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COMISSÃO INSTALADORA 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 
 

2211ªª  RReeuunniiããoo  OOrrddiinnáárriiaa,,  
rreeaalliizzaaddaa  eemm  1166  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22000011  

 
 
 
 
 

ACTA 
 

 
 

Acta da 20ª Reunião Ordinária da Comissão Instaladora do 

Município de Odivelas, realizada em 2 de Outubro de 2001, 

com a correcção efectuada à minuta no período após a 

Ordem do Dia, onde se lia: “Deliberado, por unanimidade, 

(...)”, deverá ler-se: “Deliberado, por maioria, (...)”. 

 
(Aprovada por unanimidade) 

 

 

 

 
 

PLANO E ORÇAMENTO 
 

 

 

10.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

 

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

de acordo com os mapas constantes da informação dos 

serviços. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

 

 

 

PROPOSTA 
 

 
 

ANTECIPAÇÃO DA REUNIÃO 

DA COMISSÃO INSTALADORA 

 
Antecipação da reunião da Comissão Instaladora do dia 11 de 

Dezembro de 2001, para o dia 4 de Dezembro de 2001, nos 

termos da proposta apresentada pelo Senhor Presidente. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

RATIFICAÇÃO 
 

 
 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE 
DA COMISSÃO INSTALADORA, 
DE 4 DE OUTUBRO DE 2001 

 
Ratificação do Despacho do Senhor Presidente, datado de 4 

de Outubro de 2001, relativo à conclusão dos processos de 

despesa / transição para o Euro e Introdução do POCAL. 

 

(Ratificado por unanimidade) 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

PROJECTOS ESCOLARES 

 

Apoio a Projectos Escolares nos termos propostos na 

informação n.º 99/DSC/FL/01, de 12.10.2001. 
 
 
“- Educação, Sociedade e Cidadania, destinado aos 

Estabelecimentos de Ensino do 1º, 2º e 3º Ciclos, Secundário 

e Profissional (...) 

 
O objectivo que norteia o apoio a projectos na área 
Educação, Sociedade e Cidadania, prende-se com a 
articulação que a escola deve estabelecer com o meio que a 
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envolve, com vista à promoção de valores como a 
compreensão, a tolerância, o reconhecimento do outro e a 
solidariedade, fundamentais para uma participação activa na 
sociedade. 
A Educação, Sociedade e Cidadania abrange temas como: a 
Educação dos Direitos Humanos e Exercício da Cidadania; 
Educação para a Defesa do Consumidor; Educação 
Multicultural/lntercultural; Educação Ambiental; Educação 
para a Prevenção Rodoviária; Educação para a Saúde; 
Educação para a Paz e a Tolerância.(...) 
 
 
- Projectos Globais de Educação Pré-Escolar, destinados a 
todos os Jardins de Infância da rede pública (...) 
 
O objectivo do apoio a projectos, a nível da Educação Pré-
Escolar, é contribuir para a ampliação dos saberes das 
crianças através de um conjunto diversificado de 
oportunidades de aprendizagem e integra a abordagem de 
diferentes áreas e conteúdos, tais como: a formação para o 
desenvolvimento pessoal e social da criança com base em 
experiências de vida democrática; o desenvolvimento da 
expressão e da comunicação de linguagens múltiplas de 
informação; sensibilização estética e compreensão do mundo. 
(...) 
 
- Projectos Globais das Associações de pais de todos os 
níveis de ensino. (...) 
 
Pretende-se com o apoio a Projectos Globais das 
Associações de Pais, fomentar o movimento associativo de 
pais, como forma de enriquecimento e qualificação do 
processo educativo das crianças e jovens do Município, 
colaborando com a escola na organização de actividades de 
complemento curricular, de desporto escolar e de ligação da 
escola ao meio. (...) 
 
 
- Património Cultural, destinado aos Estabelecimentos de 
Ensino do 1º, 2º e 3º Ciclos , Secundário e Profissional. (...) 
 
O projecto Património Cultural visa possibilitar um 
conhecimento mais amplo das localidades e freguesias do 
Município de Odivelas, convidando à elaboração de trabalhos 
que contemplem a investigação histórica, patrimonial e 
etnográfica, entre outras. Pretende-se ainda levar as Escolas 
à criação/manutenção de actividades dentro deste mesmo 
âmbito. (...) 
 
 

- Viver o Teatro, destinado aos Estabelecimentos de Ensino 
do 1º, 2º e 3º Ciclos, Secundário e Profissional.(...) 
 
Viver o Teatro destina-se a Escolas que pretendam 
desenvolver projectos vocacionados para o Teatro. Neste 
sentido, apoiar-se-á a formação de alunos e professores, a 
montagem de espectáculos, o melhoramento dos espaços 
destinados a esta iniciativa e visitas de estudo aos teatros. 
Será ainda lançado o projecto "Teatro em Férias". (...) 
 
 
- Leituras e Bibliotecas Escolares, destinado aos 
Estabelecimentos de Ensino do 1º Ciclo. (...) 
 
O projecto de Leituras e Bibliotecas Escolares tem como 
objectivos gerais: motivar o contacto com os livros, criar 
hábitos de leitura e dinamizar as Bibliotecas escolares. Deste 
modo, pretende-se contribuir para o melhoramento das 
Bibliotecas já existentes, apoiando estratégias de 
beneficiação e Formação. Em termos de animação e 
dinamização, as Escolas poderão candidatar-se a outras 
iniciativas que se encontram projectadas para aquele efeito, a 
saber: Os Escritores nas Escolas. (...) 
 
Está ainda subjacente ao apoio a este tipo de projectos, 
incentivar a participação das famílias no processo educativo, 
promovendo relações de colaboração efectiva com a 
comunidade. (...) 
 
Este conjunto de Projectos terá aplicação prática no ano 
lectivo de 2001/2002 e obedecerá a um processo de 
candidaturas a apresentar pelas Escolas, que deverá estar 
concluído no final do mês de Novembro deste ano.(...)” 
 
(Aprovados por unanimidade) 

 

 

 
ENSINO DA MÚSICA 

 
Apoiar o projecto “Ensino da Música” iniciado no ano lectivo 
de 2000/2001, em oito escolas do 1º Ciclo do Concelho de 
Odivelas, cabendo a orientação pedagógica ao Conservatório 
de Música D. Dinis, tendo como principais objectivos: o 
contacto com os instrumentos, a aprendizagem de noções 
básicas de teoria e notação musical, de ritmo e de 
sincronização, memorização e reproduções de pequenas 
frases musicais e rítmicas, dança e expressão corporal e 
audição de música de variados quadrantes estéticos, sendo 
uma das finalidades deste projecto abranger todas as escolas 
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do Concelho, e tendo em conta o grande número de 
candidaturas é proposto: 
 
O alargamento deste projecto a mais oito escolas, perfazendo 
um total de 16; 
 
Contratar outro professor, por forma a abranger todos os 
alunos das 16 escolas, uma vez que se propõe abarcar duas 
turmas de cada escola, cada uma delas uma hora por 
semana; 
 
Recorrer à aquisição de mais instrumentos musicais e os 
respectivos armários para a sua arrumação e conservação; 
 
Desenvolver outras actividades paralelas ao projecto para 
complementar o ensino da música e assim estimular a sua 
aprendizagem, tais como: 
 
Férias de Natal 2001 - workshops de construção de 
instrumentos musicais e apresentação de uma peça musical, 
em local a definir; 
 
Férias da Páscoa 2002 - workshops de percussão com 
apresentação de um espectáculo, em local a definir; 
 
Fim do ano lectivo - apresentação de um espectáculo, para o 
público escolar, pais, e público em geral, com todos os alunos 
que participaram no projecto. Nos termos propostos na 
informação n.º 996/DSC/DCPC/01, de 08.10.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 
 

DESPORTO 
 

 

 
PRODEM – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

COM A ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE LISBOA 
ALTERAÇÃO 

 
Alteração da cláusula terceira do Protocolo de Cooperação 
com a Associação de Atletismo de Lisboa (ver Boletim Municipal 

das Deliberações e Decisões n.º 9 de 2001, página 8), nos termos 
propostos na informação n.º 1295/DSC/DD/01, de 
10.10.2001, passando a referida cláusula a ter a seguinte 
redacção: 

 
 

“... Cláusula Terceira 
Direitos e Obrigações dos Outorgantes 

 
No âmbito do presente contrato: 
 
1. Compete ao Município de Odivelas: 
 
Na área das Actividades 
 

• Garantir uma comparticipação financeira que permita a 
realização dos seguintes eventos, no Concelho de Odivelas: 
 
- Campeonato de Lisboa de Corta-Mato Curto (até ao 
montante máximo de 650.000$00); 
- Olímpico Jovem Concelhio de Pista (até ao montante 
máximo de 150.000$00); 
- Meeting Aniversário da A.A.L. (até ao limite máximo de 
500.000$00); 
- 1° Atleta Completo de Odivelas; 
- 1° Km de Odivelas; 
- 1° Triatlo Técnico. 
 
• Disponibilizar uma verba, para efeitos de Seguro 
Desportivo, de acordo com as listagens enviadas (até ao 
montante máximo de 500.000$00). 
 

• Garantir as condições logísticas e a aquisição de 

serviços necessários, à prática da modalidade de 

Atletismo, junto das Escolas e Clubes do Concelho de 

Odivelas (até ao limite máximo de 1.500.000$00).” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 
 

SAÚDE 
 

 

 
PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO AO IDOSO 
DA RAMADA – ASSINATURA DO PROTOCOLO 

 
Celebrar o protocolo de cooperação com o Centro 
Comunitário e Paroquial da Ramada, no âmbito do Projecto 
PAII – Programa de Apoio Integrado ao Idoso da Ramada, de 
acordo com o proposto na informação n.º 219/GS/01, de 
09.10.2001, nos termos da minuta que se encontra anexa à 
informação referida e que a seguir se publica. 

 

 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
8 16 a 29 de Outubro de 2001  Ano 2 - N.º 21 

 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

 

Tendo em consideração que: 

 

• As transformações demográficas, sociais e familiares que 

estão a ocorrer na sociedade portuguesa levam a novas 

necessidades, em particular nas faixas etárias mais 

envelhecidas da população. 

 

• A prestação de cuidados no domicílio deverá ser, cada vez 

mais integrada de modo a poder garantir a continuidade dos 

cuidados necessários. Pelo que se pretende dar uma 

resposta mais personalizada, humanizada e inovadora de 

modo a que o idoso permaneça no seu ambiente junto da 

família, vizinhos e amigos. 

 

• No concelho de Odivelas, verifica-se que apenas quatro 

instituições prestam serviços de apoio domiciliário às 

freguesias de Odivelas, Ramada e Famões. 

 

• É necessário e urgente que se proceda à descentralização 

do apoio domiciliário, de modo a que os utentes possam 

usufruir dum serviço de melhor qualidade e eficiência. 

 

• Estando a freguesia da Ramada num crescimento 

populacional bastante acentuado (actualmente com cerca de 

18 mil habitantes), tem, no entanto, um elevado número de 

população idosa carente de apoio. 

 

• A Comissão Instaladora do Município de Odivelas na sua 

24ª reunião ordinária realizada em 28 de Novembro de 2000 

deliberou formalizar a participação enquanto parceiro no 

âmbito do Projecto PAII - Programa de Apoio Integrado ao 

Idoso da Ramada, através de um Protocolo de Cooperação. 

 

• O Município de Odivelas representado neste acto pela 

Vogal Dr.ª Natália Santos, adiante designado por Município, 

O Centro Comunitário e Paroquial da Ramada representado 

neste acto, pelo Sr. Padre Daniel Henriques, e adiante 

designado por Centro Comunitário e Paroquial. 

 

Celebram o presente protocolo de cooperação, que se rege 

pelas cláusulas seguintes: 

 

 

 

 

Cláusula 1ª 

(Objectivos) 

 

A Cooperação entre as partes signatárias tem por objectivos: 

 

1. Melhorar o apoio domiciliário à população idosa 

dependente. 

2. Melhorar a qualidade de vida do idoso e promover a sua 

inserção familiar e social. 

3. Criar e promover condições de autonomia nas actividades 

quotidianas da vida diária. 

 

Cláusula 2ª 

(Beneficiários) 

 

Os Beneficiários da cooperação são os idosos residentes na 

freguesia da Ramada que necessitem de apoio domiciliário 

integrado. 

 

Cláusula 3ª 

(Âmbito) 
 

A cooperação visa assegurar a prestação de cuidados de 

saúde e apoio social necessários à satisfação das 

necessidade básicas dos idosos durante 7 dias da semana 

até ao máximo de 20 pessoas. 

 
Cláusula 4ª 

(Avaliação) 

 

Após a prestação dos cuidados referidos na cláusula anterior 

proceder-se-à à aplicação de questionário individual de modo 

a avaliar o grau de satisfação dos idosos. Esta será feita 

trimestralmente. 

 

Cláusula 5ª 
(Obrigações do Município) 

 

O Município compromete-se a: 

 

a) Apoiar na formação e respectivo suporte logístico, sempre 

que necessário. 

b) Apoiar na elaboração de materiais gráficos de divulgação e 

suporte ao projecto; 

c) Ceder materiais de educação para a saúde criados pelo 

Gabinete de Saúde; 

d) Fazer o acompanhamento técnico do projecto; 
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e) Apoiar na aquisição de ajudas técnicas até ao valor de 

850.000$00 durante o período de tempo em que decorre o 

projecto (2 anos). 

 

Cláusula 6ª 

(Obrigações do Centro Comunitário e Paroquial da 

Ramada) 
 

O Centro Social e Paroquial compromete-se a: 

 

a) Prestar serviços de higiene pessoal. 

b) Prestar serviços de higiene habitacional. 

c) Prestar fornecimento de refeições. 

d) Tratamento de roupa. 

e) Assegurar pequenos serviços no exterior, tais como 

marcação de consultas, ou outros de natureza indispensável. 

f) Visitas no domicílio para promover o diálogo combatendo a 

solidão. 

 

Cláusula 7ª 

(Vigência) 

 

O presente protocolo é válido por um período de um ano a 

partir da sua assinatura devendo proceder-se a uma análise 

dos resultados no final desse período. 

 

Odivelas, 19 Outubro de 2001. 

 

Os signatários 

 

Comissão Instaladora 

do Centro Comunitário 

Município de Odivelas 

 e Paroquial da Ramada 

  

Sr.ª Vogal Dr.ª Natália Santos Padre Daniel Henriques” 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS DE ODIVELAS 

ASSINATURA DO PROTOCOLO 

 

Celebrar o protocolo de cooperação com o Centro de Saúde 

de Odivelas - Casa de Saúde de Repouso da Amoreira, no 

âmbito dos Cuidados Integrados Continuados de Odivelas, de 

acordo com o proposto na informação n.º 216/GS/01, de 

08.10.2001, nos termos da minuta que se encontra anexa à 

informação referida e que a seguir se publica. 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

 

Tendo em consideração que: 

 

• Nas últimas décadas temos vindo assistir a um aumento 

progressivo da longevidade, bem como das situações de 

doença crónica, factos que determinam que um número 

significativo de pessoas se encontre em situação de 

dependência temporária ou permanente, justificando-se a 

criação de apoio e resposta que viabilizem uma velhice com 

dignidade e qualidade de vida; 

 

• Esta situação surge como um desafio à sociedade actual, 

pois este grupo apresenta múltiplas necessidades que 

impõem uma abordagem global e o envolvimento de múltiplas 

estruturas de apoio (saúde, acção social, etc.) constituindo-se 

como rede social de apoio; 

 

• Só através de uma intervenção em parceria articulada e 

global, será possível assegurar o nível de cuidados desejados 

e proporcionar cuidados de qualidade a este grupo de 

cidadãos e respectivas famílias; 

 

• A promoção da autonomia constitui um objectivo central 

desta intervenção e a recuperação funcional é um dos 

instrumentos que pode viabilizar esse objectivo, 

nomeadamente nas pessoas que apresentam problemas de 

saúde mais incapacitantes, encontrando-se neste grupo os 

doentes com patologia osteoarticular, fracturas de colo do 

fémur e sequelas de AVC; 

 

• A comunidade de Odivelas e as suas instituições têm dado 

provas do interesse em apoiar este grupo numeroso de 

cidadãos, com uma experiência de muitos anos no trabalho 

em parceria. Disso são exemplo os Cuidados Continuados 

Integrados que asseguram, a prestação de cuidados a 

pessoas em situação de dependência no seu domicílio; 

 

• As medidas constantes deste protocolo integram-se nestes 

pressupostos e pretendem ser um esforço conjunto e mais 

um passo para dignificar a pessoa com dependência e a sua 

família, enquanto principal cuidador e parceiro fundamental 

no processo de cuidados; 

 

• A Comissão Instaladora do Município de Odivelas na sua 

15° reunião ordinária realizada em 25 de Julho de 2000, 

deliberou formalizar a participação, enquanto parceiro, no 
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âmbito dos Cuidados Integrados Continuados de Odivelas, 

através de um Protocolo de Cooperação. 

 

O Município de Odivelas representado neste acto pela Sra. 

Vogal Dr.ª Maria Natália Pereira dos Santos, adiante 

designado por Município, o Centro de Saúde de Odivelas 

representado neste acto pela Sra. Directora Dr.ª Maria 

Manuela Aranha Cruz e adiante designado por Centro de 

Saúde e a Casa de Saúde de Repouso da Amoreira 

representada neste acto pelo Sr. enfermeiro António Manuel 

de Jesus Martins e adiante designada por Casa de Repouso, 

 

Celebram o presente protocolo de cooperação, que se rege 

pelas cláusulas seguintes: 

 

Cláusula 1° 

(Objectivos) 

 

A cooperação entre as partes signatárias tem por objectivos 

proporcionar actividades de reabilitação aos utentes com 

problemas osteoarticulares (fractura do colo do fémur e 

outros), reforçar a intervenção comunitária e o trabalho de 

parceria e aumentar a qualidade de vida deste grupo de 

doentes e famílias. 

 

Cláusula 2° 

(Beneficiários) 
 

Os beneficiários da cooperação são os doentes residentes 

nas Freguesias de Odivelas e Ramada, sendo assegurado o 

seu transporte, ida e volta, entre os seus domicílios e a Casa 

de Saúde da Amoreira. 

 

Cláusula 3º 

(Âmbito) 

 

1- A cooperação visa prestar apoio a grupos com 

dependência até ao máximo de sete pessoas, que realizarão 

actividades de movimento e reabilitação duas vezes por 

semana, em períodos de duas horas, até 12 sessões/6 

semanas. 

 

2- Para efeitos do presente protocolo consideram-se pessoas 

com dependência as que apresentam problemas de 

deambulação, sequelas de fractura do colo do fémur, 

situações de doença osteoarticular incapacitante, que 

condicionem um nível D1, D2 ou A2 de acordo com a escala 

divulgada pelo Despacho Conjunto 407/98 de 15 de Maio de 

98. 

 

 

Cláusula 4° 

(Avaliação) 
 

Após a realização das actividades referidas na cláusula 

anterior, proceder-se-á a uma avaliação da autonomia e, caso 

se justifique, os mesmos doentes poderão retomar estas 

actividades, num período não superior a seis meses. 

 

Cláusula 5° 

(Obrigações da CIMO) 

 

A Comissão Instaladora do Município de Odivelas 

compromete-se a: 

 

a) Fornecer viatura para transporte dos doentes (grupo até 7 

pessoas) e respectivo motorista e auxiliar, bem como os 

meios técnicos para a ajuda no transporte (cadeira de rodas), 

nos períodos já assinalados, na cláusula 3°, ponto 1; 

 

b) Assegurar o transporte destes doentes a partir dos seus 

domicílios, por forma a todos estarem na Casa de Saúde até 

às 14h 30, bem como o regresso aos domicílios, no final das 

actividades, com saída às 17h; 

 

c) Participar nas actividades de avaliação e divulgação deste 

protocolo. 

 

Cláusula 6° 

(Obrigações do Centro de Saúde) 
 

O Centro de Saúde de Odivelas compromete-se a: 

 

a) Seleccionar os doentes em condições de frequentar esta 

actividade e proceder à sua avaliação inicial e final;  

 

b) Disponibilizar as duas técnicas (fisioterapeuta e terapeuta 

ocupacional) que promoverão as actividades em sala de 

reabilitação I ginásio; 

 

c) Registar as avaliações de cada doente e fornecer uma 

avaliação das situações clínicas e resultados aos respectivos 

médicos de família e aos outros parceiros no protocolo;  
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d) Participar nas actividades de avaliação e divulgação deste 
protocolo.  

 
Cláusula 7° 

(Obrigações da Casa de Saúde da Amoreira) 
 

A Casa de Saúde da Amoreira compromete-se a: 
 
a) Disponibilizar as instalações da sala de reabilitação I 

ginásio e os materiais nela existentes, no período das 14h às 
17h, duas vezes por semana, à 2ª e 6ª feira, 
 
b) Participar nas actividades de avaliação e divulgação deste 
protocolo. 

 
Cláusula 8º 
(Vigência) 

 
O presente protocolo é válido por um ano a partir da data da 
sua assinatura, devendo proceder-se a uma análise dos 
resultados no final desse período. 
 
