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COMISSÃO INSTALADORA 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 
 

2266ªª  RReeuunniiããoo  OOrrddiinnáárriiaa,,  
rreeaalliizzaaddaa  eemm  2200  ddee  DDeezzeemmbbrroo  ddee  22000011  

 
 
 
 

ACTA 
 

 
 

Acta da 25ª Reunião Ordinária da Comissão Instaladora do 
Município de Odivelas, realizada em 4 de Dezembro de 2001. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

ACTIVIDADE FINANCEIRA 
 

 
 

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADES NOS EMPRÉSTIMOS 

PER ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE LOURES RESULTANTES 

DO PROCESSO DE PARTILHAS 

 
Aprovar a taxa de juro indexada à Euribor a 6 meses (base 
dos 360 dias), em vigor nos últimos três dias úteis anteriores 
ao início de cada período de referência (e válidas para o 
mesmo período), acrescida do spread de 0,475%, com 
arredondamento para o oitavo ponto percentual superior, para 
o empréstimo PER n.º 0402/000081/987/0019, nos termos da 
proposta constante do relatório de análise e apreciação dos 
empréstimos PER elaborado pelo Senhor Director do 
Departamento Administrativo e Financeiro. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

 

ACTIVIDADE JURÍDICA 
 

 
 

NORMAS DE INVENTÁRIO E CADASTRO 

DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Normas de Inventário e Cadastro do Património do Município 
de Odivelas, nos termos da informação n.º 45/DJPM/HB, de 
14.12.2001. 
(Ver Normas de Inventário e Cadastro do Património do Município de 
Odivelas publicado na integra em anexo) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA 
 

 
 

MARCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA COMISSÃO INSTALADORA 

 
Agendar a próxima reunião ordinária da Comissão Instaladora 
para o dia 8 de Janeiro de 2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

ALTERAÇÕES AO MAPA DE PESSOAL 

 
Rectificações ao Mapa de Pessoal propostas através da 
informação n.º 306/DRH/01, de 18.12.2001. 
 
“...  
1 - Alargamento da dotação do técnico superior de política 
social de 3 para 4 lugares; 
2 - Alargamento da dotação do técnico superior jurista de 48 
para 49 lugares; 
3 - Alargamento da dotação do técnico superior de relações 
públicas de 2 para 5 lugares; 
4 - Previsão de mais um lugar na categoria de técnico 
profissional; 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
6 19 de Dezembro de 2001 a 4 de Janeiro de 2002 Ano 2 - N.º 26

 

5 - Em consequência das alterações mencionadas em 3, na 
medida em que os funcionários reclassificados eram 
detentores da categoria de técnico profissional, e em 4, a 
dotação de técnico-profissional passa a ser de 68 lugares; 
6 - Alargamento da dotação de fiscal municipal de 24 para 25 
lugares; 
7 - Alargamento da dotação de assistente administrativo de 
208 para 214 lugares; 
8 - Previsão de mais um lugar na categoria de motorista de 
transportes colectivos, que passa a apresentar um total de 3 
lugares; 
9 - Previsão de mais um lugar na categoria de fiscal de obras, 
passando, assim, a um total de dois lugares; 
10 - Extinção da categoria de servente, em virtude de o 
funcionário detentor dessa categoria ter sido reclassificado 
para a categoria de cantoneiro de arruamentos; 
11 - Em resultado da alteração referida no ponto anterior, a 
dotação de cantoneiro de arruamentos passa de 3 para 4 
lugares; 
12 - Extinção da categoria de impressor de artes gráficas, 
dado que o funcionário detentor da mesma foi reclassificado 
para a categoria de assistente administrativo; 
13 - Extinção da categoria de bate-chapas, atendendo a que 
o funcionário detentor dessa categoria foi reclassificado para 
a categoria de soldador, que terá, pois, de passar, a estar 
prevista no mapa de pessoal.(...)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

 
 

PROCESSO N.º 239/OD-DOM 

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB1 Nº 9 DE ODIVELAS, 

Arroja, aprovação do projecto, do anúncio, do programa  

do concurso e do caderno de encargos. 

