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COMISSÃO INSTALADORA 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 
 

2222ªª  RReeuunniiããoo  OOrrddiinnáárriiaa,,  
rreeaalliizzaaddaa  eemm  3300  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22000011  

 
 
 
 
 

ACTA 
 

 
 

Acta da 21ª Reunião Ordinária da Comissão Instaladora do 
Município de Odivelas, realizada em 16 de Outubro de 2001 
com a correcção efectuada à respectiva minuta no ponto 25º, 
onde se lia: “572.000$00”, deverá ler-se: “572.783$00”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA 
 

 
 

REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DOS EMPRÉSTIMOS 
PARA INVESTIMENTO MUNICIPAL 

 
Reestruturação do cumprimento das obrigações a que o 
Município de Odivelas ficará adstrito para com a Caixa Geral 
de Depósitos, resultantes da respectiva transmissão no 
âmbito da aprovação da proposta final de partilhas com o 
Município de Loures (com exclusão dos relativos ao 
Programa Especial de Realojamento - PER) 
 
1. Deliberar a aprovação da Proposta de Reestruturação 
Financeira dos empréstimos para Investimento Municipal no 
montante de 1.785.616.226$00 (mil setecentos e oitenta e 
cinco milhões, seiscentos e dezasseis mil, duzentos e vinte e 
seis escudos), pelo prazo de 16 anos à Caixa Geral de 
Depósitos nas seguintes condições: 
 

a) Diferimento do reembolso do capital nos primeiros 3 anos 
(até 16/08/2004); 
 
b) Pagamento dos juros, calculados dia a dia sobre o capital 
em dívida, e a pagar em 12 prestações trimestrais; 
 
c) Reembolso do capital, do saldo apurado no final do período 
de deferimento, será pago em 52 prestações trimestrais 
postecipadas, iguais e sucessivas de capital e juros; 
 
d) Taxa de juro vence a uma taxa nominal variável 
correspondente à média das “Euribor a 6 meses (base 360 
dias)”, em vigor nos três últimos dias úteis anteriores ao início 
de cada período de referência, acrescida de um spread de 
0.245%, com o arredondamento para o 1/8 de ponto 
percentual superior, sendo que a taxa inicial é de 4,5%, a qual 
corresponde a Taxa Anual efectiva (TAE) de 4,57651%, 
calculada nos termos do Decreto de Lei n.º 220/94 de 23 de 
Agosto e que o spread referido será revisto para: 
 
� 0,275%, do 5º ao 8º anos; 
� 0,30%, do 9º ao 12 anos; 
� 0,40%, nos restantes 4 anos; 
 
2. Deliberar ratificar todo o processado pelo Senhor 
Presidente da Comissão Instaladora; 
 
3. Solicitar os pareceres dos Senhores Presidentes das 
Juntas das Freguesia e dos Senhores Presidentes das 
Assembleias das Freguesias, nos termos do art. 4º n.º 3 da 
Lei n.º 48/99 de 16 de Junho; 
 
4. Remeter o processo de reestruturação financeira para ser 
ratificado por Sua Excelência o Secretário de Estado da 
Administração Local e o necessário visto ou a declaração de 
conformidade do Tribunal de Contas; 
 
5. Autorizar o pagamento da quantia de 38.458.607$00 (trinta 
e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, seiscentos 
e sete escudos), considerando as circunstâncias acima 
mencionadas; 
 
6. Deliberar a aprovação da minuta de contrato do processo 
de “Reestruturação Financeira” apresentada pela Caixa Geral 
de Depósitos. 
 
Mais se propôs que será apresentado um estudo comparativo 
entre a situação anterior ao pedido de reestruturação e a 
desta resultante, utilizando valores actualizados. 
 
(Aprovado por unanimidade)  
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PARECER 
 

 
 

CEREPE – CENTRO DE RECURSOS PARA AS PESSOAS 

COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

 
Declarar de interesse o desenvolvimento no Concelho de 
Odivelas do projecto levado a cabo pela Associação CEREPE 
Centro de Recursos para as Pessoas com Necessidades 
Educativas Especiais, nos termos propostos na informação 
n.º 295/GS/CS/01, de 2001.10.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

 
 

CRAP – CENTRO DE RECURSOS E ANIMAÇÃO 
PEDAGÓGICA DE ODIVELAS 

 
Proposta de Normas de Funcionamento do CRAP – Centro 
de Recursos e Animação Pedagógica de Odivelas, com o 
objectivo de divulgar os serviços que podem usufruir os 
utentes do centro, e também as condições de utilização e de 
empréstimo dos recursos existentes, bem como a edição de 
um cartão de utente e uma ficha de inscrição de utilizador 
para os docentes que se dirigem ao CRAP pela primeira vez, 
nos termos propostos na informação n.º 
1216/DSC/DEJ/SAEP/01, de 2001.10.10. 
 
“1. O Centro de Recursos e Animação Pedagógica de 
Odivelas, está aberto de acordo com o seguinte horário de 
funcionamento: 
 
� 3.ª feira das 14h às 17h.30m; 
� 5.ª feira das 9h às 12h.30m. 
 
2. Constituem público-utilizador do Centro: 
� Docentes dos Jardins de Infância e do Ensino Básico, 
Secundário e Profissional que exercem a sua actividade 
profissional na área geográfica do Município de Odivelas. 
 
3. O Centro presta os seguintes serviços: 
 
Na área da documentação: 
 

� Consulta de documentos na sala de documentação; 
� Empréstimo domiciliário; 
� Consultas e pesquisas temáticas em base de dados e em 
Dossier Temático; 
� Fotocópias de documentação existente no CRAP; 
� Encadernação de documentos; 
� Acesso às novas tecnologias de informação e comunicação 
com consulta de INTERNET; 
� Digitalização de documentos a preto, escala de cinza e 
cores; 
� Impressão de documentos por computador; 
� Visionamento de produtos audiovisuais na sala de formação 
e meios audiovisuais; 
� Divulgação e oferta de documentos produzidos pelas 
escolas no âmbito dos Projectos Escolares de "Educação, 
Sociedade e Cidadania" apoiados pelo Município; 
� Divulgação e oferta de documentação produzida por 
diversos organismos oficiais e organizações não 
governamentais na área da educação para a cidadania. 
 
Na área da formação: 
 
No âmbito do Programa «Desafios e Diálogos de Educação 
para a Cidadania», promove acções de curta duração, 
colóquios, conferências como incentivo ao debate e 
intercâmbio de ideias, em torno de projectos e experiências 
pedagógicas inovadoras, com especial incidência na área da 
educação para a cidadania. 
 
4 - Condições de utilização: 
 
4.1. O público-utilizador deverá apresentar o cartão de 
utilizador do Centro de Recursos e o Bilhete de Identidade; 
O cartão de utilizador será obtido mediante o preenchimento 
de uma ficha de utilizador, e a apresentação de uma 
declaração da escola comprovativa do exercício da função 
lectiva por parte do docente. 
A renovação do cartão de utilizador será efectuada 
anualmente. 
 
4.2. As requisições de documentação para empréstimo 
domiciliário, podem efectuar-se no Centro de Recursos 
mediante o preenchimento de uma ficha de requisição e da 
apresentação dos documentos referidos em 4.1. 
 
4.3. O empréstimo domiciliário de documentação poderá ser 
efectuado pelo prazo máximo de um mês, a contar da data de 
requisição, até ao máximo de 6 obras; 
 
4.4. O empréstimo domiciliário de documentação em suporte 
audiovisual poderá ser efectuado pelo prazo máximo de duas 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

  

 

 
Ano 2 - N.º 22 30 de Outubro a 12 de Novembro de 2001  7 

 

semanas a contar da data de requisição, até ao número 
máximo de 4 cassetes. 
 
4.5. Findos os prazos de requisição, e não tendo o/a 
utilizador/a devolvido os documentos, o Centro de Recursos 
tem o direito de reclamar a devolução dos mesmos. 
 
4.6. O/a requisitante que não devolver os documentos em seu 
poder nos prazos indicados, ficará automaticamente 
impossibilitado/a de fazer nova requisição até à regularização 
da situação. 
 
4.7. Após consulta ou requisição, o/a requisitante receberá 
uma cópia da ficha de requisição com a indicação de 
devolvido para que cesse a sua responsabilidade. 
 
4.8. A danificação de documentos por incúria ou mau uso é 
imputável ao/à requisitante, podendo, ser por isso 
responsabilizado nos termos da lei. 
 
4.9 Os documentos existentes neste Centro de Recursos só 
poderão ser utilizados em contextos pedagógicos e não 
poderão ser, em caso algum, reproduzidos incorrendo o/a 
infractor/a nas penas previstas na lei.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROJECTO SAÚDE NA ESCOLA 
 

 
 

PROTOCOLO CELEBRADO COM A FUNDAÇÃO 
GLAXOSMITHKLINE DAS CIÊNCIAS DE SAÚDE 

 
Celebrar com a Fundação GlaxoSmithkline das Ciências de 
Saúde um protocolo nos termos da minuta anexa à 
informação n.º 298/GS/PG/01, de 2001.10.25, que a seguir se 
transcreve. 
 
“ENTRE: 
 
FUNDAÇAO GLAXOSMITHKLINE DAS CIÊNCIAS DE SAÚDE, 
com sede na Rua Dr. António Loureiro Borges, n.º 3, Arquiparque, 
Miraflores, 1495-131 AIgés, pessoa colectiva n.º 504001019, com 
um fundo social de Esc: 10.000.000$00, representada neste acto 
por______________________ adiante designada por FUNDAÇÃO; 
 
E 
 

COMISSÃO INSTALADORA DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS sito na 
Av. Dom Dinis n.º 96, 2675 - 330 Odivelas, pessoa colectiva 
504293125, representado neste acto por ________________ 
adiante designado por Município. 
 
Considerando que: 
 
- A FUNDAÇÃO é uma instituição de utilidade pública na realização, 
promoção e patrocínio de actividades de investigação científica; 
 
- O MUNICÍPIO, através do Gabinete de Saúde, desempenha um 
papel primordial a nível local no desenvolvimento de projectos 
educacionais integrados com as mais diversas entidades privadas; 
 
- A FUNDAÇÃO, para a prossecução dos seus objectivos, se propõe 
desenvolver um projecto de acção educativa a nível local 
subordinado ao tema SAÚDE NA ESCOLA; 
 
- Para a implementação do referido projecto e atento ao seu carácter 
marcadamente pedagógico, a AUTARQUIA surge como a entidade 
vocacionada para a desenvolvimento do mesmo. 

 
É CELEBRADO O PRESENTE PROTOCOLO QUE SE REGE PELO 

DISPOSTO NAS CLÁUSULAS SEGUINTES: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

1 - Ambos os outorgantes acordaram pela forma descrita no 
presente Protocolo, na realização, em parceria, de projectos de 
educação na área da saúde escolar a decorrer no Concelho de 
Odivelas; 
 
2 - Tal projecto tem a denominação "SAÚDE NA ESCOLA", é 
constituído por uma vertente "Formação" e por uma vertente 
"Concurso". 
 
3 - O Projecto Saúde na Escola adopta como símbolo a imagem 
constante no ANEXO A. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O MUNICÍPIO, através do Gabinete de Saúde, compromete-se a 
envolver as estruturas locais de saúde, nomeadamente, os Centros 
de Saúde, as Farmácias e as Escolas do Concelho de Odivelas, 
essenciais para a realização deste projecto e que funcionarão como 
parceiros no projecto. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
1 - Após a assinatura do presente protocolo, o projecto "SAÚDE NA 
ESCOLA" será apresentado às escolas seleccionadas incluindo uma 
proposta de cronograma previamente aprovado pelos parceiros. 
 
2 - O Projecto "SAÚDE NA ESCOLA” na sua vertente Formação, 
será constituído por quatro módulos: 
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- I - Sexualidade; 
- II - Comportamentos de Risco; 
- III - A doença e a escola; 
- IV - Cuidados de Saúde Primários. 
 
3 - Os módulos serão ministrados por um conjunto de pessoas cuja 
escolha fica a cargo do Município, através do Gabinete de Saúde, 
com conhecimento científico de acordo com o teor dos módulos 
referidos no ponto 2. da presente Cláusula. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
A FUNDAÇÃO compromete-se a produzir e entregar às escolas 
seleccionadas o material de divulgação dos temas, para o efeito 
produzidos; 

 
CLÁUSULA QUINTA 

 
1 - O MUNICÍPIO, através do Gabinete de Saúde, seleccionará, de 
entre as escolas existentes no Concelho, até 10 escolas, 
designadamente do II e III Ciclos, candidatas ao Concurso Saúde na 
Escola; 
 
2 - Os critérios de selecção ficam a cargo do MUNICÍPIO, através do 
Gabinete de Saúde. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

 
1 - Os projectos desenvolvidos nas escolas seleccionadas 
destinados ao Concurso Saúde na Escola serão avaliados por um 
júri constituído por representantes dos Outorgantes e por 
representantes dos parceiros envolvidos. 
 
2 - De entre os projectos desenvolvidos o júri seleccionará um dos 
projectos apresentados, elegendo-o como vencedor. 
 
3 - O MUNICÍPIO, através do Gabinete de Saúde, compromete-se a 
divulgar o projecto vencedor através dos órgãos de comunicação. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

 
1 - As verbas envolvidas na implementação do projecto, 
nomeadamente destinadas à produção de materiais e também a 
implementar e premiar os projectos escolhidos pelo júri serão 
asseguradas pela FUNDAÇÃO. 
 
2 - Cada escola seleccionada, candidata ao Concurso Saúde na 
Escola receberá da FUNDAÇÃO a verba de 100.000$00 (cem mil 
escudos) para início da implementação do projecto. 
 
3 - O Projecto vencedor, designado pelo júri do Concurso Saúde na 
Escola receberá da FUNDAÇÃO o Prémio de 500.000$00 para 
implementação do projecto. 

 

CLÁUSULA OITAVA 
 

O presente PROTOCOLO traduz e constitui o integral acordo 
celebrado entre as partes só podendo ser modificado por documento 
escrito e assinado por ambas, junto ao presente Protocolo, como 
aditamento. 

 
CLÁUSULA NONA 

 
1 - O presente PROTOCOLO é exclusivamente regulado pela Lei 
Portuguesa. 
 
2 - Para qualquer litígio entre as partes emergente da interpretação, 
execução ou integração do presente Protocolo, será competente, 
com expressa renúncia a qualquer outro foro da comarca de Lisboa. 
 
 
DECLARAM AS PARTES ESTAREM DE ACORDO COM AS 
CLÁUSULAS DO PRESENTE PROTOCOLO, FEITO AO 
___________________ EM DOIS EXEMPLARES, FICANDO CADA 
UM NA POSSE DE CADA OUTORGANTE. 
 
 

PELA COMISSÃO 
INSTALADORA DO MUNICÍPIO 

DE ODIVELAS 

PELA FUNDAÇÃO 
GALXOSMITHKLINE 

DAS CIÊNCIAS DE SAÚDE” 

 
“Aprovado por unanimidade” 

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

 
 

PROCESSO N.º 725/01/RA-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA RAMADA 
Arranjo do arruamento que liga o Bairro de S. Jorge 
com o Bairro Quinta do Castelo Nascente 

 
Transferência para a Junta da Freguesia da Ramada dos 
meios financeiros necessários à execução da obra de arranjo 
do arruamento que liga o Bairro de São Jorge com o Bairro 
Quinta do Castelo Nascente, no valor de 4.634.700$00 
(quatro milhões, seiscentos e trinta e quatro mil e setecentos 
escudos), com o IVA incluído, celebrando-se para o efeito, um 
protocolo adicional ao abrigo do artigo 27º do Protocolo de 
Delegação de Competências nas Juntas das Freguesias, nos 
termos propostos na informação n.º 854/DVEU/JF, de 
2001.10.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSO N.º 682/01/RA-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA RAMADA 
Calcetamento de passeios e reparação de duas sarjetas 
na Rua João Villaret, Bairro dos Bons Dias 

 
Transferência para a Junta da Freguesia da Ramada dos 
meios financeiros necessários à execução da obra 
calcetamento de passeio e reparação de duas sarjetas na 
Rua João Villaret, Bairro dos Bons Dias, no valor de 
603.330$00 (seiscentos e três mil, trezentos 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 832/DVEU/JF, de 2001.10.18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 675/01/RA-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA RAMADA 
Reestruturação do Parque Infantil do Bairro Sítio da Várzea 

 
Transferência para a Junta da Freguesia da Ramada dos 
meios financeiros necessários à execução da obra de 
reestruturação do parque infantil do Bairro Sítio da Várzea, no 
valor de 3.106.690$00 (três milhões, cento e seis mil 
seiscentos e noventa 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 136/DOM/LJ, de 2001.10.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 716/01/RA-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA RAMADA 
Construção de duas rotundas no Bairro dos Bons Dias 

 
Transferência para a Junta da Freguesia da Ramada dos 
meios financeiros necessários à execução da obra de 
construção de duas rotundas no Bairro dos Bons Dias, no 
valor de 299.250$00 (duzentos e noventa e nove mil, 
duzentos e cinquenta escudos), com o IVA incluído, 
celebrando-se para o efeito, um protocolo adicional ao abrigo 
do artigo 27º do Protocolo de Delegação de Competências 
nas Juntas das Freguesias, nos termos propostos na 
informação n.º 814/DVEU/JF, de 2001.10.15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

PROCESSO N.º 722/01/OD-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 
Execução de casas de banho nas instalações de limpeza 
urbana junto ao Polidesportivo da Arroja 

 
Transferência para a Junta da Freguesia de Odivelas dos 
meios financeiros necessários para a obra de execução de 
casas de banho nas instalações da limpeza urbana, junto ao 
Polidesportivo da Arroja, no valor de 2.173.500$00 (dois 
milhões, cento e setenta e três 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 909/DEC/SAFO/SM, de 
2001.10.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 729/01/PO-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA PONTINHA 
Requalificação do parque S. José, arruamento e drenagem 

 
Autorizar a Junta da Freguesia da Pontinha a executar a obra 
de requalificação do Parque S. José , arruamentos e 
drenagem, no valor de 7.322.070$00 (sete milhões, trezentos 
e vinte e dois mil e setenta escudos), com o IVA incluído, 
celebrando-se para o efeito, um protocolo adicional ao abrigo 
do artigo 27º do Protocolo de Delegação de Competências 
nas Juntas das Freguesias, nos termos propostos na 
informação n.º 147/DOM/LJ, de 2001.10.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 728/01/ PO-DOM 

JUNTA DA FREGUESIA DA PONTINHA 

Requalificação do Parque S. José, passeios e muros 

 
Autorizar a Junta da Freguesia da Pontinha a executar a obra 
de requalificação do Parque S. José, passeios e muros, no 
valor de 7.355.250$00 (sete milhões, trezentos e cinquenta e 
cinco mil, duzentos e cinquenta escudos), com o IVA incluído, 
celebrando-se para o efeito, um protocolo adicional ao abrigo 
do artigo 27º do Protocolo de Delegação de Competências 
nas Juntas das Freguesias, nos termos propostos na 
informação n.º 146/DOM/LJ, de 2001.10.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSO N.º 730/01/ PO-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA PONTINHA 
Fornecimento e colocação de corrimões, 
Quinta do Pinheiro 

 
Autorizar a Junta da Freguesia da Pontinha a executar a obra 
de fornecimento e colocação de corrimões, na Quinta do 
Pinheiro, no valor de 222.300$00 (duzentos e vinte e dois mil 
e trezentos escudos), com o IVA incluído, celebrando-se para 
o efeito, um protocolo adicional ao abrigo do artigo 27º do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas das 
Freguesias, nos termos propostos na informação n.º 
148/DOM/LJ, de 2001.10.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 731/01/ PO-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DA PONTINHA 
Colocação de Corrimão, Porto da Paiã 

 
Autorizar a Junta da Freguesia da Pontinha a executar a obra 
de colocação de corrimão, em Porto da Paiã, no valor de 
64.350$00 (sessenta e quatro mil, trezentos 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 149/DOM/LJ, de 
2001.10.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 735/01/CA-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DE CANEÇAS 
Calcetamento da Travessa das Fontaínhas 
à Rua Castelo  de Vide 

 
Autorizar a Junta da Freguesia de Caneças a executar a obra 
de calcetamento da Travessa das Fontaínhas à Rua Castelo 
de Vide, no valor de 4.344.900$00 (quatro milhões, trezentos 
e quarenta e quatro mil e novecentos escudos), com o IVA 
incluído, celebrando-se para o efeito, um protocolo adicional 
ao abrigo do artigo 27º do Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas das Freguesias, nos termos 
propostos na informação n.º 154/DOM/LJ, de 2001.10.26. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSO N.º 736/01/CA-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DE CANEÇAS 
Cobertura do Telheiro das Lavadeiras, 
Lugar D’Além 

 
Autorizar a Junta da Freguesia de Caneças a executar a obra 
de cobertura do Telheiro das Lavadeiras, em Lugar D’Além, 
no valor de 1.192.859$00 (um milhão, cento e noventa e dois 
mil, oitocentos e cinquenta e nove escudos), com o IVA 
incluído, celebrando-se para o efeito, um protocolo adicional 
ao abrigo do artigo 27º do Protocolo de Delegação de 
Competências nas Juntas das Freguesias, nos termos 
propostos na informação n.º 156/DOM/LJ, de 2001.10.26 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 737/01/CA-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DE CANEÇAS 
Cobertura do tanque das Almacegas 
Lugar D’Além 

 
Autorizar a Junta da Freguesia de Caneças a executar a obra 
de cobertura do tanque das Almacegas, no Lugar D’Além, no 
valor de 4.882.201$00 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e 
dois mil, duzentos e um escudos), com o IVA incluído, 
celebrando-se para o efeito, um protocolo adicional ao abrigo 
do artigo 27º do Protocolo de Delegação de Competências 
nas Juntas das Freguesias, nos termos propostos na 
informação n.º 157/DOM/LJ, de 2001.10.26. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 574/01/FA-DOM 
JUNTA DA FREGUESIA DE FAMÕES 
Parque Infantil do Trigache 

 
Transferência para a Junta da Freguesia de Famões dos 
meios financeiros necessários à execução da obra de 
remodelação do parque infantil do Trigache Norte, fase 2 
(fornecimento de equipamentos), no valor de 4.697.700$00 
(quatro milhões, seiscentos e noventa e sete mil e setecentos 
escudos), com o IVA incluído, celebrando-se para o efeito, um 
protocolo adicional ao abrigo do artigo 27º do Protocolo de 
Delegação de Competências nas Juntas das Freguesias, nos 
termos propostos na informação n.º 90/DOM/LJ, de 
2001.06.25, e com o esclarecimento constante do ofício com 
o registo de entrada no Município n.º 060352, de 26.10.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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AMBIENTE 
 