Odivelas - 19 de Outubro de 2001 
 
Os signatários 

 
Comissão Instaladora do Município de Odivelas 

____________________________ 
Sr.ª Vogal Dr.ª Natália Santos 

 
Centro de Saúde de Odivelas 

____________________________ 
Sr.ª Directora Dr.ª Manuela Aranha Cruz 

 
Clínica da Serra da Amoreira 

____________________________ 
Sr. Enfermeiro António Manuel de Jesus Martins.” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 
 

ACTIVIDADE JURÍDICA 
 

 

 
LICENCIAMENTOS DAS ACTIVIDADES SUJEITAS 

À DISCIPLINA DO D.L. 370/99, NAS ÁREAS 
URBANAS DE GÉNESE ILEGAL 

 
Aprovar a criação de uma “Licença de Funcionamento” para 

os estabelecimentos de comércio ou armazenagem de 

produtos alimentares, bem como dos estabelecimentos de 

comércio de produtos não alimentares e de serviços cujo 

funcionamento envolva riscos para a saúde e segurança das 

pessoas, localizados nas AUGI e sujeitos ao regime do 

Decreto Lei 370/99, de 18 de Setembro, licença esta que 

autorizará a exploração de tais estabelecimentos nessas 

áreas, e que deverá ser concedido desde que reunidos um 

conjunto de requisitos básicos exigidos pelo aludido diploma 

legal, ainda que a título precário, o que permite, desde logo, a 

satisfação de uma série de necessidades básicas das 

populações residentes, com um mínimo de controle por parte 

do Município, de acordo com a informação n.º 14/DJPM/JRP, 

de 10.10.2001. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CEDÊNCIA DE USO 

 

Minutas de contrato administrativo de cedência de uso à 

Junta de Freguesia de Odivelas das fracções sitas na Rua 

Frei João Turiano, números 13 cave e 18, em Odivelas, que 

se encontram em anexo à informação n.º 565/DP/2001, de 

25.09.2001, nos termos propostos na mesma informação. 

 
(Aprovadas por unanimidade) 

 

 

 
RECTIFICAÇÃO AO ACORDO DE COLABORAÇÃO 

PARA CONSTRUÇÃO ESCOLAR 

 

Rectificar o Acordo de colaboração para construção escolar 

n.º 009/DP/2001, conforme a minuta que se encontra anexa à 

informação n.º 587/DP/2001, de 04.10.2001, e proceder ao 

destaque de 15.000m2 da parcela de 20.415m2, no Bairro 

Casal dos Apréstimos, Freguesia da Ramada, inscrito na 

matriz predial respectiva sob o artigo 1998, e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob a ficha 

00686, para cedência à Direcção Regional de Educação de 

Lisboa (DREL), destinado à construção da Escola EB 2/3 da 

Ramada. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
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OBRAS MUNICIPAIS 
 

 

 
PROCESSO N.º 31.158/OM (V1) 
JUNTA DA FREGUESIA DA PONTINHA 
Associação de Moradores do Bairro Casal do Rato 
Arranjo Urbanístico da Rua Oeste 

 
Transferir para a Junta da Freguesia da Pontinha os meios 
financeiros necessários à execução da obra de arranjo 
urbanístico da Rua Oeste, no Bairro Casal do Rato, no valor 
de 7.791.000$00 (sete milhões, setecentos e noventa e um 
mil escudos), com o IVA incluído, celebrando-se para o efeito, 
um protocolo adicional ao abrigo do artigo 27º do Protocolo 
de Delegação de Competências nas Juntas das Freguesias, 
nos termos propostos na informação n.º 79/PM/AUGI de 
10.10.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 31.158/OM (V2) 
JUNTA DA FREGUESIA DA PONTINHA 
Associação de Moradores do Bairro Casal do Rato 
Repavimentação da Rua 10 de Junho 

 
Transferir para a Junta da Freguesia da Pontinha os meios 
financeiros necessários à execução da obra de 
repavimentação da Rua 10 de Junho, no Bairro Casal do 
Rato, no valor de 3.251.955$00 (três milhões, duzentos e 
cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta e cinco escudos), 
com o IVA incluído, celebrando-se para o efeito, um protocolo 
adicional ao abrigo do artigo 27º do Protocolo de Delegação 
de Competências nas Juntas das Freguesias, nos termos 
propostos na informação n.º 78/PM/AUGI de 10.10.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 1.597/LO (V1) 
JUNTA DA FREGUESIA DA PONTINHA 
Associação de Moradores do Bairro da Milharada 
Pavimentação da Rua C 

 
Transferir para a Junta da Freguesia da Pontinha os meios 
financeiros necessários à execução da obra de pavimentação 
da Rua “C” no Bairro da Milharada, no valor de 3.190.688$00 
(três milhões, cento e noventa mil, seiscentos e oitenta e oito 
escudos), com o IVA incluído, celebrando-se para o efeito, um 
protocolo adicional ao abrigo do artigo 27º do Protocolo de 

Delegação de Competências nas Juntas das Freguesias, nos 
termos propostos na informação n.º 76/PM/AUGI de 
08.10.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 678/01/PO-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA PONTINHA 
Fornecimento e colocação de corrimões em vários locais 
da Freguesia 

 
Transferir para a Junta da Freguesia da Pontinha os meios 
financeiros necessários à execução da obra de colocação de 
corrimões em vários locais da Freguesia, no valor de 
193.050$00 (cento e noventa e três mil e cinquenta escudos), 
com o IVA incluído, celebrando-se para o efeito, um protocolo 
adicional ao abrigo do artigo 27º do Protocolo de Delegação 
de Competências nas Juntas das Freguesias, nos termos 
propostos na informação n.º 748/DVEU/JF de 25.09.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 680/01/PO-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA PONTINHA 
Construção de duas mesas com quatro bancos 

 
Transferir para a Junta da Freguesia da Pontinha os meios 
financeiros necessários à execução da obra de construção de 
duas mesas e quatro bancos, na Rua Infante D. Henrique, no 
valor de 262.500$00 (duzentos e sessenta e dois mil e 
quinhentos escudos), com o IVA incluído, celebrando-se para 
o efeito, um protocolo adicional ao abrigo do artigo 27º do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas das 
Freguesias, nos termos propostos na informação n.º 
745/DVEU/JF de 24.09.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 41.817/OM (V2) 
JUNTA DA FREGUESIA DE CANEÇAS 
Pavimentação da Rua José Afonso 
Bairros Girassol e Flor do Minho 

 
Transferir para a Junta da Freguesia de Caneças os meios 

financeiros necessários à execução da obra de pavimentação 

da Rua José Afonso, Bairro Flor do Minho, Bairro do Girassol, 

no valor de 850.500$00 (oitocentos e cinquenta mil e 
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quinhentos escudos), com o IVA incluído, celebrando-se para 

o efeito, um protocolo adicional ao abrigo do artigo 27º do 

Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas das 

Freguesias, nos termos propostos na informação n.º 

82/PM/AUGI de 11.10.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
PROCESSO N.º 689/01/PV-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
Reasfaltamento da Rua Alves Redol e áreas adjacentes para 
o Parqueamento Automóvel, trabalhos a mais 

 

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 automóvel, trabalhos a mais, no valor de 

1.713.495$00 (um milhão, setecentos e treze mil, 

quatrocentos e noventa e cinco escudos), com o IVA incluído, 

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

do artigo 27º do Protocolo de Delegação de Competências 

nas Juntas das Freguesias, nos termos propostos na 

informação n.º 123/DOM/LJ de 11.10.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
PROCESSO N.º 703/01/PV-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
Asfaltar uma zona de estacionamento 
na Rua Luís de Camões 

 

Transferir para a Junta da Freguesia da Póvoa de Santo 

Adrião os meios financeiros necessários à execução da obra 

para asfaltar uma zona de estacionamento na Rua Luís de 

Camões, no valor de 937.125$00 (novecentos e trinta e sete 

mil, cento 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 propostos na 

informação n.º 784/DVEU/JF de 03.10.2001. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 

PROCESSO N.º 704/01/PV-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
Obras no Cemitério 

 
Transferir para a Junta da Freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião os meios financeiros necessários à execução de obras 
no cemitério da freguesia, no valor de 6.817.650$00 (seis 
milhões, oitocentos e dezassete mil, seiscentos 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 propostos na informação n.º 115/DOM/LJ, de 
28.09.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 
PROCESSO N.º 705/01/PV-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
Trabalhos diversos no cemitério da Freguesia 

 
Transferir para a Junta da Freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião os meios financeiros necessários à execução de 
trabalhos diversos no cemitério da Freguesia, no valor de 
5.076.202$00 (cinco milhões, setenta e seis mil, duzentos 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 propostos na informação n.º 
116/DOM/LJ de 28.09.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 
PROCESSO N.º 08-01/2001/PV-DA 
JUNTA DA FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 
Execução da regularização de caminho nas traseiras 
da Rua Padre Manuel da Nóbrega e Rua Luís de Camões 

 
Transferir para a Junta da Freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião os meios financeiros necessários à execução da obra 
de regularização do caminho nas traseiras da Rua Padre 
Manuel da Nóbrega e Rua Luís de Camões, no valor de 
572.783$00 (quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e 
oitenta 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 propostos na informação n.º 
329/DA/DQA/01 de 13.07.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSO N. 375/IP (V2) 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 
Fornecimento e aplicação de combinado infantil, papeleiras 
e piso sintético, no Bairro da Arroja 

 
Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas os meios 
financeiros necessários à execução da obra de fornecimento 
e aplicação de combinado infantil, papeleiras e piso sintético, 
no Bairro da Arroja, no valor de 5.685.030$00 (cinco milhões, 
seiscentos e oitenta e cinco mil e trinta escudos), com o IVA 
incluído, celebrando-se para o efeito, um protocolo adicional 
ao abrigo do artigo 27º do Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas das Freguesias, nos termos 
propostos na informação n.º 84/PM/AUGI de 15.10.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 
PROCESSO N.º 580/01/OD-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 
Aquisição de mobiliário urbano para o Parque Infantil 
da Escola Fixa de Trânsito da Codivel 

 
Rectificação da deliberação tomada em 4 de Setembro de 
2001, na 18ª Reunião da Comissão Instaladora do Município 
de Odivelas, referente a aquisição de mobiliário para o 
Parque Infantil da Escola Fixa de Trânsito da Codivel, 
Processo n.º 580/01/OD-DOM, no sentido de ser corrigido o 
montante dos meios financeiros a transferir para a Junta da 
Freguesia da Pontinha, para o valor de 8.697.780$00 (oito 
milhões, seiscentos e noventa e sete mil, setecentos e oitenta 
escudos) com IVA incluído nos termos propostos na 
informação n.º 119/DOM/LJ, de 08.10.2001. 
 
Assim, o protocolo assinado deverá ser substituído por outro 
já rectificado ao abrigo do artigo 27º do Protocolo de 
Delegação de Competências nas Juntas das Freguesias. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 
PROCESSO N.º 687/01/OD-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 
Assentamento de calçada à Portuguesa 
na Rua Jaime Martins Barata 

 

Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas os meios 

financeiros necessários à execução da obra de assentamento 

de calçada portuguesa na Rua Jaime Martins Barata, no valor 

de 1.079.925$00 (um milhão, setenta e nove mil, novecentos 

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 propostos na informação n.º 

757/DVEU/JF de 28.09.2001. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 

PROCESSO N.º 688/01/OD-DOM 

JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 

Assentamento de Calçada no Largo da República 

 

Transferir para a Junta da Freguesia de Odivelas os meios 

financeiros necessários à execução da obra de assentamento 

de calçada no Largo da República, no valor de 1.561.140$00 

(um milhão, quinhentos e sessenta e um 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 propostos na informação n.º 749/DVEU/JF de 

26.09.2001. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 
PROCESSO N.º 701/01/OL-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DO OLIVAL BASTO 
Pavimento de Segurança para os Parques Infantis 
da Praceta de Gôa e Praceta Sidónio Muralha 

 

Transferir para a Junta da Freguesia do Olival Basto os meios 

financeiros necessários à execução da obra de colocação de 

pavimento de segurança para os parques infantis da Praceta 

de Gôa e Praceta Sidónio Muralha, no valor de 2.899.260$00 

(dois milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e 

sessenta 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 propostos na informação n.º 

843/DEC/SAFO/SM de 27.09.2001. 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 

 
OBRA DA IMACULADA CONCEIÇÃO E SANTO ANTÓNIO 

(OBRA DO PADRE ABEL) 

 

Atribuição à Obra da Imaculada Conceição e Santo António 

(Obra do Padre Abel) de um subsídio no valor de 400.000$00 

(quatrocentos mil escudos), no âmbito da candidatura ao 

Programa de Apoio às Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, programa B, nos termos propostos na 

informação n.º 62/GARSI/MCG/01 de 01.10.2001. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 

 
IGREJA DO MOSTEIRO DE S. DINIS AQUISIÇÃO 
E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO SONORO 

 

Proceder à aquisição de um equipamento sonoro a ser 

instalado na Igreja do Mosteiro de S. Dinis com o objectivo de 

valorizar a qualidade dos espectáculos musicais e outras 

iniciativas de carácter cultural promovidas pela Comissão 

Instaladora do Município de Odivelas, para os quais a 

instalação sonora actualmente existente é manifestamente 

insuficiente, no âmbito do Protocolo celebrado com o Instituto 

de Odivelas, sendo o referido equipamento objecto de um 

contrato administrativo de cedência de uso de acordo com o 

referido na informação n.º 989/DSC/DCPC/01, de 01.10.2001. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 

 
CENTROS DE TREINO 

E DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

 

Atribuir a quantia adicional de 2.000.000$00 (dois milhões de 

escudos), no seguimento da importância que foi atribuída no 

âmbito da deliberação da Comissão Instaladora do pretérito 

dia 2 de Maio de 2001, 21º ponto,  (ver Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões n.º 9 de 2001, página 12 e 13), referente à 

implementação do Programa de Apoio aos Centros de Treino 

e Desenvolvimento Desportivo, em que não foi considerada a 

verba necessária para atribuir relativamente ao último 

trimestre do ano 2000, nos termos da informação n.º 

1144/DSC/DD/01, de 01.10.2001. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 
PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 

DESPORTIVO DE ODIVELAS - PADO 

 

Atribuição no âmbito do Programa de Apoio ao 

Associativismo Desportivo de Odivelas, nos termos propostos 

na informação n.º 1236/DSC/DD/01 de 28.09.2001, os 

subsídios a seguir descriminados: 

 

 

Sub-Programa A3 

Aluguer de Instalações Desportivas 

 

Entidade Valor 

Odivelas Futebol Clube 17.000$00 

 

 

Sub-Programa F1 

Execução de Obras de Beneficiação 

 

Entidade Valor 

Grupo Recreativo e Cultural Manduca 732.000$00 

Clube Atlético e Cultural 502.000$00 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 

 
GRUPO DE ATLETISMO DA PONTINHA 

PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 
DESPORTIVO DE ODIVELAS - PADO 

 
Atribuir ao Grupo de Atletismo da Pontinha um subsídio no 

valor de 9.000$00 (nove mil escudos), no âmbito do 

Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas 

(PADO), nos termos propostos na informação n.º 

1237/DSC/DD/01, de 28.09.2001. 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO GIRASSOL 
PROCESSO N.º 5.764/RC (V1) 

 

Atribuir à Administração Conjunta do Bairro Girassol, sito na 

Ramada, ao abrigo do artigo 28º das “Normas de 

Procedimento para Loteamentos e Edificações em AUGI” um 

subsídio no valor de 56.967.026$00 (cinquenta e seis 

milhões, novecentos e sessenta e sete mil, vinte e seis 

escudos), ficando o seu pagamento sujeito à apresentação 

dos elementos referidos nos pareceres técnicos e ainda dos 

elementos constantes na alínea 3 do artigo 28.º das Normas 

das AUGI’s e demais aspectos que se verificarem 

necessários, nos termos propostos na informação n.º 

80/PM/AUGI, de 10.10.2001. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 
COMISSÃO DE MORADORES 

DO BAIRRO TRIGACHE NORTE 
PROCESSO N.º 35.224/L/OC (V1) 

 

Atribuir à Administração Conjunta do Bairro do Trigache Zona 

Norte, ao abrigo do artigo 28º das “Normas de Procedimento 

para Loteamentos e Edificações em AUGI” o subsídio no 

valor de 35.024.341$00 (trinta e cinco milhões, vinte e quatro 

mil, trezentos e quarenta e um escudos) ficando o seu 

pagamento sujeito à apresentação dos elementos referidos 

nos pareceres técnicos e ainda dos elementos constantes na 

alínea 3 do artigo 28.º das Normas das AUGI’s e demais 

aspectos que se verificarem necessários, nos termos 

propostos na informação n.º 81/PM/AUGI, de 11.10.2001. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 

 
SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO ÀS TRÊS CORPORAÇÕES 

DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO 

 

Atribuição a cada uma das Associações de Bombeiros do 

Município, (Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Caneças, Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Odivelas e Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários da Pontinha) de um subsídio 

extraordinário no valor de 1.300.000$00 (um milhão e 

trezentos mil escudos), de forma a permitir a aquisição de 

material de iluminação para o seu equipamento de socorro, 

nos termos propostos na informação n.º 271/GMPC/01 de 

21.09.2001. 

 

Entidade Valor 

Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Caneças 

 

1.300.000$00 

Associação dos Bombeiros Voluntários de 

Odivelas 

 

1.300.000$00 

Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários da Pontinha 

 

1.300.000$00 

Total 3.900.000$00 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 
ASSOCIAÇÃO DE JOVENS PROMOTORES 

DA AMADORA SAUDÁVEL – AJPAS 

 

Atribuir um subsídio à Associação de Jovens Promotores da 

Amadora Saudável – AJPAS, no valor de 150.000$00 (cento 

e cinquenta mil escudos), no âmbito da parceria que esta 

associação se encontra a desenvolver com a Comissão 

Instaladora de Odivelas, o “Projecto de Parceria Europeia 

entre Actores de Saúde e as Associações Africanas de 

VIH/SIDA”, nos termos propostos na informação n.º 

209/GS/01 de 02.10.2001. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 
UNIDADE COMUNITÁRIA DE CUIDADOS 

PSIQUIÁTRICOS DE ODIVELAS 

 

Concessão à Unidade Comunitária de Cuidados Psiquiátricos 

de Odivelas do apoio sob a forma de transporte para oito 

utentes, de modo a para permitir a sua deslocação todas as 

quartas-feiras entre o dia 24 de Outubro de 2001 até ao dia 

12 de Dezembro de 2001, a fim de participarem em 

actividades de atelier que terão lugar no Centro de Artes e 

Ofícios, nos termos propostos na informação n.º 224/GS/01 

de 09.10.2001. 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SAÚDE MENTAL 

DE LOURES OCIDENTAL 

 

Atribuir à Associação Comunitária de Saúde Mental de Loures 

Ocidental um subsídio no valor de 250.000$00 (duzentos e 

cinquenta mil escudos), para permitir a frequência semanal de 

aulas de natação a quinze utentes daquela associação, nos 

termos propostos na informação n.º 225/GS/01 de 

10.10.2001. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 
COMPARTICIPAÇÃO AO ABRIGO DO PROGRAMA RECRIA 

ANTÓNIO MARIA MARQUES SILVA 
RECTIFICAÇÃO 

 

Rectificação do valor da comparticipação das obras ao abrigo 

do Programa RECRIA do edifício sito na Rua da Paiã, n.º 8, 

Odivelas, deliberado na 1ª Reunião Ordinária da Comissão 

Instaladora, de 9 de Janeiro de 2001, (ver Boletim Municipal das 

Deliberações e Decisões n.º 1 de 2001, página 10) para o valor de 

3.031.086$00 (três milhões, trinta e um mil e oitenta e seis 

escudos), nos termos propostos na informação n.º 

41/DMH/SPH/AV, de 14.09.2001. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 
PROGRAMA DE APOIO AO RENDIMENTO DESPORTIVO 

DE ODIVELAS 2001/2002 (PARDO) – 1ª FASE 

 

Atribuição no âmbito do Programa de Apoio ao Rendimento 

Desportivo de Odivelas 2001/2002 (PARDO) 1ª fase, e nos 

termos propostos na informação n.º 1307/DSC/DD/01, de 

11.10.2001, os subsídios no valor total de 18.000.000$00 

(dezoito milhões de escudos), nos montantes discriminados 

às Associações a seguir identificadas, ficando a sua 

concessão condicionada à apresentação de documentos 

comprovativos da participação nas competições nacionais 

referidas. 

 

 

Atlético Clube de Odivelas 650.000$00 (seiscentos e 

cinquenta mil escudos) referente à participação no 

Campeonato Nacional de Futsal de Seniores da 3.ª Divisão. 

 

Associação Póvoa e Olival Basto 550.000$00 (quinhentos e 

cinquenta mil escudos) referente à participação nos 

Campeonatos Nacionais de Juvenis II e de esperanças de 

Judo e no Campeonato Nacional de Ginástica Aeróbica. 

 

Clube Atlético e Cultural 1.700.000$00 (um milhão e 

setecentos mil escudos) referente à participação nos 

Campeonatos Nacionais de Futebol 11 de Iniciados Juvenis e 

Xadrez da 1ª Divisão. 

 

Ginásio Clube de Odivelas 2.400.000$00 (Dois milhões e 

quatrocentos mil escudos) referente à participação nos 

Campeonatos Nacionais de Andebol de Juvenis e Juniores da 

1ª Divisão e de Seniores da 3ª Divisão e de Xadrez da 2ª 

Divisão. 

 

Grupo Desportivo dos Bons Dias 2.750.000$00 (dois 

milhões setecentos e cinquenta mil escudos) referente à 

participação nos Campeonatos Nacionais de Futsal de 

Seniores da 1ª Divisão e de Corfebol, Seniores da 1ª Divisão 

e Sub 19. 

 

Grupo Recreativo de Olival Basto 650.000$00 (seiscentos e 

cinquenta mil escudos) referente à participação no 

Campeonato Nacional de Futsal de Seniores da 3ª Divisão. 