Lançamento de concurso público 

 
Autorizar a abertura de um concurso público para a 
empreitada de Remodelação e Ampliação da EB1 n.º 9 de 
Odivelas, na Arroja, tendo o valor base de 389.097.159$00, 
prazo de execução de 240 dias, incluindo Sábados, 
Domingos e Feriados, sendo o tipo de empreitada por preço 
global e aprovar o respectivo Projecto, o Anúncio do 
Concurso, o Programa de Concurso e o Caderno de 
Encargos, nos termos da informação n.º 1136/DEC/SAFO/IT, 
de 4.12.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

AMBIENTE 
 

 
 

PROCESSO N.º 197.35/2001/PV-DA/EV 

JUNTA DA FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

Aquisição de materiais para instalação e reconstrução 

de sistemas de rega automático em várias zonas verdes 

da freguesia 

 
Transferir para a Junta da Freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião, os meios financeiros necessários à aquisição de 
materiais para instalação e reconstrução de sistemas de rega 
automático em várias zonas verdes da Praceta João Vilarett, 
Rua Dr. Jaime Cortesão, Rua Professor Egas Moniz, terrenos 
na Rua D. Afonso Henriques, terrenos na Rua António Sérgio, 
terrenos na Rua Professor Egas Moniz, e traseiras da Rua 
Professor Egas Moniz, no valor de 3.480.697$00 (três 
milhões, quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e noventa e 
sete escudos), com o IVA incluído, celebrando-se para o 
efeito, um protocolo adicional ao abrigo do artigo 27º do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas das 
Freguesias, nos termos da informação n.º 1089/DA/EV/01, de 
2001.11.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 197.34/2001/PV-DA/EV 

JUNTA DA FREGUESIA DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

Aquisição de aspersores, tomadas de carga e complementos 

de tubagem para recuperação de sistemas de rega em várias 

zonas verdes da freguesia 

 
Transferir para a Junta da Freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião, os meios financeiros necessários à aquisição de 
aspersores, tomadas de carga e complementos de tubagem 
para recuperação de sistemas de rega, nas zonas verdes da 
Rua Soeiro Pereira Gomes, da Rua Dr. Mário Sacramento, da 
Rua Mestre de Aviz, da Rua Ary dos Santos e outras, no valor 
de 35.444$00 (trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e 
quatro escudos), com o IVA incluído, celebrando-se para o 
efeito, um protocolo adicional ao abrigo do artigo 27º do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas das 
Freguesias, nos termos da informação n.º 1086/DA/EV/01, de 
2001.11.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CEDÊNCIA DE MOBILIÁRIO USADO À OBRA DA IMACULADA 

CONCEIÇÃO E SANTO ANTÓNIO OBRA DO PADRE ABEL, 

EM CANEÇAS 

 
Cedência à Obra da Imaculada Conceição e Santo António, 
Obra do Padre Abel, em Caneças, do mobiliário a seguir 
indicado, nos termos propostos pela informação n.º 
1492/DSC/DEJ/SAEP/01, de 10.12.2001. 
 

 2 armários de metal; 
 2 armários de madeira; 
 1 armário de madeira com portas em vidro; 
 1 secretária de madeira; 
 8 mesas duplas de aluno; 
 42 cadeiras de aluno; 
 2 aquecedores. 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

GESTÃO URBANÍSTICA 
 

 
 

PROCESSO N.º 28.679/L/OC 

SOLARES DA AMOREIRA – CONSTRUÇÕES 

Recepção provisória de obras de urbanização 

Serra da Amoreira, Ramada 

 
Proposto de acordo com a informação n.º 190/LG/2001, de 
13.12.2001: 
 
Aprovar a recepção provisória das obras de urbanização do 
loteamento localizado na Serra da Amoreira, na Ramada; 
 
Homologar o Auto de Vistoria constante de folhas 454 e 455 
do processo n.º 28.679/L/OC; 
 