 
 

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE ESTADO 
AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

Adjudicar a Elaboração do Diagnóstico de Estado do 

Ambiente do Município de Odivelas ao Departamento de 

Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, 

através de ajuste directo, ao abrigo da alínea d) do artigo 86º 

do Decreto-Lei 197/99, de 8 de Junho, pelo valor de 

6.333.226$00, com IVA incluído à taxa em vigor, nos termos 

propostos na informação n.º 478/DA/DQA/01, de 2001.10.22. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 197.23/2001/RA-DA/EV 
JUNTA DA FREGUESIA DA RAMADA 
Sistema de rega automático na zona verde das traseiras 
da Rua Palmira Bastos 

 

Transferência para a Junta da Freguesia da Ramada dos 

meios financeiros necessários à execução da obra de 

instalação de sistema de rega automático na zona verde das 

traseiras da Rua Palmira Bastos, no valor de 904.101$00 

(novecentos e quatro mil, cento e um escudos), com o IVA 

incluído, celebrando-se para o efeito, um protocolo adicional 

ao abrigo do artigo 27º do Protocolo de Delegação de 

Competências nas Juntas das Freguesias, nos termos 

propostos na informação n.º 152/DA/01, de 2001.10.17. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 197.28/2001/RA-DA/EV 
JUNTA DA FREGUESIA DA RAMADA 
Instalação de um sistema de rega automatizado 
na zona verde da Escola do 1º ciclo do E.B. n.º 3 

 

Transferência para a Junta da Freguesia da Ramada dos 

meios financeiros necessários à execução da obra de 

instalação de um sistema de rega automatizado na zona 

verde em declive da Escola do 1º Ciclo do E.B. n.º 3 da Ponte 

da Bica, no valor de 501.930$00 (quinhentos e um mil, 

novecentos e trinta escudos), com o IVA incluído, celebrando-

se para o efeito, um protocolo adicional ao abrigo do artigo 4º 

do Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas das 

Freguesias, nos termos propostos na informação n.º 

1001/DA/EV/01, de 2001.10.22. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 238.01/2001/RA-DA/EV 
JUNTA DA FREGUESIA DA RAMADA 
Execução da restruturação do parque infantil 
do Bairro do Girassol 

 

Transferência para a Junta da Freguesia da Ramada dos 

meios financeiros necessários à execução da obra de 

reestruturação do parque infantil do Bairro do Girassol, no 

valor de 1.725.221$00 (um milhão, setecentos e vinte e cinco 

mil, duzentos e vinte e um escudos), com o IVA incluído, 

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

do artigo 27º do Protocolo de Delegação de Competências 

nas Juntas das Freguesias, nos termos propostos na 

informação n.º 919/DA/EV/01, de 2001.10.02. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 238.11/2001/FA-DA/EV 
JUNTA DA FREGUESIA DE FAMÕES 
Arranjo dos canteiros no Jardim do Parque dos Pequeninos, 
Bairro Quinta das Pretas 

 

Transferência para a Junta da Freguesia da Ramada dos 

meios financeiros necessários à execução da obra de arranjo 

dos canteiros no Jardim do Parque dos Pequeninos, no Bairro 

da Quinta das Pretas, no valor de 227.565$00 (duzentos e 

vinte e sete mil, quinhentos e sessenta 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 1017/DA/EV/01, de 2001.10.23. 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROCESSO N.º 238.14/2001/FA-DA/EV 
JUNTA DA FREGUESIA DE FAMÕES 
Execução do arranjo do jardim n.º 2 da Rua Padre Cruz, 
Bairro Casal da Silveira 

 
Transferência para a Junta da Freguesia de Famões dos 
meios financeiros necessários à execução da obra de arranjo 
do jardim n.º 2, da Rua Padre Cruz, Bairro Casal da Silveira, 
no valor de 2.667.600$00 (dois milhões, seiscentos e 
sessenta e sete mil, seiscentos escudos), com o IVA incluído, 
celebrando-se para o efeito, um protocolo adicional ao abrigo 
do artigo 27º do Protocolo de Delegação de Competências 
nas Juntas das Freguesias, nos termos propostos na 
informação n.º 839/DA/EV/01, de 2001.09.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 238.19/2001/FA-DA/EV 
JUNTA DA FREGUESIA DE FAMÕES 
Execução do arranjo do jardim do Nó Viário das Queimadas, 
Rua de Santo António, Bairro Trigache 

 
Transferência para a Junta da Freguesia de Famões dos 
meios financeiros necessários à execução da obra de arranjo 
do jardim do Nó Viário das Queimadas, Rua de Santo 
António, Bairro Trigache Sul, no valor de 2.346.400$00 (dois 
milhões, trezentos e quarenta e seis mil e quatrocentos 
escudos), com o IVA incluído, celebrando-se para o efeito, um 
protocolo adicional ao abrigo do artigo 27º do Protocolo de 
Delegação de Competências nas Juntas das Freguesias, nos 
termos propostos na informação n.º 1011/DA/EV/01, de 
2001.10.23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 238.26/FA-DA/EV 

JUNTA DA FREGUESIA DE FAMÕES 

Vedação do jardim n.º 2 da Rua Padre Cruz 

 
Transferência para a Junta de Freguesia de Famões dos 
meios financeiros necessários à colocação de vedação no 
Jardim n.º 2 da Rua Padre Cruz, no valor de 813.618$00 
(oitocentos e treze mil, seiscentos dezoito 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 1018/DA/EV/01, de 2001.10.23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

PROCESSO N.º 238.16/2001/OD-DA/EV 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 
Aquisição de floreiras, mesas de pic-nic e bancos de jardim 

 
Autorizar a Junta da Freguesia de Odivelas a proceder à 
aquisição de 22 floreiras, 9 mesas de pic-nic e 3 bancos de 
jardim, no valor de 2.467.413$00 (dois milhões, quatrocentos 
e sessenta e sete mil, quatrocentos e treze 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 652/DA/EV/01, de 2001.06.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 238.17/2001/OD-DA/EV 
JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 
Aquisição de pilaretes, corrente lacada e protecções 
para árvores 

 
Autorizar a Junta da Freguesia de Odivelas a proceder à 
aquisição de 1000 pilaretes e 1500 Kg de corrente lacada e 
50 protectores lacados para árvores, no valor de 
5.600.790$00 (cinco milhões, seiscentos mil, setecentos e 
noventa 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 
664/DA/EV/01, de 2001.07.03. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL 
DA SAGRADA FAMÍLIA DA PONTINHA 

 

Atribuição à Fábrica da Igreja Paroquial da Sagrada Família 
da Pontinha de um subsídio no valor de 200.000$00 
(duzentos mil escudos), para a realização das Festas 
Populares em Honra do Padroeiro do Bairro de Santo Eloy, 
nos termos propostos na informação n.º 
381/DSC/DCPC/SAEPC, de 2001.10.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL 
GRUPO 205 DE FAMÕES 

 
Atribuição de um subsídio no valor de 95.000$00 (noventa e 
cinco mil escudos), à Associação dos Escoteiros de Portugal, 
Grupo 205 de Famões no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Juvenil de Odivelas (PAJO), Programa H 
(Grandes Iniciativas), nos termos propostos na informação n.º 
1253/DSC/DEJ/SJ, de 2001.10.16. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL 
GRUPO 205 DE FAMÕES 

 
Atribuição à Associação dos Escoteiros de Portugal, Grupo 
205 de Famões, de um subsídio no valor de 120.000$00 
(cento e vinte mil escudos), no âmbito do Programa de Apoio 
ao Associativismo Juvenil de Odivelas, Programa D 
(aquisição de bens e equipamentos, grupo I), nos termos 
propostos na informação n.º 1301/DSC/DEJ/SJ, de 
2001.10.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROGRAMA DE APOIO À CRIAÇÃO 
ARTÍSTICA E CIENTÍFICA 

 
Atribuir um subsídio no valor de 50.000$00 (cinquenta mil 
escudos) a Andreia Sofia Ferreira de Sousa, no âmbito do 
Programa de Apoio à Criação Artística, Literária e Científica, 
para a publicação da obra literária “Vida por de baixo da folha 
de papel”, nos termos propostos na informação n.º 
372/DSC/DCPC/SAEPC, de 2001.10.15. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ESCOLA PROFISSIONAL AGRÍCOLA D.DINIS 
 

Atribuição de um subsídio à Escola Profissional Agrícola D. 
Dinis, no valor de 625.000$00 (seiscentos e vinte e cinco mil 
escudos), respeitante ao subsídio anual acordado pela 
conservação das instalações cedidas por aquela Escola no 
âmbito do Programa do Urbano ao Rural, nos termos 
propostos na informação n.º 1273/DSC/DEJ/01, de 
2001.10.18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA BÁSICA E JARDIM 
DE INFÂNCIA CASAL DA SILVEIRA 

 
Cedência nos termos propostos na informação n.º 
1283/DSC/DEJ/SAEP/01 de 2001.10.19, à Associação de 
Pais da Escola Básica e Jardim de Infância Casal da Silveira, 
em Famões, a título definitivo o seguinte mobiliário: 
 
6 mesas redondas; 
12 mesas rectangulares; 
50 cadeiras (de criança); 
6 cadeiras para adulto; 
1 secretária e cadeira para apoio administrativo; 
6 mesas de computador; 
2 armários com prateleiras; 
2 quadros de sala de aula; 
2 extintores. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DOS RESIDENTES ANGOLANOS 
NO CONCELHO DE ODIVELAS – ARACODI 

 
Conceder à ARACODI – Associação dos Residentes 
Angolanos no Concelho de Odivelas um subsídio no valor de 
528.000$00 (quinhentos e vinte e oito mil escudos), para 
apoiar a aquisição de quatro computadores destinados a 
equipar a sua sede, nos termos propostos na informação n.º 
43/GARSI/IE/01 de 2001.10.23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 45.220/RC (V1) 
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E MORADORES 
DO BAIRRO ENCOSTA DA LUZ 

 
Atribuição à Associação de Proprietários e Moradores do 
Bairro Encosta da Luz, de um subsídio no valor de 
1.271.708$00 (um milhão, duzentos e setenta e um, 
setecentos e oito escudos) nos termos propostos na 
informação n.º 84/DGU/DRLA, de 18.10.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE CANEÇAS 

 
Atribuição à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Caneças de um subsídio extraordinário no 
valor de 4.000.000$00 (quatro milhões de escudos), para 
permitir a realização de pequenas reparações no Quartel 
daquele Corpo de Bombeiros, nos termos propostos na 
informação n.º 316/GMPC/01, de 2001.10.24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DO CONCELHO DE ODIVELAS 

 
Atribuir às três Associações de Bombeiros Voluntários do 
Concelho de Odivelas, um subsídio no valor de 4.000.000$00 
(quatro milhões de escudos), destinado ao aprovisionamento 
de uma conta bancária para pagamento dos encargos com os 
consumos de água e electricidade das Corporações de 
Bombeiros do Concelho de Odivelas, nos termos propostos 
na informação n.º 292/GMPC/01, de 2001.10.10. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

COMUNIDADE VIDA E PAZ 
 

Atribuir um subsídio à Instituição Particular de Solidariedade 
Social “Comunidade Vida e Paz” no valor de 50.000$00 
(cinquenta mil escudos), para a realização da Festa de Natal, 
nos termos propostos na informação n.º 69/GARSI/MCG/01, 
de 2001.10.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROSÁLIS – PROJECTO DE SAÚDE EM LISBOA 
 

Atribuição à Associação “Prosális – Projecto de Saúde em 
Lisboa” no âmbito dos projectos e acções que desenvolve na 
Freguesia da Pontinha, bem como do funcionamento da 
Unidade de Inserção na Vida Activa em funcionamento na 
Urmeira, um subsídio no valor de 1.500.000$00 (um milhão e 
quinhentos mil escudos) como apoio financeiro para a 
aquisição de uma viatura, colocação de uma rede de vedação 
para espaço de convívio e para a realização da Festa de 
Natal, nos termos propostos na informação n.º 
287/GS/AM/01, de 2001.10.23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

PRODUÇÃO DE AGENDAS NO ÂMBITO DO PROJECTO 
“DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES SUSTENTÁVEIS” 

PROCESSO N.º 19/2001/MO-DA/DQA 
 

Suportar os custos, da produção de 750 exemplares da 
Agenda sobre Resíduos Sólidos Urbanos, no valor de 
850.000$00 (oitocentos e cinquenta mil escudos), que serão 
realizados pela Escola Secundária da Ramada, nos termos 
propostos na informação n.º 499/DA/DQA/01, de 2001.10.18. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

REFEIÇÕES NAS ESCOLAS E JARDINS DE INFÂNCIA 
DO CONCELHO DE ODIVELAS 

 
Alargamento à Escola do 1º Ciclo n.º 1 de Odivelas do serviço 
de fornecimento de refeições nas escolas e jardins de infância 
do Concelho de Odivelas (ver Boletim Municipal das Deliberações e 

Decisões n.º 5 de 2001, página 5 a 7), sendo o valor previsto com o 
fornecimento deste serviço de 3.564.800$00 (três milhões, 
quinhentos e sessenta e quatro mil e oitocentos escudos), a 
transferir para a Associação de Pais da Escola referida, nos 
termos propostos na informação n.º 1302/DSC/DEJ/SAEP/01, 
de 24.10.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACTIVIDADE JURÍDICA 
 

 
 

PEDIDO DE DESAFECTAÇÃO DE DUAS PARCELAS 
FAMÕES 

 
Desafectar do domínio público do Município e integrar no 
domínio privado Municipal as seguintes parcelas: Parcela 26, 
destinada a equipamento, com a área de 2184,20 m2, 
desanexado do prédio descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Odivelas sob a ficha 2546 e matricialmente 
identificado como tendo feito parte do artigo 102 secção B e 
parcela 92, destinada a equipamento, com a área de 1702,58 
m2, desanexada do prédio descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Odivelas sob o n.º 26094 a folhas 168 do 
livro B-73 e inscrito na matriz Predial respectiva sob o Artigo 
102, para os fins mencionados nas informações 
42/GARSI/DM/01 de 2001.09.10 e 275/RD/DRLA/01 de 
27.06.2001 e 06/GARSI/DM/00, de 20.06.00, nos termos 
propostos na informação n.º 633/DP/2001, de 2001.10.17. 
 
(Aprovado por unanimidade) 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

  

 

 
Ano 2 - N.º 22 30 de Outubro a 12 de Novembro de 2001  15 

 

CENTRO DE DIA PARA A 3ª IDADE DO OLIVAL BASTO 
CONTRATO DE COMODATO 

 
Celebrar um contrato de comodato com o Centro de Dia para 
a Terceira Idade do Olival Basto através do qual “...o 
Município de Odivelas comodata ao Centro de Dia para a 
Terceira Idade do Olival Basto, as instalações sitas na 
Praceta Maria Lamas à Rua de Cabo Verde, Freguesia de 
Olival Basto, e cujo terreno se encontra inscrito na Matriz 
Predial respectiva sob o Artigo 28, Secção B e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Loures sob o número 
2751 a fIs. 46 do Livro B - 9.(...)” nos termos da minuta anexa 
à informação n.º 660/DP/2001, de 2001.10.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 
 

PROCESSO N.º 2297/LO 
INDUSIN – TROVISCAIS DE CIMA, RAMADA 
APROVAÇÃO DE ESTUDO DE LOTEAMENTO 

 
Estudo de Loteamento objecto do processo n.º 2297/LO, nas 
condições da informação dos serviços constante de folhas 58 
a 62 do mesmo processo e nos termos propostos na 
informação n.º 168/LG/2001, de 2001.10.25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 32.925/OM 
ALTERAÇÃO AO PROJECTO DE RECONVERSÃO 
DO BAIRRO NOVO DAS QUEIMADAS, FAMÕES 

 
Proposta de alteração do projecto de reconversão do Bairro 
Novo das Queimadas, em Famões, nos termos e nas 
condições constantes na informação n.º 293/LC/DRLA/00, de 
24.10.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO 

 
TOLERÂNCIA DE PONTO 

 
Considerando que o dia 1 de Novembro é feriado nacional e 
atendendo ao Despacho do Excelentíssimo Senhor Primeiro 
Ministro determino, nos termos da competência que me é 
atribuída pelo n.º 2, do art. 5.º, da Lei n.º 48/99, de 16 de 
Junho, conjugado com a al. a), do n.º 2, do art. 68.º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, que no próximo dia 2 de 
Novembro do corrente ano, sexta-feira, seja concedida 
tolerância de ponto a todos os trabalhadores municipais. 
Solicito, todavia, a todos os serviços que prestam 
atendimento ao público que procedam à divulgação deste 
despacho, afixando-o nas respectivas portas, por forma a que 
o mesmo seja do conhecimento dos Munícipes. 
 
Odivelas, 29 de Outubro de 2001. 

 
O Presidente da Comissão Instaladora 

 
(a) Manuel Varges 

 
 
 
 

ACTIVIDADE FINANCEIRA 
 

 
 

Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel Varges 
ao abrigo da delegação de competências. 
 
 
Data de despacho: 16.10.2001 
Autorização para pagamento aos Serviços Municipalizados de 
Loures, da factura/recibo n.º 1001411948 de 09.10.2001, no 
valor de 1.193.283$00. 
 
Data de despacho: 16.10.2001 
Autorização para pagamento à Tecnasol FGE Fundações e 
Geotecnia, S.A., do valor de 6.406.920$00, referente à factura 
n.º 2001046 de 31.08.2001, nos termos da informação n.º 
015/DGU/CP/01 de 08.01.2001. 
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Data de despacho: 19.10.2001 
Autorização para pagamento aos Serviços Municipalizados de 
Loures, da factura/recibo n.º 1001284144 de 12.07.2001, no 
valor de 219.024$00. 
 
Data de despacho: 22.10.2001 
Autorização para pagamento à Microsis Microcomputadores e 
Sistemas, Lda., do valor de 339.733$00, referente à factura 
n.º 210404 de 24.05.2001, nos termos da informação n.º 
181/GIT/01 de 28.09.2001. 
 
Data de despacho: 22.10.2001 
Autorização para pagamento a António Abrantes Carvalho, do 
valor de 65.200$00, referente à factura n.º 2624 de 
20.09.2001, nos termos da informação n.º 241/GIT/01 de 
27.09.2001. 
 
Data de despacho: 26.10.2001 
Autorização para pagamento à Tecnasol FGE Fundações e 
Geotecnia, S.A., do valor de 5.675.670$00, referente à factura 
n.º 2001233 de 28.09.2001, nos termos da informação n.º 
164/LG/2001 de 22.10.2001. 

 
 
 
 

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 12.919/OCP/RC/OC 
Nome: Orlando Figueiredo Chaveiro 
Local: Casalinho da Azenha, Lote 13, 
Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 10.03.2000 
 
Processo n.º 969/OP 
Nome: Abilio Santos Ribeiro 
Local: Avenida Luis de Camões, Lote 27-A, 
Famões 

Decisão: Deferido 
Data de despacho: 12.12.2000 
 
Processo n.º 1.549/OS 
Nome: Joaquina Esteves e Gonçalves, Lda. 
Local: Rua Guilherme Gomes Fernandes, 92, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 14.02.2001 
 
Processo n.º 337/OP/GI 
Nome: Predicor - Construção Civil e Empreendimentos, Lda. 
Local: Bairro dos Pedernais, Lote 301-A, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 06.04.2001 
 
Processo n.º 32.873/OCP/OC 
Nome: Construções Arnaldo Dias, Lda. 
Local: Urbanização da Ribeirada, Lote 2, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 11.06.2001 
 
Processo n.º 35.932/OCP/RC/OC 
Nome: Augusto Oliveira Martins 
Local: Bairro Encosta do Mourigo, Lote 17, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 11.06.2001 
 
Processo n.º 3.245 
Nome: Fernando Ribeiro 
Local: Rua de Olivença, 45-A, 
Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 27.08.2001 
 
Processo n.º 598/OP/GI 
Nome: Rui Neves Gomes 
Local: Rua Bernardino Machado, Lote 109, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 17.09.2001 
 
Processo n.º 1.550/OP/GI 
Nome: Severino Dionisio Monteiro 
Local: Bairro Encosta do Mourigo, Lote 80, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 19.09.2001 
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Processo n.º 30.838/OCP/OC 
Nome: Vivaldo e Santos, Lda. 
Local: Rua C, Lote 100, 
Urbanização dos Bons Dias, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 28.09.2001 
 
Processo n.º 35.949/OCP/OC 
Nome: José da Conceição Felício 
Local: Casal da Silveira, Lote 319, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 28.09.2001 
 
Processo n.º 748/OP/GI 
Nome: Portugal & Roque, Lda. 
Local:  Rua São Sebastião, Lote 5, 
Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 18.10.2001 
 
 
Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
 
Processo n.º 21.656 
Nome: Manuel Domingues 
Local: Praça Bento de Jesus Caraça, 10, 
Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 14.08.2001 
 
Processo n.º 34.270/OCP 
Nome: Manuel Jacinto Vicente 
Local: Rua Eça de Queiroz, Lote 38, R/ch Esq., 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 21.08.2001 
 
Processo n.º 22.334/OCP 
Nome: Ana Cristina Silva dos Santos 
Local: Rua Dr. João Santos, 15, 2º Dtº, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 04.09.2001 
 
Processo n.º 7.354/OCP 
Nome: Joaquim António Lourenço 
Local: Avenida D. Dinis, 45, 2º Esq., 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 05.09.2001 

Processo n.º 6.867/OCP/OC 
Nome: Manuel Joaquim Silva 
Local: Rua Quinta da Silveira, Lote 502, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 07.09.2001 
 
Processo n.º 28.068/OCP/OC 
Nome: Manuel Simão 
Local: Rua Machado de Castro, Lote 491, 
Casal da Silveira, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 07.09.2001 
 
Processo n.º 25.091/OCP 
Nome: Nuno Maria Serras Soares da Fonseca 
Local: Rua Nuno Montemor, Lote 83, 1º Frente, 
Patameiras, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 11.09.2001 
 
Processo n.º 5.208 
Nome: António de Andrade Cunha 
Local: Avenida D. Dinis, 22, 1º Frente, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 09.10.2001 
 
Processo n.º 32.124/OCP/OC 
Nome: Socodom - Sociedade de Construções Domingues e 
Domingues, Lda. 
Local: Casal da Carochia, Lote 11, 
Bons Dias, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 11.10.2001 
 
Processo n.º 16.878/OCP/OC 
Nome: Zefil - Materiais de Construção, Lda. 
Local: Porto Pinheiro, Nave 19, 
Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 12.10.2001 
 
Processo n.º 30.031/OCP/OC 
Nome: Edinat - Construções Civis e Obras Públicas, Lda. 
Local: Rua L, Lote 82, 
Bons Dias, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 13.10.2001 
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Processo n.º 30.088/OCP/OC 
Nome: Adelino da Graça Sousa e Joaquim Esperança 
Local: Rua C, Lote 90, 
Bons Dias, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 13.10.2001 
 
Processo n.º 32.160/OCP/OC 
Nome: Bepal - Construções das Beiras, Lda. 
Local: Casal da Carochia, Lote 21, 
Bons Dias, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 13.10.2001 
 
Processo n.º 35.716/OCP/OC 
Nome: Carlos Barata Santos, Lda. 
Local: Rua Damião de Góis, Lote 162, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 13.10.2001 

 
 
 
 

ACTIVIDADE SOCIOCULTURAL 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Carlos Alberto Gomes 
Lourenço ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Informação n.º 1028/DSC/DCPC/01 de 11.10.2001 
Data de despacho: 12.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
remuneração, no valor de 76.050$00 isento de IVA, aos 
Músicos da iniciativa Odivelas Capital Novo Circo. 
 