 

Odivelas Futebol Clube 6.500.000$00 (seis milhões e 

quinhentos mil escudos) referente à participação nos 

Campeonatos Nacionais de Futebol 11, de Seniores da 2ª 

Divisão e Juniores, de Corfebol e Sub 19 e nos Campeonatos 

Nacionais de Atletismo. 

 

Sociedade Musical e Desportiva de Caneças 550.000$00 

(quinhentos e cinquenta mil escudos) referente à participação 

no Campeonato Nacional de Xadrez da 1ª Divisão. 

 

Ténis Clube da Póvoa de Santo Adrião 750.000$00 

(setecentos e cinquenta mil escudos) referente à participação 

no Campeonato Nacional de Ténis de Equipas Iniciados 

Masculinos, Infantis Masculinos, Cadetes Femininos, Juniores 

Femininos; Campeonato Nacional de Ténis Equipas Seniores 

Femininos da 2ª Divisão; Campeonato Nacional de Ténis 

Equipas Seniores Masculinos da 3ª Divisão. 
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União Desportiva de Olival Basto 1.500.000$00 (um milhão 

e quinhentos mil escudos) referente à participação no 

Campeonato Nacional de Basquetebol Feminino, de Seniores 

da 1ª Divisão. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 
SOCIEDADE MUSICAL E DESPORTIVA DE CANEÇAS 

“XADREZ – II TORNEIO INTERNACIONAL DE ODIVELAS” 

 

Atribuição à Sociedade Musical e Desportiva de Caneças de 

um subsídio no valor de 1.300.000$00 (um milhão e trezentos 

mil escudos), para fazer face às despesas de organização do 

“Xadrez – II Torneio Internacional de Odivelas”, nos termos 

propostos na informação n.º 1315/DSC/DD/SADD de 

11.10.2001. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 
ESCOLA SECUNDÁRIA DE CANEÇAS 

III CORTA-MATO CONCELHIO 

 

Atribuição à Escola Secundária de Caneças de um subsídio 

no valor de 500.000$00 (quinhentos mil escudos), de acordo 

com o Programa de Apoio ao Desporto e Educação Física na 

Escola (PADEFE), no âmbito da organização do III Corta 

Mato Concelhio, nos termos propostos na informação n.º 

1312/DSC/DD/01 de 11.10.2001. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 

 
PROCESSO N.º 28.964/U 
MUNDIPLANOS – PLANEAMENTO E CONSTRUÇÃO, S.A. 
Recepção provisória das obras de infra-estruturas da 3ª sub-
fase da 4ª fase, Ramada 

 

Homologar o Auto de Vistoria constante a folhas 2271 e 2272 

do processo n.º 28.964/U, procedendo-se à recepção 

provisória da 3ª Sub-fase da 4ª fase das Obras de 

Urbanização, bem como reduzir a garantia bancária para 

48.100.000$00 (quarenta e oito milhões e cem mil escudos), 

de acordo com o proposto na informação n.º 162/LG/2001, de 

11.10.2001. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 
PROCESSO N.º 19.608/L 
MUNDIPLANOS – PLANEAMENTO E CONSTRUÇÃO, S.A 
Recepção definitiva de obras de infra-estruturas, 
Terra do Moinho, Odivelas 

 

Proceder à recepção definitiva das obras de urbanização, 

cancelar a garantia bancária n.º 30.704/90 no valor de 

80.000.000$00 – BANIF, 26.06.91, bem como manter a 

garantia bancária n.º 30.939/91 no valor de 20.000.000$00 – 

BANIF 30.01.91, nas condições da informação dos serviços 

constante a folhas 1246 do processo n.º 19.608/L, e nos 

termos da informação n.º 161/LG/2001 de 11.10.2001. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

 

 
 

HABITAÇÃO 
 

 

 
CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE DOIS 
PARQUEAMENTOS SITOS NO LOTE 54 (FRACÇÃO A), 
CHARNECA DO PANCAS, CASAL NOVO, PONTINHA 

 

Conceder ao proprietário de dois parqueamentos a 

autorização de venda, cada um correspondente a um sexto 

indiviso da fracção autónoma designada pela letra “A”, lote 

54, Charneca do Pancas, Casal Novo, Pontinha. Dado tratar-

se de habitação social e não ter decorrido o prazo de dez 

anos desde a emissão da licença de utilização, de acordo 

com a cláusula 5ª da escritura de cedência, nos termos 

propostos na informação n.º 216/DMH/ASS/01 de 10.10.2001. 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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COMISSÃO INSTALADORA 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 
 

33ªª  RReeuunniiããoo  EExxttrraaoorrddiinnáárriiaa,,  
rreeaalliizzaaddaa  eemm  1199  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22000011  

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

 

 
MAPA DE PESSOAL 

 

Mapa de Pessoal que se encontra apenso à informação n.º 

262/DRH/01 de 11.10.2001, com as alterações introduzidas 

ao anterior mapa aprovado na 4ª Reunião da Comissão 

Instaladora, realizada no dia 12 de Fevereiro de 1999, e 

posterior envio ao Ministro do Ambiente e do Ordenamento do 

Território, para efeitos de ratificação. 

 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

ACTIVIDADE FINANCEIRA 
 

 
 

Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel Varges 
ao abrigo da delegação de competências. 
 
 
Data de despacho: 09.10.2001 

Autorização para pagamento de facturas à EDP Distribuição - 

Energia S.A., no valor de 29.625.927$00, referentes aos 

consumos de energia em iluminação pública do segundo 

trimestre de 2001, nos termos da informação n.º 

515/DVEU/JV de 29.06.2001. 

 

Data de despacho: 11.10.2001 

Autorização para pagamento à Direcção Geral de Protecção 

Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública 

das RO’s n.os 1568620010811 e 1477220010809, no valor de 

8.077.540$00, nos termos da informação n.º 323/DGAP/AS 

de 04.10.2001. 

 

Data de despacho: 11.10.2001 

Autorização para pagamento à Império Bonança, S.A., do 

Aviso/Recibo n.º 90.675.085 de 18.08.2001, no valor de 

4.164.909$00, nos termos da informação n.º 323/DGAP/AS 

de 04.10.2001. 

 

 

 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 
 

Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel Varges 
ao abrigo da delegação de competências. 
 
 
Concessão de Alvará de Licença de Construção 
 
 
Processo n.º 34.239/OCP/OC 
Nome: Socoponti - Sociedade de Construção da Pontinha, 
Lda. 
Local: Casal Novo, Lote 41-A 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 21.12.2000 
 
Processo n.º 36.003/OCP/OC 
Nome: Teotónio Mariquites Rodrigues 
Local: Bairro Casal de São Sebastião, Lote 369, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 21.12.2000 
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Processo n.º 361/OP/GI 
Nome: Quintiliano Oliveira Lopes 
Local: Rua General Norton de Matos, Lote 460, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 26.01.2001 
 
Processo n.º 800/OP/GI 
Nome: Daniel José Clérigo Caçador 
Local: Rua 6 de Abril, Lote 266, 
Casal do Bispo, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 26.01.2001 
 
Processo n.º 32.114/OCP/OC 
Nome: Construções Arnaldo Dias, Lda. 
Local: Urbanização da Ribeirada, Lote 36, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 14.02.2001 
 
Processo n.º 2.303/OS 
Nome: Maria Manuela Pedroso Paisana 
Local: Quinta da Peneda Joaninha, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 02.07.2001 
 
Processo n.º 1.798/OP/GI 
Nome: Manuel Bernardo de Jesus 
Local: Rua do Norte, Lote 322, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 18.07.2001 
 
Processo n.º 34.625/OCP/OC 
Nome: António Soares Pinto 
Local: Bairro Casal da Silveira, Lote 561, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 27.08.2001 
 
Processo n.º 1.548/OP/GI 
Nome: Manuel de Oliveira Fernandes 
Local: Rua Alfredo Paisana, Lote 22, 
Bairro Arco Maria Teresa, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 17.09.2001 
 

Processo n.º 32.969/OCP/OC 
Nome: José Eduardo Gonçalves Santos 
Local: Bairro Novo das Queimadas, Lote 19, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 17.09.2001 
 
Processo n.º 1.931/OP 
Nome: Tengelmann Portugal, Lda. 
Local: Várzea dos Pombais, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 09.10.2001 
 
 
 
Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
 
Processo n.º 30.513 
Nome: José Menezes Alves 
Local: Rua Palmira Bastos, n.º 21, 3º Dt.º, 
Bons Dias, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 07.08.2001 
 
Processo n.º 22.964/OCP/OC 
Nome: Manuel Vaz Cabral 
Local: Rua Damião de Gois, Lote 156, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 25.08.2001 
 
Processo n.º 22.330/OCP 
Nome: Wilson Augusto Gomes 
Local: Praceta Lília da Fonseca, R/Chão Esq., 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 05.09.2001 
 
Processo n.º 16.114/OCP 
Nome: Centro Comunitário Paroquial da Amoreira 
Local: Serra da Amoreira, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 07.09.2001 
 
Processo n.º 18.730 
Nome: Maria Isilda Sobral 
Local: Avenida 25 de Abril, n.º 6 R/Chão Frente, 
Pontinha 
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Decisão: Deferido 
Data de despacho: 11.09.2001 
 
Processo n.º 29.435 
Nome: Maria Alexandra Guerreiro de Jesus 
Local: Rua Mestre de Aviz, n.º 12, 2º Frente, 
Póvoa de Santo Adrião 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 11.09.2001 
 
Processo n.º 525/OP 
Nome: Fernando dos Santos Carodos 
Local: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, Lote 58, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 04.10.2001 

 

 

 
 

RECURSOS HUMANOS 
E GESTÃO DE PESSOAL 

 

 
 
Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel Varges 
ao abrigo da delegação de competências. 
 
 
Foram admitidos em regime de Contrato Administrativo de 
Provimento: 
 
Nome: José Luís dos Anjos Neves 
Categoria: Auxiliar Administrativo 
Início de funções: 2001.09.03 
 
Nome: Noémia da Conceição Quinta Guerreiro 
Categoria: Auxiliar Administrativo 
Início de funções: 2001.09.03 
 
Nome: Sílvia Maria Ferreira Mendes Santana 
Categoria: Auxiliar Administrativo 
Início de funções: 2001.09.03 
 
Nome: António Monteiro de Sousa 
Categoria: Técnico Superior de 2ª classe 
Início de funções: 2001.09.04 
 
Nome: Manuel Miguel 
Categoria: Carpinteiro de Limpos 
Início de funções: 2001.09.10 

Nome: Telmo Figueiredo de Albuquerque Pina 
Categoria: Técnico Superior de 2ª classe 
Início de funções: 2001.09.17 
 
Nome: Cristina Maria França Pedroso Saraiva 
Categoria: Técnico Superior de 2ª classe 
Início de funções: 2001.09.20 
 
 
Foram admitidos em regime de Tarefa: 
 
Nome: Ana Alexandra Oliveira Azevedo 
Funções: Desempenhar funções ao nível da animação e 
dinamização da Sala Infantil, no que refere à programação, 
preparação e execução de actividades e promoção da leitura 
(histórias, ateliers de expressão dramática, escrita e plástica), 
destinadas aos Jardins de Infância e às Escolas do Ensino 
Básico do 1º Ciclo do Concelho de Odivelas, durante o 
período escolar (de Setembro a Junho de 2002), bem como 
para o público em geral, no âmbito da Divisão da Cultura e do 
Património Cultural. 
Início de funções: 2001.09.03 
 
Nome: Armando José Dias Lopes 
Funções: Elaboração do plano de visitas às escolas e 
acompanhamento do Autocarro Informático Click, no âmbito 
da Divisão de Educação de Juventude. 
Início de funções: 2001.09.03 
 
Nome: Cristina Isabel Ramalho Correia 
Funções: Execução, apreciação e acompanhamento de obra 
dos projectos de Arranjos Exteriores da Quinta da Memória, 
Encosta da Paiã, Porto Pinheiro, Carrochia e Cemitério de 
Odivelas, no âmbito da Divisão de Estudos e Planeamento. 
Início de funções: 2001.09.03 
 
Nome: Daniel Jorge Amaro de Matos Maínha 
Funções: Uniformizar os parâmetros das centrais telefónicas, 
por forma a que possam ser interligadas em rede, no âmbito 
do Gabinete de Informática e Telecomunicações. 
Início de funções: 2001.09.03 
 
Nome: Flávio Alfredo Carreira Freixo 
Funções: Proceder à configuração e instalação de um rack 
de comunicações no Município, no âmbito do Gabinete de 
Informática e Telecomunicações. 
Início de funções: 2001.09.03 
 
Nome: Helder Jorge Henriques do Carmo 
Funções: Proceder à configuração do servidor de Mail, no 
âmbito do Gabinete de Informática e Telecomunicações. 
Início de funções: 2001.09.03 
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Nome: Helena Maria Ferreira Duarte Lima 
Funções: Gestão das Actividades, desenvolver as acções 
necessárias para analisar a rentabilização social e desportiva, 
tendo como base de análise a programação e distribuição 
horária da instalação, no âmbito da Divisão de Desporto. 
Início de funções: 2001.09.03 
 
Nome: João dos Ramos Chasqueira 
Funções: Gestão orçamental, recolha de informações a partir 
de uma determinada previsão de receitas e despesas, que 
permitam  a aplicação posterior de um plano orçamental 
equilibrado, no âmbito da Divisão de Desporto. 
Início de funções: 2001.09.03 
 
Nome: Nuno Filipe de Sousa Abrantes Gomes 
Funções: Realização de rondas aos locais alvo de deposição 
de RSU; deslocação imediata e actuação perante as 
solicitações provenientes de munícipes via linha verde; 
elaboração de relatórios diários relativos aos locais visados e 
horários; actualização dos registos fotográficos dos locais no 
âmbito do Gabinete de Fiscalização e Polícia Municipal. 
Início de funções: 2001.09.03 
 
Nome: Nuno Jorge Duarte Pinto 
Funções: Desenvolver o software específico para apoio às 
próximas eleições autárquicas, no âmbito do Gabinete de 
Informática e Telecomunicações. 
Início de funções: 2001.09.03 
 
Nome: Patrícia de Aragão Fonseca Reis 
Funções: Proceder à implementação de um sistema de 
comunicações wireless, no âmbito do Gabinete de Informática 
e Telecomunicações. 
Início de funções: 2001.09.03 
 
Nome: Paula Cristina Baptista Cabrita Gama 
Funções: Proceder à promoção de iniciativas em parceria 
com entidades públicas e privadas junto do tecido 
empresarial, de forma a efectuar o correcto enquadramento 
dos incentivos comunitários; análise do aproveitamento 
efectuado pelas empresas do Concelho, dos incentivos 
comunitários, no âmbito da Divisão de Apoio ao Investimento 
e ao Emprego. 
Início de funções: 2001.09.03 
 
Nome: Pedro Alexandre Alves Peres 
Funções: Proceder à reestruturação do site do Município na 
Internet, no âmbito do Gabinete de Informática e 
Telecomunicações. 
Início de funções: 2001.09.03 
 

Nome: Pedro Miguel da Silva Arribança da Cruz 
Funções: Proceder à  realização de cerca de 70 inquéritos a 
realizar no Bairro Gulbenkian e zona circundante; introdução 
de dados recolhidos e cruzamento de variáveis de acordo 
com orientação interna, no âmbito da Divisão Municipal de 
Habitação. 
Início de funções: 2001.09.03 
 
Nome: Sofia Alexandra Pires Rosado Lisa de Sousa 
Magalhães 
Funções: Levantamento das redes de infra-estruturas de 
alimentação de águas residuais dos diversos equipamentos 
escolares pertencentes ao Município de Odivelas, no âmbito 
da Divisão de Estudos e Projectos. 
Início de funções: 2001.09.03 
 
Nome: Isabel do Nascimento Pinto Lapa Garcez 
Funções: Proceder à actualização da base de dados de 
protocolo, no âmbito do Departamento de Recursos 
Humanos. 
Início de funções: 01.09.04 
 
Nome: Sandra Paulete Lopes Azinhais 
Funções: Proceder à actualização de elementos pessoais da 
base de dados de prestadores de serviços, no âmbito da 
Divisão de Gestão e Administração de Pessoal. 
Início de funções: 2001.09.04 
 
Nome: Vera Lúcia dos Santos Matias 
Funções: Proceder ao registo e actualização dos processos 
individuais dos funcionários e agentes, no âmbito da Divisão 
de Gestão e Administração de Pessoal. 
Início de funções: 2001.09.04 
 
Nome: Dulce Helena Batista da Silva Teodoro Antunes 
Funções: Elaboração dos Planos de Contas, no âmbito da 
Divisão do Plano e Orçamento. 
Início de funções: 2001.09.05 
 
Nome: Maria Fernanda Fidalgo Nunes Soares 
Funções: Distribuição e acompanhamento de refeições e 
limpeza dos espaços do refeitório do Jardim de Infância da 
Pontinha, no âmbito da Divisão de Educação e Juventude. 
Início de funções: 2001.09.05 
 
Nome: Elisabete da Conceição Duarte 
Funções: Proceder à actualização de elementos pessoais da 
base de dados de prestadores de serviços, no âmbito da 
Divisão de Gestão e Administração de Pessoal. 
Início de funções: 2001.09.10 
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Nome: Victor Manuel Ávila Lopes 
Funções: Gestão Orçamental, recolha de informações a 
partir de uma determinada previsão de receitas e despesas, 
que permitam a aplicação posterior de um plano orçamental 
equilibrado, no âmbito da Divisão de Desporto. 
Início de funções: 2001.09.10 
 
Nome: Angelina Maria Pereira da Silva Vaz 
Funções: Recolha e tratamento de dados para o 
levantamento de necessidades de formação referente a 2002; 
apoio na elaboração do Orçamento e Plano de Actividades 
para 2002; apoio para a elaboração do Plano de Formação 
2002, no âmbito da Divisão de Modernização, Organização e 
Formação. 
Início de funções: 2001.09.12 
 
Nome: Filipa Alexandra Vicente de Matos Pimenta 
Funções: Proceder à actualização dos processos individuais 
dos funcionários e agentes, no âmbito da Divisão de Gestão e 
Administração de Pessoal. 
Início de funções: 2001.09.17 
 
Nome: Álvaro José Rodrigues da Fonseca 
Funções: Gestão das Actividades, desenvolver as acções 
necessárias para analisar a rentabilização social e desportiva, 
tendo como base de análise a programação e distribuição 
horária da instalação, no âmbito da Divisão de Desporto. 
Início de funções: 2001.09.24 
 
Nome: Carla Elisa Bruheim da Silva Ferreira 
Funções: Planeamento e acompanhamento dos cursos de 
informática a decorrer na Loja Jovem da Pontinha até final do 
ano corrente, no âmbito da Divisão de Educação e Juventude. 
Início de funções: 2001.09.25 
 
Nome: Ricardo Fernando de Araújo Gaspar 
Funções: Controlo de qualidade, ou seja, análise do serviço 
prestado pelo pessoal de apoio, ao nível da manutenção e 
conservação da instalação (limpeza, higiene, material e 
equipamento), no âmbito da Divisão de Desporto. 
Início de funções: 2001.09.27 
 
 
Foram admitidos em regime de Avença: 
 
Nome: Elisabete Maria Azogado Constantino 
Funções: Apoio Jurídico, no âmbito do futuro Centro de 
Informação Económica ao Munícipe, no âmbito da Divisão de 
Actividades Económicas. 
Início de funções: 2001.09.03 
 

Nome: João Miguel de Sousa Leal 
Funções: Acompanhamento dos Projectos do III QCA, dos 
Contratos Programa, do Projecto Integrado de Requalificação 
Urbana e Valorização Ambiental de Odivelas e de mais 
Acções/Projectos, no âmbito da Divisão do Plano Director 
Municipal. 
Início de funções: 2001.09.03 
 
Nome: Marta Sofia Ferreira Alves Coutinho 
Funções: Análise e compreensão do tecido social que 
compõe o Concelho de Odivelas; tratar e analisar dados 
provenientes de inquéritos e consultas à população tendo em 
vista criar e estabelecer os melhores mecanismos de 
comunicação interna e externa, no âmbito do Gabinete de 
Comunicação de Relações Públicas e Protocolo. 
Início de funções: 2001.09.03 
 
Nome: Nuno Miguel Diogo Rosa Mendes 
Funções: Acompanhamento dos Projectos do III QCA, dos 
Contratos Programa, do Projecto Integrado de requalificação 
urbana e valorização ambiental de Odivelas e de mais 
Acções/Projectos, no âmbito da Divisão do Plano Director 
Municipal. 
Início de funções: 2001.09.03 
 
Nome: Sónia Cristina Rosa Caldeira 
Funções: Apoio Jurídico, no âmbito do futuro Centro de 
Informação Económica ao Munícipe,  da Divisão de 
Actividades Económicas. 
Início de funções: 2001.09.03 
 
Nome: Telma Susana Madeira Emídio Saraiva 
Funções: Apoio Jurídico, no âmbito do futuro Centro de 
Informação Económica ao Munícipe,  da Divisão de 
Actividades Económicas. 
Início de funções: 2001.09.03 
 
Nome: Maria da Conceição Cunha Ferreira Castro 
Funções: Apoio Jurídico, no âmbito da Divisão de Desporto. 
Início de funções: 2001.09.10 
 
Nome: Maria Manuela Lopes Campos 
Funções: Apoio técnico na área de Serviço Social, para 
apoio ao Gabinete de Intervenção Social da Póvoa de Sto. 
Adrião, no âmbito da Divisão Municipal de Habitação. 
Início de funções: 2001.09.11 
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Foi admitido em regime de Comissão Extraordinária de 
Serviço: 
 
Nome: Luís Manuel dos Santos Matias 
Categoria: Especialista de Informática Grau 2 – Nível 1 
Início de funções: 2001.09.17 

 
 
 
 

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 850/DSC/DCPC/01 de 03.10.2001 
Data de despacho: 01.10.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação de aquisição 
de livros para Biblioteca Municipal D. Dinis à Baleia Azul pelo 
valor de 44.300$00 com IVA incluído de 5 %. 
 