Reduzir a garantia bancária n.º 30.52380.0850 emitida pelo 
Banco Totta e Açores, constante a folhas 305 do processo n.º 
28.679/L/OC, para 4.771.289$00 (quatro milhões, setecentos 
e setenta e um mil, duzentos e oitenta e nove escudos). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

DESPORTO 
 

 
 

ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 

DO TROFÉU DAS COLECTIVIDADES 

 
Aprovar as alterações ao Regulamento do Troféu das 
Colectividades, constantes do documento anexo à informação 
n.º 1436/DSC/DD/01, de 03.12.2001, bem como aprovar a 
calendarização das provas para a época de 2002. 
(Ver Regulamento do Troféu das Colectividades e o Calendário de 
provas para a época de 2002 publicado na integra em anexo) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

JUVENTUDE 
 

 
 

CARTÃO JOVEM DE ODIVELAS 

ALTERAÇÃO 

 
Fixar em 5.00 Euros (1002$00) o preço do Cartão Jovem de 
Odivelas, nos termos da informação n.º 1504/DSC/DEJ/SJ, 
de 14.12.2001. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS 
 

 
 

RATIFICAÇÕES DE DESPACHOS 
 

Proposto nos termos do n.º 2 do despacho do Senhor 
Presidente da Comissão Instaladora de 04 de Outubro de 
2001, (ver Boletim Municipal das Deliberações n.º 20, páginas 16 e 17), 
relativo à conclusão dos processos de despesa, ratificar os 
seguintes despachos de cabimento do Senhor Presidente: 
 
Despacho exarado em 7 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 242/DAE-DT/SMC de 2001.11.21. 
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Despacho exarado em 7 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 1228/DSC/DCPC/01 de 2001.12.04. 
 
Despacho exarado em 7 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 1231/DSC/DCPC/01 de 2001.12.04. 
 
Despacho exarado em 7 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 1619/DSC/DD/01 de 2001.12.06. 
 
Despacho exarado em 10 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 1235/DSC/DCPC/01 de 2001.12.05. 
 
Despacho exarado em 11 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 1255/DSC/DCPC/01 de 2001.12.07. 
 
Despacho exarado em 11 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 685/DP/2001 de 2001.11.07. 
 
Despacho exarado em 11 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 686/DP/2001 de 2001.11.07. 
 
Despacho exarado em 11 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 1135/DSC/DCPC/01 de 2001.10.31. 
 
Despacho exarado em 11 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 1477/DSC/DEJ/SAEP/01 de 2001.12.06. 
 
Despacho exarado em 11 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 1476/DSC/DEJ/SAEP/01 de 2001.12.06. 
 
Despacho exarado em 11 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 728/DP/2001 de 2001.11.30. 
 
Despacho exarado em 12 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 1119/DA/EV/01 de 2001.12.05. 
 
Despacho exarado em 12 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 1486/DSC/DEJ/SAEP/01 de 2001.12.07. 
 
Despacho exarado em 12 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 1485/DSC/DEJ/SAEP/01 de 2001.12.07. 
 
Despacho exarado em 12 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 305/DMH/ASS/01 de 2001.12.06. 
 
Despacho exarado em 13 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 1001/DVEU/EC de 2001.11.28. 
 
Despacho exarado em 14 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 1419A/DSC/DD/01 de 2001.10.25. 
 

Despacho exarado em 14 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 1142/DA/EV/01 de 2001.12.06. 
 
Despacho exarado em 17 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 991/DVEU/EC de 2001.11.27. 
 
Despacho exarado em 17 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 1595/DSC/DD/SADD/01 de 2001.12.06. 
 
Despacho exarado em 18 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 1126/DEC/SAFO/SM de 2001.11.30. 
 
Despacho exarado em 18 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 261/DTO/DTO/SO/01 de 2001.12.10. 
 
Despacho exarado em 18 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 143/CM/01-CE de 2001.11.29. 
 
Despacho exarado em 18 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 1129/DEC/SAFO/VA de 2001.11.30. 
 
Despacho exarado em 18 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 552/DA/DQA/01 de 2001.11.29. 
 
Despacho exarado em 18 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 267/DTO/2001 de 2001.12.18. 
 