Informação n.º 1031/DSC/DCPC/01 de 11.10.2001 
Data de despacho: 12.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa AuvidCientifico, do valor de 585.000$00 mais 17% 
de IVA, referente a aquisição de colunas de som. 
 
Informação n.º 1027/DSC/DCPC/01 de 11.10.2001 
Data de despacho: 12.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento ao 
Agente de Espectáculos Sr. José Sebastião de Jesus, do 

valor de 120.000$00 com IVA incluído, referente a aquisição 
de serviços. 
 
Informação n.º 1025/DSC/DCPC/01 de 11.10.2001 
Data de despacho: 12.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento a 
Anselmo R. Silva, do valor de 457.000$00 isento de IVA, 
referente a criação de imagem gráfica da iniciativa Junho em 
Festa. 
 
Informação n.º 1026/DSC/DCPC/01 de 11.10.2001 
Data de despacho: 12.10.2001 
Assunto: Envio de factura à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Neoenergia, do valor de 193.106$00 
com IVA incluído, referente à iniciativa Odivelas Capital Novo 
Circo. 
 
Informação n.º 1049/DSC/DCPC/01 de 16.10.2001 
Data de despacho: 17.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa PóvoaDistri, do valor de 279.045$00 com IVA 
incluído, referente à distribuição da Agenda Cultural de Maio. 
 

Informação n.º 1046/DSC/DCPC/01 de 16.10.2001 
Data de despacho: 18.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento ao 
restaurante Solar da Feira, do valor de 33.600$00 com IVA 
incluído, referente a pequeno almoço das Festas Locais. 
 
Informação n.º 1053/DSC/DCPC/01 de 17.10.2001 
Data de despacho: 18.10.2001 
Assunto: Envio de factura à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa A3M, do valor de 257.985$00 com IVA 
incluído, referente à iniciativa Filmes & Fitas. 
 
Informação n.º 1052/DSC/DCPC/01 
Data de despacho: 18.10.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para cabimentação de 27.500$00 para posterior adjudicação 
de fornecimento de serviços de fotografia a Rogério Pedro, no 
âmbito da iniciativa Largo das Melodias. 
 
Informação n.º 1048/DSC/DCPC 
Data de despacho: 19.10.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para cabimentação de 50.000$00 para posterior adjudicação 
do fornecimento de aluguer de filmes à Columbia Tristar 
Warner, no âmbito da iniciativa Ciclos de Cinema, Dezembro. 
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Informação n.º 1047/DSC/DCPC 
Data de despacho: 19.10.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para cabimentação de 150.000$00 para posterior adjudicação 
do fornecimento de aluguer de filmes à Lusomundo,  no 
âmbito da iniciativa Ciclos de Cinema, Dezembro. 
 
Informação n.º 1059/DSC/DCPC 
Data de despacho: 19.10.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para cabimentação de 100.000$00 para posterior adjudicação 
do fornecimento de aluguer de filmes à Sociedade 
Distribuidora Vitória Filmes, Lda., no âmbito da iniciativa 
Filmes & Fitas, Outubro e Novembro. 
 
Informação n.º 1060/DSC/DCPC 
Data de despacho: 19.10.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para cabimentação de 150.000$00 para posterior adjudicação 
do fornecimento de aluguer de filmes à Lusomundo 
Audiovisuais, Lda., no âmbito da iniciativa Filmes & Fitas, 
Outubro e Novembro. 
 
Informação n.º 1018/DSC/DCPC/01 de 19.10.2001 
Data de despacho: 22.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Fernando Oscar Mendonça, Lda., do valor de 
8.249$00 com IVA incluído, referente a aquisição de material 
para a iniciativa Viver o Teatro. 
 
Informação n.º 359/DSC/DCPC/SAEPC/01 de 17.10.2001 
Data de despacho: 22.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Mapa das Ideias, do valor de 959.400$00 com IVA 
incluído, referente a site para o Núcleo Museológico do Posto 
de Comando do MFA. 
 
Informação n.º 1083/DSC/DCPC/01 de 23.10.2001 
Data de despacho: 23.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Verylight, do valor de 338.000$00 mais 17% de IVA, 
referente a aquisição de “folow-spot” para o Auditório 
Municipal da Póvoa de Stº Adrião. 
 
Informação n.º 1074/DSC/DCPC 
Data de despacho: 23.10.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para cabimentação de 72.000$00 para posterior adjudicação 
de serviço de fornecimento de beberete no CAO’S Centro de 
Artes e Ofícios à Espiga. 
 

Informação n.º 1069/DSC/DCPC/01 de 19.10.2001 
Data de despacho: 24.10.2001 
Assunto: Envio de facturas à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Filmes Castelo Lopes, Lda., do valor 
de 75.621$00 com IVA incluído, referente à iniciativa “Ciclos 
de Cinema”. 
 
Informação n.º 1076/DSC/DCPC/01 de 22.10.2001 
Data de despacho: 24.10.2001 
Assunto: Envio de factura à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Espiga Dourada, do valor de 
60.000$00 com IVA incluído, referente à Exposição de 
Cristina Jorge. 
 
Informação n.º 1071/DSC/DCPC/01 de 22.10.2001 
Data de despacho: 24.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Sociedade Musical e Desportiva de Caneças, do valor de 
150.000$00  com IVA incluído, referente a aquisição de 
serviços. 
 
Informação n.º 1075/DSC/DCPC/01 de 22.10.2001 
Data de despacho: 24.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Back Light, do valor de 950.000$00 mais 17% IVA, 
referente a aluguer de equipamento de iluminação. 
 
Informação n.º 1070/DSC/DCPC/01 de 22.10.2001 
Data de despacho: 24.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
reembolso, no valor de 5.860$00 com IVA incluído, à Dr.ª Rita 
Couceiro pela aquisição de quatro livros para a iniciativa da 
Biblioteca Municipal D. Dinis, “Comunidades de Leitores”. 
 
Informação n.º 1108/DSC/DCPC/01 
Data de despacho: 25.10.2001 
Assunto: Envio de factura à Divisão Financeira para 
pagamento à Lusomundo, do valor de 113.431$00 com IVA, 
referente à iniciativa “Filmes & Fitas”. 
 
Informação n.º 1114/DSC/DCPC/01 de 25.10.2001 
Data de despacho: 26.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Lusomundo, do valor de 38.288$00 com IVA incluído, 
referente a aluguer de filmes. 
 
Informação n.º 1112/DSC/DCPC/01 de 23.10.2001 
Data de despacho: 26.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento ao Sr. 
Rogério Pedro, do valor de 275.000$00 isento de IVA, 
referente a cobertura fotográfica da iniciativa Ensino da 
Música 2001/2002. 
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Informação n.º 1111/DSC/DCPC/01 de 25.10.2001 
Data de despacho: 26.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Câmara dos Ofícios, do valor de 300.000$00 mais 
17% de IVA, referente a construção de instrumentos musicais 
no âmbito da iniciativa Ensino da Música 2001/2002. 
 
Informação n.º 1122/DSC/DCPC/01 de 26.10.2001 
Data de despacho: 26.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento dos 
direitos de autor do clássico “Aldeia da Roupa Branca”. 
 
Informação n.º 364/DSC/DCPC/SAEPC/01 de 25.10.2001 
Data de despacho: 26.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Contubos, do valor de 105.300$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de serviços. 
 
Informação n.º 1115/DSC/DCPC/01 de 25.10.2001 
Data de despacho: 26.10.2001 
Assunto: Envio de factura à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Zolde, do valor de 388.000$00 com 
IVA incluído, referente à iniciativa Filmes & Fitas. 
 
Informação n.º 1110/DSC/DCPC/01 de 25.10.2001 
Data de despacho: 26.10.2001 
Assunto: Envio de factura à Divisão Financeira para 
pagamento à Guarda Nacional Republicana do valor de 
186.708$00 isento de IVA, referente à iniciativa Junho em 
Festa. 
 
 
Biblioteca Municipal D. Dinis 
 
Informação n.º 862/BMDD/01 de 11.10.2001 
Data de despacho: 15.10.2001 
Assunto: Envio de factura à Divisão Financeira para 
pagamento à Editora Veja, do valor de 174.952$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição para a Biblioteca Municipal D. 
Dinis. 
 
Informação n.º 859/BMDD/01 
Data de despacho: 15.10.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para cabimentação de 105.300$00 com IVA incluído à taxa de 
17%, para posterior adjudicação de coffe-break para a 
iniciativa Comunidades de Leitores à “Odivelgest, Gestão de 
Equipamentos S.A.”. 
 
Informação n.º 879/BMDD/01 
Data de despacho: 15.10.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para cabimentação de 4.500$00 acrescido de IVA à taxa de 

17%, para posterior adjudicação da assinatura da revista 
Educação Sociedade e Culturas à “Associação de Sociologia 
e Antropologia da Educação”, para a Biblioteca Municipal D. 
Dinis, Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 882/BMDD/01 de 15.10.2001 
Data de despacho: 17.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Fnac Colombo, do valor de 405.680$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição de CD’s para a Biblioteca 
Municipal D. Dinis. 
 
Informação n.º 865/BMDD/01 
Data de despacho: 17.10.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para cabimentação de 3.675$00 com IVA incluído à taxa de 
5% bem como o desconto de 22,22%, para posterior 
adjudicação da assinatura da revista Philosophica à “Edições 
Colibri”, para a Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da 
Pontinha. 
 
Informação n.º 880/BMDD/01 
Data de despacho: 17.10.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para cabimentação de 2.340$00 com IVA incluído à taxa de 
17%, para posterior adjudicação da assinatura da revista 
Figura à “Chuva de Ideias”, para a Biblioteca Municipal D. 
Dinis, Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 886/BMDD/01 de 17.10.2001 
Data de despacho: 18.10.2001 
Assunto: Envio de factura à Divisão Financeira para 
pagamento VOC, do valor de 52.350$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição para a Biblioteca Municipal D. Dinis. 
 
Informação n.º 885/BMDD/01 de 16.10.2001 
Data de despacho: 18.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento ao Sr. 
Fernando Antunes, do valor de 14.625$00 com IVA incluído, 
referente a afinação de piano, no âmbito da iniciativa Notas 
Musicais. 
 
Informação n.º 893/BMDD/01 
Data de despacho: 19.10.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para cabimentação de 39.480$00 com IVA incluído, para 
posterior adjudicação do fornecimento de refeições para o 
Grupo de Teatro Maizum à Casa dos Caracóis, Jerónimo e 
Silva Lda., no âmbito do 4ª Aniversário da Biblioteca 
Municipal D. Dinis. 
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Informação n.º 895/BMDD/01 
Data de despacho: 19.10.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para cabimentação de 7.520$00 com IVA incluído, para 
posterior adjudicação do fornecimento de refeições à Casa 
dos Caracóis, Jerónimo e Silva Lda. para o Teatro Infantil de 
24 de Novembro de 2001 “Joana está na Lua – Lua Cheia”. 
 
Informação n.º 905/BMDD/01 
Data de despacho: 19.10.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para cabimentação de 25.000$00 acrescido de IVA à taxa de  
17%, para posterior adjudicação de serviço de afinação de 
piano ao técnico Fernando Antunes, no âmbito dos concertos 
dos dias 15 e 17 de Novembro 2001 da iniciativa Notas 
Musicais. 
 
Informação n.º 892/BMDD/01 de 18.10.2001 
Data de despacho: 22.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento ao 
Grupo de Teatro Maizum, do valor de 415.120$00 mais 17% 
de IVA, referente a recital de poesia no âmbito do 4º 
Aniversário da Biblioteca Municipal D. Dinis. 
 
Informação n.º 899/BMDD/01 de 18.10.2001 
Data de despacho: 22.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Companhia de Tetro Magia e Fantasia, do valor de 
200.000$00 mais 5% de IVA, referente a Espectáculo de 
Natal. 
 
Informação n.º 908/BMDD/01 de 19.10.2001 
Data de despacho: 22.10.2001 
Assunto: Envio de factura à Divisão Financeira para 
pagamento às Publicações Dom Quixote, do valor de 
86.759$00 com IVA incluído, referente a aquisições para a 
Biblioteca Municipal D. Dinis. 
 
Informação n.º 901/BMDD/01 de 18.10.2001 
Data de despacho: 22.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à firma 
Serafim Pinto Monteiro e Companhia, do valor de 75.500$00 
mais 17% de IVA, referente a aquisição de Pai Natal para 
decoração de Natal da Biblioteca Municipal D. Dinis. 
 
Informação n.º 918/BMDD/01 de 23.10.2001 
Data de despacho: 23.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Fernando Antunes, do valor de 14.625$00 com IVA 
incluído, referente a afinação de piano. 
 

Informação n.º 921/BMDD/01 de 23.10.2001 
Data de despacho: 23.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Papelaria Cruzeiro, do valor de 52.230$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de periódicos. 
 
Informação n.º 848/BMDD/01 
Data de despacho: 23.10.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para cabimentação de 8.000$00 para posterior adjudicação 
da assinatura da revista Educação Musical à Associação 
Portuguesa de Educação Musical para a Biblioteca Municipal 
D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 922/BMDD/01 de 23.10.2001 
Data de despacho: 26.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à Casa 
Santos, do valor de 39.897$00 com IVA incluído, referente a 
aquisição de serviço. 
 
 
Desporto 
 
Informação n.º 1302/DSC/DD/01 de 11.10.2001 
Data de despacho: 12.10.2001 
Assunto: Envio de factura à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa AFF Equipamentos Desportivos, do 
valor de 67.392$00 com IVA incluído, referente a fixação de 
balizas. 
 
Informação n.º 1313/DSC/DD/01 de 10.10.2001 
Data de despacho: 12.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa AFF Equipamentos Desportivos, do valor de 
64.350$00 com IVA incluído, referente a aquisição de bolas 
para o I Torneio de Futsal. 
 
Informação n.º 1299/DSC/DD/01 de 11.10.2001 
Data de despacho: 12.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
recibo tipo “Acto Isolado”, no valor de 50.000$00 mais 17% de 
IVA, ao Animador Alexandre Luis Antunes Teixeira, referente 
a remuneração das Férias Desportivas. 
 
Informação n.º 1298/DSC/DD/01 de 11.10.2001 
Data de despacho: 12.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
recibo tipo “Acto Isolado”, no valor de 70.000$00 mais 17% de 
IVA, à Monitora Ana Rita Lobo Pimentel Castro, referente a 
remuneração das Férias Desportivas. 
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Informação n.º 1297/DSC/DD/01 de 11.10.2001 
Data de despacho: 12.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
recibo tipo “Acto Isolado”, no valor de 70.000$00 mais 17% de 
IVA, à Monitora Ana Rita Lobo Pimentel Castro, referente a 
remuneração das Férias Desportivas. 
 
Informação n.º 1301/DSC/DD/01 de 11.10.2001 
Data de despacho: 12.10.2001 
Assunto: Envio de factura à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa AFF Equipamentos Desportivos, do 
valor de 146.472$00 com IVA incluído, referente a fixação de 
balizas. 
 
Informação n.º 1321/DSC/DD/SADD/01 de 12.10.2001 
Data de despacho: 12.10.2001 
Assunto: Envio de factura à Divisão Financeira para 
pagamento ao restaurante Central de Odivelas, do valor de 
99.210$00 com IVA incluído, referente ao II Torneio 
Internacional de Futebol Sub 23. 
 
Informação n.º 1304/DSC/DD/SADD/01 de 01.10.2001 
Data de despacho: 12.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Calber Gráfica, do valor de 210.600$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição de serviço. 
 
Informação n.º 1332/DSC/DD/01 de 12.10.2001 
Data de despacho: 15.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para procedimento 
relativo ao processo de cabimentação e posterior pagamento 
em aditamento à informação n.º 1262/DSC/DD/01, na qual o 
valor previsto era  30.000$00 e passa a ser 31.150$00, no 
âmbito da iniciativa Desporto Sai à Rua. 
 
Informação n.º 1134/DSC/DD/SADD/01 de 15.10.2001 
Data de despacho: 16.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
Espectáculo com o Grupo Musical “Dandy”, no valor de 
339.300$00 com IVA incluído, no âmbito da Festa de Natal 
das Colectividades 2001. 
 
Informação n.º 1345/DSC/DD/01 de 16.10.2001 
Data de despacho: 17.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento, do 
valor de 100.000$00 isento de IVA, à Dr.ª Salomé Marivoet e 
ao Prof. Dr. Luís Sardinha, referente a serviços adquiridos no 
âmbito do Seminário “Hábitos Desportivos da População 
Portuguesa... Que Futuro?”. 
 
 

Informação n.º 1347/DSC/DD/01 de 16.10.2001 
Data de despacho: 17.10.2001 
Assunto: Envio de factura à Divisão Financeira para 
pagamento à Rodoviária de Lisboa, do valor de 150.000$00 
com incluído, referente a passe social desportivo juvenil. 
 
Informação n.º 1344/DSC/DD/01 de 15.10.2001 
Data de despacho: 17.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagameto à 
empresa Ar Meios, do valor de 94.770$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de telas, no âmbito do I Torneio de 
Futsal. 
 
Informação n.º 1343/DSC/DD/01 de 15.10.2001 
Data de despacho: 17.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Ana Maria Moncado, do valor de 35.100$00 com 
IVA incluído, referente a aquisição de serviços, no âmbito do I 
Torneio de Futsal. 
 
Informação n.º 1331/DSC/DD/01 de 12.10.2001 
Data de despacho: 17.10.2001 
Assunto: Envio de recibo à Divisão Financeira para 
pagamento do valor de 30.000$00 isento de IVA, referente a 
Festa de Encerramento 3ª Fase do Programa de Adaptação 
ao Meio Aquático. 
 
Informação n.º 1348/DSC/DD/SADD/01 de 16.10.2001 
Data de despacho: 17.10.2001 
Assunto: Envio de factura à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa K Brinde, do valor de 202.410$00 com 
IVA incluído, referente ao II Torneio Internacional de Futebol 
Sub 23. 
 
Informação n.º 1349/DSC/DD/01 de 16.10.2001 
Data de despacho: 17.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Polícia de Segurança Pública, do valor de 69.570$00 isento 
de IVA, referente a serviços adquiridos no âmbito das 
Competições Desportivas. 
 
Informação n.º 1341/DSC/DD/01 de 15.10.2001 
Data de despacho: 17.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa X21, do valor de 176.670$00 com IVA  incluído, 
referente a serviços adquiridos no âmbito do I Torneio de 
Futsal. 
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Informação n.º 1350/DSC/DD/01 de 17.10.2001 
Data de despacho: 18.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento do 
valor de 521.270$00 com IVA incluído, referente a 
alimentação dos jovens participantes das Férias Desportivas. 
 
Informação n.º 1357/DSC/DD/01 de 18.10.2001 
Data de despacho: 18.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Manuel Fonseca Pires, do valor de 75.000$00 com 
IVA incluído, referente a aquisição de serviço de refeição para 
Reunião Geral de Professores de Educação no âmbito do 
PADEFE. 
 
Informação n.º 1376/DSC/DD/01 de 22.10.2001 
Data de despacho: 22.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Duarte e Alves, Lda., do valor de 408.000$00 com 
IVA, referente a aquisição de serviço de refeições no âmbito 
do XXI Torneio Int. Infantil. 
 
Informação n.º 1372/DSC/DD/SADD/01 de 22.10.2001 
Data de despacho: 23.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Espiga Dourada, do valor de 113.750$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de lanches para o II Torneio 
Internacional de Futebol Sub 23. 
 
Informação n.º 1379/DSC/DD/01 de 22.10.2001 
Data de despacho: 23.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento a 
Pedro Miguel Pereira Antunes, do valor de 20.000$00 isento 
de IVA (20% retenção na fonte), referente a serviços 
adquiridos no âmbito da iniciativa O Desporto Sai à Rua. 
 
Informação n.º 1384/DSC/DD/01 de 23.10.2001 
Data de despacho: 24.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Associação de Basquetebol Portuguesa de Lisboa, do valor 
de 393.750$00 isento de IVA, referente a aquisição de 
serviços, no âmbito do PRODEM – Torneio de Natal de 
Basquetebol “Cidade de Odivelas 2000”. 
 
Informação n.º 1385/DSC/DD/01 de 23.10.2001 
Data de despacho: 24.10.2001 
Assunto: Envio de factura à Divisão Financeira para 
pagamento Soc. Lavandaria Júpiter, do valor de 11.934$00 
com IVA incluído, referente a serviços adquiridos para a 
Quinta das Águas Férreas. 
 
 

Informação n.º 1389/DSC/DD/01 de 23.10.2001 
Data de despacho: 24.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento a 
Manuel da Fonseca e Pires, do valor de 224.000$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição de serviço de cattering para o I 
Torneio de Futsal. 
 
Informação n.º 1390/DSC/DD/01 de 22.10.2001 
Data de despacho: 24.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento ao 
restaurante Solar da Feira, do valor de 420.000$00 com IVA 
incluído, referente a jantar oficial das comitivas do I Torneio 
de Futsal. 
 
Informação n.º 1169/DSC/DD/01 de 22.10.2001 
Data de despacho: 24.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa JoselDesporto, do valor de 763.133$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição de material desportivo para o I 
Torneio de Futsal. 
 