Informação n.º 986/DSC/DCPC/01 de 28.09.2001 
Data de despacho: 01.10.2001 
Assunto: Envio de factura à Divisão Financeira para 
pagamento à Policia de Segurança Pública, do valor de 
524.080$00 isento de IVA, referente à iniciativa Novo Circo. 
 
Informação n.º 1002/DSC/DCPC/01 de 03.10.2001 
Data de despacho: 03.10.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação de aquisição 
de extintores à empresa Fernando Melo pelo valor de 
39.112$00 mais IVA 5%. 
 
Informação n.º 352/DSC/DCPC/SAEPC/01 de 24.09.2001 
Data de despacho: 04.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para emissão de 
cheque, no valor de 50.000$00 isento de IVA, ao orador do 1º 
Ciclo de Conferências do Município de Odivelas. 
 
Informação n.º 094/DSC/FL/01 de 08.10.2001 
Data de despacho: 08.10.2001 
Assunto: Envio de factura à Divisão Financeira para 
pagamento ao restaurante “O Veleiro”, do valor de 25.600$00 
com IVA incluído, referente a almoço com a comunicação 
social. 
 

Informação n.º 1008/DSC/DCPC/01 de 09.10.2001 
Data de despacho: 09.10.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação de aquisição 
de spot publicitário à Rádio Nova Antena pelo valor de 
62.500$00 mais IVA 17% mais 4% de custo de difusão. 
 
Informação n.º 998/DSC/DCPC/01 de 04.10.2001 
Data de despacho: 09.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa “Transportes Centrais da Rua do Passadiço”, do 
valor de 59.904$00 com IVA incluído, referente ao transporte 
dos fatos do cortejo do Junho em Festa. 
 
Informação n.º 1003/DSC/DCPC/01 de 08.10.2001 
Data de despacho: 09.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento do 
serviço de projeccionista, no valor de 180.000$00 (com 20% 
de retenção na fonte), referente à iniciativa Ciclos de Cinema 
nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro. 
 
Informação n.º 1005/DSC/DCPC/01 de 08.10.2001 
Data de despacho: 10.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Invesmeios do valor de 212.121$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição de serviços no âmbito da 
iniciativa Filmes & Fitas 2000. 
 
Informação n.º 096/DSC/FL/01 de 10.10.2001 
Data de despacho: 11.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento ao 
Quiosque o Carteiro, do valor de 21.120$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de periódicos. 
 
 
 
Biblioteca Municipal D. Dinis 
 
Informação n.º 845/BMDD/01 de 28.09.2001 
Data de despacho: 01.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
remuneração a intérpretes da iniciativa Notas Musicais, no 
valor de total de 450.000$00 isento IVA. 
 
Informação n.º 846/BMDD/01 de 28.09.2001 
Data de despacho: 04.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para emissão de 
cheque à Contadora de Histórias Cristina Taquelim, no valor 
de 20.000$00 isento de IVA, referente à iniciativa Ao Sabor 
dos Contos. 
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Informação n.º 793/BMDD/01 de 04.10.2001 
Data de despacho: 09.10.2001 
Assunto: Envio de factura à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Brincotécnica - Esperança & Ferreira, 
Lda., do valor de 19.018$00 com IVA incluído, referente à 
Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 857/BMDD/01 de 08.10.2001 
Data de despacho: 11.10.2001 
Assunto: Envio de factura à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Caminho, S.A., do valor de 760$00 
com IVA incluído, referente a aquisição para a Biblioteca 
Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 856/BMDD/01 de 08.10.2001 
Data de despacho: 11.10.2001 
Assunto: Envio de factura à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Relógio D’ Água Editores, Lda., do 
valor de 1.213$00 com IVA incluído, referente a aquisição 
para a Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 
 
 
 
Desporto 
 
Informação n.º 1233/DSC/DD/SADD/01 de 27.09.2001 
Data de despacho: 01.10.2001 
Assunto: Envio de factura à Divisão Financeira para 
pagamento à Transportadora Central da Pontinha, do valor de 
70.200$00 com IVA incluído, referente ao II Torneio 
Internacional de Futebol Sub 23. 
 
Informação n.º 1234/DSC/DD/SADD/01 de 28.09.2001 
Data de despacho: 01.10.2001 
Assunto: Envio de factura à Divisão Financeira para 
pagamento Transportadora Central da Pontinha, do valor de 
52.650$00 com IVA incluído, referente ao II Torneio 
Internacional de Futebol Sub 23. 
 
Informação n.º 1265/DSC/DD/01 de 03.10.2001 
Data de despacho: 04.10.2001 
Assunto: Envio de factura à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Barcelona 92, do valor de 526.500$00 
com IVA incluído, referente às Férias Desportivas. 
 
Informação n.º 1251/DSC/DD/01 de 02.10.2001 
Data de despacho: 04.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
prémios monetários às atletas femininas do Troféu das 
Colectividades no valor de total de 708.750$00. 
 

Informação n.º 1252/DSC/DD/01 de 02.10.2001 
Data de despacho: 04.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
prémios monetários aos atletas masculinos do Troféu das 
Colectividades no valor de total de 1.539.000$00. 
 
Informação n.º 1272/DSC/DD/SADD/01 de 04.10.2001 
Data de despacho: 04.10.2001 
Assunto: Envio de factura à Divisão Financeira para 
pagamento à Florista Exótica, referente ao II Grande Prémio 
de Esperanças de Ciclismo. 
 
Informação n.º 1270/DSC/DD/01 de 04.10.2001 
Data de despacho: 08.10.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Lavandaria Monoprezzo, do 
valor de 31.500$00 com IVA incluído, referente à Quinta das 
Águas Férreas. 
 
Informação n.º 1271/DSC/DD/01 de 04.10.2001 
Data de despacho: 08.10.2001 
Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Lavandaria Monoprezzo, do 
valor de 8.100$00 com IVA incluído, referente à Quinta das 
Águas Férreas. 
 
Informação n.º 992/DSC/DD/01 de 25.07.2001 
Data de despacho: 09.10.2001 
Assunto: Envio de factura à Divisão Financeira para 
pagamento à Lavandaria Monoprezzo, do valor de 22.050$00 
com IVA incluído, referente à Quinta das Águas Férreas. 
 
Informação n.º 1278/DSC/DD/SADD/01 de 06.10.2001 
Data de despacho: 09.10.2001 
Assunto: Envio de factura à Divisão Financeira para 
pagamento a Abílio & Luís - Serralharia e Montagens 
Eléctricas, Lda., do valor de 87.750$00 com IVA incluído, 
referente ao II Torneio Internacional de Futebol Sub 23. 
 
Informação n.º 1293/DSC/DD/01 de 10.10.2001 
Data de despacho: 10.10.2001 
Assunto: Envio de factura à Divisão Financeira para 
pagamento à firma Fragoso, Nabo e Rocha, Lda., do valor de 
274.674$00 com IVA incluído, referente ao Torneio 
Internacional de Xadrez. 
 
Informação n.º 1294/DSC/DD/SADD/01 de 10.10.2001 
Data de despacho: 11.10.2001 
Assunto: Envio de factura à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa K-Brinde, do valor de 95.940$00 com 
IVA incluído, referente ao Torneio Rui Águas. 
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Educação e Juventude 
 
Informação n.º 1148/DSC/DEJ/SJ/01 de 28.09.2001 
Data de despacho: 01.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
remunerações aos jovens participantes no Projecto Dinâmica 
Jovem, no âmbito do Ocupação de Tempos Livres 2001, no 
valor total de 323.400$00 isento. 
 
Informação n.º 1152/DEJ/SAEP/01 de 26.09.2001 
Data de despacho: 02.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
auxílios económicos para livros e material escolar a alunos 
carenciados das escolas, no valor total de 78.000$00. 
 
Informação n.º 1182/DEJ/SAEP/01 de 03.10.2001 
Data de despacho: 04.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
auxílios económicos para livros e material escolar a alunos 
carenciados das escolas, no valor total de 198.000$00. 
 
Informação n.º 1169/DEJ/SAEP/01 de 02.10.2001 
Data de despacho: 04.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
auxílios económicos para livros e material escolar a alunos 
carenciados das escolas, no valor total de 30.000$00. 
 
Informação n.º 1176/DEJ/SAEP/01 de 03.10.2001 
Data de despacho: 04.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
auxílios económicos para livros e material escolar a alunos 
carenciados das escolas, no valor total de 72.000$00. 
 
Informação n.º 1777/DEJ/SAEP/01 de 03.10.2001 
Data de despacho: 04.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
suplemento alimentar aos Jardins de Infância da rede pública 
e às Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, referente ao ano 
lectivo 2001/2002, no valor total de 67.600$00. 
 
Informação n.º 1191/DSC/DEJ/SAEP/01 de 04.10.2001 
Data de despacho: 09.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
adiantamento, no valor de 10.000$00, referente a aquisição 
de lenços para a carrinha de transporte de crianças 
deficientes. 
 
Informação n.º 1167/DSC/DEJ/SJ/01 de 08.10.2001 
Data de despacho: 09.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à firma 
Castro & Dália, Lda., do valor de 10.180$00 com IVA incluído, 

referente a aquisição de periódicos para a Loja Jovem da 
Pontinha. 
 
Informação n.º 1195/DSC/DEJ/SAEP/01 de 08.10.2001 
Data de despacho: 09.10.2001 
Assunto: Envio de factura à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Américo Mota & Coelho, Lda., do valor 
de 187.500$00 mais 12% de IVA, referente a almoço com os 
vigilantes/patrulheiros na Quinta das Águas Férreas. 
 
Informação n.º 1196/DSC/DEJ/SAEP/01 de 08.10.2001 
Data de despacho: 09.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Rodoviária de Lisboa, do valor de 24.680$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição de passes do mês de 
Setembro para os patrulheiros. 

 

 

 
 

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 405/DTO/DTO/01 
Data de despacho: 04.10.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 2993 ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
Turistejo, do valor de 897.500$00, referente a aluguer de 
autocarros. 
 
Informação n.º 416/DTO/DTO/2001 
Data de despacho: 04.10.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 111 ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 
Turirota, do valor de 260.000$00, referente a aluguer de 
autocarros. 
 
Informação n.º 215/DTO/DTO/SO/01 
Data de despacho: 04.10.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 4949 ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa Auto 
Combota, do valor de 406.874$00, referente a reparação de 
diversas anomalias na viatura n.º 2202. 
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Informação n.º 443/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 09.10.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 173 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 

Turirota, do valor de 325.000$00, referente a aluguer de 

automóveis. 

 

Informação n.º 230/DTO/01 

Data de despacho: 09.10.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação prévia do valor de 1.000.000$00, 

referente a aquisição de combustível à empresa Hotelcar. 

 

Informação n.º 714/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 09.10.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação prévia do valor de 389.961$00, referente 

a renovação do aluguer de automóveis à empresa Salvador 

Caetano. 

 

Informação n.º 715/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 09.10.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação prévia do valor de 1.117.935$00, 

referente a renovação do aluguer de automóveis à empresa 

Salvador Caetano. 

 

Informação n.º 717/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 09.10.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação prévia do valor de 389.961$00, referente 

a renovação do aluguer de automóveis à empresa Salvador 

Caetano. 

 

Informação n.º 718/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 09.10.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação prévia do valor de 1.117.935$00, 

referente a renovação do aluguer de automóveis à empresa 

Salvador Caetano. 

 

Informação n.º 720/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 09.10.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação prévia do valor de 586.609$00, referente 

a renovação do aluguer de automóveis à empresa Salvador 

Caetano. 

Informação n.º 721/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 09.10.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação prévia do valor de 389.961$00, referente 

a renovação do aluguer de automóveis à empresa Salvador 

Caetano. 

 

Informação n.º 722/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 09.10.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para cabimentação prévia do valor de 1.117.935$00, 

referente a renovação do aluguer de automóveis à empresa 

Salvador Caetano. 

 

Informação n.º 466/DTO/DMIM/01 

Data de despacho: 09.10.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 34 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 

Lemos Pinto, Lda., do valor de 357.767$00, referente a 

fornecimento de madeiras. 

 

Informação n.º 467/DTO/DMIM/01 

Data de despacho: 09.10.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 621/01 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa Pedro 

& Paulo, Lda., do valor de 272.000$00, referente a 

fornecimento de mão de obra e aluguer de equipamentos. 

 

Informação n.º 464/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 11.10.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 1245 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa GTO 

- Gabinete Técnico de Obras, Lda., do valor de 695.741$00, 

referente a fornecimento e montagem de estores em PVC na 

Escola do 1º Ciclo n.º 8 de Odivelas. 

 

Informação n.º 474/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 11.10.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para substituição da cabimentação do 1º trimestre para 

45.045$00, referente a assistência técnica ao ar condicionado 

nas instalações da Divisão de Educação e Juventude, na Rua 

José Malhoa, n.º 10 A em Odivelas, pela empresa SCV - 

Sistemas de Climatização e Ventilação, Lda.. 

 

 

 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
28 16 a 29 de Outubro de 2001  Ano 2 - N.º 21 

 

Informação n.º 475/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 11.10.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para substituição da cabimentação do 1º trimestre para 

28.665$00, referente a manutenção do sistema de ar 

condicionado nas instalações da DAE, na Rua Alves Redol, 

n.º1, R/C-B, em Odivelas, pela empresa SCV - Sistemas de 

Climatização e Ventilação, Lda. 

 

Informação n.º 476/DTO/DMIM/2001 

Data de despacho: 12.10.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 234 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 

Escada Fácil, Lda., do valor de 1.047.900$00, referente a 

fornecimento e instalações de uma cadeira elevador de 

escada para Loja Jovem da Ramada. 

 

Informação n.º 83/DTO/01 

Data de despacho: 12.10.2001 

Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 

para pagamento à empresa Ti Saloia, do valor de 

1.000.000$00, referente a aquisição de combustível. 

 

Informação n.º 144/DTO/01 

Data de despacho: 12.10.2001 

Assunto: Envio de factura ao Departamento Administrativo e 

Financeiro para pagamento à empresa Oásis, do valor de 

1.000.000$00, referente a aquisição de combustível. 

 

Informação n.º 506/DTO/DTO/2001 

Data de despacho: 12.10.2001 

Assunto: Envio da factura n.º 173 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 

Turistejo, do valor de 315.000$00, referente a aluguer de 

automóveis. 

 

Informação n.º 212/DTO/01 

Data de despacho: 17.10.2001 

Assunto: Envio das facturas n.os 237 e 238 ao Departamento 

Administrativo e Financeiro para pagamento à empresa 

Oásis, do valor de 1.000.000$00, referente a aquisição de 

combustível. 
 
 
 
 
 
 

 

TURISMO 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Informação n.º 180/DT/SC de 11.09.2001 
Data de despacho: 11.09.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 210033, à empresa Publiroda - 
Publicidade em Transportes, Lda., no valor de 937.989$00 
(5.637,43 Euros), com IVA incluído, no âmbito do I Festival de 
Doçaria Conventual - Odivelas. 
 
Informação n.º 182/DT/SC de 13.09.2001 
Data de despacho: 14.09.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 000530/1, à empresa Slides & Bites 
- Produções Photográficas, no valor de 819.000$00 (4.085,15 
Euros) com IVA incluído, no âmbito da Edição do Livro de 
Receitas do 2º Concurso Gastronómico do Concelho de 
Odivelas. 
 
Informação n.º 91/DT/AB de 17.09.2001 
Data de despacho: 19.09.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 210220 de 30.07.2001, à empresa 
Certame, Feiras, Exposições e Congressos, Lda., no valor de 
23.400$00 (116,72 Euros), com IVA incluído à taxa de 17%, 
no âmbito da iniciativa BTL. 
 
Informação n.º 92/DT/AB de 17.09.2001 
Data de despacho: 19.09.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 210248, de 28.08.2001, à empresa 
Certame, Feiras, Exposições e Congressos, Lda., no valor de 
23.400$00 (116,72 Euros), com IVA incluído à taxa de 17%, 
no âmbito da iniciativa BTL. 
 
Informação n.º 93/DT/AB de 17.09.2001 
Data de despacho: 21.09.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º APP 2830, à empresa Publituris, no 
valor de 12.000$00 (59,86 Euros), com IVA incluído à taxa de 
5%, relativamente à assinatura de revistas especializadas em 
turismo. 
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Informação n.º 174/DT/SC de 25.09.2001 
Data de despacho: 25.09.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento das facturas nos 210938, 211000 e 211016, à ELO 
- Publicidade, Artes Gráficas. Lda., no  valor total de 
782.730$00 (3.904,24 Euros) com IVA incluído, no âmbito do 
I Festival de Doçaria Conventual - Odivelas. 
 
Informação n.º 184/DAE- DT/SMC de 01.10.2001 
Data de despacho: 01.10.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da venda a dinheiro n.º 785/03 de 23.09.2001, ao 
restaurante “O Cartaxeiro” no valor de 567.000$00 (2.828,19 
Euros), com IVA incluído à taxa de 12%, no âmbito da 
iniciativa “Passeio Turístico de Automóveis Antigos”. 
 
Informação n.º 189/DT/SC de 02.10.2001 
Data de despacho: 02.10.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 211610, de 14.09.2001, à empresa 
ELO - Publicidade, Artes Gráficas, Lda., no valor de 
140.400$00 (700,31 Euros), com IVA incluído, no âmbito da 
iniciativa “Dia Mundial do Turismo” 
 
Informação n.º 165/DAE- DT/SMC de 08.10.2001 
Data de despacho: 09.10.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 491 A 01, de 31.07.2001, à 
empresa TRADUCTA, no valor de 53.048$00 (264,60 Euros), 
com IVA incluído, no âmbito da edição do guia turístico em 
CD Rom. 

 
 
 
 

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 386/DAE/SAPFE/SG de 03.10.2001 
Data de despacho: 09.10.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 4846 de 17.05.2001, da empresa 
Turipress Publicações, Lda., no valor de 70.200$00 incluindo 
IVA à taxa legal de 17%, referente a publicidade no jornal 

“Eco Regional”, no âmbito da realização da Odimostra - 1a 
Mostra de Actividades Económicas do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 385/DAE/SAPFE/SG de 02.10.2001 
Data de despacho: 10.10.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 210026 e da factura n.º 210056, da 
empresa Publiroda - Publicidade em Transportes, Lda., no 
valor de 781.853$00, incluindo IVA à taxa legal de 17%, 
referente a publicidade nos autocarros da Rodoviária de 
Lisboa, no âmbito da realização da Odimostra - 1a Mostra de 
Actividades Económicas do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 389/DAE/SAPFE/SG de 08.10.2001 
Data de despacho: 10.10.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 37/1 de 23.05.2001, da empresa 
Reprolito - Reproduções de Fotolitos, Lda., no valor de 
241.371$00 incluindo IVA à taxa legal de 17%, referente à 
realização de livres trânsito, no âmbito da realização da 
Odimostra - 1a Mostra de Actividades Económicas do 
Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 388/DAE/SAPFE/SG de 08.10.2001 
Data de despacho: 10.10.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 72 de 19.06.2001, da empresa 
Duvideo - Profissionais de Imagem, CRL, no valor de 
936.000$00, incluindo IVA à taxa legal de 17%, referente à 
inserção de spot publicitário na RTC, no âmbito da realização 
da Odimostra - 1a Mostra de Actividades Económicas do 
Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 387/DAE/SAPFE/SG de 08.10.2001 
Data de despacho: 10.10.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 826 de 29.05.2001, da empresa 
Expandimac, Lda., no valor de 122.675$00, incluindo IVA à 
taxa legal de 17%, referente ao fornecimento de um prémio 
para o concurso do melhor stand, no âmbito da realização da 
Odimostra - 1a Mostra de Actividades Económicas do 
Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 391/DAE/SAPFE/SG de 10.10.2001 
Data de despacho: 10.10.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 4598 de 04.05.2001, da empresa 
Rodipress, Lda., no valor de 140.400$00, incluindo IVA à taxa 
legal de 17%, referente publicidade no jornal Tribuna de 
Loures, no âmbito da realização da Odimostra - 1a Mostra de 
Actividades Económicas do Concelho de Odivelas. 
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GESTÃO DE PROJECTOS 
COMPARTICIPADOS 

 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Informação n.º 155/DGPC/CC de 03.08.2001 
Data de despacho: 06.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da venda a dinheiro n.º 5271 de 31 de Julho de 
2001, da Papelaria Henriquina, no valor de 10.580$00 (dez 
mil, quinhentos e oitenta escudos) com IVA incluído, referente 
à aquisição de jornais para o Espaço Europa durante o mês 
de Julho. 
 
Informação n.º 156/DGPC/CC de 03.08.2001 
Data de despacho: 06.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da venda a dinheiro n.º 5267 de 31 de Julho de 
2001, da Papelaria Henriquina, no valor de 18.620$00 
(dezoito mil, seiscentos e vinte escudos) com IVA incluído, 
referente à aquisição de jornais para a Divisão de Gestão de 
Projectos Comparticipados durante o mês de Julho. 
 
