquisição de equipamento 

informático pelo valor de 3.474.381$00. 
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Nota de encomenda n.º 4946 de 23.04.2001 

Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 

pelo valor de 1.388.088$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5539 de 28.08.2001 

Adjudicado à empresa Vifato a aquisição de parkas 

impermeáveis pelo valor de 34.398$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5540 de 29.08.2001 

Adjudicado à empresa Sorepal a aquisição de rolos de papel 

para plotter pelo valor de 23.693$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5541 de 29.08.2001 

Adjudicado à empresa Ambitoner a aquisição de tinteiros 

reciclados pelo valor de 279.045$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5542 de 29.08.2001 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de almofadas 

para numerador pelo valor de 9.302$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5543 de 29.08.2001 

Adjudicado à empresa DGOTDU a aquisição de Guia 

Europeu pelo valor de 2.570$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5545 de 31.08.2001 

Adjudicado à empresa Selda a aquisição de aluguer mensal 

de equipamento EBAL pelo valor de 4.212$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5546 de 31.08.2001 

Adjudicado à empresa Firmo a aquisição de etiquetas Aplli 

pelo valor de 15.473$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5547 de 31.08.2001 

Adjudicado à empresa pastelaria Kilumba a aquisição de 

caixas de bolos sortidos pelo valor de 2.250$00. 

 

 

2001.09.07 

 

Informação n.º 188/DPE/PE de 06.09.2001 

Adjudicado à empresa Medidata a aquisição de fornecimento 

de aplicação informática pelo valor de 8.092.013$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5009 de 27.04.2001 

Adjudicado à empresa Fernandes Técnica a aquisição de 

quadros expositores pelo valor de 62.232$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5549 de 03.09.2001 

Adjudicado à empresa Tributo Design a aquisição de sacos 

do lixo pelo valor de 128.115$00. 

 

 

2001.09.10 
 

Nota de encomenda n.º 5067 de 14.05.2001 

Adjudicado à empresa Moedomática a aquisição de máquina 

de café Trial Bar pelo valor de 67.568$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5069 de 14.05.2001 

Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de caloríficos 

e desumificador pelo valor de 71.058$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5520 de 24.08.2001 

Adjudicado à empresa Guilbert Sete a aquisição de cartolina 

branca pelo valor de 4.715$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5556 de 05.09.2001 

Adjudicado à empresa Binal a aquisição de tabuleiros de 

água pelo valor de 31.579$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5559 de 06.09.2001 

Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço de 

limpeza ao Autocarro Click pelo valor de 140.400$00. 

 

Informação n.º 148/GIT/01, de 08.05.2001 

Recabimentação da adjudicação à empresa Pararede da 

aquisição de Software Elenix pelo valor de 21.174.660$00. 

 

 

2001.09.11 
 

Nota de encomenda n.º 5027 de 27.04.2001 

Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 

pelo valor de 3.967.236$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5058 de 10.05.2001 

Adjudicado à empresa Fernandes Técnica a aquisição de 

quadros corticite pelo valor de 133.673$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5277 de 25.06.2001 

Adjudicado à empresa Disotel a aquisição de equipamento de 

cozinha pelo valor de 4.872.927$00. 
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Nota de encomenda n.º 5470 de 06.08.2001 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de máquina de 

calcular Canon pelo valor de 77.922$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5471 de 07.08.2001 

Adjudicado à empresa C. Miranda a aquisição de mobiliário 

escolar pelo valor de 930.150$00. 

 

Informação n.º 009/SP -DGP, de 10.05.2001 

Adjudicado à empresa Beltrão Coelho a aquisição de 2 

Computadores portáteis TM Acer 737 pelo valor de 

1.403.532$00. 

 

Informação n.º 052/AC-DGP, de 26.04.2001 

Adjudicado à empresa Microsis a aquisição de Computador 

PC 2000 pelo valor de 1.320.790$00. 