Despacho exarado em 19 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 316/DMH/ASS/01 de 2001.12.17. 
 
Despacho exarado em 19 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 312/DMH/ASS/01 de 2001.12.17. 
 
Despacho exarado em 19 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 314/DMH/ASS/01 de 2001.12.17. 
 
Despacho exarado em 19 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 310/GIT/01 de 2001.11.23. 
 
Despacho exarado em 19 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 84/GARSI/HM/01 de 2001.12.17. 
 
Despacho exarado em 20 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 341/GMPC/01 de 2001.11.20. 
 
(Ratificados por unanimidade) 
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COMISSÃO INSTALADORA 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 
 

11ªª  RReeuunniiããoo  OOrrddiinnáárriiaa,,  
rreeaalliizzaaddaa  eemm  44  ddee  JJaanneeiirroo  ddee  22000022  

 
 
 
 

ACTA 
 

 
 

Acta da 26ª Reunião Ordinária da Comissão Instaladora do 
Município de Odivelas, realizada em 20 de Dezembro de 
2001. 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

 
 

PROCESSO N.º 621/01/OD – DOM 

JUNTA DA FREGUESIA DE ODIVELAS 

Reformulação do Parque Infantil da Escola fixa 

de trânsito da Codivel, rectificação. 

 
Rectificação do valor de 7.540.837$00 (sete milhões, 
quinhentos e quarenta mil, oitocentos e trinta e sete escudos), 
com o IVA incluído, para transferência para a Junta da 
Freguesia de Odivelas para à execução da obra de 
reformulação do Parque Infantil da Escola fixa de trânsito de 
Codivel, deliberado na 18ª Reunião Ordinária da Comissão 
Instaladora do Município de Odivelas (ver Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 18 de 2001, página 9) para 7.450.838$00 
(sete milhões quatrocentos e cinquenta mil oitocentos e trinta 
e oito escudos), nos termos da informação n.º 
1169/DEC/SAFO/IT de 2001.12.07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

PROCESSO N.º 665/OD/DOM 

2ª FASE DA QUINTA DA MEMÓRIA 

Prorrogação do Prazo para execução da obra 

 
Prorrogação ao empreiteiro HCI – Construções S.A. do prazo 
para a execução da empreitada da 2ª Fase da Quinta da 
Memória através da concessão de 92 dias, passando o prazo 
contratual desta empreitada de 28 de Novembro de 2001 para 
o dia 28 de Fevereiro de 2002. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS 
 

 
 

RATIFICAÇÕES DE DESPACHOS 
 

Proposto nos termos do n.º 2 do despacho do Senhor 
Presidente da Comissão Instaladora de 04 de Outubro de 
2001, (ver Boletim Municipal das Deliberações n.º 20, páginas 16 e 17), 
relativo à conclusão dos processos de despesa, ratificar os 
seguintes despachos de cabimento do Senhor Presidente: 
 
Despacho exarado em 28 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 1247/DSC/DCPC/01 de 2001.12.06. 
 
Despacho exarado em 28 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 1202/DEC/AD de 2001.12.18. 
 
Despacho exarado em 28 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 1052/DA/EV/01 de 2001.11.05. 
 
Despacho exarado em 28 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 162/VNS/CBA de 2001.12.26. 
Despacho exarado em 28 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 161/VNS/CBA de 2001.12.26. 
 
Despacho exarado em 28 de Dezembro de 2001, na 
informação n.º 163/VNS/CBA de 2001.12.26. 
 
(Ratificados por unanimidade) 
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PRESIDÊNCIA 
 

 
 
 

ACTIVIDADE FINANCEIRA 
 

 
 

Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel Varges 
ao abrigo da delegação de competências. 
 
 
Data de despacho: 06.12.2001 
Autorização para pagamento à empresa HCI, Construções, 
S.A. da factura n.º 391/354/01 de 29.10.2001, no valor de 
55.436.170$00, nos termos da informação n.º 
1070/DEC/SAFO/SM de 20.11.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Autorização para pagamento à empresa HCI, Construções, 
S.A. da factura n.º 393/314/01 de 29.10.2001, no valor de 
8.692.741$00, nos termos da informação n.º 
1072/DEC/SAFO/SM de 27.11.2001. 