Informação n.º 158/DGPC/CC de 06.08.2001 
Data de despacho: 07.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação ao Centro de Actividades Económicas de 
Loures e Odivelas (CAELO), do valor de 20.000$00 (vinte mil 
escudos), mais IVA à taxa legal, referente à reserva do 
Auditório do CAELO para a Divisão de Gestão de Projectos 
Comparticipados do Município de Odivelas; e do valor de 
180.000$00 (cento e oitenta mil escudos) mais IVA à taxa 
legal, referente ao pedido de fornecimento de Coffee Break 
para iniciativa da Divisão de Gestão de Projectos 
Comparticipados. 
 
Informação n.º 159/DGPC/CC de 06.08.2001 
Data de despacho: 07.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação ao Centro de Actividades Económicas de 
Loures e Odivelas (CAELO), do valor de 120.000$00 (cento e 
vinte mil escudos) mais IVA à taxa legal, referente à reserva 
da sala polivalente do CAELO para iniciativa da Divisão de 
Gestão de Projectos Comparticipados do Município de 
Odivelas. 

Informação n.º 160/DGPC/CC de 06.08.2001 
Data de despacho: 07.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação à empresa X-Press - Comunicação e Design, 
Lda., do valor de 1.874.500$00 (um milhão, oitocentos e 
setenta e quatro mil e quinhentos escudos) mais IVA à taxa 
legal, referente à reimpressão do “Glossário Europa - 
Terminologia Técnica”. 
 
Informação n.º 189/DGPC/SP de 28.08.2001 
Data de despacho: 30.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação à empresa Fólio - Edições e Comunicação 
Social, Lda., do valor de 850.000$00 (oitocentos e cinquenta 
mil escudos) mais IVA à taxa legal, referente à aquisição de 
400 (quatrocentos) exemplares do livro “O Parlamento 
Europeu...depois de Nice” para o Espaço Europa da Divisão 
de Gestão de Projectos Comparticipados do Município de 
Odivelas. 
 
Informação n.º 191/DGPC/SP de 28.08.2001 
Data de despacho: 30.08.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação ao Centro de Actividades Económicas de 
Loures e Odivelas (CAELO), do valor de 30.000$00 (trinta mil 
escudos) mais IVA à taxa legal, referente ao aluguer da sala 
polivalente do CAELO para iniciativa da Divisão de Gestão de 
Projectos Comparticipados do Município de Odivelas. 
 
Informação n.º 161/DGPC/CC de 05.09.2001 
Data de despacho: 13.09.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 7865 de 28 de Agosto de 2001, da 
empresa Vidraria Mil e Um, Lda., no valor de 55.619$00 
(cinquenta e cinco mil, seiscentos e dezanove escudos) com 
IVA incluído, referente à aquisição de molduras para 3 (três) 
cartazes de promoção da Divisão de Gestão de Projectos 
Comparticipados. 
 
Informação n.º 167/DGPC/CC de 06.09.2001 
Data de despacho: 11.09.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação à empresa PubliLoures - Publicações de 
Loures, Lda., do valor de 100.000$00 (cem mil escudos) mais 
IVA à taxa legal, referente à colocação de um anúncio 
publicitário na revista “Odivelas Magazine”. 
 
Informação n.º 169/DGPC/CC de 07.09.2001 
Data de despacho: 11.09.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 142 de 04 de Setembro de 2001, da 
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empresa X-Press - Comunicação e Design, Lda., no valor de 
2.193.165$00 (dois milhões, cento e noventa e três mil, cento 
e sessenta e cinco escudos) com IVA incluído, referente à 
reimpressão do “Glossário Europa - Terminologia Técnica”. 
 
Informação n.º 178/DGPC/CC de 12.09.2001 
Data de despacho: 13.09.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da venda a dinheiro n.º 5327 de 31 de Agosto de 
2001, da Papelaria Henriquina, no valor de 10.850$00 (dez 
mil, oitocentos e cinquenta escudos) com IVA incluído, 
referente à aquisição de jornais para o Espaço Europa 
durante o mês de Agosto. 
 
Informação n.º 179/DGPC/CC de 12.09.2001 
Data de despacho: 13.09.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da venda a dinheiro n.º 5328 de 31 de Agosto de 
2001, da Papelaria Henriquina, no valor de 19.340$00 
(dezanove mil, trezentos e quarenta escudos) com IVA 
incluído, referente à aquisição de jornais para a Divisão de 
Gestão de Projectos Comparticipados durante o mês de 
Agosto. 
 
Informação n.º 181/DGPC/CC de 12.09.2001 
Data de despacho: 13.09.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação à empresa PubliLoures - Publicações de 
Loures, Lda., do valor de 200.000$00 (duzentos mil escudos), 
mais IVA à taxa legal, referente à colocação de um anúncio 
publicitário na revista “Odivelas Magazine”. 

 
 
 
 

TRÁFEGO, CIRCULAÇÃO E 
ESTACIONAMENTO 

 

 

 

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 205/GTCE/01 de 24.05.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia e posterior adjudicação à empresa 
Chuva de Ideias - Serviço de Publicidade, Lda. de anúncio 
publicitário a ser publicado na revista Figura, no valor de 
210.600$00 (duzentos e dez mil e seiscentos escudos) IVA 

incluído, no âmbito do Seminário “O Álcool, as Drogas e a 
Condução - Uma Mistura Explosiva!”. 
 
Informação n.º 346/GTCE/01 de 18.09.2001 
Esta informação vem na sequência da informação n.º 
232/GTCE/01 de 28.08.2001, com despacho do Sr. Vogal Dr. 
Fernando Ferreira de 30.08.2001 de envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação, que continha 
um lapso referente ao nome da empresa a adjudicar o 
serviço. Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para correcção de lapso referente ao nome da empresa a 
adjudicar o serviço e para pagamento da factura n.º 587 de 
22.08.2001 da empresa Invesmeios, no valor de 210.600$00 
(duzentos e dez mil, seiscentos escudos) IVA incluído, 
referente à publicação de anúncio publicitário na revista 
Figura, no âmbito da Campanha As Férias e a Segurança 
Rodoviária. 
 
Informação n.º 01/GTCE/01 de 04.01.2001 
Data de despacho: 09.01.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 384 
de 27.12.2000, da empresa “Paleiger Internacional Com. 
Audiovisuais, S.A.”, no valor de 75.348$00 (setenta e cinco 
mil, trezentos e quarenta e oito escudos) IVA incluído, 
referente à aquisição de colectânea de videocassetes sobre o 
tema “Prevenção e Segurança Rodoviária”. 
 
Informação n.º 02/GTCE/01 de 04.01.2001 
Data de despacho: 09.01.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia da aquisição do serviço de fornecimento 
de jornais à Papelaria Henriquina, com o valor total estimado 
em 360.000$00 (trezentos e sessenta mil escudos). 
 
Informação n.º 15/GTCE/01 de 16.01.2001 
Data de despacho: 18.01.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 
4890 de 31.12.2000 da Papelaria Henriquina, no valor de 
28.710$00 (vinte e oito mil, setecentos e dez escudos), IVA 
incluído, referente à aquisição de jornais do mês de 
Dezembro de 2000. 
 
Informação n.º45/GTCE/01 de 07.02.2001 
Data de despacho: 09.02.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 
4850 de 31.01.2001 da Papelaria Henriquina, no valor de 
25.520$00 (vinte e cinco mil, quinhentos e vinte escudos), IVA 
incluído, referente à aquisição de jornais do mês de Janeiro 
de 2001. 
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Informação n.º 54/GTCE/01 de 13.02.2001 
Data de despacho: 13.02.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia e posterior adjudicação à empresa 
Diário de Notícias, S.A., de anúncio publicitário a ser 
publicado no jornal Diário de Notícias, no valor de 221.375$00 
(duzentos e vinte e um mil, trezentos e setenta e cinco 
escudos) IVA incluído, no âmbito do Seminário “Transporte de 
Crianças - Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 55/GTCE/01 de 13.02.2001 
Data de despacho: 13.02.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia e posterior adjudicação à empresa 
Rodipress de anúncio publicitário a ser publicado no Jornal 
Nova Odivelas, no valor de 140.400$00 (cento e quarenta mil 
e quatrocentos escudos) IVA incluído, no âmbito do 
Seminário “Transporte de Crianças - Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 56/GTCE/01 de 13.02.2001 
Data de despacho: 13.02.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia e posterior adjudicação à Edições Vento 
Novo de anúncio publicitário a ser publicado no jornal Vento 
Novo, no valor de 157.950$00 (cento e cinquenta e sete mil, 
novecentos e cinquenta escudos), IVA incluído, no âmbito do 
Seminário “Transporte de Crianças - Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 57/GTCE/01 de 13.02.2001 
Data de despacho: 13.02.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia e posterior adjudicação à Publiloures de 
anúncio publicitário a ser publicado na revista Odivelas 
Magazine, no valor de 117.000$00 (cento e dezassete mil 
escudos) IVA incluído, no âmbito do Seminário “Transporte de 
Crianças - Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 53/GTCE/01 de 13.02.2001 
Data de despacho: 15.02.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia e posterior adjudicação à empresa 
Publico - Comunicação Social, S.A., de anúncio publicitário a 
ser publicado no jornal Público, no valor de 277.202$00 
(duzentos e setenta e sete mil, duzentos e dois escudos) IVA 
incluído, no âmbito do Seminário “Transporte de Crianças - 
Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 74/GTCE/01 de 20.02.2001 
Data de despacho: 21.02.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia da aquisição de brindes à empresa 

Atlântis - Cristais de Alcobaça, SA, no valor de 387.320$00 
(trezentos e oitenta e sete mil trezentos e vinte escudos) IVA 
incluído, no âmbito do Seminário “Transporte de Crianças - 
Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 87/GTCE/01 de 02.03.2001 
Data de despacho: 02.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia da aquisição de convites à empresa 
Xpress - Comunicação e Design, no valor de 199.528$00 
(cento e noventa e nove mil, quinhentos e vinte e oito 
escudos) IVA incluído, no âmbito do Seminário “Transporte de 
Crianças - Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 91/GTCE/01 de 02.03.2001 
Data de despacho: 02.03.2001 
 Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia da aquisição de diplomas à empresa 
Xpress - Comunicação e Design, no valor de 161.249$00 
(cento e sessenta e um mil, duzentos e quarenta e nove 
escudos) IVA incluído, no âmbito do Seminário “Transporte de 
Crianças - Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 92/GTCE/01 de 02.03.2001 
Data de despacho: 02.03.2001 
 Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia da aquisição de réguas à empresa 
Xpress - Comunicação e Design, no valor de 209.845$00 
(duzentos e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco escudos) 
IVA incluído, no âmbito do Seminário “Transporte de Crianças 
- Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 93/GTCE/01 de 02.03.2001 
Data de despacho: 02.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia da aquisição de canetas à empresa 
Xpress - Comunicação e Design, no valor de 176.693$00 
(cento e setenta e seis mil, seiscentos e noventa e três 
escudos) IVA incluído, no âmbito do Seminário “Transporte de 
Crianças - Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 95/GTCE/01 de 02.03.2001 
Data de despacho: 02.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia da aquisição do serviço de coffee-break 
à empresa O Furo - Flor de Santo Amaro - Investimentos 
Hoteleiros, Lda, no valor de 67.200$00 (sessenta e sete mil, 
duzentos escudos) IVA incluído, no âmbito do Seminário 
“Transporte de Crianças - Prevenir é Vida!”. 
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Informação n.º 97/GTCE/01 de 05.03.2001 
Data de despacho: 05.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia da aquisição de porta chaves à empresa 
Losango Dourado, no valor de 102.900$00 (cento e dois mil, 
novecentos escudos) IVA incluído, no âmbito do Seminário 
“Transporte de Crianças - Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 86/GTCE/01 de 02.03.2001 
Data de despacho: 12.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia da aquisição do serviço de linha gráfica 
à empresa Xpress - Comunicação e Design, no valor de 
411.840$00 (quatrocentos e onze mil, oitocentos e quarenta 
escudos), IVA incluído, no âmbito do Seminário “Transporte 
de Crianças - Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 88/GTCE/01 de 02.03.2001 
Data de despacho: 12.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia da aquisição de cartazes à empresa 
Xpress - Comunicação e Design, no valor de 298.365$00 
(duzentos e noventa e oito mil, trezentos e sessenta e cinco 
escudos) IVA incluído, no âmbito do Seminário “Transporte de 
Crianças - Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 89/GTCE/01 de 02.03.2001 
Data de despacho: 12.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia da aquisição de brochura tríptica à 
empresa Xpress - Comunicação e Design, no valor de 
440.854$00 (quatrocentos e quarenta mil, oitocentos e 
cinquenta e quatro escudos) IVA incluído, no âmbito do 
Seminário “Transporte de Crianças - Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 90/GTCE/01 de 02.03.2001 
Data de despacho: 12.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia da aquisição de pastas para 
documentação à empresa Xpress - Comunicação e Design, 
no valor de 646.653$00 (seiscentos e quarenta e seis mil, 
seiscentos e cinquenta e três escudos) IVA incluído, no 
âmbito do Seminário “Transporte de Crianças - Prevenir é 
Vida!”. 
 
Informação n.º 94/GTCE/01 de 02.03.2001 
Data de despacho: 12.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia da aquisição do serviço de decoração 
de sala à empresa Xpress - Comunicação e Design, no valor 
de 925.646$00 (novecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e 

quarenta e seis escudos) IVA incluído, no âmbito do 
Seminário “Transporte de Crianças - Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 96/GTCE/01 de 05.03.2001 
Data de despacho: 12.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia da aquisição do serviço de design e arte 
final de anúncios para a Imprensa à empresa Xpress - 
Comunicação e Design, no valor de 597.940$00 (quinhentos 
e noventa e sete mil, novecentos e quarenta escudos) IVA 
incluído, no âmbito do Seminário “Transporte de Crianças - 
Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 98/GTCE/01 de 09.03.2001 
Data de despacho: 13.03.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 
5015 de 28.02.2001 da Papelaria Henriquina, no valor de 
24.660$00 (vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta 
escudos), IVA incluído, referente à aquisição de jornais do 
mês de Fevereiro de 2001. 
 
Informação n.º 104/GTCE/01 de 13.03.2001 
Data de despacho: 20.03.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 
4311 de 02.03.2001 da empresa Rodipress, no valor de 
140.400$00 (cento e quarenta mil e quatrocentos escudos) 
IVA incluído, referente à publicação de anúncio publicitário no 
jornal Nova Odivelas, no âmbito do Seminário “Transporte de 
Crianças - Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 107/GTCE/01 de 15.03.2001 
Data de despacho: 20.03.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 
10023909.1 de 04.03.2001 da empresa Diário de Notícias, 
S.A., no valor de 221.375$00 (duzentos e vinte e um mil, 
trezentos e setenta e cinco escudos) IVA incluído, referente à 
publicação de anúncio publicitário no jornal Diário de Notícias, 
no âmbito do Seminário “Transporte de Crianças - Prevenir é 
Vida!”. 
 
 
Informação n.º 108/GTCE/01 de 15.03.2001 
Data de despacho: 20.03.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 31-
098205 de 04.03.2001 da empresa Publico - Comunicação 
Social, S.A., no valor de 277.202$00 (duzentos e setenta e 
sete mil, duzentos e dois escudos) IVA incluído, referente à 
publicação de anúncio publicitário no jornal Público, no âmbito 
do Seminário “Transporte de Crianças - Prevenir é Vida!”. 
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Informação n.º 100/GTCE/01 de 12.03.2001 
Data de despacho: 20.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia da aquisição de projecto de sinalização 
vertical e horizontal para o Bairro das Sete Quintas à empresa 
C.L. Neff , no valor de 450.000$00 (quatrocentos e cinquenta 
mil escudos) IVA não incluído. 
 
Informação n.º 101/GTCE/01 de 12.03.2001 
Data de despacho: 20.03.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia da aquisição de projecto de sinalização 
vertical e horizontal para o Bairro da Milharada à empresa 
C.L. Neff , no valor de 400.000$00 (quatrocentos mil escudos) 
IVA não incluído. 
 
Informação n.º 112/GTCE/01 de 20.03.2001 
Data de despacho: 22.03.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 
1481 de 15.03.2001 da empresa Publiloures, no valor de 
117.000$00 (cento e dezassete mil escudos) IVA incluído, 
referente à publicação de anúncio publicitário na Revista 
Odivelas Magazine, no âmbito do Seminário “Transporte de 
Crianças - Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 120/GTCE/01 de 30.03.2001 
Data de despacho: 02.04.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
recabimentação do orçamento e pagamento da factura n.º 25 
de 23.03.2001 da empresa Xpress - Comunicação e Design, 
no valor de 199.528$00 (cento e noventa e nove mil, 
quinhentos e vinte e oito escudos) IVA incluído, referente à 
aquisição de convites, no âmbito do Seminário “Transporte de 
Crianças - Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 121/GTCE/01 de 30.03.2001 
Data de despacho: 02.04.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 27 
de 26.03.2001 da empresa Xpress - Comunicação e Design, 
no valor de 209.845$00 (duzentos e nove mil, oitocentos e 
quarenta e cinco escudos) IVA incluído, referente à aquisição 
de réguas, no âmbito do Seminário “Transporte de Crianças - 
Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 122/GTCE/01 de 30.03.2001 
Data de despacho: 02.04.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 26 
de 26-03-2001 da empresa Xpress - Comunicação e Design, 
no valor de 176.693$00 (cento e setenta e seis mil, 
seiscentos e noventa e três escudos) IVA incluído, referente à 

aquisição de canetas, no âmbito do Seminário “Transporte de 
Crianças - Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 123/GTCE/01 de 30.03.2001 
Data de despacho: 02.04.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 24 
de 23.03.2001 da empresa Xpress - Comunicação e Design, 
no valor de 161.249$00 (cento e sessenta e um mil, duzentos 
e quarenta e nove escudos) IVA incluído, referente à 
aquisição de diplomas, no âmbito do Seminário “Transporte 
de Crianças - Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 137/GTCE/01 de 09.04.2001 
Data de despacho: 17.04.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 202 
de 29.03.2001 da empresa Atlântis - Cristais de Alcobaça, 
SA, no valor de 387.320$00 (trezentos e oitenta e sete mil 
trezentos e vinte escudos) IVA incluído, referente à aquisição 
de brindes, no âmbito do Seminário “Transporte de Crianças - 
Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 138/GTCE/01 de 09.04.2001 
Data de despacho: 17.04.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 
10105 de 28.03.2001 da empresa O Furo - Flor de Santo 
Amaro - Investimentos Hoteleiros, Lda., no valor de 
67.200$00 (sessenta e sete mil, duzentos escudos) IVA 
incluído, referente à aquisição do serviço de coffee-break, no 
âmbito do Seminário “Transporte de Crianças - Prevenir é 
Vida!”. 
 
Informação n.º 150/GTCE/01 de 23.04.2001 
Data de despacho: 23.04.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia e posterior adjudicação à empresa 
Diário de Notícias, S.A. de anúncio publicitário a ser publicado 
no jornal Diário de Notícias, no valor de 159.000$00 (cento e 
cinquenta e nove mil escudos), ao qual acresce 40% (cor) e 
IVA à taxa de 17% com posterior desconto de 15%, no âmbito 
do Seminário “O Álcool, as Drogas e a Condução - Uma 
Mistura Explosiva!”. 
 
Informação n.º 153/GTCE/01 de 23.04.2001 
Data de despacho: 23.04.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia e posterior adjudicação à empresa 
Rodipress de anúncio publicitário a ser publicado no jornal 
Nova Odivelas, no valor de 120.000$00 (cento e vinte mil 
escudos) IVA não incluído, no âmbito do Seminário “O Álcool, 
as Drogas e a Condução - Uma Mistura Explosiva!”. 
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Informação n.º 161/GTCE/01 de 23.04.2001 
Data de despacho: 23.04.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia e posterior adjudicação à Publiloures de 
anúncio publicitário a ser publicado na Revista Odivelas 
Magazine, no valor de 100.000$00 (cem mil escudos) IVA não 
incluído, no âmbito da Temática da Segurança Rodoviária”. 
 
Informação n.º 151/GTCE/01 de 23.04.2001 
Data de despacho: 24.04.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia e posterior adjudicação à empresa 
Edições Vento Novo de anúncio publicitário a ser publicado 
no jornal Vento Novo, no valor de 175.500$00 (cento e 
setenta e cinco mil e quinhentos escudos) IVA incluído, no 
âmbito do Seminário “O Álcool, as Drogas e a Condução - 
Uma Mistura Explosiva!”. 
 