 

 

2001.09.12 
 

Nota de encomenda n.º 5116, de 23.05.2001 

Adjudicado à empresa Dagol a aquisição de Escarapate em 

acrílico pelo valor de 74.763$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5117 de 23.05.2001 

Adjudicado à empresa Inforvip a aquisição de programa de 

gestão de economato e documental pelo valor de 52.650$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5558, de 06.09.2001 

Adjudicado à empresa Marques Raso a aquisição de Gás 

propano para Escolas pelo valor de 1.000.000$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5561, de 06.09.2001 

Adjudicado à empresa Vifato a aquisição de Luvas anti – 

corte pelo valor de 81.900$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5566 de 07.09.2001 

Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço de 

limpeza geral do CRAP pelo valor de 128.700$00. 

 

 

2001.09.13 

 

Nota de encomenda n.º 5121, de 23.05.2001 

Adjudicado à empresa Pedro Xavier a aquisição de 

autocolantes pelo valor de 46.332$00. 

 

2001.09.14 
 

Informação n.º 1093/DSC/DEJ/SAEP, de 12.09.2001 

Adjudicado à empresa GERTAL a aquisição de serviços de 

refeições para escolas pelo valor de 12.800.256$00. 

 

Informação n.º 431/STN/01, de 31.08.2001 

Adjudicado à empresa Tiago Sousa e Filhos a aquisição de 

Mobiliário para escolas pelo valor de 670.644$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5070, de 18.05.2001 

Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 

pelo valor de 658.125$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5101, de 18.05.2001 

Adjudicado à empresa Montiléctrica a aquisição de Televisão 

Samsung pelo valor de 72.540$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5107, de 18.05.2001 

Adjudicado à empresa Garret Musica a aquisição de Splitter 

box pelo valor de 491.049$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5111, de 22.05.2001 

Adjudicado à empresa Literária Fluminense a aquisição de 

mapa Mundo e Europa pelo valor de 12.400$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5122, de 23.05.2001 

Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de Rádios 

portáteis pelo valor de 67.563$00. 

 

 

 

2001.09.17 

 

Informação n.º 050/SP/01, de 04.09.2001 

Adjudicado à empresa Novosul a aquisição de consumíveis 

de secretaria pelo valor de 99.015$00. 

 

Informação n.º 051/SP/01, de 05.09.2001 

Adjudicado à empresa LHI a aquisição de consumíveis de 

secretaria pelo valor de 14.467$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5062, de 11.05.2001 

Adjudicado à empresa Pollux a aquisição de Placas de 

espuma pelo valor de 11.057$00. 
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Nota de encomenda n.º 5567, de 10.09.2001 

Adjudicado à empresa Albano Alves a aquisição de 

embalagem de papel de fotografia pelo valor de 64.350$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5568, de 10.09.2001 

Adjudicado à empresa Manutan a aquisição de lombadas 

para encadernação pelo valor de 5.173$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5576, de 13.09.2001 

Adjudicado à empresa Binal a aquisição de tabuleiros de 

água natural pelo valor de 76.271$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5577, de 13.09.2001 

Adjudicado à empresa Ferrolima a aquisição de rolos de 

papel higiénico pelo valor de 7.020$00. 

 

 

2001.09.18 
 

Informação n.º 0336/STN/01, de 20.07.2001 

Adjudicado à empresa Majora a aquisição de Jogo pelo valor 

de 7.043.400$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5099, de 18.05.2001 

Adjudicado à empresa Rodrigues e Rodrigues a aquisição de 

TV e Aparelhagem pelo valor de 243.044$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5350, de 12.07.2001 

Adjudicado à empresa Tiago de Sousa e Filhos a aquisição 

de bancada para muda de fraldas pelo valor de 76.050$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5414, de 24.07.2001 

Adjudicado à empresa Blizzard a aquisição de Guia Turístico 

Multimédia pelo valor de 5.850.000$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5552, de 04.09.2001 

Adjudicado à empresa Selda a aquisição de aluguer mensal 

de máquina pelo valor de 4.212$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5553, de 05.09.2001 

Adjudicado à empresa Polaris a aquisição de bases de 

secretária pelo valor de 2.387$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5554, de 05.09.2001 

Adjudicado à empresa Manutan a aquisição de pistola para 

fitas adesivas pelo valor de 2.223$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5555, de 05.09.2001 

Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de 

Microcassetes pelo valor de 11.302$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5560, de 06.09.2001 

Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço de 

limpeza geral pelo valor de 81.900$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5562, de 06.09.2001 

Adjudicado à empresa Vifato a aquisição de Pares de 

galochas pelo valor de 6.997$00. 