 
 
 
 

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 799/OP/GI 
Nome: José António dos Santos Ventura 
Local: Rua Jaime Cortesão, Lote 63, 
Encosta do Mourigo, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 23.02.2001 

Processo n.º 36.228/OCP/OC 
Nome: Fernando dos Santos Cardoso 
Local: Bairro Casal da Silveira, Lote 758, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 21.03.2001 
 
Processo n.º 8.087/OCP/OC 
Nome: Albino Gomes Vieira 
Local: Bairro Casalinho da Azenha, 
Lote 94 da Rua C, 
Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 23.06.2001 
 
Processo n.º 59/OP/GI 
Nome: Canadense Construções, Lda. 
Local: Rua de São Cristóvão, Lote 271, 
Casal da Silveira, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 27.07.2001 
 
Processo n.º 1.588/OP/GI 
Nome: Américo de Jesus Ferreira 
Local: Rua das Rosas, n.º 8, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 28.09.2001 
 
Processo n.º 4.897/OCP/OP 
Nome: Luis Fernando Rodrigues Portugal 
Local: Bairro Casal do Rato, Lote 187, 
Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 13.10.2001 
 
Processo n.º 19.887/OCP/OC 
Nome: António da Cruz Gomes 
Local: Rua Cidade de Lisboa, Lote 99, 
Bairro Casalibnho da Azenha, 
Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 13.10.2001 
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Processo n.º 35.383/OCP/OC 
Nome: Simarc - Sociedade de Gestão e Investimento 
Imobiliária, S.A. 
Local: Serra da Amoreira, Lote 4, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 18.10.2001 
 
Processo n.º 35.384/OCP/OC 
Nome: Simarc - Sociedade de Gestão e Investimento 
Imobiliária, S.A. 
Local: Serra da Amoreira, Lote 5, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 18.10.2001 
 
Processo n.º 35.385/OCP/OC 
Nome: Simarc - Sociedade de Gestão e Investimento 
Imobiliária, S.A. 
Local: Serra da Amoreira, Lote 6, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 18.10.2001 
 
Processo n.º 1.593/OP 
Nome: Victor Manuel Gonçalves Rocha 
Local: Rua Eça de Queiróz, Lote 67, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 23.10.2001 
 
Processo n.º 2.106/OP 
Nome: Maria Manuela Pedroso Paisana 
Local: Quinta do Penedo Joaninha, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 23.10.2001 
 
Processo n.º 21.119/OCP 
Nome: Condomínio do Prédio 
Local: Largo António Aleixo, n.º 5, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 27.10.2001 
 
Processo n.º 32.366/OCP/OC 
Nome: Cozerel -Construções do Zêzere, Lda. 
Local: Urbanização dos Bravios, Lote 16, 

Casal Novo, 
Caneças 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 27.10.2001 
 
Processo n.º 1.819/OP/gi 
Nome: Paulo Nuno Ferreira Casanova 
Local:  Bairro de S. Sebastião, Lote 219, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 12.11.2001 
 
Processo n.º 878/OP 
Nome: Vitor Manuel Pascoal Mendes 
Local: Quinta das Pretas, Lote 21, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 14.11.2001 
 
Processo n.º 34.317/OCP/OC 
Nome: António Oliveira Ferreira 
Local: Bairro Casal de S. Sebastião, Lote 111, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 17.11.2001 
 
Processo n.º 511/OP/GI 
Nome: António Manuel Trindade Bailão 
Local: Rua Abel Marta, Lote 26, 
Bairro Trigache Centro, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 24.11.2001 
 
Processo n.º 278/OP/GI 
Nome: José Morais Coutinho 
Local: Bairro Casal da Silveira, Lote 717, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 04.12.2001 
 