Informação n.º 155/GTCE/01 de 23.04.2001 
Data de despacho: 27.04.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 45 
de 10-04-2001 da empresa Xpress - Comunicação e Design, 
no valor de 925.646$00 (novecentos e vinte e cinco mil, 
seiscentos e quarenta e seis escudos) IVA incluído, referente 
à aquisição do serviço de decoração de sala, no âmbito do 
Seminário “Transporte de Crianças - Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 156/GTCE/01 de 23.04.2001 
Data de despacho: 27.04.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 46 
de 10.04.2001 da empresa Xpress - Comunicação e Design, 
no valor de 411.840$00 (quatrocentos e onze mil, oitocentos 
e quarenta escudos) IVA incluído, referente à aquisição do 
serviço de linha gráfica, no âmbito do Seminário “Transporte 
de Crianças - Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 157/GTCE/01 de 23.04.2001 
Data de despacho: 27.04.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 47 
de 10-04-2001 da empresa Xpress - Comunicação e Design, 
no valor de 646.653$00 (seiscentos e quarenta e seis mil, 
seiscentos e cinquenta e três escudos) IVA incluído, referente 
à aquisição de pastas para documentação, no âmbito do 
Seminário “Transporte de Crianças - Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 158/GTCE/01 de 23.04.2001 
Data de despacho: 27.04.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 48 
de 10.04.2001 da empresa Xpress - Comunicação e Design, 
no valor de 298.365$00 (duzentos e noventa e oito mil, 
trezentos e sessenta e cinco escudos) IVA incluído, referente 

à aquisição de cartazes, no âmbito do Seminário “Transporte 
de Crianças - Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 159/GTCE/01 de 23.04.2001 
Data de despacho: 27.04.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 49 
de 10.04.2001 da empresa Xpress - Comunicação e Design, 
no valor de 440.854$00 (quatrocentos e quarenta mil, 
oitocentos e cinquenta e quatro escudos) IVA incluído, 
referente à aquisição de brochura tríptica, no âmbito do 
Seminário “Transporte de Crianças - Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 160/GTCE/01 de 23.04.2001 
Data de despacho: 27.04.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 50 
de 10.04.2001 da empresa Xpress - Comunicação e Design, 
no valor de 597.940$00 (quinhentos e noventa e sete mil, 
novecentos e quarenta escudos) IVA incluído, referente à 
aquisição do serviço de design e arte final de anúncios para a 
imprensa, no âmbito do Seminário “Transporte de Crianças - 
Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 154/GTCE/01 de 23.04.2001 
Data de despacho: 27.04.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia e posterior adjudicação à empresa 
Presselivre - Imprensa Livre S.A., de anúncio publicitário a ser 
publicado no jornal Correio da Manhã, no valor de 
226.125$00 (duzentos e vinte seis mil cento e vinte e cinco 
escudos) IVA não incluído, no âmbito do Seminário “O Álcool, 
as Drogas e a Condução - Uma Mistura Explosiva!”. 
 
Informação n.º 176/GTCE/01 de 04.05.2001 
Data de despacho: 04.05.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia e posterior adjudicação à empresa 
Publiloures, Lda. de anúncio publicitário a ser publicado na 
revista Odivelas Magazine, no valor de 234.000$00 (duzentos 
e trinta e quatro mil escudos), IVA incluído, no âmbito do 
Seminário “O Álcool, as Drogas e a Condução - Uma Mistura 
Explosiva!”. 
 
Informação n.º 177/GTCE/01 de 07.05.2001 
Data de despacho: 08.05.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 
5116 de 30.04.2001 da Papelaria Henriquina, no valor de 
30.960$00 (trinta mil, novecentos e sessenta escudos) IVA 
incluído, referente à aquisição de jornais do mês de Abril de 
2001. 
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Informação n.º 209/GTCE/01 de 25.05.2001 
Data de despacho: 09.05.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia da aquisição de projecto de sinalização 
vertical e horizontal para o Bairro do Casal das Queimadas à 
Quinta das Dálias à empresa Desenhoeste , no valor de 
380.000$00 (trezentos e oitenta mil escudos) IVA não 
incluído. 
 
Informação n.º 185/GTCE/01 de 11.05.2001 
Data de despacho: 11.05.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 
000334 de 04.05.2001 da empresa Edições Vento Novo, no 
valor de 157.950$00 (cento e cinquenta e sete, novecentos e 
cinquenta escudos) IVA incluído, referente à publicação de 
anúncio publicitário no jornal Vento Novo, no âmbito do 
Seminário “Transporte de Crianças - Prevenir é Vida!”. 
 
Informação n.º 189/GTCE/01 de 11.05.2001 
Data de despacho: 11.05.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia e posterior adjudicação à empresa 
Atlantis Crystal de aquisição de 20 porta-cartões lisos em 
cristal, com gravação do símbolo do Município e de referência 
ao Seminário, no valor de 220.210$00 (duzentos e vinte mil 
duzentos e dez escudos) IVA incluído, no âmbito do 
Seminário “O Álcool, as Drogas e a Condução - Uma Mistura 
Explosiva!”. 
 
Informação n.º 192/GTCE/01 de 17.05.2001 
Data de despacho: 17.05.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia e posterior adjudicação à empresa 
Xpress - Comunicação e Design de aquisição do serviço de 
decoração da sala, no valor de 791.150$00 (setecentos e 
noventa e um mil cento e cinquenta escudos) IVA não 
incluído, no âmbito do Seminário “O Álcool, as Drogas e a 
Condução - Uma Mistura Explosiva!”. 
 
 
Informação n.º 193/GTCE/01 de 17.05.2001 
Data de despacho: 17.05.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia e posterior adjudicação à empresa 
Xpress - Comunicação e Design de aquisição de pastas, no 
valor de 477.750$00 (quatrocentos e setenta e sete mil 
setecentos e cinquenta escudos) IVA não incluído, no âmbito 
do Seminário “O Álcool, as Drogas e a Condução - Uma 
Mistura Explosiva!”. 
 
 

Informação n.º 194/GTCE/01 de 17.05.2001 
Data de despacho: 17.05.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia e posterior adjudicação à empresa 
Xpress - Comunicação e Design de aquisição de Diplomas de 
Participação, no valor de 184.758$00 (cento e oitenta e 
quatro mil setecentos e cinquenta e oito escudos) IVA não 
incluído, no âmbito do Seminário “O Álcool, as Drogas e a 
Condução - Uma Mistura Explosiva!”. 
 
Informação n.º 195/GTCE/01 de 17.05.2001 
Data de despacho: 17.05.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia e posterior adjudicação à empresa 
Xpress - Comunicação e Design de aquisição de brochuras 
tipo tríptico com programa e ficha de inscrição, no valor de 
427.526$00 (quatrocentos e vinte e sete mil quinhentos e 
vinte e seis escudos), IVA não incluído, no âmbito do 
Seminário “O Álcool, as Drogas e a Condução - Uma Mistura 
Explosiva!”. 
 
Informação n.º 196/GTCE/01 de 17.05.2001 
Data de despacho: 17.05.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia e posterior adjudicação à empresa 
Xpress - Comunicação e Design de aquisição de cartazes, no 
valor de 298.466$00 (duzentos e noventa e oito mil 
quatrocentos e sessenta e seis escudos) IVA não incluído, no 
âmbito do Seminário “O Álcool, as Drogas e a Condução - 
Uma Mistura Explosiva!”. 
 
Informação n.º 197/GTCE/01 de 17.05.2001 
Data de despacho: 17.05.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia e posterior adjudicação à empresa 
Xpress - Comunicação e Design de aquisição de convites, no 
valor de 219.234$00 (duzentos e dezanove mil duzentos e 
trinta e quatro escudos) IVA não incluído, no âmbito do 
Seminário “O Álcool, as Drogas e a Condução - Uma Mistura 
Explosiva!”. 
 
Informação n.º 198/GTCE/01 de 17.05.2001 
Data de despacho: 17.05.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia e posterior adjudicação à empresa 
Xpress - Comunicação e Design de aquisição de linha gráfica, 
no valor de 352.000$00 (trezentos e cinquenta e dois mil 
escudos) IVA não incluído, no âmbito do Seminário “O Álcool, 
as Drogas e a Condução - Uma Mistura Explosiva!”. 
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Informação n.º 218/GTCE/01 de 01.06.2001 
Data de despacho: 01.06.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia e posterior adjudicação à empresa 
Rodipress de anúncio publicitário a ser publicado no jornal 
Nova Odivelas, no valor de 600.000$00 (seiscentos mil 
escudos) IVA não incluído, no âmbito da acção de divulgação 
das actividades do Gabinete de Tráfego, Circulação e 
Estacionamento. 
 
Informação n.º 210/GTCE/01 de 25.05.2001 
Data de despacho: 01.06.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia da aquisição de Projecto de Sinalização 
Vertical e Horizontal para o Bairro do Casal da Silveira à 
empresa Desenhoeste, no valor de 440.000$00 (quatrocentos 
e quarenta mil escudos), IVA não incluído. 
 
Informação n.º 220/GTCE/01 de 08.06.2001 
Data de despacho: 12.06.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 
5185 de 31.05.2001 da Papelaria Henriquina, no valor de 
32.070$00 (trinta e dois mil e setenta escudos) IVA incluído, 
referente à aquisição de jornais do mês de Maio de 2001. 
 
Informação n.º 221/GTCE/01 de 08.06.2001 
Data de despacho: 12.06.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 
4750 de 25.05.2001 da empresa Rodipress, no valor de 
140.400$00 (cento e quarenta mil e quatrocentos escudos) 
IVA incluído, de anúncio publicitário a ser publicado no jornal 
Nova Odivelas, no âmbito do Seminário “O Álcool, as Drogas 
e a Condução - Uma Mistura Explosiva!”. 
 
Informação n.º 228/GTCE/01 de 15.06.2001 
Data de despacho: 20.06.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 
10028409 de 05.06.2001 da empresa Presselivre - Imprensa 
Livre S.A., no valor de 264.566$00 (duzentos e sessenta e 
quatro mil quinhentos e sessenta e seis escudos) IVA 
incluído, referente à publicação de anúncio publicitário no 
jornal Correio da Manhã, no âmbito do Seminário “O Álcool, 
as Drogas e a Condução - Uma Mistura Explosiva!”. 
 
Informação n.º 229/GTCE/01 de 15.06.2001 
Data de despacho: 20.06.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 
211/FA17 de 09.06.2001 da empresa Atlantis Crystal, no valor 
de 220.210$00 (duzentos e vinte mil duzentos e dez escudos) 
IVA incluído, referente à aquisição de 20 porta-cartões lisos 
em cristal, com gravação do símbolo do Município e de 

referência ao Seminário, no âmbito do Seminário “O Álcool, 
as Drogas e a Condução - Uma Mistura Explosiva!”. 
 
Informação n.º 240/GTCE/01 de 22.06.2001 
Data de despacho: 22.06.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 
10060126.1 de 05.06.2001 da empresa Diário de Notícias, 
S.A., no valor de 221.376$00 (duzentos e vinte e um mil 
trezentos e setenta e seis escudos) IVA incluído, referente à 
publicação de anúncio publicitário no jornal Diário de Notícias, 
no âmbito do Seminário “O Álcool, as Drogas e a Condução - 
Uma Mistura Explosiva!”. 
 
Informação n.º 235/GTCE/01 de 21.06.2001 
Data de despacho: 25.06.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 416 
de 06.06.2001 da empresa Edições Vento Novo, no valor de 
175.500$00 (cento e setenta e cinco mil e quinhentos 
escudos) IVA incluído, referente à publicação de anúncio 
publicitário no jornal Vento Novo, no âmbito do Seminário “O 
Álcool, as Drogas e a Condução - Uma Mistura Explosiva!”. 
 
Informação n.º 244/GTCE/01 de 26.06.2001 
Data de despacho: 27.06.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 95 
de 19.06.2001 da empresa Xpress - Comunicação e Design, 
no valor de 256.504$00 (duzentos e cinquenta e seis mil 
quinhentos e quatro escudos) IVA incluído, referente à 
aquisição de convites, no âmbito do Seminário “O Álcool, as 
Drogas e a Condução - Uma Mistura Explosiva!”. 
 
Informação n.º 245/GTCE/01 de 26.06.2001 
Data de despacho: 27.06.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 96 
de 19.06.2001 da empresa Xpress - Comunicação e Design, 
no valor de 411.840$00 (quatrocentos e onze mil oitocentos e 
quarenta escudos) IVA incluído, referente à aquisição de linha 
gráfica, no âmbito do Seminário “O Álcool, as Drogas e a 
Condução - Uma Mistura Explosiva!”. 
 
 
Informação n.º 246/GTCE/01 de 26.06.2001 
Data de despacho: 27.06.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 97 
de 19.06.2001 da empresa Xpress - Comunicação e Design, 
no valor de 558.968$00 (quinhentos e cinquenta e oito mil 
novecentos e sessenta e oito escudos) IVA incluído, referente 
à aquisição de pastas, no âmbito do Seminário “O Álcool, as 
Drogas e a Condução - Uma Mistura Explosiva!”. 
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Informação n.º 247/GTCE/01 de 26.06.2001 
Data de despacho: 27.06.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 98 
de 19.06.2001 da empresa Xpress - Comunicação e Design, 
no valor de 216.167$00 (duzentos e dezasseis mil cento e 
sessenta e sete escudos) IVA incluído, referente à aquisição 
de diplomas de participação, no âmbito do Seminário “O 
Álcool, as Drogas e a Condução - Uma Mistura Explosiva!”. 
 
Informação n.º 248/GTCE/01 de 26.06.2001 
Data de despacho: 27.06.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 99 
de 19.06.2001 da empresa Xpress - Comunicação e Design, 
no valor de 925.646$00 (novecentos e vinte cinco mil 
seiscentos e quarenta e seis escudos) IVA incluído, referente 
à aquisição do serviço de decoração da sala, no âmbito do 
Seminário “O Álcool, as Drogas e a Condução - Uma Mistura 
Explosiva!”. 
 
Informação n.º 249/GTCE/01 de 26.06.2001 
Data de despacho: 27.06.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 100 
de 19-06-2001 da empresa Xpress - Comunicação e Design, 
no valor de 349.205$00 (trezentos e quarenta e nove mil 
duzentos e cinco escudos) IVA incluído, referente à aquisição 
de cartazes, no âmbito do Seminário “O Álcool, as Drogas e a 
Condução - Uma Mistura Explosiva!”. 
 
Informação n.º 250/GTCE/01 de 26.06.2001 
Data de despacho: 27.06.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 101 
de 19.06.2001 da empresa Xpress - Comunicação e Design, 
no valor de 500.205$00 (quinhentos mil duzentos e cinco 
escudos) IVA incluído, referente à aquisição de brochuras tipo 
tríptico com programa e ficha de inscrição, no âmbito do 
Seminário “O Álcool, as Drogas e a Condução - Uma Mistura 
Explosiva!”. 
 
Informação n.º 257/GTCE/01 de 28.06.2001 
Data de despacho: 28.06.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia e posterior adjudicação à empresa 
Chuva de Ideias - Serviço de Publicidade, Lda. de anúncio 
publicitário a ser publicado na Revista Figura, no valor de 
180.000$00 (cento e oitenta mil escudos) IVA não incluído, no 
âmbito da Campanha As Férias e a Segurança Rodoviária. 
 
Informação n.º 258/GTCE/01 de 28.06.2001 
Data de despacho: 29.06.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia e posterior adjudicação à empresa 

Rodipress de anúncio publicitário a ser publicado no jornal 
Nova Odivelas, no valor de 225.000$00 (duzentos e vinte e 
cinco mil escudos) IVA não incluído, no âmbito da Campanha 
As Férias e a Segurança Rodoviária. 
 
Informação n.º 259/GTCE/01 de 29.06.2001 
Data de despacho: 29.06.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia e posterior adjudicação à empresa 
Edições Vento Novo, Lda. de anúncio publicitário a ser 
publicado no jornal Vento Novo, no valor de 250.000$00 
(duzentos e cinquenta mil escudos) IVA não incluído, no 
âmbito da Campanha As Férias e a Segurança Rodoviária. 
 
Informação n.º 262/GTCE/01 de 02.07.2001 
Data de despacho: 02.07.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia e posterior adjudicação à empresa 
Publiloures de anúncio publicitário a ser publicado na Revista 
Odivelas Magazine, no valor de 200.000$00 (duzentos mil 
escudos), IVA não incluído, no âmbito da Campanha As 
Férias e a Segurança Rodoviária. 
 
Informação n.º 265/GTCE/01 de 02.07.2001 
Data de despacho: 06.07.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 431 
de 20.06.2001 da empresa Invesmeios, Lda, no valor de 
210.600$00 (duzentos e dez mil e seiscentos escudos) IVA 
incluído, referente à publicação de anúncio publicitário na 
revista Figura, no âmbito do Seminário “O Álcool, as Drogas e 
a Condução - Uma Mistura Explosiva!”. 
 
Informação n.º 277/GTCE/01 de 09.07.2001 
Data de despacho: 12.07.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 
0010 de 25.06.2001 da empresa L. D. - Confecções e 
Brindes, Lda., no valor de 102.900$00 (cento e dois mil e 
novecentos escudos) IVA incluído, referente à aquisição de 
porta chaves no âmbito do Seminário “Transporte de Crianças 
- Prevenir é Vida!”. 
 
 
Informação n.º 285/GTCE/01 de 13.07.2001 
Data de despacho: 17.07.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 
5220 de 30.06.2001 da Papelaria Henriquina, no valor de 
29.320$00 (vinte e nove mil, trezentos e vinte escudos) IVA 
incluído, referente à aquisição de jornais do mês de Junho de 
2001. 
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Informação n.º 286/GTCE/01 de 16.07.2001 
Data de despacho: 19.07.2001 
Envio ao DAF para cabimentação prévia e posterior 
adjudicação do Serviço de Criação e Concepção de Anúncios 
Publicitários à empresa Xpress- Comunicação e Design, no 
valor de 742.500$00 (setecentos e quarenta e dois mil e 
quinhentos escudos) IVA não incluído, no âmbito da 
Campanha As Férias e a Segurança Rodoviária. 
 
Informação n.º 304/GTCE/01 de 25.07.2001 
Data de despacho: 28.07.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 
1648 de 17.07.2001 da empresa Publiloures, Lda, no valor de 
200.000$00 (duzentos mil escudos), IVA não incluído, 
referente à publicação de anúncio publicitário na revista 
Odivelas Magazine, no âmbito do Seminário “O Álcool, as 
Drogas e a Condução - Uma Mistura Explosiva!” 
 
Informação n.º 305/GTCE/01 de 30.07.2001 
Data de despacho: 30.07.2001 
Envio ao DAF para cabimentação prévia da aquisição do 
serviço criação e concepção de brochuras à empresa 
Orligrafe - Produções Gráficas, Lda., no valor de 887.000$00 
(oitocentos e oitenta e sete mil escudos) IVA não incluído, no 
âmbito da Acção: As Crianças e a Prevenção Rodoviária. 
 
Informação n.º 313/GTCE/01 de 16.08.2001 
Data de despacho: 21.08.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 537 
de 31.07.2001 da empresa Edições Vento Novo Lda., no valor 
de 292.500$00 (duzentos e noventa e dois mil, quinhentos 
escudos) IVA incluído, referente à publicação de anúncio 
publicitário no jornal Vento Novo, no âmbito da Campanha As 
Férias e a Segurança Rodoviária. 
 
Informação n.º 316/GTCE/01 de 20.08.2001 
Data de despacho: 23.08.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 
1624 de 31.05.2001 da empresa Publiloures, no valor de 
117.000$00 (cento e dezassete mil escudos) IVA incluído, 
referente à publicação de anúncio publicitário na Revista 
Odivelas Magazine, no âmbito da Temática da Segurança 
Rodoviária”. 
 
Informação n.º 317/GTCE/01 de 20.08.2001 
Data de despacho: 23.08.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 
5084 de 25.07.2001 da empresa Rodipress, no valor de 
702.000$00 (setecentos e dois mil escudos) IVA incluído, 
referente à publicação de anúncio publicitário no jornal Nova 

Odivelas, no âmbito da acção de divulgação das actividades 
do Gabinete de Tráfego, Circulação e Estacionamento. 
 
Informação n.º 318/GTCE/01 de 20.08.2001 
Data de despacho: 23.08.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 
5085 de 25.07.2001 da empresa Rodipress, no valor de 
263.250$00 (duzentos e sessenta e três mil, duzentos e 
cinquenta escudos) IVA incluído, referente à publicação de 
anúncio publicitário no jornal Nova Odivelas, no âmbito da 
Campanha As Férias e a Segurança Rodoviária. 
 
Informação n.º 319/GTCE/01 de 21.08.2001 
Data de despacho: 24.08.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 
5268 de 31.07.2001 da Papelaria Henriquina, no valor de 
29.980$00 (vinte e nove mil, novecentos e oitenta escudos) 
IVA incluído, referente à aquisição de jornais do mês de Julho 
de 2001. 
 
Informação n.º 326/GTCE/01 de 31.08.2001 
Data de despacho: 13.09.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 
1659 de 17.08.2001 da empresa Publiloures, no valor de 
234.000$00 (duzentos e trinta e quatro mil escudos) IVA 
incluído, referente à publicação de anúncio publicitário na 
revista Odivelas Magazine, no âmbito da Campanha As 
Férias e a Segurança Rodoviária. 
 
Informação n.º 327/GTCE/01 de 05.09.2001 
Data de despacho: 13.09.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 136 de 03.09.2001 da empresa X-
Press - Comunicação e Design, no valor de 868.725$00 
(oitocentos e sessenta e oito mil, setecentos e vinte e cinco 
escudos) IVA incluído, referente à aquisição do serviço de 
criação e concepção de anúncios publicitários, no âmbito da 
Campanha As Férias e a Segurança Rodoviária. 
 
 
Informação n.º 331/GTCE/01 de 10.09.2001 
Data de despacho: 13.09.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 
2618 de 31.08.2001 da empresa Orligrafe . Produções 
Gráficas Lda, no valor de 1.037.790$00 (um milhão, trinta e 
sete mil, setecentos e noventa escudos) IVA incluído, 
referente à criação e concepção de desdobráveis, no âmbito 
da Acção: As Crianças e a Prevenção Rodoviária. 
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Informação n.º 338/GTCE/01 de 14.09.2001 
Data de despacho: 18.09.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 
5324 de 31.08.2001 da Papelaria Henriquina, no valor de 
29.500$00 (vinte e nove mil, quinhentos escudos) IVA 
incluído, referente à aquisição de jornais do mês de Agosto 
de 2001. 
 