 

 

2001.09.19 

 

Informação n.º 036/SP/01, de 06.07.2001 

Adjudicado à empresa X-Press a aquisição de produção e 

fornecimento de Revista pelo valor de 2.316.600$00. 

 

Informação n.º 1528/AC/01, datada de 26.06.2001 

Adjudicado à empresa X-Press a aquisição de produção e 

fornecimento de Revista pelo valor de 3.404.700$00. 

 

 

2001.09.20 

 

Nota de encomenda n.º 5126, de 23.05.2001 

Adjudicado à empresa Rodrigues e Rodrigues a aquisição de 

aparelhos, rádios e microondas pelo valor de 123.305$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5382, de 18.05.2001 

Adjudicado à empresa Ergotop a aquisição de caixa para 

moedas e notas pelo valor de 191.458$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5472, de 07.08.2001 

Adjudicado à empresa LHI a aquisição de Eurocalculadora 

pelo valor de 43.290$00. 

 

 

 

2001.09.21 

 

Nota de encomenda n.º 5573, de 12.09.2001 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 

Paginadores Colop Printer 20 pelo valor de 8.167$00. 
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Nota de encomenda n.º 5574, de  12.09.2001 

Adjudicado à empresa Papelaria Jolefi a aquisição de 

consumíveis de secretaria pelo valor de 254.997$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5575, de 13.09.2001 

Adjudicado à empresa World paper a aquisição de canetas 

Paper Mate pelo valor de 10.951$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5588, de 18.09.2001 

Adjudicado à empresa Binal a aquisição de tabuleiros de 

água natural pelo valor de 3.632$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5589, de 18.09.2001 

Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço de 

limpeza geral para a Biblioteca Municipal D. Dinis pelo valor 

de 44.460$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5590, de 19.09.2001 

Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de TV, Vídeo, 

Gravadores e Auscultadores pelo valor de 250.118$00. 

 

 

 

2001.09.24 

 

Informação n.º 029/SP –DGP, de 04.07.2001 

Adjudicado à empresa ATM a aquisição de Equipamentos 

activos de rede para restruturação pelo valor de 

13.745.090$00. 

 

Informação n.º 033/SP-DGP, de 30.07.2001 

Adjudicado à empresa ATM a aquisição de rede de 

estruturação com 2 Racks pelo valor de 4.095.000$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5485, datada de 13.08.2001 

Adjudicado à empresa Expomáquina a aquisição de armário 

refrigerado pelo valor de 613.700$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5581, de 17.09.2001 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de lapiseira e 

acetatos de encadernação pelo valor de 4.680$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5582, de 17.09.2001 

Adjudicado à empresa Cartune a aquisição de bolsas para 

slides pelo valor de 6.318$00. 

 

 

Nota de encomenda n.º 5585, de 17.09.2001 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de Placa para 

Numerador / Datador pelo valor de 60.840$00. 

 

 

2001.09.25 

 

Nota de encomenda n.º 5358, de 12.07.2001 

Adjudicado à empresa Orligrafe a aquisição de material de 

divulgação pelo valor de 343.980$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5516, de  22.08.2001 

Adjudicado à empresa Hansa a aquisição de produção e 

fornecimento de Manuais pelo valor de 2.866.500$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5570, de 20.09.2001 

Adjudicado à empresa Orligrafe a aquisição de Cartazes e 

convites pelo valor de 441.090$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5586, de 17.09.2001 

Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço de 

limpeza geral para a Quinta das Águas Férreas pelo valor de 

304.200$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5587, de 18.09.2001 

Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço de 

limpeza geral pelo valor de 1.287.000$00. 