Processo n.º 512/OP/GI 
Nome: António Manuel Trindade Bailão 
Local: Bairro Trigache Centro, Lote 26-A, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 04.12.2001 
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Processo n.º 547/OP/GI 
Nome: Predicor - Construção Civil e Empreendimentos, Lda. 
Local: Rua Alfredo Ruas, n.º 40, 
Ramada 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 04.12.2001 
 
Processo n.º 1.076/OP/GI 
Nome: Esmeralda da Costa 
Local: Casalinho da Azenha, Lote 63, 
Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 21.12.2001 
 
 
Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
 
Processo n.º 11.146 
Nome: José António Fernandes Barracosa 
Local: Rua Antero de Quental, 
Póvoa de Santo Adrião 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 25.09.2001 
 
Processo n.º 19.434/OCP 
Nome: Lucinda Maria da Luz Teixeira dos Santos 
Local: Avenida 25 de Abril, n.º 36, 
Pontinha 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 25.09.2001 
 
Processo n.º 28.824 
Nome: António Teixeira Simões 
Local: Rua Padre João Pinto, n.º 11, R/Chão Direito, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 09.11.2001 
 
Processo n.º 28.582/OCP/OC 
Nome: Sérgio Amaral Figueiredo 
Local: Rua 25 de Novembro, Lote 12, 
Casal da Silveira, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 17.11.2001 
 
Processo n.º 33.334/OCP/OC 
Nome: Miguel António dos Santos Quintino 
Local: Rua da Fé, Lote 85, 

Bairro Novo de Trigache, 
Famões 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 17.11.2001 
 
Processo n.º 34.429/OCP/OC 
Nome: António Cotrim 
Local: Rua Dom Dinis, n.º 2, loja,  R/Chão Esquerdo, Cave 
Direita, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 17.11.2001 
 
Processo n.º 31.306/OCP/OC 
Nome: Almeida e Fernandes, Lda. 
Local: Urbanização da Quinta Nova, Lote 17, 
Odivelas 
Decisão: Deferido 
Data de despacho: 04.12.2001 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

 
 

Despachos proferidos pelo Sr. Presidente Dr. Manuel Varges 
ao abrigo da delegação de competências. 
 
 
Foram admitidos em regime de Contrato Administrativo de 
Provimento: 
 
Nome: Ana Teresa Chitas Pacheco 
Categoria: Arquitecto de 2ª classe 
Início de funções: 05.11.2001 
 
Nome: António Paulo de Sá Duhau Laborde Monteiro 
Categoria: Arquitecto de 2ª classe 
Início de funções: 05.11.2001 
 
Nome: Cláudia Margarida Simões Lopes 
Categoria: Arquitecto de 2ª classe 
Início de funções: 05.11.2001 
 
Nome: Cláudia Maria Sales Ruivo Fernandes 
Categoria: Arquitecto de 2ª classe 
Início de funções: 05.11.2001 
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Nome: David Álvares Monteiro Gil 
Categoria: Arquitecto de 2ª classe 
Início de funções: 05.11.2001 
 
Nome: David Luís Pais Dionísio 
Categoria: Arquitecto de 2ª classe 
Início de funções: 05.11.2001 
 
Nome: João Paulo Jacob Martins Cabido 
Categoria: Arquitecto de 2ª classe 
Início de funções: 05.11.2001 
 
Nome: Mário José César Cantinho 
Categoria: Arquitecto de 2ª classe 
Início de funções: 05.11.2001 
 
Nome: Pedro Filipe Coutinho Cabral d’Oliveira Quaresma 
Categoria: Arquitecto de 2ª classe 
Início de funções: 05.11.2001 
 
Nome: Rita de Sousa Ribeiro Diogo 
Categoria: Arquitecto de 2ª classe 
Início de funções: 05.11.2001 
 
Nome: Maria Margarida da Silva Martins Carvalho 
Categoria: Assistente Administrativo 
Início de funções: 05.11.2001 
 
Nome: Maria José Nogueira Batista Correia dos Santos 
Categoria: Telefonista 
Início de funções: 12.11.2001 
 