Informação n.º 139/GTCE/01 de 09.04.2001 
Data de despacho: 17.14.2001 
Envio à Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 
5068 de 31.03.2001 da Papelaria Henriquina, no valor de 
28.340$00 (vinte e oito mil, trezentos e quarenta escudos), 
IVA incluído, referente à aquisição de jornais do mês de 
Março de 2001. 
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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 702/FA-DOM 
Data de despacho: 27.09.2001 
Concordar com a consulta a empresa para “Ligação de Água, 
Esgoto e Electricidade para o Moinho de Famões”, nos 
termos da informação n.º 846/DEC/AD de 27.09.01. 
 
Processo n.º 631/CA-DOM 
Data de despacho: 03.10.2001 
Concordar com a consulta a empresas para implantação do 
Projecto de Sinalização Horizontal e Vertical, Bairro das Sete 
Quintas, na Freguesia de Caneças, pelo valor base de 
2.320.500$00, nos termos da informação n.º 710/DVEU/EC 
de 25.09.01. 
 
Processo n.º 467/RA-DOM 
Data de despacho: 04.10.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de cobertura do 
ringue da EB1 N.º 1 da Urmeira, na Pontinha, pelo valor de 
16.465.930$00 sem IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 209/DOM/CF de 28.09.01. 
 
 

Processo n.º 572/OD-DOM 
Data de despacho: 04.10.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de remodelação 
das caixas de escadas do edifício existente e beneficiação de 
salas de aula, Escola EB1 N.º 1 de Odivelas, pelo valor de 
9.253.910$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 
192/DOM/CF de 24.09.01. 
 
Processo n.º 462/FA-DOM 
Data de despacho: 04.10.2001 
Concordar com o pagamento referente a ramal de águas para 
as obras de recuperação do Moinho de Famões, pelo valor de 
53.470$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
829/DEC/SAFO/VA de 24.09.01. 
 
Processo n.º 502/OL-DOM 
Data de despacho: 06.10.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de execução de 
varandim no Centro Cultural da Malaposta, no Olival Basto, 
pelo valor de 4.586.125$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 202/DOM/CF de 25.09.01. 
 
Processo n.º 308/OD-DOM 
Data de despacho: 08.10.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de 
requalificação de espaços exteriores da Praceta Tenente 
Coronel Salgueiro Maia, em Odivelas, pelo valor de 
19.599.293$00 sem IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 203/DOM/CF de 26.09.01. 
 
Processo n.º 311/PO-DOM 
Data de despacho: 08.10.2001 
Concordar com a adjudicação do estudo hidrológico e 
hidráulico, requalificação da Linha de Água junto à Escola 
EB1/JI N.º 2 da Paiã, na Pontinha, pelo valor de 438.750$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
218/DEP/SEP/JN/01 de 21.09.01. 
 
Processo n.º 619/MO-DOM 
Data de despacho: 08.10.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de execução de 
marcas rodoviárias nas Freguesias da Póvoa de Santo 
Adrião, Olival Basto e Odivelas, pelo valor de 6.216.500$00 
sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 198/DOM/CF 
de 25.09.01. 
 
Processo n.º 644/OD-DOM 
Data de despacho: 08.10.2001 
Concordar com a consulta a empresas para concepção e 
execução de muro de suporte na Rua Dr. Egas Moniz, na 
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Freguesia de Odivelas, pelo valor base de 4.166.151$00, nos 
termos da informação n.º 669/DVEU/EC de 25.09.01. 
 
Processo n.º 258/OD-DOM 
Data de despacho: 08.10.2001 
Concordar com o lançamento de concurso para a empreitada 
de beneficiação do espaço urbano na zona do Parque Maria 
Lamas, na Freguesia de Odivelas, pelo valor base de 
8.107.145$00, nos termos da informação n.º 742/DVEU/EC 
de 25.09.01. 
 
Processo n.º 460/OD-DOM 
Data de despacho: 08.10.2001 
Homologação do auto de vistoria para efeitos de recepção 
provisória da empreitada de vedação do Jardim de Infância 
da Codivel, nos termos da informação n.º 828/DEC/SAFO/VA 
de 24.09.01. 
 
Processo n.º 674/OD-DOM 
Data de despacho: 08.10.2001 
Concordar com o lançamento de concurso referente à 
empreitada de requalificação da Praceta Manuel Duare Bráz, 
na Arroja, pelo valor base de 17.107.645$00, nos termos da 
informação n.º 741/DVEU/EC de 25.09.01. 
 
Processo n.º 699/OD-DOM 
Data de despacho: 08.10.2001 
Concordar com a consulta a empresa para revisão do alarme 
da Escola N.º 3 de Odivelas, nos termos da informação n.º 
805/DEC/AD de 20.09.01. 
 
Processo n.º 241/CA-DOM 
Data de despacho: 08.10.2001 
Homologação do auto de consignação referente à obra do 
Jardim de Caneças, espaço contíguo ao Pavilhão dos 
Bombeiros, na Freguesia de Caneças, nos termos da 
informação n.º 743/DVEU/PB de 24.09.01. 
 
Processo n.º 697/PO-DOM 
Data de despacho: 08.10.2001 
Concordar com a consulta a empresa para remodelação e 
ampliação do alarme da Escola N.º 2 da Paiã, nos termos da 
informação n.º 785/DEC/AD de 13.09.01. 
 
Processo n.º 691/OD-DOM 
Data de despacho: 08.10.2001 
Concordar com a consulta a empresa para substituição de 
aquecedores da Escola EB1 N.º 3 de Odivelas, nos termos da 
informação n.º 758/DEC/AD de 10.09.01. 
 
 

Processo n.º 531/PO-DOM 
Data de despacho: 08.10.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente à empreitada de pinturas e substituição de 
caixilharia, EB1 N.º 1 da Paiã, pelo valor de 4.026.431$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
838/DEC/SAFO/VA de 26.09.01. 
 
Data de despacho: 08.10.2001 
Processo n.º 531/PO-DOM 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos a mais referente 
à empreitada de pinturas e substituição de caixilharia, EB1 
N.º 1 da Paiã, pelo valor de 455 000$00 sem IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 839/DEC/SAFO/VA de 
26.09.01. 
 
Processo n.º 383/DOM 
Data de despacho: 08.10.2001 
Concordar com o pagamento do auto de trabalhos a mais n.º 
1 referente à empreitada da Escola EB1 / JI N.º 2 da Paiã, 
pelo valor de 1.314.627$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 788/DEC/SAFO/VA de 14.09.01. 
 
Processo n.º 383/DOM 
Data de despacho: 08.10.2001 
Concordar com o pagamento do auto de trabalhos a mais n.º 
1, referente à empreitada da Escola EB1 / JI N.º 2 da Paiã, 
pelo valor de 755.347$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 789/DEC/SAFO/VA de 14.09.01. 
 
Processo n.º 390/OD-DOM 
Data de despacho: 08.10.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de 
requalificação da Praceta Ivone Silva, na Arroja, pelo valor de 
13.271.765$00 sem IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 214/DOM/CF de 02.10.01. 
 
Processo n.º 338/VAR-DOM 
Data de despacho: 08.10.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1, 
referente à empreitada de reformulação dos Parques Infantis 
dos JI do Bairro EDEC em Odvelas e EB1 N.º 4 de Famões, 
pelo valor de 2.557.048$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 837/DEC/SAFO/VA de 26.09.01. 
 
Processo n.º 470/OD-DOM 
Data de despacho: 08.10.2001 
Homologação do auto de consignação referente à empreitada 
de reformulação da Quinta do Malagasto e Espaços 
Envolventes em Odivelas, nos termos da informação n.º 
715/DVEU/EC de 28.09.01. 
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Data de despacho: 08.10.2001 
Concordar com o pagamento de facturas 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 747/DVEU/JV de 25.09.01. 
 
Processo n.º 249/OD-DOM 
Data de despacho: 08.10.2001 
Concordar com o pagamento referente ao levantamento 
topográfico do Pavilhão Honório Francisco na Codivel, pelo 
valor de 70.200$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 160/DEP/OS/01 de 26.07.01. 
 
Processo n.º 255/OD-DOM 
Data de despacho: 08.10.2001 
Concordar com o pagamento referente à primeira fase do 
projecto de reformulação da Rotunda da Arroja, Odivelas, 
pelo valor de 456.300$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 162/DEP/OS/01 de 27.09.01. 
 
Processo n.º 505/MO-DOM 
Data de despacho: 26.09.2001 
Concordar com o pagamento da contratação de assessoria 
técnica de Arquitectura referente ao mês Agosto, pelo valor 
de 936.000$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 158/DEP/OS/01 de 26.09.01. 
 
Processo n.º 504/MO-DOM 
Data de despacho: 08.10.2001 
Concordar com o pagamento da contratação de assessoria 
técnica de Engenharia e instalações especiais referente ao 
mês de Agosto, pelo valor de 807.300$00 com IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 159/DEP/OS/01 de 26.09.01. 
 
Processo n.º 239/OD-DOM 
Data de despacho: 08.10.2001 
Concordar com o pagamento da 1ª prestação correspondente 
a 60% dos Projectos de Especialidades, remodelação e 
ampliação da EB1 N.º 9 de Odivelas, pelo valor de 
5.194.800$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
212/DEP/SEP/SB/01 de 10.09.01. 
 
Processo n.º 582/PO-DOM 
Data de despacho: 15.10.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1, 
referente à empreitada de sala para Jardim de Infância e 
beneficiação de logradouro, EB1 N.º 1 da Pontinha, pelo valor 
de 4.421.761$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 850/DEC/SAFO/SM de 28.09.01. 
 
 

Processo n.º 582/PO-DOM 
Data de despacho: 15.10.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 2, 
referente à empreitada de sala para Jardim de Infância e 
Beneficiação de logradouro, EB1 N.º 1 da Pontinha, pelo valor 
de 3.926.587$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 861/DEC/SAFO/SM de 03.10.2001. 
 
Processo n.º 534/RA-DOM 
Data de despacho: 15.10.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente à empreitada da EB1 N.º 2 da Ramada, aumento do 
recreio coberto, pelo valor de 3.389.092$00 com IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 849/DEC/SAFO/SM de 
28.09.01. 
 
Processo n.º 709/PV-DOM 
Data de despacho: 12.10.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de arranjo do 
prolongamento da estrada da Quinta do Barruncho, na Póvoa 
de Santo Adrião, pelo valor de 680.430$00 sem IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 768/DVEU/EC de 02.10.01. 

 
 
 
 

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 21/2000/MO-DA/EV 
Data de despacho: 08.10.2001 
Concordar com o pagamento da manutenção de 11 WC para 
cães, referente ao mês de Setembro, pelo valor de 
514.800$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
913/DA/EV/01 de 02.10.01. 
 
Processo n.º 160/2000/MO-DA/EV 
Data de despacho: 08.10.2001 
Concordar com o pagamento da manutenção de 11 WC para 
cães, referente aos meses de Julho e Agosto, pelo valor de 
1.029.600$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
910/DA/EV/01 de 01.10.01. 
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Processo n.º 232/2001/PO-DA/EV 
Data de despacho: 08.10.2001 
Concordar com o pagamento referente à limpeza de terreno 
na Rua S. Sebastião, Casal do Rato, pelo valor de 
1.099.800$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
918/DA/EV/01 de 02.10.01. 
 
Processo n.º 21/2000/MO-DA/EV 
Data de despacho: 08.10.2001 
Concordar com o pagamento da manutenção de 11 WC para 
cães referente aos meses de Julho e Agosto, pelo valor de 
1.029.600$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
909/DA/EV/01 de 01.10.01. 
 
Processo n.º 160/2000/MO-DA/EV 
Data de despacho: 08.10.2001 
Concordar com o pagamento da manutenção de 11 WC para 
cães referente aos meses de Setembro e Outubro, pelo valor 
de 1.029.600$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 912/DA/EV/01 02.10.01. 
 
Data de despacho: 08.10.2001 
Concordar com o procedimento por ajuste directo referente à 
manutenção de 11 espaços sanitários para cães, nos termos 
da informação n.º 888/DA/EV/01 de 24.09.01. 
 
Processo n.º 14/01-MO-DA/DQA 
Data de despacho: 08.10.2001 
Concordar com o pagamento referente à aquisição de serviço 
de limpeza com máquina corta-canas, pelo valor de 
3.186.000$00 sem IVA incluído nos termos da informação n.º 
418/DA/DQA/01 de 27.09.01. 
 
Processo n.º 325/2001/FA-DA/EV 
Data de despacho: 08.10.2001 
Concordar com a adjudicação da aquisição de mobiliário 
urbano para o Jardim Gertrudes da Velha, em Famões, pelo 
valor de 1.035.450$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 908/DA/EV/01. 
 
Processo n.º 354/2001/OL-DA/EV 
Data de despacho: 09.10.2001 
Concordar com o convite a empresas para execução do 
caminho pedonal da Malaposta no Olival Basto, nos termos 
da informação n.º 942/DA/EV/01 de 08.10.01. 
 
Processo n.º 349/2001/PV-DA/EV 
Data de despacho: 09.10.2001 
Concordar com o convite a empresas para instalação de um 
sistema de rega automático na Escola Secundária Pedro 

Alexandrino, na Póvoa de Santo Adrião, nos termos da 
informação n.º 881/DA/EV/01 de 03.10.01. 
 
Processo n.º 322/2001/OD-DA/EV 
Data de despacho: 09.10.2001 
Concordar com a adjudicação da instalação de sistema de 
rega automático na Quinta do Barruncho, em Odivelas, pelo 
valor de 3.647.238$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 929/DA/EV/01 de 03.10.01. 
 
Processo n.º 25/2000/CA-DA/EV 
Data de despacho: 11.10.2001 
Concordar com o pagamento referente à execução de 
arranjos diversos nos espaços verdes do Parque do Lugar D’ 
Além, em Caneças, pelo valor de 2.320.432$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 932/DA/EV/01 de 
03.10.2001. 
 
Processo n.º 23-A/2000/PV-DA/EV 
Data de despacho: 11.10.2001 
Concordar com o pagamento referente ao arranjo dos 
espaços verdes circundantes à Rua de S. José, na Póvoa de 
Santo Adrião, pelo valor de 3.501.792$00 com IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 933/DA/EV/01 de 03.10.01. 
 
Processo n.º 301/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 12.10.2001 
Concordar com a adjudicação dos Serviços de poda e abate 
de árvores nas Freguesias da Pontinha, Olival Basto, Póvoa 
de Santo Adrião e Odivelas, pelo valor de 2.929.150$00 com 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 935/DA/EV/01 de 
03.10.01. 
 
Data de despacho: 15.10.2001 
Concordar com o pagamento referente a serviços de 
alojamento e eutanásia de canídeos, pelo valor de 
786.514$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
233/DA/DVM/01 de 14.09.01. 
 
Data de despacho:03.10.2001 
Concordar com o pagamento referente ao fornecimento, 
enchimento, acondicionamento e largada de 3000 balões na 
Feira do Ambiente, pelo valor de 228.150$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 21/FM/01 de 01.10.01. 
 
Data de despacho:03.10.2001 
Concordar com o pagamento referente à execução e 
montagem do painel identificativo da Feira do Ambiente, pelo 
valor de 414.180$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 20/FM/01 de 01.10.01. 
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Data de despacho:03.10.2001 
Concordar com o pagamento referente à concepção, 
execução, montagem e desmontagem da Exposição das 
Juntas de Freguesia na Feira do Ambiente, pelo valor de 
229.905$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
22/FM/01 de 01.10.01. 
 
Data de despacho:03.10.2001 
Concordar com o pagamento referente à edição e distribuição 
de 1500 exemplares de monofolha Parque Infantil do Olival 

Basto, pelo valor de 222.300$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 19/FM/01 de 01.10.01. 
 
Data de despacho:03.10.2001 
Concordar com o pagamento referente aos danos no material 
utilizado na Exposição das Juntas de Freguesia na Feira do 
Ambiente, devido ao mau tempo, pelo valor de 20.500$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 23/FM/01 de 
01.10.01. 

 

 

 
 

HABITAÇÃO 
 

 

 

Decisões tomadas pela Sra. Vogal Dr.ª Maria Natália Pereira 

dos Santos, ao abrigo do despacho de delegação e 

subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Data de despacho: 02.10.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento, após prévia cabimentação, da aquisição de 
jornais diários, no valor de 10.140$00, nos termos da 
Informação n.º 39/VNS/JC, de 01.10.2001. 
 
Data de despacho: 04.10.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da empreitada de reabilitação do fogo municipal 
sito na Casa n.º 3 do Bairro Olival do Pancas, Pontinha, 
trabalhos a mais, no valor de 656.954$00, IVA incluído, nos 
termos da Informação n.º 63/DMH/SPH/PV, de 28.09.2001. 
 
Data de despacho: 04.10.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento do fornecimento e colocação de móveis de 
cozinha no fogo sito no Bairro Municipal do Trigache, casa n.º 

27, Famões, no valor de 334.971$00, IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 60/DMH/SPH/PV, de 11.09.2001. 
 
Data de despacho: 04.10.2001 
Concordância com o envio para prévia cabimentação, da 
despesa com as obras de reparação em fogo municipal sito 
no Bairro Olival do Pancas, lote n.º 48, Pontinha, trabalhos a 
mais, no valor de 216.000$00, ao qual acresce IVA à taxa 
legal em vigor, nos termos da Informação n.º 
67/DMH/SPH/PV, de 17.09.2001. 
 
Data de despacho: 05.10.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da empreitada de reabilitação do fogo municipal 
sito na casa n.º 40, Bairro Olival do Pancas, Pontinha, 
trabalhos a mais, no valor de 342.632$00, IVA incluído, nos 
termos da informação 64/DMH/SPH/PV, de 28.09.2001. 
 
Data de despacho: 09.10.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento, após prévia cabimentação de factura referente à 
aquisição de periódicos por ajuste directo, no valor de 
5.200$00, IVA incluído , nos termos da informação n.º 
194/DMH/ASS/2001, de 03.10.2001. 
 
Data de despacho: 09.10.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 2001431 da Empresa BM Apoio, 
Lda., referente à distribuição de folhetos “RECRIA”, no valor 
de 93.600$00, IVA incluído, nos termos da Informação n.º 
201/DMH/ASS/01, de 04.10.2001. 
 
Data de despacho: 10.10.2001 
Concordância com o envio para cabimentação, da despesa 
com a inserção de publicidade na revista “Odivelas 
Magazine”, no valor de 100.000$00, ao qual acresce IVA à 
taxa legal em vigor, nos termos da Informação n.º 
42/VNS/CBS de 04.10.2001. 
 
Data de despacho: 10.10.2001 
Concordância com o envio para prévia cabimentação, da 
despesa com a produção de folheto sobre o Bairro 
Gulbenkian, no valor de 122.500$00, ao qual acresce IVA à 
taxa legal em vigor, nos termos da Informação n.º 
44/VNS/CBA, de 10.10.2001. 
 
Data de despacho: 10.10.2001 
Concordância com o envio para cabimentação, da despesa 
com a inserção de publicidade na Brochura do Aniversário do 
Centro Comercial do Chapim, no valor de 60.000$00, ao qual 
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acresce IVA à taxa legal em vigor, nos termos da Informação 
n.º 40/VNS/CBA, de 02.10.2001. 
 
Data de despacho: 11.10.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para prévia 
cabimentação, do fornecimento de equipamentos diversos 
para o fogo disperso sito na “Rua António Aleixo, n.º 5 – 3º 
Esq., Quinta da Quintinha, Póvoa de Santo Adrião”, no valor 
de 334.400$00, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, 
nos termos da Informação n.º 103/DMH/SPH/GL, de 
10.09.2001. 

 
 
 
 

SAÚDE 
 

 

 

Decisões tomadas pela Sra. Vogal Dr.ª Maria Natália Pereira 

dos Santos, ao abrigo do despacho de delegação e 

subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Data de despacho: 01.10.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento de factura referente a inserção de publicidade de 
iniciativa do Gabinete de Saúde, no valor de 70.200$00, IVA 
incluído, nos termos da Informação n.º 38/VNS/CBA, de 
28.09.2001. 
 
Data de despacho: 10.10.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para efeitos 
de pagamento de 2 bilhetes referentes à Festa do Coração, 
no valor de 25.000$00, nos termos da Informação n.º 
222/GS/01, de 09.10.2001. 
 