 

Nota de encomenda n.º 5591, de 20.09.2001 

Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de caixa de 

envelopes brancos pelo valor de 8.554$00. 
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DESPACHO 
 

 

“DESPACHO 

 

Em virtude de me encontrar ausente para gozo de férias, de 

15 a 26 de Outubro, subdelego no Chefe da Divisão de 

Transportes e Oficinas, Eng. José António Santinho, as 

competências em mim delegadas a coberto do despacho 

02/VCL/2000, exarado pelo Sr Vogal Carlos Lourenço, a 7 de 

Fevereiro de 2000. 

Do exercício das competências agora subdelegadas, deverá 

o subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 

solicitadas, independentemente do dever genérico de 

informar. 

 

Odivelas, 8 de Outubro de 2001. 

 

O Director do Departamento 

de Transportes e Oficinas 

 

(a) Filipe Taveira 
 
 
 
 

ANÚNCIOS 
 

 

“COMISSÃO INSTALADORA 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

 

Aviso n.º 7679/2001 (2.ª série) - AP. - Plano de Pormenor da 

Zona de Interface do Senhor Roubado. - Processo de 

elaboração. - Em cumprimento do estabelecido no n.º 1, do 

artigo 74.º, do Decreto - Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, 

toma-se público que a Comissão Instaladora do Município de 

Odivelas deliberou, por unanimidade, em reunião da 

Comissão Instaladora, realizada em 24 de Julho de 2001, dar 

início ao processo de elaboração do Plano de Pormenor da 

Zona de Interface do Senhor Roubado, para o qual se prevê a 

duração de, aproximadamente, 16 meses. 

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

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

30 dias úteis a contar da data da publicação do presente 

aviso no Diário da República, prazo para a formulação de 

sugestões ou apresentação de informações sobre quaisquer 

questões que possam ser consideradas no âmbito da 

respectiva elaboração do Plano de Pormenor, mediante carta 

dirigida ao Presidente da Comissão Instaladora do Município 

de Odivelas, para a seguinte morada: Avenida de D. Dinis, 

96-C, 2675-330 Odivelas. 

 

O Presidente da Comissão Instaladora, Manuel Varges” 

 

[Publicado em Diário da Republica n.º 224, 

II Série, Apêndice n.º 112, 26 de Setembro de 2001] 
Para efeitos de contagem de prazo é válida a data 

de publicação no Diário da Republica. 

 
 
 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 

“ANÚNCIO 

 

EMISSÃO DE ALVARÁ DE LOTEAMENTO 

Reconversão da áreas urbanas de génese ilegal 

 

Bairro Encosta do Mourigo 

 

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 9/2001/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 

20/03/2000, 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 Encosta do Mourigo', sita na freguesia de 

Famões, cujas descrições prediais da competente 

Conservatória de Registo Predial de Odivelas, constituição 

dos lotes e nomes dos proprietários, constantes no processo 

n.º 2.039/RC, podem ser consultados neste Município. 
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A deliberação abrange a aprovação do estudo de Loteamento 
e respectivas condições e o alvará emitido contém as 
características seguintes: 
- Área total de Intervenção - 85.347,12 metros quadrados. 
- Área dos Lotes - 70.789 metros quadrados. 
- Área de cedência ao Município: 
- para equipamento - 1.571 metros quadrados. 
- Área a integrar no domínio público - Arruamentos e espaços 
públicos - 12.987,12 metros quadrados. 
- Área total de Construção - 55.557 metros quadrados. 
- Área total de Ocupação - 27.425 metros quadrados. 
- Total de Lotes - 200 lotes. 
- Total de Fogos - 219. 
- Densidade Habitacional - 25 fogos/ha 
- Área de Cedência fora da área de intervenção - 6.100 m2. 
O Alvará cumpre o PLANO DIRECTOR MUNIOPAL de 
Loures publicado no Diário da República I - 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 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, 03 de Outubro de 
2001. 