Informação n.º 1382/DSC/DD/01 de 23.10.2001 
Data de despacho: 24.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Pinto e Araújo & Filhos, do valor de 85.000$00 mais 
17% de IVA, referente a aquisição de serviço no âmbito da 
iniciativa O Desporto Sai à Rua. 
 
Informação n.º 1395/DSC/DD/SADD/01 de 25.10.2001 
Data de despacho: 25.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento do 
valor de 100.000$00 isentos de IVA, referente a espectáculo 
de animação com o Grupo Coral dos Pequenos Cantores da 
Pontinha, no âmbito da Festa de Natal das Colectividades 
2001. 
 
Informação n.º 1402/DSC/DD/01 de 24.10.2001 
Data de despacho: 26.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
subsídio à Escola Secundária de Caneças, no valor de 
500.000$00, referente ao III Corta Mato Escolar Concelhio. 
 
Informação n.º 1308/DSC/DD/01 de 23.10.2001 
Data de despacho: 26.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento ao 
Clube de Desporto Barcelona 92, do valor de 37.000$00 mais 
17% de IVA, referente a aquisição de material lúdico. 
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Informação n.º 1412/DSC/DD/SADD/01 de 25.10.2001 
Data de despacho: 26.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
reembolso de 5.000$00 ao Professor Mário Costa, referente a 
visita ao Palácio da Pena no âmbito da Formação Dirigentes, 
Cooperação com Timor Leste. 
 
Informação n.º 1419/DSC/DD/01 de 25.10.2001 
Data de despacho: 26.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
apoio para as Colectividades, no valor total de 475.000$00 
isento de IVA referente aos Jogos Populares. 
 
 
Educação e Juventude 
 
Informação n.º 1203/DSC/DEJ/SAEP/01 de 09.10.2001 
Data de despacho: 12.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de Gás 
à Associação de Pais da Escola 1º Ciclo n.º 2 de Famões 
relativo ao ano lectivo de 1999/2000 e 2000/2001. 
 
Informação n.º 1205/DSC/DEJ/SAEP/01 de 09.10.2001 
Data de despacho: 12.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Gestibrinde, do valor de 508.365$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição de serviço. 
 
Informação n.º 1209/DEJ/SAEP/01 de 10.10.2001 
Data de despacho: 12.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
auxílios económicos para livros e material escolar a alunos 
carenciados das várias escolas, no valor total de 102.000$00. 
 
Informação n.º 1218/DSC/DEJ/SAEP/01 de 11.10.2001 
Data de despacho: 12.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
subsídio para material didáctico e fundo maneio para a nova 
sala do Jardim Infância da Ramada, no valor de 170.000$00. 
 
Informação n.º 1222/DSC/DEJ/SJ/01 de 11.10.2001 
Data de despacho: 12.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Castro & Dália, Lda., do valor de 21.600$00 com 
IVA incluído, referente a aquisição de periódicos para a Loja 
Jovem da Ramada. 
 
Informação n.º 1129/DSC/DEJ/SAEP/01 de 15.10.2001 
Data de despacho: 16.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
auxílios económicos para livros e material escolar a alunos 
carenciados, no valor total de 108.000$00. 

Informação n.º 1223/DSC/DEJ/SJ/01 de 17.10.2001 
Data de despacho: 18.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Sound Place Studios, do valor de 900.000$00 isento 
de IVA, referente a aquisição de serviço de som no âmbito da 
iniciativa Música na Escola. 
 
Informação n.º 1269/DSC/DEJ/SJ/01 de 18.10.2001 
Data de despacho: 22.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento, do 
valor total de 289.600$00 isento de IVA, aos Jovens do 
Projecto Dinâmica Jovem no âmbito do Programa OTL 2001. 
 
Informação n.º 1270/DSC/DEJ/SAEP/01 de 18.10.2001 
Data de despacho: 22.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para transferência para 
a Junta da Freguesia da Ramada, do valor de 211.560$00, 
referente aos transportes escolares do 1º período escolar. 
 
Informação n.º 1267/DSC/DEJ/SAEP/01 
Data de despacho: 22.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para transferência para 
a Junta da Freguesia da Ramada, do valor de 205.260$00, 
referente aos transportes escolares do 1º período escolar. 
 
Informação n.º 1287/DEJ/SAEP/01 de 22.10.2001 
Data de despacho: 22.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
auxílios económicos para livros e material escolar a alunos 
carenciados, no valor de 36.000$00. 
 
Informação n.º 1279/DEJ/SAEP/01 de 19.10.2001 
Data de despacho: 22.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Espaço Brinca, do valor de 396.630$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição de serviço. 
 
Informação n.º 1289/DSC/DEJ/SJ/01 de 22.10.2001 
Data de despacho: 22.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à EB 1 
n.º 2 da Pontinha, do valor de 2.905$00 mais 17% de IVA, 
referente a aquisição de serviço de dados no âmbito do Click 
-sempre@clicar. 
 
Informação n.º 1286/DSC/DEJ/SAEO/01 de 22.10.2001 
Data de despacho: 22.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Boomarte, do valor de 52.000$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de serviço no âmbito do Projecto Escola 
Segura PSP/GNR. 
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Informação n.º 1306/DSC/DEJ/01 de 25.10.201 
Data de despacho: 26.10.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Paleiger International, S.A., do valor de 39.488$00 
com IVA incluído, referente a aquisição de serviços. 

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Francisco Joaquim 
Lourenço Pereira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Processo n.º 208/PV-DOM 
Data de despacho: 25.09.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos a mais, 
referentes à empreitada de “Reformulação dos Espaços 
Exteriores da EB1 N.º 6 da Póvoa de Santo Adrião”, pelo 
valor de 5.320.640$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 915/DEC/SAFO/VA de 16.10.2001. 
 
Processo n.º 654/OD-DOM 
Data de despacho: 01.10.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de Fornecimento 
e Colocação de Rede de Protecção no Polidesportivo Honório 
Francisco na Codivel, pelo valor de 728.000$00 sem IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 891/DEC/SAFO/VA de 
01.10.2001. 
 
Processo n.º 564/MO-DOM 
Data de despacho: 12.10.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
“Fornecimento e Montagem de UPS para as Instalações da 
DGPC”, pelo valor de 898:000$00 sem IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 561/DEC/AD de 09.10.2001. 
 
Processo n.º 253/PO-DOM 
Data de despacho: 15.10.2001 
Homologação do auto de recepção provisória referente à 
empreitada de “Execução de Muro de Suporte de Terras na 
R. José Gomes Ferreira”, nos termos da informação n.º 
588/DVEU/EC de 03.10.2001. 
 
Processo n.º 299/OD-DOM 
Data de despacho: 16.10.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Construção de 
Duas Pontes Pedonais no Campo do Silvado”, pelo valor de 
1.098.067$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
773/DVEU/MS de 02.10.2001. 

Processo n.º 653/PV-DOM 
Data de despacho: 16.10.2001 
Homologação do auto de consignação referente à empreitada 
de “Construção de Ossários no Cemitério da Póvoa de Stº 
Adrião, 2ª Fase”, nos termos da informação n.º 
848/DEC/SAFO/VA de 27.10.2001. 
 
Processo n.º 524/PV-DOM 
Data de despacho: 16.10.2001 
Homologação do auto de consignação referente à empreitada 
de “Concepção e Execução das Soluções para a Reparação 
de Resultados das Intempéries no Parque Central da Póvoa 
de Stº Adrião”, nos termos da informação n.º 729/DVEU/EC 
de 26.09.2001. 
 
Processo n.º 595/MO-DOM 
Data de despacho: 16.10.2001 
Homologação do auto de consignação referente à empreitada 
de “Ligação da Estrada Municipal com a EN 250-2 / 
Reformulação do Entroncamento da R. João Villaret com a 
EN 250-2”, nos termos da informação n.º 746/DVEU/EC de 
02.10.2001. 
 
Processo n.º 398/OD-DOM 
Data de despacho: 16.10.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de “Execução da 
Ligação Pedonal entre a Urbanização da Codivel e a R. 
Almeida Garret”, pelo valor de 6.467.328$00 sem IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 216/DOM/CF de 
04.10.2001. 
 
Processo n.º 629/PV-DOM 
Data de despacho: 18.10.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de “Beneficiação 
do Mercado Municipal de Póvoa de Stº Adrião”, pelo valor de 
14.980.000$00 sem IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 216/DOM/CF de 17.10.2001. 
 
Processo n.º 708/RA-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com o convite a empresas para execução da 
empreitada de “Ampliação e Remodelação da EB1 Nº 4 da 
Ramada – Alteração das Infra-Estruturas Existentes”, pelo 
valor base de 2.863.394$00, nos termos da informação n.º 
876/DEC/SAFO/SM de 08.10.2001. 
 
Processo n.º 513/PV-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos a mais referentes 
à empreitada de “Arranjo da Estrada da Qtª do Barruncho”, 
pelo valor de 997.180$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 692/DVEU/EC de 02.10.2001. 
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Processo n.º 513/PV-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1, 
referente à empreitada de “Arranjos da Estrada da Quinta do 
Barruncho”, pelo valor de 4.066.051$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 664/DVEU/Ec de 02.10.2001. 
 
Processo n.º 644/OD-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de “Concepção e 
Execução de Muro de Suporte na R. Dr. Egas Moniz”, pelo 
valor de 5.194.485$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 856/DVEU/EC de 22.10.2001. 
 
Processo n.º 684/OD-DOM 
Data de despacho: 25.10.01 
Concordar com a adjudicação do “Projecto de Electricidade 
para o Polidesportivo do Jardim do Sol”, pelo valor de 
360.000$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 
956/DEC/AD de 22.10.2001. 
 
Processo n.º 631/CA-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de “Execução 
de Projecto de Sinalização Horizontal e Vertical, Bairro das 
Sete Quintas”, pelo valor de 2.663.410$00 sem IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 843/DVEU/EC de 22.10.2001. 
 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com o pagamento referente a “Serviço de Cópias”, 
pelo valor de 30.272$00, nos termos da informação n.º 
125/DOM/LJ de 15.10.2001. 
 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com o pagamento referente a “Serviço de Cópias”, 
pelo valor de 26.386$00, nos termos da informação n.º 
861/DVEU/JF de 22.10.2001. 
 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com o pagamento referente a “Serviço de Cópias”, 
pelo valor de 195.522$00, nos termos da informação n.º 
137/DOM/LJ de 23.10.2001. 
 
Processo n.º 453/OD-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com a adjudicação do “Projecto da EB1 / JI da 
Ribeirada”, pelo valor de 9.800.000$00 sem IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 226/DOM/CF de 23.10.2001 
 
Processo n.º 694/PO-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de “Iluminação 
do Polidesportivo do Casal do Rato”, pelo valor de 
3.578.338$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 
913/DEC/AD de 16.10.2001. 

Processo n.º 695/OD-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com a adjudicação da elaboração do “Estudo de 
Interiorismo – Quinta da Memória”, pelo valor de 
5.733.000$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
178/DEP/OS/01 de 18.10.2001. 
 
Processo n.º 724/OD-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com o convite a empresas para “Execução de 
Pinturas e Substituição de Mosaicos em Bancadas no 
Polidesportivo Honório Francisco”, pelo valor base de 
4.600.000$00, nos termos da informação n.º 
949/DEC/SAFO/SM de 22.10.2001. 
 
Processo n.º 713/PO-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de “Pintura do 
Pátio Interior e Colocação de Corrimão – Escola EB1 / JI N.º 
2 da Paiã”, pelo valor de 999.672$00 sem IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 931/DEC/SAFO/VA de 17.10.2001. 
 
Processo n.º 471/FA-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos a mais referente 
à empreitada de “Pinturas e Isolamento de Caixilharia – EB1 
N.º 1 de Famões”, pelo valor de 309.980$00 sem IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 899/DEC/SAFO/Va de 
11.10.2001. 
 
Processo n.º 471/FA-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1, 
referente à empreitada de “Pinturas e Isolamento de 
Caixilharia - EB1 N.º 1 de Famões”, pelo valor de 
4.650.808$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
898/DEC/SAFO/VA de 11.10.2001. 
 
Processo n.º 208/PV-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Homologação do auto de vistoria para efeitos de recepção 
provisória, referente à empreitada de “Reformulação dos 
Espaços Exteriores da EB1 N.º 6 da Póvoa de Santo Adrião”, 
nos termos da informação n.º 914/DEC/SAFO/VA de 
16.10.2001. 
 
Processo n.º 658/PV-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com a adjudicação do “Projecto de Electricidade 
para o Campo de Ténis da Póvoa”, pelo valor de 360.000$00 
sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 955/DEC/AD 
de 22.10.2001. 
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Processo n.º 691/OD-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de “Montagem 
de Aquecedores na Escola n.º 3 de Odivelas”, pelo valor de 
377.600$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 
951/DEC/Ad de 22.10.2001. 
 
Processo n.º 666/FA-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de “Pintura de 
Fachada e Salas de Aula - EB1 N.º 2 de Famões, Casal da 
Silveira”, pelo valor de 870.506$00 sem IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 882/DEC/SAFO/VA de 08.10.2001. 
 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com a adjudicação, referente ao “Fornecimento de 
Areão / Pó-de-Terra para o Campo de Futebol da União 
Desportiva e Recreativa Santa Maria”, pelo valor de 
897.600$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 
867/DVEU/MS de 23.10.2001. 
 
Processo n.º 672/OD-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com a adjudicação do fornecimento de “Gavetões 
para Decomposição Aeróbia - 2ª fase, Cemitério de Odivelas”, 
pelo valor de 2:122.500$00, nos termos da informação n.º 
871/DEC/SAFO/SM de 04.10.2001. 
 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Aquisição de Areão / Pó-
de-Pedra para o Campo de Futebol do Centro Escolar 
Republicano Tenente Valdez”, pelo valor de 170.000$00 sem 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 866/DVEU/MS de 
23.10.2001. 
 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com a adjudicação do “Reposicionamento de 4 
colunas de iluminação na R. Ivone Silva na Arroja”, pelo valor 
de 513.500$00 sem IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 819/DVEU/JV de 15.10.2001. 
 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com o pagamento referente aos “Consumos de 
Energia em BT - Semáforos e Publicidade”, pelo valor de 
794.343$00, nos termos da informação n.º 840/DVEU/JV de 
19.10.2001. 
 
Processo n.º 533/PO-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos a mais referentes 
à empreitada de “Pinturas de Beneficiação da Cobertura e do 
Logradouro, Jardim de Infância da Urmeira”, pelo valor de 

762.400$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 
921/DEC/SAFO/VA de 17.10.2001. 
 
Processo n.º 635/RA-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1, 
referente à empreitada de “Beneficiação de Fachadas - EB1 
N.º 2 da Ramada”, pelo valor de 867.551$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 879/DEC/SAFO/SM de 
08.10.2001. 
 
Processo n.º 460/OD-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 de 
trabalhos a mais, referentes à empreitada de “Vedação do 
Jardim de Infância da Codivel”, pelo valor de 756.204$00 sem 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 
889/DEC/SAFO/VA de 10.10.2001. 
 
Processo n.º 553/OL-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com pagamento do auto de medição n.º 1, 
referente à empreitada de “Pintura e Substituição de 
Caixilharia - EB1 N.º 3 do Olival Basto”, pelo valor de 
7.084.192$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
928/DEC/SAFO/VA de 17.10.2001. 
 
Processo n.º 550/MO-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com o pagamento referente à prestação de 
serviços de “Assessoria Técnica para a Coordenação e 
Fiscalização de Obras”, pelo valor de 2.358.720$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 944/DEC/SAFO/SM de 
19.10.2001. 
 
Processo n.º 703/CA-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente à empreitada de “Beneficiação da R. do Pinhal 
Verde”, na Freguesia de Caneças, pelo valor de 
14.794.588$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 800/DVEU/MS de 12.10.2001. 
 
Processo n.º 703/CA-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 2, 
referente à empreitada de “Beneficiação da R. do Pinhal 
Verde”, na Freguesia de Caneças, pelo valor de 
4.515.915$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
801/DVEU/MS de 12.10.2001. 
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Processo n.º 703/CA-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 3 
referente à empreitada de “Beneficiação da R. do Pinhal 
Verde”, na Freguesia de Caneças, pelo valor de 
8.856.741$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
802/DVEU/MS de 12.10.2001 
 
Processo n.º 574/OD-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com o pagamento referente aos trabalhos de 
“Beneficiação e remodelação a Cozinha da Escola EB1 N.º 4 
de Odivelas”, pelo valor de 9.862.128$00 com IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 865/DEC/SAFO/VA de 
04.10.2001. 
 
Processo n.º 532/PO-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1, 
referente à empreitada de “Beneficiação de Salas de Aula e 
do Logradouro da EB1 N.º 1 da Pontinha”, pelo valor de 
7.447.985$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
929/DEC/SAFO/VA de 17.10.2001. 
 
Processo n.º 565/OD-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com o pagamento referente aos trabalhos de 
“Remodelação da Instalação Eléctrica da Escola N.º 3 de 
Odivelas”, pelo valor de 1.875.000$00 sem IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 867/DEC/AD de 04.10.2001. 
 
Processo n.º 429/MO-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Homologação do auto de vistoria para efeitos de recepção 
provisória, referente à empreitada de “Instalação para a 
Divisão de Espaços Verdes”, na Ramada, nos termos da 
informação n.º 845/DEC/SAFO/VA de 27.09.2001. 
 
Processo n.º 429/MO-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1, 
referente à empreitada de “Instalação para a Divisão de 
Espaços Verdes”, na Ramada, pelo valor de 635.569$00 com 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 
877/DEC/SAFO/SM de 08.10.2001. 
 
Processo n.º 429/MO-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 2, 
referente à empreitada de “Instalação para a Divisão de 
Espaços Verdes”, na Ramada, pelo valor de 2.921.794$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
836/DEC/SAFO/AV de 26.09.2001. 

Processo n.º 168/FA-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição de 
trabalhos a mais n.º 2, referente à obra de “Execução de 
Caminho Municipal 1324 entre Pedernais / Trigache”, pelo 
valor de 101.888$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 794/DVEU/MS de 18.10.2001. 
 
Processo n.º 168/FA-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição de 
trabalhos a mais n.º 1, referente à obra de “Execução de 
Caminho Municipal 1324 entre Pedernais / Trigache”, pelo 
valor de 1.074.678$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 793/DVEU/MS de 18.10.2001. 
 
Processo n.º 706/OD-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com o lançamento de concurso, referente à 
empreitada de “Reformulação dos Espaços Exteriores da 
escola EB1 N.º 1 de Odivelas, 2ª Fase”, pelo valor base de 
17.314.575$00, nos termos da informação n.º 
912/DEC/SAFO/SM de 16.10.2001. 
 
Processo n.º 181/PO-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Homologação do auto de consignação referente à empreitada 
de “Execução do Caminho de Ligação entre o Casal do Rato / 
Quinta do Pinheiro”, na Freguesia da Pontinha, nos termos da 
informação n.º 846/DVEU/MS de 22.10.2001. 
 
Processo n.º 602/FA-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Homologação do auto de consignação referente à empreitada 
de “Repavimentação da Rua da Figueirinha”, na Freguesia de 
Famões, nos termos da informação n.º 848/DVEU/MS de 
22.10.2001. 
 
Processo n.º 498/PV-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Homologação do auto de consignação referente à empreitada 
de “Repavimentação da Rua Prof. Egas Moniz”, na Freguesia 
da Póvoa de Santo Adrião, nos termos da informação n.º 
755/DVEU/EC de 10.10.2001. 
 
Processo n.º 503/CA-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Homologação do auto de consignação referente à obra de 
“Repavimentação da Ligação de Vale Nogueira ao Concelho 
de Loures”, na Freguesia de Caneças, nos termos da 
informação n.º 829/DVEU/PB de 19.10.2001. 
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Processo n.º 496/RA-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Homologação do auto de consignação referente à empreitada 
de “Repavimentação da R. Principal”, na Freguesia da 
Ramada, nos termos da informação n.º 847/DVEU/MS de 
22.10.2001. 
 
Processo n.º 600/RA-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Homologação do auto de consignação referente à empreitada 
de “Repavimentação da R. Aurélio Paz dos Reis”, na 
Freguesia da Ramada, nos termos da informação n.º 
850/DVEU/MS de 22.10.2001. 
 
Processo n.º 511/PO-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Homologação do auto de consignação referente à empreitada 
de “Repavimentação da Ligação entre o Bairro da Milharada e 
o Bairro Quinta do Pinheiro, nos termos da informação n.º 
845/DVEU/MS de 22.10.2001. 
 
Processo n.º 512/OD-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Homologação do auto de consignação referente à empreitada 
de “Repavimentação da Av. das Acácias”, na Freguesia de 
Odivelas, nos termos da informação n.º 828/DVEU/PB de 
19.10.2001. 
 
Processo n.º 450/MO-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Homologação do auto de consignação referente à empreitada 
de “Repavimentação da R. Casal do Abadesso e Rua da 
Figueira”, nas Freguesias de Famões e Caneças, nos termos 
da informação n.º 844/DVEU/MS de 22.10.2001. 
 
Processo n.º 216/OD-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Homologação do auto de consignação referente à empreitada 
de “Reformulação do Ringue e Parque Infantil das 
Patameiras”, nos termos da informação n.º 805/DVEU/PB de 
15.10.2001. 
 
Processo n.º 608/RA-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Homologação do auto de consignação da empreitada de 
“Repavimentação da Rua da Travessa da Bica, Acesso à Rua 
Eça de Queiroz e Rua Cesário Verde”, na Freguesia da 
Ramada”, nos termos da informação n.º 798/DVEU/MS de 
15.10.2001. 
 
 

Processo n.º 301/CA-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Homologação do auto de vistoria referente à empreitada de 
“Isolamento de Caixilharia Exterior, Escola N.º 3 de Caneças, 
Casal Novo”, nos termos da informação n.º 
924/DEC/SAFO/SM de 17.10.2001. 
 
Processo n.º 633/OL-DOM 
Data de despacho: 25.10.2001 
Homologação do auto de consignação referente à empreitada 
de “Repavimentação da Rua de Moçambique”, na Freguesia 
de Olival Basto, nos termos da informação n.º 795/DVEU/EC 
de 16.10.2001. 
 
Processo n.º 696/PO-DOM 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de “Execução 
do Acesso Pedonal entre a Escola EB1, Paiã N.º 2 e o Bairro 
da Quinta da Condessa”, na Freguesia da Pontinha, pelo 
valor de 734.954$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 826/DVEU/EC de 18.10.2001. 
 