Data de despacho: 10.10.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para efeitos 
de reembolso referente a fotografias, Dia Mundial do 
Coração, no valor de 7.500$00, nos termos da Informação n.º 
196/GS/01, de 10.10.2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTRA-ORDENAÇÕES 
 

 

 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 

Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 

subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Processos com aplicação de coima 
 
Processo n.º 584/SCO/99 
Nome: Segredo dos Deuses, Bar, Lda. 
Data de decisão: 25.09.2001 
 
 
Remessa a Tribunal para efeitos de Execução 
 
Processo n.º 178/SCO/00 
Nome: Maria Natália Calapez de Oliveira 
Data de decisão: 04.10.2001 
 
 
Pagamento em prestações 
 
Processo n.º 780/SCO/98 
Nome: António Dias Sousa 
Data de decisão: 04.10.2001 
 
 
Processos Arquivados por Pagamento: 
 
Processo n.º 465/SCO/98 
Nome: José Luís Rodrigues de Sousa 
Data de decisão: 26.09.2001 
 
Processo n.º 122/SCO/00 
Nome: Horácio de Sousa Martins 
Data de decisão: 29.09.2001 
 
Processo n.º 368/SCO/99 
Nome: Alberto Oliveira Mendes 
Data de decisão: 04.10.2001 
 
Processo n.º 424/SCO/99 
Nome: Balbina Maria Simões de Araújo Martins 
Data de decisão: 04.10.2001 
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Processos Arquivados por Despacho 
 
Processo n.º 356/SCO/00 
Nome: Manuel Fernando Rodrigues do Rego 
Data de decisão: 26.09.2001 
 
Processo n.º 229/SCO/01 
Nome: Nuno Miguel Pereira Soares 
Data de decisão: 29.09.2001 
 
Processo n.º 367/SCO/99 
Nome: Melitulhos, Lda. 
Data de decisão: 02.10.2001 
 
Processo n.º 893/SCO/98 
Nome: Paula Cristina Rodrigues Pombo Lourenço Fernandes 
Data de decisão: 04.10.2001 
 
Processo n.º 571/SCO/99 
Nome: Maria Leonor Conceição Coelho 
Data de decisão: 04.10.2001 
 
Processo n.º 354/SCO/99 
Nome: Melitulhos, Lda. 
Data de decisão: 04.10.2001 
 
Processo n.º 353/SCO/99 
Nome: Melitulhos, Lda. 
Data de decisão: 04.10.2001 
 
Processo n.º 379/SCO/99 
Nome: Melitulhos, Lda. 
Data de decisão: 04.10.2001 
 
Processo n.º 374/SCO/99 
Nome: Nassib Salah 
Data de decisão: 04.10.2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 
 
2001.09.18 
 
Informação n.º 011/SP-DGP de 22.05.2001 
Adjudicado à empresa Microsis a aquisição de 1unidade de 
tapes com suporte pelo valor de 1.169.602$00. 
 
Informação n.º 012/SP-DGP de 28.05.2001 
Adjudicado à empresa Microsis a aquisição de 4 monitores 
para PC 2000 pelo valor de 247.432$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5080 de 17.05.2001 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição mobiliário pelo 
valor de 1.167.754$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5130 de 24.05.2001 
Adjudicado à empresa Álvaro Henriques e Filhos a aquisição 
de material de limpeza pelo valor de 11.513$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5133 de 28.05.2001 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 
pelo valor de 255.294$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5134 de 28.05.2001 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição cesto de papéis 
e chapeleiras pelo valor 49.959$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5145 de 29.05.2001 
Adjudicado à empresa LHI a aquisição de embalagem UHU 
pelo valor de 1.094$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5149 de 29.05.2001 
Adjudicado à empresa NT-Informática a aquisição de ratos 
Logitech pelo valor de 17.451$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5158 de 30.05.2001 
Adjudicado à empresa Odimaque a aquisição equipamentos 
de cozinha pelo valor de 513.630$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5165 de 01.06.2001 
Adjudicado à empresa Directório a aquisição mobiliário para 
escolas pelo valor de 75.769$00. 
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2001.09.19 
 
Informação n.º 013/SP –DGP de 28.05.2001 
Adjudicado à empresa Microsis a aquisição e instalação de 
equipamento pelo valor de 2.367.320$00. 
 
Informação n.º 014/SP –DGP de 28.05.2001 
Adjudicado à empresa Microsis a aquisição de equipamento 
informático pelo valor  de 4.422.963$00. 
 
Informação n.º 015/SP-DGP de 29.05.2001 
Adjudicado à empresaAlbano Alves a aquisição de papel A4 
pelo valor 27.776$00. 
 
Informação n.º 016/SP-DGP de 29.05.2001 
Adjudicado à empresa CPC-IS a aquisição de impressoras 
pelo valor de 1.291.680$00. 
 
Informação n.º 017/SP-DGP de 29.05.2001 
Adjudicado à empresa Prológica a aquisição de Impressora 
HP Deskejt 710 pelo valor de 25.155$00. 
 
Informação n.º 1757/AC/01 de 23.07.2001 
Adjudicado à empresa X-Press a aquisição de produção e 
fornecimento de revista pelo valor de 2.316.600$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5174 de 04.06.2001 
Adjudicado à empresa Liscampo a aquisição de embalagem 
de herbicida pelo valor 34.470$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5175 de 04.06.2001 
Adjudicado à empresa Álvaro Henriques e Filhos a aquisição 
de rolos de papel higiénico pelo valor de 12.870$00. 
 
 
2001.09.20 
 
Nota de encomenda n.º 5196 de 08.06.2001 
Adjudicado à empresa Expomáquina a aquisição de máquina 
registadora alfanumérica pelo valor de 163.800$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5199 de 08.06.2001 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição do serviço de 
limpeza geral de Jardim de Infância pelo valor 29.250$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5201 de 11.06.2001 
Adjudicado à empresa Álvaro Henriques e Filhos a aquisição 
de material de limpeza pelo valor de 2.341$00. 
 
 
 

Nota de encomenda n.º 5209 de 11.06.2001 
Adjudicado à empresa HTTP a aquisição de projecto de catas 
em CD pelo valor 526.500$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5212 de 11.06.2001 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de rádio 
gravador Sony pelo valor de 21.107$00. 
 
 
2001.09.21 
 
Nota de encomenda n.º 5191 de 07.06.2001 
Adjudicado à empresa Manutan a aquisição de caixote do lixo 
e de pedal pelo valor de 10.708$00. 
 
 
2001.09.24 
 
Informação n.º 285/STN/01  de 15.06.2001 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de fogão 
industrial pelo valor de 368.550$00. 
 
Nota de encomenda n.º 4808 de 26.03.2001 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de aquecedor 
e microfone pelo valor de 34.866$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5016 de 30.04.2001 
Adjudicado à empresa Polaris a aquisição de rolos de papel 
autocolante e pelo valor de 210.103$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5229 de 13.06.2001 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 
pelo valor de 848.390$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5235 de 20.06.2001 
Adjudicado à empresa Dinisa a aquisição de carimbos em 
borracha pelo valor de 4.563$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5242 de 20.06.2001 
Adjudicado à empresa Instanta a aquisição de máquina 
fotográfica Pentax pelo valor de 30.900$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5243 de 20.06.2001 
Adjudicado à empresa J.S.Compras a aquisição de máquina 
fotográfica Polaroid pelo valor de 6.903$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5247 de 20.06.2001 
Adjudicado à empresa Impersol o fornecimento e instalação 
de películas pelo valor de 8.470$00. 
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Nota de encomenda n.º 5251 de 20.06.2001 
Adjudicado à empresa NT-Informática a aquisição de 
gravador de CD-RW pelo valor de 311.747$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5253 de 20.06.2001 
Adjudicado à empresa Albano Alves a aquisição de tabuleiro 
de metal cromado pelo valor de 2.298$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5254 de 21.06.2001 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço de 
limpeza de pelo valor 98.280$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5255 de 21.06.2001 
Adjudicado à empresa PSE a aquisição de licenças de 
utilização SPSS pelo valor de 954.720$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5265 de 22.06.2001 
Adjudicado à empresa Odiphone a aquisição de ampliação de 
central telefónica pelo valor de 5.747.859$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5266 de 22.06.2001 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 
para o Caelo pelo valor de 1.270.456$00. 
 
 
2001.09.25 
 
Nota de encomenda n.º 5583 de 17.09.2001 
Adjudicado à empresa Pastelaria Kilumba a aquisição de 
chocolates pelo valor de 6.600$00. 
 
 
2001.09.26 
 
Informação n.º 52/SP/01 de 06.09.2001 
Adjudicado à empresa Inforvip a aquisição de tinteiros para 
stock pelo valor de 7.278.570$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5286 de 26.06.2001 
Adjudicado à empresa Prológica a aquisição de material 
informático pelo valor de 56.511$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5291 de 26.06.2001 
Adjudicado à empresa Ramalhotel a aquisição de azeiteira 
cónica pelo valor de 17.246$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5292 de 26.06.2001 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 
para Espaço Europa pelo valor 1.825.504$00. 
 
 

2001.09.27 
 
Informação n.º 019/SP/01 de 30.05.2001 
Adjudicado à empresa Pararede o fornecimento e montagem 
de scanners pelo valor de 8.798.353$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5051 de 09.05.2001 
Adjudicado à empresa Odiphone o fornecimento de 
equipamento de telecomunicações pelo valor de 
1.540.598$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5052 de 09.05.2001 
Adjudicado à empresa Odiphone a aquisição de instalação de 
central telefónica pelo valor de 171.990$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5059 de 11.05.2001 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de fitas de 
impressão pelo valor de 2.516$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5064 de 11.05.2001 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de apoio de 
pés e de pulsos pelo valor de 362.513$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5270 de 25.06.2001 
Adjudicado à empresa Semiol a aquisição de carro porta 
cargas pelo valor de 43.875$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5280 de 25.06.2001 
Adjudicado à empresa Literária Fluminense a aquisição de 
dicionário Espanhol e Português pelo valor de 6.300$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5284 de 26.06.2001 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de armário A80 
pelo valor de 61.893$00. 
 
 
2001.09.28 
 
Nota de encomenda n.º 5299 de 27.06.2001 
Adjudicado à empresa Odiphone a aquisição de central 
telefónica pelo valor de 1.138.995$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5310 de 02.07.2001 
Adjudicado à empresa Instituto de Hidráulica Engenharia a 
aquisição de cartas de solo pelo valor de 36.270$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5317 de 03.07.2001 
Adjudicado à empresa Rodrigues e Rodrigues a aquisição de 
electrodomésticos pelo valor de 68.808$00. 
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Nota de encomenda n.º 5318 de 03.07.2001 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de armário baixo 
pelo valor de 80.262$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5323 de 04.07.2001 
Adjudicado à empresa AGA a aquisição de álcool etílico pelo 
valor de 8.424$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5327 de 04.07.2001 
Adjudicado à empresa Blue Line a aquisição de cera e 
bliobálsamo pelo valor de 13.512$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5607 de 26.09.2001 
Adjudicado à empresa Prosegur a aquisição de serviço de 
vigilância e segurança pelo valor de 248.625$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5610 de 26.09.2001 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de limpeza no 
AMPSA pelo valor de 52.650$00. 
 
 
2001.10.01 
 
Nota de encomenda n.º 5306 de 29.06.2001 
Adjudicado à empresa Rede Celular a aquisição de Memory 
Stick pelo valor de 33.813$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5307 de 29.06.2001 
Adjudicado à empresa NortelSul a aquisição de artigos de 
apoio de serviço de hotelaria pelo valor de 17.866$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5309 de 02.07.2001 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de frigorifico 
Fricon pelo valor de 43.875$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5592 de 20.09.2001 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição mobiliário para 
GIS pelo valor 2.441.275$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5598 de 24.09.2001 
Adjudicado à empresa Polaris a aquisição de cadernos espiral 
A4 pelo valor de 4.657$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5602 de 25.09.2001 
Adjudicado à empresa T. Central da Pontinha a aquisição de 
serviço de transporte de equipamento para iniciativa pelo 
valor de 169.650$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5611 de 26.09.2001 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço de 
limpeza na Escola Agrícola pelo valor de 66.690$00. 

2001.10.02 
 
Informação n.º 010/SP-DGP de 15.05.2001 
Adjudicado à empresa Reprotécnica a aquisição de 
fotocopiadora CSPRD EP –1054 pelo valor de 251.550$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5160 de 30.05.2001 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 
pelo valor de 3.895.515$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5300 de 28.06.2001 
Adjudicado à empresa Nortel Sul a aquisição de equipamento 
para cozinhas pelo valor de 966.303$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5304 de 29.06.2001 
Adjudicado à empresa Equinox a aquisição de 
electrodomésticos para cozinhas pelo valor de 1.232.712$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5495 de 14.08.2001 
Adjudicado à empresa Antincêndio a aquisição de extintores e 
conjunto de sinais pelo valor de 152.334$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5595 de 24.09.2001 
Adjudicado à empresa M. Fernandes e Gomes a aquisição de 
acetatos e cartolinas pelo valor de 3.627$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5597 de 24.09.2001 
Adjudicado à empresa Celpur a aquisição de contentor e 
conjunto de rodas pelo valor de 26.114$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5604 de 25.09.2001 
Adjudicado à empresa Tripolo o fornecimento e montagem de 
sistema de prateleiras pelo valor 595.448$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5606 de 26.09.2001 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de Organizers de 
gaveta 3M pelo valor de 55.575$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5608 de 26.09.2001 
Adjudicado à empresa Odimaque a aquisição de café em 
grão e açucar pelo valor 29.402$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5609 de 26.09.2001 
Adjudicado à empresa LHI a aquisição tabuleiro de arame 
cromado pelo valor 1.439$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5613 de 27.09.2001 
Adjudicado à empresa F. Óscar Mendonça a aquisição de 
ferramentas pelo valor de 3.112$00. 
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Nota de encomenda n.º 5615 de 27.09.2001 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de folhas de 
papel conqueror pelo valor de 43.875$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5616 de 26.09.2001 
Adjudicado à empresa LHI a aquisição de tubos de super cola 
3 pelo valor de 1.176$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5618 de 26.09.2001 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de resmas de 
cartolina pelo valor de 61.425$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5620 de 26.09.2001 
Adjudicado à empresa J.S.Compras a aquisição de rolos 
fotográficos pelo valor de 8.096$00. 
 
 
2001.10.03 
 
Informação n.º 061/SP/01 de 28.09.2001 
Adjudicado à Polícia de Segurança Pública a aquisição de 
segurança policial para iniciativa pelo valor 862.400$00. 
 
Informação n.º 447/STN/01 de 07.09.2001 
Adjudicado à empresa Prosegur a aquisição de serviço de 
segurança e vigilância pelo valor de 4.036.500$00. 
 
Informação n.º 453/STN/01  de 24.09.2001 
Adjudicado à empresa Prosegur a aquisição de serviço de 
segurança e vigilância pelo valor de 4.212.000$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5599 de 25.09.2001 
Adjudicado à empresa Pedro Xavier a aquisição de pasta 
para transporte pelo valor de 7.124$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5601 de 25.09.2001 
Adjudicado à empresa Ambitoner a aquisição de tinteiros 
reciclados pelo valor 200.655$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5621 de 27.09.2001 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de dedeiras 
pelo valor 702$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5622 de 27.09.2001 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de caixa de 
etiquetas pelo valor de 3.744$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5624 de 28.09.2001 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 
pelo valor de 694.348$00. 
 

2001.10.04 
 
Nota de encomenda n.º 5600 de 24.08.2001 
Adjudicado à empresa Prosegur a aquisição de serviço de 
vigilância e segurança pelo valor de 2.776.705$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5625 de 01.10.2001 
Adjudicado à empresa Contubos a aquisição de transporte 
montagem e desmontagem de pelo valor de 163.800$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5626 de 01.10.2001 
Adjudicado à empresa Setesil a aquisição de rolos de fita 
sinalizadora pelo valor de 2.094$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5633 de 02.10.2001 
Adjudicado à empresa Inforvip a aquisição de servidor de 
impressão pelo valor de 86.423$00. 
 
 
2001.10.08 
 
Nota de encomenda n.º 5634 de 03.10.2001 
Adjudicado à empresa Ergotop a aquisição de caixa para 
moedas e notas pelo valor de 191.458$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5638 de 04.10.2001 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição do serviço de 
limpeza geral pelo valor de 122.850$00. 

 
 
 
 

ANÚNCIOS 
 

 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

«ADMISSÃO DE PESSOAL 

 
Nos termos dos artigos 15º, n.º 2, alínea a), do Dec. - Lei n.º 427/89, 

de 7 de Dezembro, aplicado à Administração Local pelo Dec-Lei n.º 

409/91, de 17 de Outubro, e 16º da Lei n.º 48/99, de 16 de Junho, 

torna-se público que a Comissão Instaladora do Município de 

Odivelas pretende admitir, em regime de Contrato Administrativo de 

Provimento: 
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REFª 34/2001 

 

N.º Lugares: 2 * 

 

Categoria: Engenheiro do Ambiente de 2ª classe 

 

Serviço: Departamento do Ambiente 

 

Funções: Promover e assegurar a elaboração de mapas de ruído e 

de mapas de circuitos de varrição e lavagem mecânica; 

Desenvolvimento e acompanhamento de acções no âmbito do 

processo de remoção de viaturas abandonadas  e do processo da 

limpeza urbana; 

Apoio e acompanhamento de acções desenvolvidas no âmbito da 

manutenção das linhas de água; 

Análise, acompanhamento e resolução de problemas de degradação 

ambiental. 

 

Remuneração: 242.200$00 / €1208,09 (esc. 1 / ind. 400). 

 

Duração do Contrato: Nos termos do disposto nos n.ºs 2 e 3 do 

art.º. 16º do Dec.- Lei n.º 427/89 de 7 de Dezembro. 

 

Exige-se: Licenciatura em Engenharia do Ambiente. 

 

Condições preferenciais: Bom conhecimento informático, 

nomeadamente em ambiente Windows, Word, Excell, Access e 

Power Point. 

 

Métodos de Selecção: Avaliação curricular; 

Entrevista Profissional de Selecção. 

 

* Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 

29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com deficiência tem 

preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece 

sobre qualquer outra preferência legal. 

 

PROCESSO DE CANDIDATURA: 

 

O requerimento deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão 

Instaladora do Município de Odivelas, no qual deverá constar a 

identificação completa e a referência à categoria que pretende 

candidatar-se, anexando, obrigatoriamente, Curriculum Vitae 

actualizado, fotocópias do Certificado de Habilitações Literárias, do 

Bilhete de Identidade e do Cartão de Contribuinte. 

Os candidatos poderão entregar a sua candidatura, pessoalmente, 

na Alameda do Poder Local, n.º 3-B, 2675-427 Odivelas, ou remetê-

la pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do 

prazo fixado, para Av. D. Dinis, n.º 96 C,  2675-330 Odivelas. 

Para mais esclarecimentos, devem contactar a Secção de 

Recrutamento e Selecção do Departamento de Recursos Humanos - 

Telef. 219346200. 

O prazo de candidatura é de 5 dias úteis, a contar da data da 

publicitação deste anúncio. 

 

“Em cumprimento da alínea h) do artigo 9º da Constituição, a 

Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 

activamente uma política de igualdade de oportunidades entre 

homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 

profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar 

toda e qualquer forma de discriminação.” 

 

O Presidente da Comissão Instaladora, 

 

(a) Manuel Varges» 

 
[Publicado em jornal Nova Odivelas, 16 de Outubro de 2001] 

Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação no jornal. 

 
 
 

«ADMISSÃO DE PESSOAL 

 

Nos termos dos artigos 15.º, n.º 2, alínea a), do Dec.-Lei n.º 427/89, 

de 7 de Dezembro, aplicado à Administração Local pelo Decreto-Lei 

n.º 409/91, de 17 de Outubro, e 16.º da Lei n.º 48/99, de 16 de 

Junho, torna-se público que a Comissão Instaladora do Município de 

Odivelas pretende admitir, em regime de Contrato Administrativo de 

Provimento: 

 

 

REF.A 35/2001 

 

Categoria: Engenheiro Técnico de Produção Agrícola de 2.ª classe. 

 

N. lugares 1* 

 

Serviço: Departamento do Ambiente. 

 

Funções: Elaboração e acompanhamento de processos e 

concursos lançados por este serviço ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

59/99, de 2 de Março, e do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 

bem como a intervenção no esclarecimento de questões que se 

prendam com assuntos da sua área de formação. 

 

Remuneração: 172.600$00/euros 860,93 (esc.1/índ. 285). 

 

Duração do contrato: Nos temos do disposto nos n.ºs 2 e 3 do 

artigo 16 do Dec.-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro. 
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Exige-se: Indivíduos habilitados com curso superior que não confira 

o grau de licenciatura na área de Engenharia de Produção Agrícola. 

 

Condições preferenciais: Conhecimentos de produção, elaboração 

e acompanhamento de concursos públicos e dos demais 

procedimentos administrativos, experiência comprovada em 

elaboração de cadernos de encargos e propostas, no âmbito de 

autarquias locais. 

 

Métodos de selecção: Avaliação curricular; 

Entrevista profissional de selecção. 

 

* Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei 

n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com deficiência tem 

preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece 

sobre qualquer outra preferência legal. 

 

PROCESSO DE CANDIDATURA 

 

O requerimento deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão 

Instaladora do Município de Odivelas, no qual deverá constar a 

identificação completa e a referência à categoria que pretende 

candidatar-se, anexando, obrigatoriamente, «curriculum vitae» 

actualizado, fotocópias do Certificado de Habilitações Literárias, do 

Bilhete de Identidade e do Cartão de Contribuinte. 

Os candidatos poderão entregar a sua candidatura, pessoalmente, 

na Alameda do Poder Local n.º 3-B, 2675-427 Odivelas, ou remete-

la pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do 

prazo ficado, para Av. D. Dinis, 96-C, 2675-330 Odivelas. 

Para mais esclarecimentos, devem contactar a Secção de 

Recrutamento e Selecção do Departamento de Recursos Humanos, 

telef. 21 934 52 00. 

O prazo de candidatura é de 3 dias úteis, a contar da data da 

publicitação deste anúncio. 

 

«Em cumprimento da alínea h) ao artigo 9.º da Constituição, a 

Administração Pública. enquanto entidade empregadora, promove 

activamente uma política de igualdade de oportunidades entre 

homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 

profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar 

toda e qualquer forma de discriminação.» 

 

O Presidente da Comissão Instaladora, 

(a) Manuel Varges» 

 

[Publicado em jornal A Capital, 16 de Outubro de 2001] 

Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação no jornal. 

 
 
 