 
O Presidente da Comissão Instaladora 

do Município de Odivelas 
(a) Manuel Porfírio Varges” 

 
[Publicado no jornal Novo Odivelas, 

09 de Outubro de 2001] 
 

“ANÚNCIO 
ALVARÁ DE LICENÇA DE LOTEAMENTO 

N.º 8/2001/DLO 
 

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, do artigo 28.º do Decreto - Lei n.º 448/91, de 29 de 
Novembro, republicado pelo Decreto - Lei n.º 334/95, de 28 
de Dezembro, ratificado, com as alterações pela Lei n.º 28/96, 
de 1 de Agosto, faz público que, por deliberações da CIMO de 
20 de Fevereiro de 2001 e de21 de Agosto de 2001, foi 
aprovado, por unanimidade, o estudo de loteamento, os 
projectos de infra-estruturas e respectivas obras de 
urbanização que incidem sobre os prédios descritos na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas, sitos na 
Freguesia de Ramada, abaixo descriminados: 
Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas sob o n.º 210286, art. 16 da Secção C (ficha n.º 
00965 da freguesia), com a área de 241.450,00 m2. 
Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas sob o n.º 040286, art. 18 da Secção C (ficha n.º 
00947 da freguesia), com a área de 4.400,00m2. 
Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas sob o n.º 900221, art. 19 da Secção C (ficha n.º 
02149 da freguesia), com a área de 8.160,00 m2. 
Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas sob o n.º 040286; art. 79 da Secção C (ficha n.º 
00950 da freguesia), com a área de 2.200,00 m2. 
Foi ainda aprovado emitir o alvará de loteamento em nome de 
IRMÃOS MOTA, Lda, pessoa colectiva n.º 500890595, com 
sede na Rua Alexandre Herculano, n.º 11-2.º, 3100-494 
Pombal, ao qual corresponde o processo de loteamento n.º 
275131L/OC. 
A deliberação abrange a aprovação do estudo de loteamento 
nos termos da informação de fls. 983 a 989 do processo 
acima referido contendo: 
- Área Total dos Prédios a lotear - 256.210 m2 
- Área Total de Construção - 170.059 m2 
- Área Total de Construção Habitacional - 144.547 m2 
- Área Total de Construção Actividades Económicas - 
25.512m2 
- Número de lotes - 93 
- Área Total dos Lotes Destinados a Construção 42.956,30 m2 
- Número de Fogos - 1350 
- Área das Parcelas de Cedência ao Município, Destinadas a 
Equipamento - 38.077,60 m2 
- Área das Parcelas de Cedência ao Município, Destinadas a 
Espaços Verdes - 36.689,70 m2 
- Área de Cedência ao Município. para integração no domínio 
público, destinada a arruamentos e passeios - 92.255,40 m2 
- Área de Cedência ao Domínio Privado do Município - 
46.231,00 m2 
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- As características dos lotes no que Concerne aos 
respectivos números, áreas, suas finalidades, áreas de 
implantação, de construção, número de fogos, número de 
pisos, encontram-se discriminadas no quadro constante na 
planta síntese que faz parte do ANEXO A e nos quadros do 
ANEXO B deste alvará. 
- A deliberação contêm ainda: 
- A aprovação dos Projectos de Infra-estruturas. 
- Aprovação do valor da caução e aferição das taxas de 
urbanização. 
- Aprovação da Emissão do Alvará de loteamento e 
respectivas condições. 
Nos termos e para os efeitos do disposto no art. 33.º do 
Decreto - Lei n.º 448/91 se faz público que o prazo de 
afixação do edital é de 30 dias durante os quais os 
interessados poderão reclamar da presente Deliberação. nos 
termos do Código do Procedimento Administrativo. 
O referido processo, assim como todo o conteúdo da 
Deliberação Final Camarária está disponível para consulta 
dos interessados no Departamento de Gestão Urbanística, 
sito na Rua Guilherme Gomes Fernandes n.º 56, Odivelas, 
(DLO - Divisão de Licenciamento de Obras). 
 
Departamento de Gestão Urbanística, 1 de Outubro de 2001 

 
O Presidente da Comissão Instaladora do Município de 

Odivelas 
(a) Manuel Porfírio Varges” 

 
[Publicado em jornal Correio da Manhã, 

10 de Outubro 2001] 
Para efeitos de contagem de prazo é válida 

a data de publicação no jornal. 

 
 

 

 

 

 

 