Processo n.º 472/FA-DOM 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente à empreitada de “Aumento do Recreio Coberto”, 
pelo valor de 3.569.273$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 930/DEC/SAFO/VA de 17.10.2001. 
 
Processo n.º 334/MO-DOM 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Reparação de 
Semáforos”, pelo valor de 976.915$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 875/DVEU/EC de 25.10.2001. 
 
Processo n.º 733/MO-DOM 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de “Execução de 
Vários Trabalhos nas Instalações do DOM”, pelo valor de 
791.725$00, nos termos da informação n.º 
982/DEC/SAFO/SM de 26.10.2001. 
 
Processo n.º 707/OD-DOM 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação do “Fornecimento e Colocação 
de Bancada e Armaduras de Iluminação na Cozinha da 
Escola EB1 N.º 4 de Odivelas”, pelo valor de 553.870$00 sem 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 
866/DEC/SAFO/VA de 04.10.2001. 
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Processo n.º 710/OD-DOM 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de “Instalação 
Eléctrica do CRAP”, pelo valor de 102.500$00 sem IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 868/DEC/AD de 
10.10.2001. 
 
Processo n.º 697/PO-DOM 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de 
“Remodelação e Ampliação do Alarme da Escola N.º 2 da 
Paiã”, pelo valor de 553.431$00 sem IVA incluído, nos termos 
da informação n.º 953/DEC/AD de 22.10.2001. 
 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação do “Projecto de Ampliação e 
Remodelação da Escola EB1 / JI N.º 1 da Póvoa de Santo 
Adrião, pelo valor de 495.000$00 sem IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 186/DEP/OS/01 de 26.10.2001. 
 
Processo n.º 300/OD-DOM 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos a mais referentes 
à empreitada de “Execução de Fundações do Polidesportivo 
Honório Francisco na Codivel, pelo valor de 570.800$00 sem 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 
873/DEC/SAFO/VA de 04.10.2001. 
 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de “Execução de 
Guardas de Segurança no Bairro da Milharada”, na Freguesia 
da Pontinha, pelo valor de 434.600$00 sem IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 874/DVEU/EC de 25.10.2001 
 
Processo n.º 549/OD-DOM 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da elaboração do “Projecto de 
Especialidades para a Remodelação e Ampliação da Escola 
EB N.º 5 de Odivelas”, pelo valor de 826.400$00 sem IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 240/DEP/SEP/DD/01 
de 26.10.2001. 
 
Processo n.º 734/OD-DOM 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com o lançamento de concurso referente à 
empreitada de “Pintura Exterior do Mercado de Odivelas”, 
pelo valor base de 10.000.000$00, nos termos da informação 
n.º 981/DEC/SAFO/SM de 26.10.2001. 
 
 

Processo n.º 582/PO-DOM 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos a mais referentes 
à empreitada de “Sala para Jardim de Infância e Beneficiação 
do Logradouro, EB1 N.º 1 da Pontinha”, pelo valor de 
980.800$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 
965/DEC/SAFO/VA de 24.10.2001. 
 
Processo n.º 482/PV-DOM 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada da de 
“Construção de Novos Sanitários Públicos no Parque 25 de 
Abril”, na Póvoa de Stº Adrião, pelo valor de 9.339.904$00 
sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 215/DOM/CF 
de 17.10.2001. 
 
Processo n.º 711/PV-DOM 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a consulta a empresas para “Fornecimento de 
Equipamento Infantil para a Escola EB1 N.º 6 da Póvoa de 
Santo Adrião”, pelo valor base de 1.650.392$00, nos termos 
da informação n.º 887/DEC/SAFO/SM de 10.10.2001. 
 
Processo n.º 656/FA-DOM 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de “Ampliação / 
Remodelação da Escola EB1 N.º1 de Famões”, pelo valor de 
14.013.506$00 sem IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 221/DOM/CF de 19.10.2001. 
 
Processo n.º 639/PV-DOM 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de 
“Repavimentação de Arruamentos no Bairro de S. José”, na 
Póvoa de Santo Adrião, pelo valor de 13.813.470$00 sem IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 224/DOM/CF de 
19.10.2001. 
 
Processo n.º 650/OD-DOM 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de “Execução 
da Rotunda no Cruzamento das Ruas Antero Quental, Soares 
de Passos e Rua da Paiã”, em Odivelas, pelo valor de 
17.998.723$00 sem IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 225/DOM/CF de 19.10.2001. 
 
Processo n.º 533/PO-DOM 
Data de despacho: 26.10.2001 
Homologação do auto de consignação referente à empreitada 
do “Jardim de Infância da Urmeira, Pinturas e Beneficiação da 
Cobertura e do Logradouro”, nos termos da informação n.º 
918/DEC/SAFO/VA de 16.10.2001. 
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Processo n.º 533/PO-DOM 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente à empreitada de “Pinturas e Beneficiação da 
Cobertura do Logradouro, Jardim de Infância da Urmeira”, 
pelo valor de 13.114.588$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 919/DEC/SAFO/VA de 17.10.2001. 
 
Processo n.º 693/OD-DOM 
Data de despacho:.26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de “Arranjos na 
R. João Turiano”, na Freguesia de Odivelas, pelo valor de 
1.880.914$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 
831/DVEU/PB de 18.10.2001. 
 
Processo n.º 702/FA-DOM 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de “Ligação de 
Água, Esgoto e Electricidade para o Moinho de Famões”, pelo 
valor de 898.650$00, nos termos da informação n.º 
910/DEC/AD de 16.10.2001. 
 
Processo n.º 374/PV-DOM 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de 
“Beneficiação e Remodelação das Infra-Estruturas do 
Cemitério da Póvoa de Santo Adrião”, pelo valor de 
12.599.846$00 sem IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 220/DOM/CF de 19.10.2001. 
 
Processo n.º 291/OD-DOM 
Data de despacho: 26.10.2001 
Homologação do auto de vistoria para efeitos de recepção 
provisória referente À empreitada de “Repavimentação do 
Troço da EM 576-1 (desde o Bingo até ao cemitério de 
Odivelas), nos termos da informação n.º 851/DVEU/MS de 
22.10.2001. 
 
Processo n.º 333/OD-DOM 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos a mais referentes 
à empreitada de “Execução de Passeios no Concelho”, pelo 
valor de 881.700$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 796/DVEU/EC de 10.10.2001 
 
Processo n.º 638/FA-DOM 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com o lançamento de concurso referente à 
empreitada de “Repavimentação do Troço da Rua de S. 

Sebastião e do Troço da Avenida João António”, na Freguesia 
de Famões, pelo valor base de 9.601.293$00, nos termos da 
informação n.º 855/DVEU/MAS de 22.10.2001. 
 
Processo n.º 665/OD-DOM 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de “2ª Fase da 
Quinta da Memória, Demolição da Ruínas do Antigo Lagar”, 
pelo valor de 486.106$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 853/DEC/SAFO/SM de 01.10.2001. 
 
Processo n.º 358/PO-DOM 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos a mais referentes 
aos “Arrumos para o Campo de Ténis”, na Pontinha, pelo 
valor de 173.360$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 818/DEC/SAFO/VA de 20.09.2001. 
 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos de “Colocação 
de Iluminação Pública no Caminho Pedonal de Acesso à 
Escola EB1 / JI N.º 2 na Paiã”, pelo valor de 962.038$00 sem 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 767/DVEU/JV de 
03.10.2001. 
 
Processo n.º 720/PO-DOM 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com o procedimento por ajuste directo, referente à 
empreitada de “Polidesportivo Descoberto do Casal do Rato, 
Execução de Base de Assentamento, Rede de Águas e de 
Esgotos para Contentor/Balneário”, nos termos da informação 
n.º 979/DEC/SAFO/VA de 26.10.2001. 
 
Processo n.º 721/PO-DOM 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com o procedimento por ajuste directo, referente à 
empreitada de “Polidesportivo Descoberto do Bairro Santa 
Maria, Execução de Base de Assentamento, Rede de Águas 
e de Esgotos para Contentor/Balneário”, nos termos da 
informação n.º 977/DEC/SAFO/VA de 26.10.2001. 
 
Processo n.º 719/FA-DOM 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com o procedimento por ajuste directo, referente à 
empreitada de “Polidesportivo Descoberto do Casal do Bispo, 
Execução de Base de Assentamento, Rede de Águas e de 
Esgotos para Contentor/Balneário”, nos termos da informação 
n.º 980/DEC/SAFO/VA de 26.10.2001. 
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DIVERSOS 
 
Data de despacho: 11.09.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente à “Travessa Manuel da Nóbrega e 
Rua Luís de Camões”, pelo valor de 163.500$00 sem IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 18/FM/01 de 
10.09.2001. 
 
Data de despacho: 11.09.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente à “Rua Alves Redol e Rua António 
José de Almeida”, pelo valor de 163.500$00 sem IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 17/FM/01 10.09.2001. 
 
Data de despacho: 27.09.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente à “Ligação Pedonal à Codivel”, 
pelo valor de 172. 500$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 73/EB/01 de 27.09.2001. 
 
Data de despacho: 01.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente à “Requalificação da Alameda da 
Juventude”, pelo valor de 172.500$00 sem IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 74/EB/01 de 27.09.2001. 
 
Data de despacho: 01.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente à “Reunião nas Patameiras”, pelo 
valor de 93.000$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 79/EB/01 de 01.10.2001. 
 
Data de despacho: 10.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente aos “Jardins da Serra Branca”, 
pelo valor de 175.000$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 29/FM/01 de 09.10.2001. 
 
Data de despacho: 22.10.2001 
Concordar com o pagamento de Folha Informativa referente à 
“Alameda Fernando Namora”, pelo valor de 201.825$00 com 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 83/EB/01 de 
22.10.2001. 
 
Data de despacho: 22.10.2001 
Concordar com o pagamento de Folha Informativa referente à 
“Rua Jardim de Caneças”, pelo valor de 201.825$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 84/EB/01 de 
22.10.2001. 
 

Data de despacho: 23.10.2001 
Concordar com o pagamento de Folha Informativa referente à 
“Repavimentação da Rua Soldado Manuel Lagarto”, pelo 
valor de 201.825$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 75/EB/01 de 17.10.2001. 
 
Data de despacho: 23.10.2001 
Concordar com o pagamento de Folha Informativa referente à 
“Rua Eça de Queiroz”, pelo valor de 201.825$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 76/EB/01 de 
17.10.2001. 
 
Data de despacho: 23.10.2001 
Concordar com o pagamento de Folha Informativa referente à 
“Ligação de Olival Basto a Frielas”, pelo valor de 201.825$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 82/EB/01 de 
17.10.2001. 
 
Data de despacho: 23.10.2001 
Concordar com o pagamento de Folha Informativa referente à 
“Ligação de Olival Basto a Frielas”, pelo valor de 201.825$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 82/EB/01 de 
17.10.2001. 
 
Data de despacho: 23.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente ao “Moinho de Famões”, pelo 
valor de 352.500$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 81/EB/01 de 17.10.2001. 
 
Data de despacho: 24.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente às “Obras nas Patameiras”, pelo 
valor de 754.500$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 97/EB/01 de 24.10.2001. 
 
Data de despacho: 24.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente ao “Parque Central da Póvoa de 
Santo Adrião”, pelo valor de 399.000$00 sem IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 96/EB/01 de 24.10.2001. 
 
Data de despacho: 24.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente ao “Bairro Olaio”, pelo valor de 
265.500$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 
95/EB/01 de 24.10.2001. 
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Data de despacho: 24.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente à “Recuperação de Infra-
Estruturas e Espaços Verdes do Bairro da Quinta da 
Quintinha”, pelo valor de 255.000$00 sem IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 93/EB/01 de 24.10.2001. 
 
Data de despacho: 24.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente à “Beneficiação do Mercado 
Municipal da Póvoa de Santo Adrião”, pelo valor de 
265.500$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 
94/EB/01 de 24.10.2001. 
 
Data de despacho: 24.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente à “Sinalização do Bairro das Sete 
Quintas”, pelo valor de 243.000$00 sem IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 92/EB/01 de 24.10.2001. 
 
Data de despacho: 24.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente à “Beneficiação e Remodelação 
das Infra-Estruturas do Cemitério da Póvoa de Santo Adrião”, 
pelo valor de 243.000$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 91/EB/01 de 24.10.2001. 
 
Data de despacho: 24.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente à “Construção de Novos 
Sanitários Públicos no Parque 25 de Abril”, pelo valor de 
243.000$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 
90/EB/01 de 24.10.2001. 
 
Data de despacho: 24.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente ao “Parque Infantil do Bairro das 
Fontaínhas”, pelo valor de 221.500$00 sem IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 89/EB/01 de 24.10.2001. 
 
Data de despacho: 24.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente à “Praceta Ivone Silva”, pelo valor 
de 240.000$00 sem IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 88/EB/01 de 24.10.2001. 
 
Data de despacho: 24.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente ao “Cemitério de Caneças, 
Construção de Ossários”, pelo valor de 221.500$00 sem IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 86/EB/01 de 
24.10.2001. 

Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folheto referente à Freguesia de Odivelas, pelo valor de 
994.000$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 
59/CT/01 de 25.10.2001. 
 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folheto referente à Freguesia de Olival Basto, pelo valor de 
303.500$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 
60/CT/01 de 25.10.2001. 
 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folheto referente à Freguesia da Ramada, pelo valor de 
416.500$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 
63/CT/01 de 25.10.2001. 
 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com o procedimento por ajuste directo para 
inserção de anúncio no âmbito da campanha do “Não 
Abandono dos Animais de Estimação, pelo valor de 
100.000$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 
53/CT/01 de 24.10.2001. 
 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folheto referente à Freguesia da Pontinha, pelo valor de 
600.500$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 
61/CT/01 de 25.10.2001. 
 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com o pagamento referente ao aluguer de 
projector de slides, pelo valor de 46.800$00 com IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 52/CT/01 de 24.10.2001. 
 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com o procedimento por ajuste directo para 
inserção de anúncio referente a mensagem do aniversário do 
Município e saudação de Natal, pelo valor de 100.000$00 
sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 54/CT/01 de 
24.10.2001. 
 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folheto referente à Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, pelo 
valor de 466.000$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 62/CT/01 de 25.10.2001. 
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Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folheto referente à Freguesia de Caneças, pelo valor de 
385.000$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 
57/CT/01 de 25.10.2001. 
 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folheto referente à Freguesia da Famões, pelo valor de 
363.500$00 semIVA incluído, nos termos da informação n.º 
58/CT/01 de 25.10.2001. 
 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente à  “Reformulação de Espaços 
Verdes na Zona do Parque Maria Lamas”, pelo valor de 
221.500$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 
87/EB/01 de 24.10.2001. 
 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente ao “Bairro Avelar Brotero”, pelo 
valor de 265.500$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 99/EB/01 de 26.10.2001. 
 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente à “Quinta de S. José”, pelo valor 
de 210.000$00 sem IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 100/EB/01 de 26.10.2001. 
 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente à “Sinalização do Bairro da 
Milharada”, pelo valor de 214.000$00 sem IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 101/EB/01 de 26.10.2001. 
 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente à “Rua de Moçambique”, pelo 
valor de 221.500$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 102/EB/01 de 26.10.2001. 
 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente à “Obra do Logradouro da Antiga 
Escola N.º 5 das Patameiras”, pelo valor de 54.000$00 sem 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 103/EB/01 de 
26.10.2001. 
 
 

Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente ao “Parque Infantil do Trigache 
Centro”, pelo valor de 214.000$00 sem IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 38/FM/01 de 24.10.2001. 
 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente ao “Parque Infantil do Trigache 
Centro”, pelo valor de 214.000$00 sem IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 38/FM/01 de 24.10.2001. 
 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente ao “Parque Infantil do Casal da 
Silveira”, pelo valor de 214.000$00 sem IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 37/FM/01 de 24.10.2001. 
 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente ao “Parque Infantil do Casal do 
Bispo”, pelo valor de 214.000$00 sem IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 36/FM/01 de 24.10.2001. 
 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente ao “Caminho Pedonal da 
Malaposta”, pelo valor de 221.500$00 sem IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 35/FM/01 de 24.10.2001. 
 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente à “Quinta do Barruncho”, pelo 
valor de 221.500$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 34/FM/01 de 24.10.2001. 
 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente ao “Talude da Rua de Angola”, 
pelo valor de 221.500$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 33/FM/01 de 24.10.2001. 
 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente ao “Largo de S. Bartolomeu”, pelo 
valor de 221.500$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 32/FM/01 de 24.10.2001. 
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Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente às “Ruas Rainha D. Amélia e D. 
Carlos”, pelo valor de 221.500$00 sem IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 31/FM/01 de 24.10.2001. 
 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente ao “Jardim dos Castanheiros”, 
pelo valor de 214.000$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 41/FM/01 de 24.10.2001. 
 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente ao “Parque Infantil da Encosta do 
Mourigo”, pelo valor de 214.000$00 sem IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 40/FM/01 de 24.10.2001. 
 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da execução e distribuição de 
Folha Informativa referente ao “Parque Infantil dos 
Pedernais”, pelo valor de 214.000$00 sem IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 39/FM/01 de 24.10.2001. 

 
 
 
 

AMBIENTE 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Francisco Joaquim 
Lourenço Pereira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Processo n.º 353/2001/FA-DA/EV 
Data de despacho: 12.10.2001 
Concordar com o lançamento de concurso referente à 
empreitada de “Execução do Parque de Lazer do Casal de S. 
Sebastião”, em Famões, nos termos da informação n.º 
940/DA/AV/01 de 08.10.2001. 
 
Processo n.º 355/2001/RA-DA/EV 
Data de despacho: 16.10.2001 
Concordar com o convite a empresas para “Execução de 
Arborização do Castelo Poente”, na Freguesia da Ramada, 
nos termos da informação n.º 941/DA/EV/01 de 08.10.2001. 
 
 

Processo n.º 356/2001/RA-DA/EV 
Data de despacho: 16.10.2001 
Concordar com o convite a empresas para “Construção de 
um Barbecue no Bairro do Castelo Nascente”, na Ramada, 
nos termos da informação n.º 948/DA/EV/01 de 08.10.2001. 
 
Processo n.º 357/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 16.10.2001 
Concordar com o convite a empresas para “Aquisição de 
Material de Rega para os Viveiros Municipais”, nos termos da 
informação n.º 939/DA/EV/01 de 08.10.2001. 
 
Processo n.º 361/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 16.10.2001 
Concordar com o convite a empresas para “Aquisição e 
Colocação de 230 m2 de Piso, em Parques Infantis do 
Município de Odivelas”, nos termos da informação n.º 
962/DA/EV/01 de 11.10.2001. 
 
Processo n.º 07/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 16.10.2001 
Concordar com o pagamento do “Kit de Reciclagem de Papel, 
Dia do Mar”, pelo valor de 900.000$00 sem IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 459/DA/DQA/01 de 10.10.2001. 
 
Processo n.º 198/2001/PV-DA/EV 
Data de despacho: 16.10.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Execução de 
Trabalhos de Arranjos Exteriores e Rede de Rega na 
Reconversão Total do Talude paralelo à R. Aquilino Ribeiro”, 
pelo valor de 4.306.911$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 1005/DA/EV/01 de 22.10.2001. 
 
Processo n.º 330/2001/OD-DA/EV 
Data de despacho: 16.10.2001 
Concordar com a anulação de processo referente à 
“Construção de um Ramal de Ligação dos Esgotos Pluviais à 
Ribeira da Rua do Lobito”, nos termos da informação n.º 
844/DA/EV/01 de 13.09.2001. 
 
Processo n.º 378/2001/PV-DA/EV 
Data de despacho: 19.10.2001 
Concordar com o convite a empresas para “Limpeza da Zona 
Envolvente ao Edifício Girassol”, na Freguesia da Póvoa de 
Santo Adrião, nos termos da informação n.º 979/DA/EV/01 de 
16.10.2001. 
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Processo n.º 377/2001/FA-DA/EV 
Data de despacho: 22.10.2001 
Concordar com o convite a empresas para “construção de 
Parque/Jardim no Trigache Centro”, em Famões, nos termos 
da informação n.º 981/DA/EV/01 de 17.10.2001. 
 
Processo n.º 365/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Aquisição de Equipamento 
Lúdico para Parques Infantis”, no Município de Odivelas, pelo 
valor de 1.012.044$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 967/DA/EV/01 de 15.10.2001. 
 
Processo n.º 379/2001/CA-DA/EV 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Aquisição de Tília para o 
Parque Infantil do Largo Vieira Caldas”, em Caneças, pelo 
valor de 840.000$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 983/DA/EV/01 de 18.10.2001. 
 
Processo n.º 196/2001/PV-DA/EV 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com o pagamento dos primeiros 50% referentes à 
“Remodelação dos Canteiros adjacentes à Praceta Ary dos 
Santos”, pelo valor de 1.890.864$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 977/DA/EV/01 de 16.10.2001. 
 
Processo n.º 226/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Aquisição de 
Árvores para os Viveiros Municipais”, pelo valor de 
9.720.480$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
980/DA/EV/01 de 17.10.2001. 
 
Processo n.º 209/2001/OD-DA/EV 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Execução das 
Zonas Verdes da Ruaa Alves Redol, Jorge de Sena e Alfredo 
Gameiro”, pelo valor de 9.769.500$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 982/DA/EV/01 de 17.10.2001. 
 
Processo n.º 259/2001/PO-DA/EV 
Data de despacho: 25.10.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Aquisição de 
Árvores para a Junta de Freguesia da Pontinha”, pelo valor de 
1.108.800$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
883/DA/EV/01 de 24.09.2001. 
 
 

Processo n.º 346.02/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Execução de 60 000 
folhetos Uma Árvore para o seu Jardim 2002”, pelo valor de 
526.500$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
944/DA/EV/01 de 08.10.2001. 
 
Processo n.º 366/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com o convite a empresas para “Fornecimento de 
Árvores Envasadas para o DOM”, nos termos da informação 
n.º 1033/DA/EV/01 de 24.10.2001. 
 
Processo n.º 382/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Aquisição de 3 WC para 
cães para o Bairro do Falcão”, na Pontinha, pelo valor de 
1.170.000$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 
991/DA/EV/01 de 19.10.2001. 
 
Processo n.º 383/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Aquisição de Serviços de 
Manutenção de 3 WC para cães no Bairro do Falcão”, pelo 
valor de 1.440.000$00 sem IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 1002/DA/EV/01 de 22.10.2001. 
 
Processo n.º 381/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Execução de um Depósito 
com Bomba incluída para os Viveiros Municipais”, pelo valor 
de 1.008.310$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 996/DA/EV/01 de 22.10.2001. 
 
Processo n.º 372/2001/FA-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “execução de Pareceres 
Técnicos sobre os Projectos fornecidos pelas Juntas de 
Freguesia e Ass. de Moradores do Trigache Centro, Encosta 
de S. Sebastião e Encosta do Mourigo”, em Famões, pelo 
valor de 702.000$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 1004/DA/EV/01 de 22.10.2001. 
 
Processo n.º 336/2001/FA-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Aquisição de Mobiliário 
Urbano para os Viveiros Municipais”, nos Casal do Bispo, 
pelo valor de 1.170.000$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 951/DA/EV/01 de 08.10.2001. 
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Processo n.º 319.01/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Aquisição de Plantas para 
Odivelas em Flor 2001/2201”, pelo valor de 1.102.920$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
985/DA/EV/01 de 18.10.2001. 
 
Processo n.º 340/2001/RA-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Aquisição de Mobiliário 
Urbano para o Bairro do Castelo”, pelo valor de 1.006.200$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
953/DA/EV/01 de 08.10.2001. 
 
Processo n.º 331/2001/OD-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de “Aquisição 
de Mobiliário Urbano para a Zona Verde do Parque 3 de 
Abril”, pelo valor de 1.170.000$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 957/DA/EV/01 de 08.10.2001. 
 
Processo n.º 333/2001/OD-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Aquisição de Mobiliário 
Urbano para a Rua Alves Redol”, pelo valor de 1.170.000$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
956/DA/EV/01 de 08.10.2001. 
 
Processo n.º 26/2000/PV-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Manutenção do 
Jardim Chafariz D’El Rei nos meses de Maio, Junho, Julho e 
Agosto”, pelo valor de 477.944$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 926/DA/EV/01 de 21.09.2001. 
 
Processo n.º 391/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Aquisição de Árvores para 
os Viveiros Municipais”, pelo valor de 1.092.000$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 1036/DA/EV/01 de 
25.10.2001. 
 
Processo n.º 317/2001/CA-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Reconstrução do 
Arruamento Paralelo ao Jardim das Fontaínhas”, pelo valor de 
1.049.160$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
703/DA/EV/01 de 16.07.2001 
 
 

Processo n.º 335/2001/OD-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Aquisição de Mobiliário 
Urbano para a Zona de Lazer do Parque 3 de Abril”, pelo 
valor de 1.170.000$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 949/DA/EV/01 de 08.10.2001. 
 
Processo n.º 360/2001/FA-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Aquisição de uma Casita 
de Jogar com Acessórios”, pelo valor de 848.519$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 1023/DA/EV/01 de 
24.10.2001. 
 
Processo n.º 354/2001/OL-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Execução do Caminho 
Pedonal da Malaposta”, no Olival Basto, pelo valor de 
4.998.000$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1019/DA/EV/01 de 24.10.2001. 
 
Processo n.º 371/2001/RA-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Elaboração do Projecto do 
Jardim e Parque Infantil dos Pedernais”, pelo valor de 
1.053.000$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1007/Da/EV/01 de 23.10.2001. 
 
Processo n.º 363/2001/FA-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Manutenção do Jardim 
Gertrudes da Velha”, em Famões, pelo valor de 539.136$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
964/DA/EV/01 de 11.10.2001. 
 
Processo n.º 369/2001/PV-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Manutenção do Talude 
paralelo à R. Aquilino Ribeiro”, na Freguesia da Póvoa de 
Santo Adrião, pelo valor de 527.436$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 976/DA/EV/01 de 16.10.2001. 
 
Processo n.º 330-A/2001/OD-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Construção de um Ramal 
de Ligação dos Esgotos Pluviais à Rua do Lobito”, pelo valor 
de 9.975.000$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 972/DA/EV/01 de 15.10.2001. 
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Processo n.º 356/2001/RA-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Construção de um 
Barbecue no Bairro do Castelo Nascente”, pelo valor de 
5.244.015$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1042/DA/EV/01 de 26.10.2001. 
 
Processo n.º 392/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Execução de Covas nos 
Viveiros Municipais”, pelo valor de 710.892$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 1043/DA/EV/01 de 
26.10.2001 
 
Processo n.º 373/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação de “Transporte de Oliveiras da 
Barragem do Alqueva para os Viveiros Municipais”, pelo valor 
de 762.333$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 988/DA/EV/01 de 19.10.2001. 
 
Processo n.º 387/2001/RA-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com o convite a empresas para “Construção de 
Parque Infantil no Parque Infantil do Bairro dos Pedernais”, 
nos termos da informação n.º 1015/DA/EV/01 de 23.05.2001. 
 
Processo n.º 346.01/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Aquisição de Árvores para 
a iniciativa Uma Árvore para o seu Jardim”, pelo valor de 
949.200$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1031/DA/EV/01 de 25.10.2001. 
 
Processo n.º 349/2001/PV-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Instalação de um Sistema 
de Rega Automático na Escola Secundária Pedro 
Alexandrino”, pelo valor de 3.270.120$00 com IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 1022/DA/EV/01 de 24.10.2001. 
 
Processo n.º 353/2001/FA-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Execução do Parque de 
Lazer do Casal de S. Sebastião”, em Famões, pelo valor de 
6.989.363$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1038/DA/EV/01 de 26.10.2001. 
 
 

Processo n.º 357/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Aquisição de material de 
Rega para os Viveiros Municipais”, pelo valor de 
4.288.579$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1035/DA/EV/01 de 25.10.2001. 
 
Processo n.º 341/2001/FA-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Limpeza de Terreno no 
Casal de S. Sebastião”, em Famões, pelo valor de 
4.165.200$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
950/DA/EV/01 de 08.10.2001. 
 
Processo n.º 390/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Aquisição de Plantas para 
a Iniciativa de Natal”, pelo valor de 999.600$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 1034/DA/EV/01 de 
25.10.2001. 
 
Processo n.º 364/2001/OD-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Manutenção das Áreas 
Verdes do Parque Infantil e Zona de Lazer 3 de Abril”, pelo 
valor de 1.043.172$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 963/DA/EV/01 de 11.10.2001. 
 
Processo n.º 375/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a adjudicação da “Aquisição de Equipamento 
Lúdico para os Viveiros Municipais”, pelo valor de 
1.114.856$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1037/DA/EV/01 de 25.10.2001. 
 
Processo n.º 376/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com o procedimento por ajuste directo referente à 
“Manutenção de 11 Espaços Sanitários para Cães”, nos 
termos da informação n.º 959/DA/EV/01 de 09.10.2001. 
 
Processo n.º 03.01/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a consulta a empresas para “Distribuição de 
Dois Números do Boletim Informativo Ambiente”, nos termos 
da informação n.º 163/Da/01 de 25.10.2001. 
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Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Remoção dos 
Resíduos Provenientes das Zonas Verdes da Freguesia da 
Póvoa de Santo Adrião”, pelo valor de 2.983.208$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 158/DA/01 de 
22.10.2001. 
 
Processo n.º 24/01-MO-DA/DQA/01 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordar com a consulta a empresas para “Limpeza das 
Linhas de Água”, nos termos da informação n.º 481/SC/01 de 
23.10.2001. 

 
 
 
 

HABITAÇÃO 
 

 
 

Decisões tomadas pela Sra. Vogal Dr.ª Maria Natália Pereira 
dos Santos, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Data de despacho: 16.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação de orçamento Aba 
Design sobre Per-Famílias, no valor de 40.000$00 acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor, nos termos da informação n.º 
43/VNS/CBA de 16.10.2001. 
 
Data de despacho: 16.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação de inserção de 
publicidade no jornal Nova Odivelas sobre o Per-Famílias, no 
valor de 250.000$00 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
nos termos da informação n.º 41/VNS/CBA de 16.10.2001. 
 
Data de despacho: 16.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de publicidade na revista 
“Odivelas Magazine” no valor de 117.000$00 IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 47/VNS/CBA de 16.10.2001. 
 
Data de despacho: 17.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de obras de reparação na cave 
do Lote 51, Bairro Olival do Pancas, Pontinha, no valor de 
33.400$00 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos 
da informação n.º 44/DMH/SPH/AV de 01.10.2001. 
 

Data de despacho: 17.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação de obras de alteração / 
ampliação do fogo municipal sito na Rua Ary dos Santos, n.º 
3, Quinta das Pretas, Famões, no valor de 1.448.696$00 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos da 
informação n.º 69/DMH/SPH/PV de 24.09.2001. 
 
Data de despacho: 17.10.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento do fornecimento de armários de cozinha do fogo 
disperso sito na “Rua Dr. João Santos, n.º 15, 6º A, Arroja, 
Odivelas, no valor de 165.000$00, acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor, nos termos da informação n.º 
111/DMH/SPH/GL de 01.10.2001. 
 
Data de despacho: 17.10.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da empreitada de reparação de fuga de 
canalização de esgoto do fogo municipal sito na “Rua Vitorino 
Nemésio, n.º 5, 2º Dtº, Quinta. da Quintinha, Póvoa, no valor 
de 590.625$00 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos 
termos da informação n.º 106/DMH/SPH/GL de 21.09.2001. 
 
Data de despacho: 17.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação, reabilitação do fogo sito 
na “Rua António Aleixo, n.º 5, 3º Esqº, Quinta da Quintinha, 
Póvoa de Sto. Adrião, no valor de 143.100$00 acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor, nos termos da informação n.º 
87/DMH/SPH/GL de 12.09.2001. 
 
Data de despacho: 17.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para efeitos de regularização de dívida, no valor 
de 6.700$00, nos termos da informação n.º 
121/DMH/SGPH/TC de 10.10.2001. 
 
Data de despacho: 17.10.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento do fornecimento de serviço de mudanças de 
mobiliário e diversos do armazém municipal sito no “Porto da 
Paiã” para a “Rua Vitorino Nemésio, n.º 7, R/C Esqº, Quinta. 
da Quintinha, Póvoa de Santo Adrião, no valor de 60.000$00, 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos da 
informação n.º 115/DMH/SPH/GL. 
 
 
 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
40 30 de Outubro a 12 de Novembro de 2001  Ano 2 - N.º 22 

 

Data de despacho: 17.10.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento de factura relativa a execução de trabalhos de 
limpeza de fossa no monobloco apelidado de “Casa Branca” 
sito no Bairro Municipal do Olival do Pancas, Pontinha, no 
valor de 73.584$00 IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 70/DMH/SPH/PV. 
 
Data de despacho: 18.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação de obras de reabilitação 
do fogo sito na Rua Vitorino Nemésio, n.º 5, 1º Dtº, Quinta. da 
Quintinha, Póvoa de Santo Adrião, no valor de 675.000$00 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos da 
informação n.º 112/DMH/SPH/GL de  01.10.2001. 
 
Data de despacho: 18.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação de obras de reabilitação 
do fogo sito na R. António Aleixo, n.º 9, 2º Esqº, Quinta. da 
Quintinha, Póvoa de Stº Adrião, no valor de 3.193.927$00 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos da 
informação n.º 110/DMH/SPH/GL 24.09.2001. 
 
Data de despacho: 18.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação de obras de reparação 
de fogo municipal sito, no Bairro Trigache, lote n.º 17, 
Famões, no valor de 1.263.900$00 acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor, nos termos da informação n.º 
68/DMH/SPH/PV de 21.09.2001. 
 
Data de despacho: 18.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação de obras de reparação 
(limpeza de caixas de visita incluindo reposição de 
pavimentação) em fogo municipal sito na Rua Ary dos Santos, 
n.º 2, Quinta das Pretas, Famões, Odivelas, no valor de 
95.200$00 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos 
da informação n.º 51/DMH/SPH/PV de 17.10.2001. 
 
Data de despacho: 19.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação, materiais de divulgação 
de abertura do Gabinete de Intervenção Social de Odivelas, 
no valor de 370.000$00 acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, nos termos da informação n.º 231/DMH/ASS/01 de 
19.10.2001. 
 

Data de despacho: 22.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação, materiais de divulgação 
de abertura do Gabinete de Intervenção Social de Odivelas, 
no valor de 417.000$00, nos termos da informação n.º 
230/DMH/ASS/01 de 19.10.2001. 
 
Data de despacho: 22.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação do fornecimento de 
armários de cozinha do fogo sito na Rua Vitorino Nemésio, n.º 
9, 2º Esq., Quinta. da Quintinha, Póvoa de Santo Adrião, no 
valor de 365.000$00 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
nos termos da informação n.º 116/DMH/SPH/GL de 
18.10.2001. 
 
Data de despacho: 23.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação da divulgação das 
acções da Divisão Municipal de Habitação, Programa Recria, 
no Odivelas Magazine, mês de Novembro, no valor de 
100.000$00 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos 
termos da informação n.º 51/VNS/CBA de 23.10.2001. 
 
Data de despacho: 23.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação da divulgação da 
abertura do Gabinete de Intervenção Social de Odivelas, no 
Odivelas Magazine, mês de Novembro, no valor de 
250.000$00 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos 
termos da informação n.º 52/VNS/CBA de 23.10.2001. 
 
Data de despacho: 23.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação da divulgação da 
abertura do Gabinete de Intervenção Social de Odivelas, na 
revista Figura, mês de Novembro, no valor de 255.000$00 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos da 
informação n.º 53/VNS/CBA de 23.10.2001. 
 
Data de despacho: 23.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação, divulgação da abertura 
do Gabinete de Intervenção Social de Odivelas, no jornal 
Vento Novo, no valor de 150.000$00 acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor, nos termos da informação n.º 55/VNS/CBA de 
23.10.2001. 
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Data de despacho: 23.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação da divulgação da 
abertura do Gabinete de Intervenção Social de Odivelas, na 
revista Odivelas Magazine, mês de Novembro, no valor de 
100.000$00 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos 
termos da informação n.º 56/VNS/CBA de 23.10.2001. 
 
Data de despacho: 23.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação da divulgação do PER-
Famílias na revista Odivelas Magazine, mês de Novembro, no 
valor de 100.000$00 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
nos termos da informação n.º 57/VNS/CBA de 23.10.2001. 
 
Data de despacho: 23.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação da divulgação do 
Programa Recria, na revista Odivelas Magazine, mês de 
Novembro, no valor de 100.000$00 acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor, nos termos da informação n.º 58/VNS/CBA de 
23.10.2001. 
 
Data de despacho: 23.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação da divulgação do PER-
Famílias na revista Figura, mês de novembro, no valor de 
180.000$00 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos 
termos da informação n.º 59/VNS/CBA de 23.10.2001. 
 
Data de despacho: 23.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação da divulgação do PER-
Famílias, na revista Odivelas Magazine, mês de Dezembro, 
no valor de 250.000$00 acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, nos termos da informação n.º 60/VNS/CBA de 
23.10.2001. 
 
Data de despacho: 23.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação da divulgação do PER-
Famílias, na revista Figura, mês de Dezembro, no valor de 
300.000$00 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos 
termos da informação n.º 61/VNS/CBA de 23.10.2001 
 
Data de despacho: 23.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação da divulgação de obras 
no parque habitacional municipal, na revista Odivelas 

Magazine, mês de Dezembro, no valor de 100.000$00 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos da 
informação n.º 62/VNS/CBA de 23.10.2001. 
 
Data de despacho: 23.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação da divulgação do Recria 
na revista Odivelas Magazine, no valor de 100.000$00 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos da 
informação n.º 63/VNS/CBA de 23.10.2001. 
 
Data de despacho: 23.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação da divulgação das obras 
do parque habitacional municipal na revista Figura, no valor 
de 180.000$00 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos 
termos da informação n.º 64/VNS/CBA de 23.10.2001. 
 
Data de despacho: 23.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação de inserção de 
publicidade no Nova Odivelas, abertura do Gabinete de 
Intervenção Social, no valor de 225.000$00 acrescido de IVA 
à taxa legal em vigor, nos termos da informação n.º 
68/VNS/CBA de 23.10.2001. 
 
Data de despacho: 24.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação de inserção de 
publicidade no Nova Odivelas, abertura do Gabinete de 
Intervenção Social, no valor de 350.000$00 acrescido de IVA 
à taxa legal em vigor, nos termos da informação n.º 
54/VNS/CBA de 23.10.2001. 
 
Data de despacho: 24.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação de inserção de 
publicidade no Nova Odivelas, abertura do Gabinete de 
Intervenção Social, no valor de 350.000$00 acrescido de IVA 
à taxa legal em vigor, nos termos da informação n.º 
66/VNS/CBA de 23.10.2001. 
 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação da aquisição de 
máquina de corte, no valor de 141.570$00 IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 88/DMH/SPH/MCS de 25.10.2001. 
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Data de despacho: 26.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação, plano de classificação 
do arquivo da Divisão Municipal de Habitação, no valor de 
600.000$00 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos 
termos da informação n.º 245/DMH/ASS/01 de 25.10.2001. 
 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação das obras de reparação 
no fogo municipal sito no Bairro Olival do Pancas, casa n.º 48, 
Pontinha, no valor de 143.400$00 acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor, nos termos da informação n.º 
62/DMH/SPH/PV de 21.01.2001. 
 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento de prestação de serviços da Odivelcópia, no valor 
de 203.168$00, nos termos da informação n.º 
225/DMH/ASS/01 de 17.10.2001. 
 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação do fornecimento de 
cópias para execução dos concursos Bairro Gulbenkian e 
Rua da Pinheira em Famões, no valor de 939.700$00, nos 
termos da informação n.º 79/DMH/SPH/MCS de 22.10.2001. 
 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação da adjudicação de 
trabalhos de concepção de Mupi. abertura do Gabinete de 
Intervenção Social de Odivelas, no valor de 120.000$00 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos da 
informação n.º 240/DMH/ASS/01. 
 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação, esferográficas de 
divulgação da Divisão Municipal de Habitação, no valor de 
74.000$00 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos 
da informação n.º 239/DMH/ASS/01 de 24.10.2001. 
 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação de aquisição de 
mobiliário, no valor de 226.395$00 IVA incluído, nos termos 
da informação n.º 87/DMH/SPH/MCS de 23.10.2001. 
 

Data de despacho: 26.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação da aquisição de 
equipamento de protecção pessoal, no valor de 454.545$00 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 
85/DMH/SPH/MCS de 23.10.2001. 
 
Data de despacho: 26.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação da reabilitação de fogo 
municipal, Bairro Olival do Pancas, lote n.º 57, 1º andar, letra 
A, Pontinha, no valor de 564.064$00 acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor, nos termos da informação n.º 
71/DMH/SPH/PV de 24.10.2001. 

 
 
 
 

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: 11.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação de edição em Braille da 
publicação “Com Conta Peso e Medida”, no valor de 
131.600$00, nos termos da informação n.º 227/GS/01 de 
10.10.2001. 
 
Data de despacho: 12.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação da publicação em Braille 
da publicação “Com Conta Peso e Medida”, no valor de 
900.000$00, nos termos da informação n.º 215/GS/01 de 
10.10.2001. 
 
Data de despacho: 14.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação da decoração do 
espaço, Dia Mundial da Alimentação, no valor de 800.000$00, 
nos termos da informação n.º 265/GS/P01 de 12.10.2001. 
 
Data de despacho: 14.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação de coffe-break da 
sessão de abertura do Projecto “Aventura na Cidade”, no 
valor de 33.600$00, nos termos da informação n.º 243/GS/01 
de 12.10.2001. 
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Data de despacho: 14.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação da reedição da Pirâmide 
Alimentar, no valor de 3.350.000$00 acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor, nos termos da informação n.º 255/GS/PG/01 
de 12.10.2001. 
 
Data de despacho: 14.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação da embalagem da 
Pirâmide Alimentar, no valor de 2.390.000$00 acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor, nos termos da informação n.º 
256/GS/PG/01 12.10.2001. 
 
Data de despacho: 14.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação do aluguer do Caelo 
para iniciativa do Gabinete de Saúde, no valor de 20.000$00, 
nos termos da informação n.º 236/GS/CS/01 de 11.10.2001. 
 
Data de despacho: 17.10.2001  
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para cabimentação e posterior pagamento da 
aquisição de jornais diários, no valor de 9.700$00 IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 49/VNS/CBA de 
17.10.2001. 
 
Data de despacho: 22.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para efeitos de pagamento à Associação Rede 
Portuguesa de Cidades Saudáveis, no valor de 519.000$00, 
nos termos da informação n.º 258/GS/CS/01 de 19.10.2001. 
 
Data de despacho: 22.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para efeitos de descabimentação de 994.500$00, 
uma vez que esta verba já tinha sido cabimentada 
anteriormente, nos termos da informação n.º 254/GS/FC/01 
de 19.10.2001. 
 
Data de despacho: 22.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação da aquisição de material 
de primeiros socorros, no valor de 400.000$00, nos termos da 
informação n.º 268/GS/PG/01 de 19.10.2001. 
 
Data de despacho: 22.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação de publicação “Prevenir 
não é só informar”, no valor de 1.200.000$00, nos termos da 
informação n.º 266/GS/01 de 19.10.2001. 

Data de despacho: 22.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação, Exposénior, no valor de 
249.500$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos 
termos da informação n.º 259/GS/PG/01 de 19.10.2001. 
 
Data de despacho: 22.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação, CD Room Linguagem 
Gestual, no valor de 1.500.000$00, nos termos da informação 
n.º 263/GS/01 de 19.10.2001. 
 
Data de despacho: 22.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação de arranjos florais para 
iniciativas do Gabinete de Saúde, no valor de 50.000$00, nos 
termos da informação n.º 271/GS/01 de 19.10.2001. 
 
Data de despacho: 22.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação da decoração do 
espaço ExpoSénior, no valor de 1.600.000$00, nos termos da 
informação n.º 262/GS/PG/01 de 19.10.2001. 
 
Data de despacho: 22.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação a aquisição de bilhetes 
para oferta a idosos para a ExpoSénior, no valor de 
80.000$00, nos termos da informação n.º 260/GS/PG/01 de 
19.10.2001. 
 
Data de despacho: 22.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação da aquisição de livros 
de Primeiros Socorros, no valor de 400.000$00, nos termos 
da informação n.º 269/GS/PG/01. 
 
Data de despacho: 22.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação, produção gráfica de 
malas de Primeiros Socorros, no valor de 650.000$00, nos 
termos da informação n.º 267/GS/PG/01 de 19.10.2001. 
 
Data de despacho: 22.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação do aluguer de 
autocarros para a ExpoSénior, nos valor de 700.000$00, nos 
termos da informação n.º 261/GS/PG/01 de 19.10.2001. 
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Data de despacho: 23.10.01 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação do aluguer do Caelo 
para iniciativa do Gabinete de Saúde, PEETI, no valor de 
20.000$0, nos termos da informação n.º 252/GS/01 de 
19.10.2001. 
 
Data de despacho: 22.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação da campanha 
radiofónica da brochura “Com Conta Peso e Medida”, no valor 
de 60.372$00, nos termos da informação n.º 50/VNS/CBA, de 
19.10.2001. 
 
Data de despacho: 22.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de inserção de publicidade na 
brochura do aniversário do Centro Comercial Chapim, no 
valor de 70.200$00 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
nos termos da informação n.º 46/VNS/CBA de 19.10.2001. 
 
Data de despacho: 23.10.01 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação da divulgação da 
actividade do Gabinete de Saúde no Odivelas Magazine, mês 
de Novembro, no valor de 100.000$00, acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor, nos termos da informação n.º 
70/VNS/CBA de 23.10.2001. 
 
Data de despacho: 23.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação da divulgação da 
actividade do Gabinete de Saúde no Odivelas Magazine, mês 
de Dezembro no valor de 100.000$00, acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor, nos termos da informação n.º 
71/VNS/CBA de 23.10.2001. 
 
Data de despacho: 23.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação de divulgação da 
brochura “Com Conta, Peso e Medida” versão braille, no 
Nova Odivelas, mês de Novembro, no valor de 100.000$00, 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos da 
informação n.º 67/VNS/CBA de 23.10.2001. 
 
Data de despacho: 23.10.01 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação da divulgação da 
brochura “Com Conta, Peso e Medida”, versão braille, no 
Nova Odivelas, mês de Dezembro, no valor de 100.000$00, 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos da 
informação n.º 69/VNS/CBA de 23.10.2001. 

Data de despacho: 23.10.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para prévia cabimentação de divulgação do 
Gabinete de Saúde, na revista Figura, mês de Dezembro, no 
valor de 180.000$00, nos termos da informação n.º 
72/VNS/CBA de 23.10.2001 

 
 
 
 

PROTECÇÃO CIVIL 
 

 
 

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: 02/GMPC/01 de 08.01.2001 
Data de despacho: 08.01.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para cabimentação prévia de alteração aos subsídios 
atribuídos às Corporações do Município. 
 
Informação n.º: 03/GMPC/01 de 08.01.2001 
Data de despacho: 08.01.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação prévia de 
PPI’s - alteração. 
 
Informação n.º: 172/GMPC/01 de 05.06.2001 
Data de despacho: 08.01.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para reembolso de seguro de viaturas à Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Caneças. 
 
Informação n.º: 175/GMPC/01 de 06.06.2001 
Data de despacho: 08.01.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para reembolso de seguro de viaturas à Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Caneças. 
 
Informação n.º: 24/GMPC/01 de 15.01.2001 
Data de despacho: 15.01.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para que se iniciem os pagamentos regulares às associações 
de bombeiros do concelho, PPI’s - alteração. 
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Informação n.º: 25/GMPC/01 de 15.01.2001 
Data de despacho: 15.01.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para que se iniciem os pagamentos regulares às associações 
de bombeiros do concelho, alteração subsídios. 
 
Informação n.º: 15/GMPC/01 de 10.01.2001 
Data de despacho: 18.01.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para provisionamento da conta bancária para pagamentos 
das contas de água e luz das Corporações de Bombeiros. 
 
Informação n.º: 17/GMPC/01 de 12.01.2001 
Data de despacho:  18.01.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento da 
factura da Revista Socorro. 
 
Informação n.º: 34/GMPC/01 de 19.01.2001 
Data de despacho: 30.01.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
pensão para realojamento de desalojados. 
 
Informação n.º: 47/GMPC/01 de 26.01.2001 
Data de despacho: 30.01.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para reembolso de 
seguro de viatura à AHBV Pontinha. 
 
Informação n.º: 48/GMPC/01 de 26.01.2001 
Data de despacho: 30.01.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
pensão para realojamento de desalojados. 
 
Informação n.º: 57/GMPC/01 de 30.01.2001 
Data de despacho: 30.01.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação de publicidade 
na revista “Odivelas Magazine”. 
 
Informação n.º: 62/GMPC/01 de 03.02.2001 
Data de despacho: 06.02.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de pensão para realojamento de 
desalojados. 
 
Informação n.º: 72/GMPC/01 de 13.02.2001 
Data de despacho: 15.02.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de reembolso de seguro de viaturas. 
 

Informação n.º: 77/GMPC/01 de 13.02.2001 
Data de despacho: 16.02.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de reembolso de seguro de viaturas. 
 
Informação n.º: 78/GMPC/01 de 14.02.2001 
Data de despacho: 16.02.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de reembolso de seguro de viaturas. 
 
Informação n.º: 70/GMPC/01 de 09.02.2001 
Data de despacho: 20.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de seguro ramo bombeiros. 
 
Informação n.º: 81/GMPC/01 de 23.02.2001 
Data de despacho: 20.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de reembolso de seguro de viaturas. 
 
Informação n.º: 94/GMPC/01 de 06.03.2001 
Data de despacho: 20.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para reembolso de seguro de viaturas. 
 
Informação n.º: 95/GMPC/01 de 06.03.2001 
Data de despacho: 20.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para reembolso de seguro de viaturas. 
 
Informação n.º: 98/GMPC/01 de 09.03.2001 
Data de despacho: 20.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para reembolso de seguro de viaturas. 
 
Informação n.º: 109/GMPC/01 de 16.03.2001 
Data de despacho: 20.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para reembolso por aquisição de acetatos. 
 
Informação n.º: 83/GMPC/01 de 09.03.2001 
Data de despacho: 23.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação prévia da 
aquisição de material para o seminário “Conhecer para agir”, 
projecto de decisão final. 
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Informação n.º: 84/GMPC/01 de 09.03.2001 
Data de despacho: 23.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação prévia da 
aquisição de material de divulgação do Gabinete Municipal de 
Protecção Civil, projecto de decisão final. 
 
Informação n.º: 115/GMPC/01 de 23.03.2001 
Data de despacho: 29.03.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para reembolso de seguro de viaturas. 
 
Informação n.º: 117/GMPC/01 de 27.03.2001 
Data de despacho: 29.03.2001  
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para execução de subsídio para fanfarras. 
 
Informação n.º: 120/GMPC/01 de 02.04.2001 
Data de despacho: 03.04.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para reembolso de seguro de viaturas. 
 
Informação n.º: 125/GMPC/01 de 11.04.2001 
Data de despacho: 18.04.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para reembolso de seguro de viaturas. 
 
Informação n.º: 128/GMPC/01 de 11.04.2001 
Data de despacho: 19.04.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de subsídios de correcção. 
 
Informação n.º: 129-A/GMPC/01 de 16.04.2001 
Data de despacho: 20.04.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de gratificados à Polícia de Segurança 
Pública. 
 
Informação n.º: 136/GMPC/01 de 24.04.2001 
Data de despacho: 24.04.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação prévia de 
encarte no jornal “Nova Odivelas”. 
 
Informação n.º: 132/GMPC/01 de 18.04.2001 
Data de despacho: 27.04.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação prévia da 
revista GMPC n.º 1, projecto de decisão final. 
 

Informação n.º: 148/GMPC/01 de 07.05.2001 
Data de despacho: 01.05.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação prévia de 
subsídio extraordinário para aquisição de pó de pedra. 
 
Informação n.º: 147/GMPC/01 de 07.05.2001 
Data de despacho: 08.05.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de factura referente a almoço com a 
comunicação social. 
 
Informação n.º: 139/GMPC/01 de 02.05.2001 
Data de despacho: 14.05.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para proceder ao reembolso de seguro de viaturas. 
 
Informação n.º: 141/GMPC/01 de 02.05.2001 
Data de despacho: 14.05.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para proceder ao reembolso de seguro de viaturas. 
 
Informação n.º: 142/GMPC/01 de 02.05.2001 
Data de despacho: 14.05.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para proceder ao reembolso de seguro de viaturas. 
 
Informação n.º: 143/GMPC/01 de 02.05.2001 
Data de despacho: 14.05.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para proceder ao reembolso de seguro de viaturas. 
 
Informação n.º: 151/GMPC/01 de 05.05.2001 
Data de despacho: 17.05.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para provisionamento de conta bancária para pagamentos de 
água e luz. 
 
Informação n.º: 153/GMPC/01 de 15.05.2001 
Data de despacho: 17.05.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para proceder ao reembolso de seguro de viaturas 
 
Informação n.º: 155/GMPC/01 de 16.05.2001 
Data de despacho: 18.05.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de factura. 
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Informação n.º: 156/GMPC/01 de 16.05.2001 
Data de despacho: 18.05.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de factura. 
 
Informação n.º: 149-A/GMPC/01 de 06.05.2001 
Data de despacho: 21.05.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de verba para aquisição de material. 
 
Informação n.º: 163/GMPC/01 de 25.05.2001 
Data de despacho: 29.05.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para proceder ao reembolso de seguro de viaturas. 
 
Informação n.º: 170/GMPC/01 de 05.06.2001 
Data de despacho: 07.06.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação de subsídio 
extraordinário à Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários da Pontinha para seminário. 
 
Informação n.º: 169/GMPC/01 de 06.06.2001 
Data de despacho: 08/06/01 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para execução de 
subsídio extraordinário a atribuir às três corporações de 
Bombeiros. 
 
Informação n.º: 178/GMPC/01 de 08.06.2001 
Data de despacho: 08.06.2001 
Assunto: Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro 
para cabimentação prévia de subsídio extraordinário a atribuir 
à Associação da Pontinha pelo seu Aniversário. 
 
Informação n.º: 184/GMPC/01 de 15.06.2001 
Data de despacho: 15.06.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de subsídio extraordinário à Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários da Pontinha. 
 
Informação n.º: 185/GMPC/01 de 15.06.2001 
Data de despacho: 18.06.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de subsídio extraordinário. 
 
Informação n.º: 186/GMPC/01 de 15.06.2001 
Data de despacho: 18.06.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de subsídio extraordinário à Associação de 
Bombeiros de Odivelas. 
 

Informação n.º: 187/GMPC/01 de 18.06.2001 
Data de despacho: 18.06.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de subsídio extraordinário para aquisição de 
gerador para Associação de Bombeiros de Caneças. 
 
Informação n.º: 183/GMPC/01 de 13.06.2001 
Data de despacho: 20.06.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para reembolso de seguro de viaturas à Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários da Pontinha. 
 
Informação n.º: 188/GMPC/01 de 18.08.2001 
Data de despacho: 22.06.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de publicidade na revista “Odivelas 
Magazine”. 
 
Informação n.º: 189/GMPC/01 de 19.06.2001 
Data de despacho: 22.06.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de seguro do ramo bombeiros. 
 
Informação n.º: 190/GMPC/01 de 19.06.2001 
Data de despacho: 22.06.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de seguro do ramo bombeiros. 
 
Informação n.º: 191/GMPC/01 de 19.06.2001 
Data de despacho: 22.06.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de seguro do ramo bombeiros. 
 
Informação n.º: 194/GMPC/01 de 21.06.2001 
Data de despacho: 22.06.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de subsídio extraordinário para aquisição de 
equipamento colectivo de socorro. 
 
Informação n.º: 196/GMPC/01 de 21.06.2001 
Data de despacho: 22.06.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de subsídio extraordinário para aquisição de 
equipamento de protecção individual. 
 
Informação n.º: 197/GMPC/01 de 25.06.2001  
Data de despacho: 25.06.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de subsídio extraordinário por aniversário à 
Associação Humanitária de Bombeiros de Caneças. 
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Informação n.º: 198/GMPC/01 de 25.06.2001 
Data de despacho: 25.06.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de subsídio extraordinário por aniversário à 
Associação Humanitária de Bombeiros de Odivelas. 
 
Informação n.º: 202/GMPC/01 de 26.06.2001 
Data de despacho: 28.06.2001 
Assunto: Concordância com o pagamento de factura ao 
Jornal Nova Odivelas. 
 
Informação n.º: 204/GMPC/01 de 27.06.2001 
Data de despacho: 28.06.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de factura referente à revista do GMPC. 
 
Informação n.º: 205/GMPC/01 de 27.06.2001 
Data de despacho: 28.06.2001 
Assunto Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de subsídio à Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Caneças. 
 
Informação n.º: 206/GMPC/01 de 27.06.2001 
Data de despacho: 28.06.2001 
Assunto Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de subsídio para grupo electrogéneo. 
 
Informação n.º: 207/GMPC/01 de 28.06.2001 
Data de despacho: 28.06.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de subsídio extraordinário às três 
corporações para equipamento de protecção individual. 
 
Informação n.º: 208/GMPC/01 de 28.06.2001 
Data de despacho: 28.06.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de subsídio extraordinário às três 
corporações para equipamento colectivo de socorro. 
 
Informação n.º: 209/GMPC/01 de 28.06.2001 
Data de despacho: 28.06.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de seguro do ramo bombeiros. 
 
Informação n.º: 210/GMPC/01 de 28.06.2001 
Data de despacho: 28.06.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de seguro do ramo bombeiros. 
 

Informação n.º: 211/GMPC/01 de 28.06.2001 
Data de despacho: 28.06.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de seguro do ramo bombeiros. 
 
Informação n.º: 182/GMPC/01 de 03.06.2001 
Data de despacho: 06.07.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de subsídio para os GPI’s. 
 
Informação n.º: 212/GMPC/01 de 28.06.2001 
Data de despacho: 06.07.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para provisionamento da conta bancária. 
 
Informação n.º: 213/GMPC/01 de 30.06.2001 
Data de despacho: 17.07.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para proceder ao reembolso do seguro de viaturas. 
 
Informação n.º: 230/GMPC/01 de 17.07.2001 
Data de despacho: 17.07.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de subsídio extraordinário para aquisição de 
salvamento de grande ângulo. 
 
Informação n.º: 223/GMPC/01 de 10.07.2001 
Data de despacho: 19.07.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação de aquisição 
de Green Stuff. 
 
Informação n.º: 226/GMPC/01 de 16.07.2001 
Data de despacho: 19.07.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamentos mensais aos GPI’s 2001. 
 
Informação n.º: 228/GMPC/01 de 17.07.2001 
Data de despacho: 19.07.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de subsídio extraordinário à Cruz Vermelha 
Portuguesa, núcleo de Odivelas. 
 
Informação n.º: 238/GMPC/01 de 27.07.2001 
Data de despacho: 31.07.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento subsídio extraordinário para aquisição de 
salvamento de grande ângulo. 
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Informação n.º: 239/GMPC/01 de 27.07.2001 
Data de despacho: 31.07.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de subsídio extraordinário à Cruz Vermelha 
Portuguesa, núcleo de Odivelas. 
 
Informação n.º: 249/GMPC/01 de 08.08.2001 
Data de despacho: 09.08.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para aprovisionamento da conta bancária. 
 
Informação n.º: 250/GMPC/01 de 09.08.2001 
Data de despacho: 09.08.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para reembolso de seguro de viaturas à Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Caneças. 
 
Informação n.º: 261/GMPC/01 de 29.08.2001 
Data de despacho: 30.08.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento aos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento. 
 
Informação n.º: 257/GMPC/01 de 28.08.2001 
Data de despacho: 13.09.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de facturas à Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Bucelas. 
 
Informação n.º: 262/GMPC/01 de 17.09.2001 
Data de despacho: 21.09.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação da revista 
GMPC, projecto de decisão final. 
 
Informação n.º: 263/GMPC/01 de 17.09.2001 
Data de despacho: 21.09.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para reembolso de seguros de viaturas à Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários da Pontinha. 
 
Informação n.º: 271/GMPC/01 de 21.09.2001 
Data de despacho: 04.10.2001 
Assunto: Concordância com a atribuição de subsídio 
extraordinário para aquisição de balões de iluminação. 
 
Informação n.º: 275/GMPC/01 de 24.09.2001 
Data de despacho: 04.10.2001 
Assunto: Concordância com a impressão de imagens do 
Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa. 
 

Informação n.º: 285/GMPC/01 de 02.10.2001 
Data de despacho: 04.10.2001 
Assunto: Solicitação de prévia cabimentação para reserva de 
espaços do CAELO. 
 
Informação n.º: 286/GMPC/01 de 02.10.2001 
Data de despacho: 09.10.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de reembolso relativo a seguros, à 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Caneças. 
 
Informação n.º: 269/GMPC/01 de 17.09.2001 
Data de despacho: 11.10.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de factura. 
 
Informação n.º: 287/GMPC/01 de 04.10.2001 
Data de despacho: 11.10.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de reembolso ao funcionário Jaime Ferreira 
de Carvalho. 
 
Informação n.º: 301/GMPC/01 de 16.10.2001 
Data de despacho: 16.10.2001 
Assunto: Concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação prévia para 
publicitação de iniciativas do Gabinete Municipal de 
Protecção Civil na revista Odivelas Magazine. 
 

Informação n.º: 304/GMPC/01 de 18.10.2001 
Data de despacho: 18.10.2001 
Assunto: Apresentação do projecto de decisão final para 
reimpressão do n.º 2 da revista de divulgação do Gabinete 
Municipal de Protecção Civil, concordância com o envio ao 
Departamento Administrativo e Financeiro para cabimentação 
prévia. 
 
Informação n.º: 292/GMPC/01 de 10.10.2001 
Data de despacho: 22.10.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para aprovisionamento da conta para pagamento de 
despesas de água e electricidade das Corporações do 
Município. 
 
Informação n.º: 294/GMPC/01 de 12.10.2001 
Data de despacho: 22.10.2001 
Assunto: : Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para reembolso à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários da Pontinha, relativo a seguros. 
 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
50 30 de Outubro a 12 de Novembro de 2001  Ano 2 - N.º 22 

 

Informação n.º: 295/GMPC/01 de 12.10.2001 
Data de despacho: 22.10.2001 
Assunto: Concordância com o envio à Divisão Financeira 
para pagamento de factura. 
 
Informação n.º: 309/GMPC/01 de 19.10.2001 
Data de despacho: 22.10.2001 
Assunto: Apresentação do projecto de decisão final para 
criação de linha gráfica para a Exposição “Relembrar 67 - o 
fenómeno que marcou Odivelas”, concordância com o envio 
ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia. 
 
Informação n.º: 311/GMPC/01 de 22.102001 
Data de despacho: 22.10.2001 
Assunto: Apresentação do projecto de decisão final para 
digitalização de originais para a Exposição “Relembrar 67 - o 
fenómeno que marcou Odivelas”, concordância com o envio 
ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
cabimentação prévia. 
 
Informação n.º: 316/GMPC/01 de 24.102001 
Data de despacho: 24.10.2001 
Assunto: Proposta de atribuição de subsídio extraordinário à 
Associação Humanitária dos Bombeiros voluntários de 
Caneças, concordância com o envio ao Departamento 
Administrativo e Financeiro para cabimentação prévia. 

 
 
 
 

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. 
 
 
21.09.2001 
 
Informação n.º 021/SP -DGP de 13.06.2001 
Adjudicado à empresa Prológica a aquisição de projecto de 
decisão final pelo valor de 436.293$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5217 de 12.06.2001 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de pilaretes e 
corrente plástica pelo valor de 138.271$00. 
 
 

Nota de encomenda n.º 5218 de 12.06.2001 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 
pelo valor 163.800$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5219 de 12.06.2001 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de armário com 
portas de vidro pelo valor de 240.786$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5220 de 12.06.2001 
Adjudicado à empresa HTTP a aquisição de projecto actas na 
Internet pelo valor de 760.500$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5228 de 13.06.2001 
Adjudicado à empresa Abrakadabra a aquisição de cadeira 
polipropileno pelo valor de 994.500$00. 
 
 
25.09.2001 
 
Informação n.º 018/SP-DGP de 11.06.2001 
Adjudicado à empresa CPC -IS a aquisição de suporte lógico 
Auto Cad Light pelo valor de 210.600$00. 
 
 
26.09.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5256 de 25.06.2001 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de material 
diverso pelo valor de 14.935$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5271 de 25.06.2001 
Adjudicado à empresa Manutan a aquisição de material 
diverso pelo valor de 15.315$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5276 de 25.06.2001 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de rádio 
gravador pelo valor de 33.842$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5278 de 25.06.2001 
Adjudicado à empresa Firmo a aquisição de cartolinas de cor 
pelo valor de 21.224$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5281 de 26.06.2001 
Adjudicado à empresa Culturalis e Borgeaud a aquisição de 
mobiliário pelo valor de 272.563$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5344 de 10.07.2001 
Adjudicado à empresa Semiol a aquisição de carro para 
transporte de carga pelo valor de 32.175$00. 
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02.10.2001 
 
Informação n.º 025/SP-DGP de 25.06.2001 
Adjudicado à empresa Reprotécnica a aquisição de máquina 
fotocopiadora Minolta CS pelo valor de 257.166$00. 
 
Informação n.º 026/SP-DGP de 26.06.2001 
Adjudicado à empresa ESRI a aquisição de suporte lógico 
Arcview 3.2 pelo valor de 389.610$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5325 de 04.07.2001 
Adjudicado à empresa INCM a aquisição de assinatura de 
Diário da Republica pelo valor de 32.180$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5347 de 11.07.2001 
Adjudicado à empresa Directório a aquisição de armário 
vestiário pelo valor 19.744$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5363 de 13.07.2001 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de multileitor 
para cartão compact pelo valor de 26.937$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5364 de 13.07.2001 
Adjudicado à empresa Manutan a aquisição de contentor de 
120 Lts verde pelo valor de 17.012$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5367 de 16.07.2001 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de material 
diverso pelo valor de 108.857$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5370 de 16.07.2001 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de Organizers 
3M pelo valor 19.890$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5389 de 19.07.2001 
Adjudicado à empresa Guilbert Sete a aquisição de 
arquivadores de gavetas pelo valor de 37.757$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5392 de 19.07.2001 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 
pelo valor de 469.673$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5394 de 19.07.2001 
Adjudicado à empresa Visualmaster a aquisição de 
retroprojector e écran de tripé pelo valor de 67.275$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5631 de 13.07.2001 
Adjudicado à empresa Papelaria Fernandes a aquisição de 
máquina de etiquetas Dymo  pelo valor de 13.678$00. 
 
 

03.10.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5348 de 11.07.2001 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de bloco de 
gavetas pelo valor de 151.281$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5362 de 13.07.2001 
Adjudicado à empresa Ramos e Silva a aquisição 
Higrometros pelo valor de 8.377$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5365 de 16.07.2001 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de reparação 
de ventoinha pelo valor de 1.989$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5366 de 16.07.2001 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de candeeiro de 
secretária pelo valor de 14.157$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5368 de 16.07.2001 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de torres para 
arquivo pelo valor de 28.361$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5371 de 16.07.2001 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de alongas para 
mesas pelo valor de 52.182$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5372 de 16.07.2001 
Adjudicado à empresa Rodrigues e Rodrigues a aquisição de 
cabo de ligação de ventoinha pelo valor de 6.945$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5386 de 18.07.2001 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de limpeza 
geral da Quinta das Águas Férreas pelo valor 46.800$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5397 de 20.07.2001 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de estantes pelo 
valor de 149.482$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5398 de 20.07.2001 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de armários em 
metal pelo valor de 766.584$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5399 de 20.07.2001 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de reparação 
de vídeo pelo valor de 23.587$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5407 de 23.07.2001 
Adjudicado à empresa Binal a aquisição de tabuleiros de 
água natural pelo valor de 69.615$00. 
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Nota de encomenda n.º 5534 de 27.08.2001 
Adjudicado à empresa Datacomp a aquisição de tinteiros 
Lexmark pelo valor 53.724$00. 
 
 
09.10.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5322 de 03.07.2001 
Adjudicado à empresa Estúdios Lenisa a aquisição de álbuns 
para fotos pelo valor de 4.563$00. 
 
 
10.10.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5630 de 02.10.2001 
Adjudicado à empresa Guilbert Sete a aquisição de ferragens 
e porta pelo valor de 2.944$00. 
 
 
11.10.2001 
 
Informação n.º 037/SP-DGP de 11.09.2001 
Adjudicado à empresa Microsis a aquisição de computadores 
PC 2000 pelo valor 937.135$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5636 de 04.10.2001 
Adjudicado à empresa Socomol a aquisição de pasta de 
expediente pelo valor de 3.089$00. 
 
 
12.10.2001 
 
Informação n.º 0418/STN/01 de 29.08.2001 
Adjudicado à empresa X-Press a aquisição de Guia da 
Indústria Transformadora pelo valor de 3.675.000$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5639 de 08.10.2001 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de 
consumíveis de secretaria pelo valor de 78.233$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5643 de 08.10.2001 
Adjudicado à empresa 8 MM a aquisição de tinteiros pretos 
pelo valor de 22.417$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5648 de 09.10.2001 
Adjudicado à empresa Polaris a aquisição de cadernos e 
separadores pelo valor de 6.423$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5649 de 09.10.2001 
Adjudicado à empresa LHI a aquisição de material diverso 
pelo valor de 39.382$00. 

Nota de encomenda n.º 5651 de 09.10.2001 
Adjudicado à empresa Albano Alves a aquisição de pasta de 
arquivo pelo valor de 8.132$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5652 de 09.10.2001 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de material 
diverso pelo valor de 10.355$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5653 de 09.10.2001 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de pasta de 
arquivo pelo valor de 4.739$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5654 de 09.10.2001 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de dedeiras 
pelo valor  842$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5655 de 08.10.2001 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de rolos de 
papel autocolante pelo valor de 55.283$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5656 de 08.10.2001 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de caixas com 
folhas pelo valor de 11.870$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5657 de 08.10.2001 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de caixa com 
capas plastificadas pelo valor 1.193$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5658 de 08.10.2001 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de caixa com 
500 envelopes pelo valor de 7.956$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5663 de 09.10.2001 
Adjudicado à empresa LHI a aquisição de rolos de fita de 
nastro pelo valor de 110.565$00. 
 
 
15.10.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5635 de 03.10.2001 
Adjudicado à empresa Vifato a aquisição de fardamento e 
calçado pelo valor de 333.637$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5637 de 04.10.2001 
Adjudicado à empresa Recivedras a aquisição de tinteiros 
reciclados pelo valor de 137.826$00. 
 
 
16.10.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5666 de 09.10.2001 
Adjudicado à empresa Cartonex a aquisição de caixa de 
arquivo e porta revistas pelo valor de 849.420$00. 
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Nota de encomenda n.º 5680 de 11.10.2001 
Adjudicado à empresa Pastelaria Kilumba a aquisição de 
chocolates pelo valor de 6.600$00. 
 
 
17.10.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5285 de 26.06.2001 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de cinzeiros e 
papeleiras pelo valor de 49.491$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5320 de 03.07.2001 
Adjudicado à empresa Firmo a aquisição de cinzeiros de 
mesa pelo valor de 6.377$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5659 de 09.10.2001 
Adjudicado à empresa Fernando Óscar Mendonça a 
aquisição de rolo de fio de nylon pelo valor de 2.018$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5660 de 09.10.2001 
Adjudicado à empresa Fernando Óscar Mendonça a 
aquisição de martelo pelo valor de 2.282$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5662 de 09.10.2001 
Adjudicado à empresa Capabrinde a aquisição de cadeiras e 
mesas de plástico pelo valor de 45.841$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5665 de 09.10.2001 
Adjudicado à empresa Guilbert Sete a aquisição de 
arquivadores âmbar pelo valor de 23.096$00. 
 
Nota de encomenda n.º  5673 de 10.10.2001 
Adjudicado à empresa A. A. Barreiros a aquisição de 
Canderel saquetas pelo valor de 2.937$00. 
 
 
18.10.2001 
 
Informação n.º 039/SP -DGP de 02.10.2001 
Adjudicado à empresa Ocê Lima Mayer a aquisição de rolos 
de papel para plotter pelo valor de 114.707$00. 
 
Nota de encomenda n.º  5664 de 11.10.2001 
Adjudicado à empresa Ambitoner a aquisição de tinteiros 
reciclados pelo valor de 32.292$00. 
 
Nota de encomenda n.º  5670 de 11.10.2001 
Adjudicado à empresa Vifato a aquisição de parkas 
impermeáveis pelo valor de 34.398$00. 
 
 

Nota de encomenda n.º 5671 de 11.10.2001 
Adjudicado à empresa Pedro Xavier a aquisição de pasta 
para transporte pelo valor de 7.124$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5672 de 11.10.2001 
Adjudicado à empresa Vifato a aquisição de parkas 
impermeáveis pelo valor de 11.466$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5677 de 11.10.2001 
Adjudicado à empresa Vifato a aquisição de parkas 
impermeáveis pelo valor de 22.932$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5678 de 11.10.2001 
Adjudicado à empresa Pedro Xavier a aquisição de pasta 
para transporte pelo valor de 19.738$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5679 de 11.10.2001 
Adjudicado à empresa Ferrolima a aquisição de rolos de 
papel higiénico pelo valor de 7.020$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5681 de 12.10.2001 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço de 
limpeza geral pelo valor de 52.650$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5686 de 12.10.2001 
Adjudicado à empresa Cartonex a aquisição de arquivadores 
tipo francês pelo valor de 126.360$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5687 de 12.10.2001 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de pasta para 
computador pelo valor de 9.828$00. 
 
 
19.10.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5690 de 16.10.2001 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de acetatos 
para fotocopiadora  pelo valor de 10.179$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5691 de 16.10.2001 
Adjudicado à empresa Socomol a aquisição de tabuleiro Leitz 
pelo valor de 10.472$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5692 de 16.10.2001 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de marcadores 
pelo valor de 2.434$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5699 de 17.10.2001 
Adjudicado à empresa Recivedras a aquisição de tinteiros 
pelo valor de 49.140$00. 
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Nota de encomenda n.º 5700 de 17.10.2001 
Adjudicado à empresa Ambitoner a aquisição de tinteiros 
reciclados pelo valor de 124.254$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5702 de 17.10.2001 
Adjudicado à empresa Worlpaper a aquisição de envelopes 
almofadados pelo valor de 9.360$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: 
 

REFª 36/2001 
 
N.º Lugares: 2 * 
 
Categoria: Engenheiro Técnico Civil de 2ª Classe 
 
Serviço: Departamento de Transportes e Oficinas 
 
Funções: Estuda, concebe e projecta diversos tipos de obras, 
instalações, equipamentos, prepara e fiscaliza a sua construção, 
fabricação, montagem, funcionamento e construção. 
 
Remuneração: €860,93 / 172.600$00 / (esc. 1/ind. 285). 
 
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: Indivíduos habilitados com curso superior que não confira 
o grau de licenciatura na área de Engenharia Civil. 
 
Métodos de Selecção: Avaliação curricular; Entrevista Profissional 
de selecção. 
 
* Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 

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

preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece 

sobre qualquer outra preferência legal. 

 
PROCESSO DE CANDIDATURA: O requerimento deverá ser 
dirigido ao Presidente da Comissão Instaladora do Município de 
Odivelas, no qual deverá constar a identificação completa e a 
referência à categoria que pretende candidatar-se, anexando, 
obrigatoriamente, Curriculum Vitae actualizado, fotocópias do 
Certificado de Habilitações Literárias, do Bilhete de Identidade e do 
Cartão de Contribuinte. 
Os candidatos poderão entregar a sua candidatura, pessoalmente, 
na Alameda do Poder Local, n.º 3-B, 2675-427 Odivelas, ou remetê-
la pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do 
prazo fixado, para Av. D. Dinis, n.º 96 C,  2675-330 Odivelas. 
Para mais esclarecimentos devem contactar a Secção de 
Recrutamento e Selecção do Departamento de Recursos Humanos 
– Telef. 219346200. 
O prazo de candidatura é de 3 dias úteis, a contar da data da 
publicitação deste anúncio. 
 
“Em cumprimento da alínea h) do artigo 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 Público, 6 de Novembro de 2001] 
Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação no jornal. 

 
 
 

“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: 
 

REFª 37/2001 
 
N.º Lugares: 1 * 

 
Categoria: Técnico Superior de Direito de 2ª Classe 
 
Serviço: Departamento de Gestão Urbanística 
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Funções: No âmbito da sua qualificação profissional presta apoio 
jurídico aos órgãos do Município e aos serviços, nomeadamente na 
elaboração de pareceres e conselhos sobre questões de Direito 
Público e por vezes de Direito Privado; Exerce a actividade forense 
em processos contenciosos em que o Município seja parte. 
 
Exige-se: Licenciatura em Direito. 
 
Remuneração: €1208,09 / 242.200$00 (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. 
 
Métodos de Selecção: Avaliação curricular; Entrevista Profissional 
de selecção. 
 
* Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 

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

preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece 

sobre qualquer outra preferência legal. 

 
PROCESSO DE CANDIDATURA: O requerimento deverá ser 
dirigido ao Presidente da Comissão Instaladora do Município de 
Odivelas, no qual deverá constar a identificação completa e a 
referência à categoria que pretende candidatar-se, anexando, 
obrigatoriamente, Curriculum Vitae actualizado, fotocópias do 
Certificado de Habilitações Literárias, do Bilhete de Identidade e do 
Cartão de Contribuinte. 
Os candidatos poderão entregar a sua candidatura, pessoalmente, 
na Alameda do Poder Local, n.º 3-B, 2675-427 Odivelas, ou remetê-
la pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do 
prazo fixado, para Av. D. Dinis, n.º 96 C,  2675-330 Odivelas. 
Para mais esclarecimentos devem contactar a Secção de 
Recrutamento e Selecção do Departamento de Recursos Humanos 
– Telef. 219346200. 
O prazo de candidatura é de 3 dias úteis, a contar da data da 
publicitação deste anúncio. 
 
“Em cumprimento da alínea h) do artigo 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 Público, 6 de Novembro de 2001] 
Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação no jornal. 

 
 
 

“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: 
 

REFª 38/2001 
 
N.º Lugares: 1 * 

 
Categoria: Técnico Superior de 2ª Classe 
 
Serviço: Departamento do Ambiente 
 
Funções: Desenvolvimento de campanhas de sensibilização 
ambiental; Análise e resolução de problemas de degradação 
ambiental; Elaboração de projecto de apoio à indústria no âmbito da 
divulgação de tecnologias mais limpas. 
 
Exige-se: Licenciatura em Saúde Ambiental. 
 
Condições preferenciais: Bom conhecimento informático, 
nomeadamente em ambiente Windows, Word, Excell, Access e 
Power Point. 
 
Remuneração: €1208,09 / 242.200$00 (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. 
 
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. 
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O prazo de candidatura é de 3 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 Público, 6 de Novembro de 2001] 
Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação no jornal. 

 
 
 

“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: 
 

REFª 39/2001 
 
N.º Lugares: 1 * 
 
Categoria: Telefonista 
 
Serviço: Departamento do Ambiente 
 
Funções: Estabelece ligações telefónicas para o exterior e transmite 
aos telefones internos chamadas recebidas; presta informações, 
dentro do seu âmbito; regista o movimento de chamadas e anota, 
sempre que necessário, as mensagens que respeitem a assuntos de 
serviço e transmite-as por escrito ou oralmente; zela pela 
conservação do material à sua guarda e participa as avarias aos 
CTT e PT. 
 
Remuneração: €377,59 / 75.700$00 (esc. 1 / ind. 125). 
 
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: Escolaridade obrigatória. 
 
Métodos  de Selecção: Avaliação curricular; Entrevista Profissional 
de selecção. 
 

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

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

preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece 

sobre qualquer outra preferência legal. 

 
PROCESSO DE CANDIDATURA: O requerimento deverá ser 
dirigido ao Presidente da Comissão Instaladora do Município de 
Odivelas, no qual deverá constar a identificação completa e a 
referência à categoria que pretende candidatar-se, anexando, 
obrigatoriamente, Curriculum Vitae actualizado, fotocópias do 
Certificado de Habilitações Literárias, do Bilhete de Identidade e do 
Cartão de Contribuinte. 
Os candidatos poderão entregar a sua candidatura, pessoalmente, 
na Alameda do Poder Local, n.º 3-B, 2675-427 Odivelas, ou remetê-
la pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do 
prazo fixado, para Av. D. Dinis, n.º 96 C,  2675-330 Odivelas. 
Para mais esclarecimentos devem contactar a Secção de 
Recrutamento e Selecção do Departamento de Recursos Humanos 
– Telef. 219346200. 
O prazo de candidatura é de 3 dias úteis, a contar da data da 
publicitação deste anúncio. 
 
“Em cumprimento da alínea h) do artigo 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 Correio da Manhã, 6 de Novembro de 2001] 
Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação no jornal. 

 
 
 

“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: 
 

REFª 40/2001 
N.º Lugares: 2 * 
 
Categoria: Arquitecto Paisagista de 2ª Classe 
 
Serviço: Departamento do Planeamento Estratégico 
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Funções: Colaborar em equipa multidisciplinar na concepção e 
gestão de sistemas de base territorial, predominantemente no 
domínio do desenvolvimento paisagístico e biofísico e na concepção 
e/ou gestão ao nível programático ou de projecto de execução, de 
equipamentos e espaços públicos. 
 
Remuneração: €1208,09 / 242.200$00 (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 Arquitectura Paisagista. 
 
Condições preferenciais: Sentido de interpretação do território 
urbano enquanto sistema integrado de funções e representações 
sociais, económicas e ambientais; Elevados conhecimentos e 
experiência em operação de sistemas de processamento gráfico, 
especialmente nas versões actualizadas de AutoCad, AutocadMap e 
3D, bem como Word e Excel. 
 
Métodos de Selecção: Avaliação curricular; Entrevista Profissional 
de selecção. 
 
* Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 

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

preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece 

sobre qualquer outra preferência legal. 

 
PROCESSO DE CANDIDATURA: O requerimento deverá ser 
dirigido ao Presidente da Comissão Instaladora do Município de 
Odivelas, no qual deverá constar a identificação completa e a 
referência à categoria que pretende candidatar-se, anexando, 
obrigatoriamente, Curriculum Vitae actualizado, fotocópias do 
Certificado de Habilitações Literárias, do Bilhete de Identidade e do 
Cartão de Contribuinte. 
Os candidatos poderão entregar a sua candidatura, pessoalmente, 
na Alameda do Poder Local, n.º 3-B, 2675-427 Odivelas, ou remetê-
la pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do 
prazo fixado, para Av. D. Dinis, n.º 96 C,  2675-330 Odivelas. 
Para mais esclarecimentos devem contactar a Secção de 
Recrutamento e Selecção do Departamento de Recursos Humanos 
– Telef. 219346200. 
O prazo de candidatura é de 3 dias úteis, a contar da data da 
publicitação deste anúncio. 
 
“Em cumprimento da alínea h) do artigo 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 Público, 6 de Novembro de 2001] 
Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação no jornal. 

 
 
 

“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: 
 

REFª 41/2001 
 
N.º Lugares: 1 * 
 
Categoria: Arquitecto de 2ª Classe 
 
Serviço: Departamento de Planeamento Estratégico 
 
Funções: Colaborar em equipa multidisciplinar na concepção e 
gestão de sistemas urbanos, predominantemente no domínio do 
espaço edificado. 
 
Exige-se: Licenciatura em Arquitectura de Planeamento Urbano e 
Territorial. 
 
Condições preferenciais: Sentido de interpretação do território 
urbano enquanto sistema integrado de funções e representações 
sociais, económicas e ambientais; Elevados conhecimentos e 
experiência em operação de sistemas de processamento gráfico, 
especialmente nas versões actualizadas de AutoCad, AutocadMap e 
3D, bem como programas de Office em geral. 
 
Remuneração: 
€1208,09 / 242.200$00 (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. 
 
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. 
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PROCESSO DE CANDIDATURA: O requerimento deverá ser 
dirigido ao Presidente da Comissão Instaladora do Município de 
Odivelas, no qual deverá constar a identificação completa e a 
referência à categoria que pretende candidatar-se, anexando, 
obrigatoriamente, Curriculum Vitae actualizado, fotocópias do 
Certificado de Habilitações Literárias, do Bilhete de Identidade e do 
Cartão de Contribuinte. 
Os candidatos poderão entregar a sua candidatura, pessoalmente, 
na Alameda do Poder Local, n.º 3-B, 2675-427 Odivelas, ou remetê-
la pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do 
prazo fixado, para Av. D. Dinis, n.º 96 C,  2675-330 Odivelas. 
Para mais esclarecimentos devem contactar a Secção de 
Recrutamento e Selecção do Departamento de Recursos Humanos 
– Telef. 219346200. 
O prazo de candidatura é de 3 dias úteis, a contar da data da 
publicitação deste anúncio. 
 
“Em cumprimento da alínea h) do artigo 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 Público, 6 de Novembro de 2001] 
Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação no jornal. 

 
 
 

“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: 
 

REFª 42/2001 
 
N.º Lugares: 1 * 
 
Categoria: Engenheiro Civil de 2ª Classe 
 
Serviço: Departamento de Planeamento Estratégico 
 
Funções: Colaborar em equipa multidisciplinar na concepção e 
gestão de sistemas urbanos, predominantemente no domínio das 
acessibilidades (rede viária e transportes). 
 

Exige-se: Licenciatura em Engenharia Civil. 
 
Condições preferenciais: Sentido de interpretação do espaço 
urbano enquanto sistema integrado de funções sociais, económicas 
e ambientais; Elevados conhecimentos e experiência em operação 
de sistemas de processamento gráfico, especialmente nas versões 
actualizadas de AutoCad, e “software” específico em desenho de 
vias, bem como Word e Excel. 
 
Remuneração: €1208,09 / 242.200$00 (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. 
 
Métodos  de Selecção: Avaliação curricular; Entrevista Profissional 
de selecção. 
 
* Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 

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

preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece 

sobre qualquer outra preferência legal. 

 
PROCESSO DE CANDIDATURA: O requerimento deverá ser 
dirigido ao Presidente da Comissão Instaladora do Município de 
Odivelas, no qual deverá constar a identificação completa e a 
referência à categoria que pretende candidatar-se, anexando, 
obrigatoriamente, Curriculum Vitae actualizado, fotocópias do 
Certificado de Habilitações Literárias, do Bilhete de Identidade e do 
Cartão de Contribuinte. 
Os candidatos poderão entregar a sua candidatura, pessoalmente, 
na Alameda do Poder Local, n.º 3-B, 2675-427 Odivelas, ou remetê-
la pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do 
prazo fixado, para Av. D. Dinis, n.º 96 C,  2675-330 Odivelas. 
Para mais esclarecimentos devem contactar a Secção de 
Recrutamento e Selecção do Departamento de Recursos Humanos 
– Telef. 219346200. 
O prazo de candidatura é de 3 dias úteis, a contar da data da 
publicitação deste anúncio. 
 
“Em cumprimento da alínea h) do artigo 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 Público, 6 de Novembro de 2001] 
Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação no jornal. 
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“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: 
 

REFª 43/2001 
 
N.º Lugares: 1* 
 
Categoria: Desenhador de 2ª Classe 
 
Serviço: Departamento de Planeamento Estratégico 
 
Funções: Colaboração em equipa multidisciplinar na concepção e 
gestão de sistemas urbanos 
 
Remuneração: €577,11 / 115.700$00 ( esc. 1/ind. 191 ). 
 
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: Indivíduos habilitados com adequado curso tecnológico, 
curso das escolas profissionais, curso das escolas especializadas de 
ensino artístico, curso que confira certificado de qualificação 
profissional de nível III, definida pela Decisão n.º 85/368/CEE, do 
Conselho das Comunidades Europeias, de 16 de Julho, ou curso 
equiparado (alínea d) do n.º 1 do artigo 6º do  Dec-Lei nº 404-A/98, 

de 18 de Dezembro, adaptado à Administração Local pelo Dec-Lei nº 

412-A/98, de 30 de Dezembro). 
 
Condições preferenciais: Noções de geometria e de topografia, 
bem como conhecimentos e experiência de desenho de 
planeamento urbanístico, de arquitectura e de infra-estruturas 
rodoviárias; Elevados conhecimentos e experiência no domínio dos 
critérios gráficos e na operação de sistemas de processamento 
gráfico, especialmente nas versões actualizadas de AutoCad e 3 D. 
 
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 5 2675-427 Odivelas, ou remetê-la 
pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do 
prazo fixado, para Av. D. Dinis, n.º 96 C,  2675-330 Odivelas. 
Para mais esclarecimentos, devem contactar a Secção de 
Recrutamento e Selecção do Departamento de Recursos Humanos - 
Telef. 219346200. 
O prazo de candidatura é de 3 dias úteis, a contar da data da 
publicitação deste anúncio. 
 
“Em cumprimento da alínea h) do artigo 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 Correio da Manhã, 6 de Novembro de 2001] 
Para efeitos de candidatura é válida a data da publicação no jornal. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