 
Foram admitidos em regime de Tarefa 
 
Nome: Ana Luísa Nunes Miranda Diniz 
Funções: Dinamização no Clube de Emprego e do Univa, 
das relações funcionais com os desempregados e seu 
enquadramento no âmbito do Departamento de Actividades 
Económicas. 
Início de funções: 05.11.2001 
 
Nome: António do Carmo Vicente 
Funções: Recolha de dados referentes aos estabelecimentos 
de comercialização de produtos alimentares existentes na 
área do Município, no âmbito da Divisão de Veterinária 
Municipal. 
Início de funções: 05.11.2001 
 

Nome: António Francisco Esteves Boto 
Funções: Acompanhamento de processo de Protocolo de 
Metrologia com a Câmara Municipal da Amadora por um 
técnico credenciado no controlo metrológico de instrumentos 
de pesar e medir no âmbito da Divisão Jurídica. 
Início de funções: 05.11.2001 
 
Nome: Deolinda Pereira Palhim Neres 
Funções: Recolha de informações a partir de uma 
determinada previsão de receitas e despesas, que permitam 
a aplicação posterior de um plano orçamental equilibrado e de 
uma análise de território adequados, no âmbito da Divisão de 
Desporto. 
Início de funções: 05.11.2001 
 
Nome: Maria Arminda Jesus Gonçalves Santos 
Funções: Carregamento numa aplicação informática de toda 
a informação relativa aos estabelecimentos de 
comercialização de produtos alimentares existentes no 
Município, no âmbito da Divisão de Veterinária Municipal. 
Início de funções: 05.11.2001 
 
Nome: Marina Alexandra Sebastião Fernandes 
Funções: Apoio a desempregados no âmbito do Clube de 
Emprego e do UNIVA do Departamento de Actividades 
Económicas. 
Início de funções: 05.11.2001 
 
Nome: Marta Isabel Fonseca Ferreira 
Funções: Acompanhamento de processos de contratação 
respeitantes a aquisições de bens e serviços assim como de 
empreitadas de obras públicas, no âmbito da Divisão de 
Qualificação Ambiental/Espaços Verdes. 
Início de funções: 05.11.2001 
 
Nome: Pedro Miguel Bolota Macedo 
Funções: Proceder com urgência à distribuição de material 
de divulgação de todos os departamentos da CIMO, no 
âmbito do Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e 
Protocolo. 
Início de funções: 05.11.2001 
 
Nome: Rui Nuno da Silva Mateus Pereira Castro 
Funções: Elaboração e publicação de alvarás e editais, bem 
como de outros procedimentos conexos como eleição dos 
órgãos das autarquias locais, nomeadamente o apuramento 
dos resultados da votação, no âmbito da Divisão de 
Administração Geral. 
Início de funções: 05.11.2001 
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Nome: Marisol Armas Carmelino Ferreira 
Funções: Apoio ao projecto Odivelas, Concelho Saudável – 
projecto Transnacional, no âmbito do desenvolvimento do 
Plano de Actividades do Gabinete de Saúde. 
Início de funções: 07.11.2001 
 
Nome: Alexandra Isabel Santos Fernandes 
Funções: Elaboração de estudo do novo regime jurídico da 
Urbanização e Edificação e consequente implementação face 
aos novos procedimentos que consagra, nomeadamente ao 
nível dos impressos a utilizar e circuitos da documentação, no 
âmbito do Departamento de Gestão Urbanística. 
Início de funções: 12.11.2001 
 
Nome: Lisete da Conceição Saraiva Campos da Silva 
Funções: Elaboração e publicação de alvarás e editais 
referidos na lei orgânica n.º 1/2001, de 14 de Agosto, assim 
como outros procedimentos conexos com a eleição dos 
órgãos das Autarquias Locais, no âmbito da Divisão de 
Administração Geral. 
Início de funções: 12.11.2001 
 
Nome: Nuno José Xavier Martins 
Funções: Necessidade de se proceder com urgência ao 
apoio de som nas iniciativas, no âmbito do Gabinete de 
Comunicação, Relações Públicas e Protocolo. 
Início de funções: 14.11.2001 
 
Nome: Bruno Miguel Ferreira Cabaço 
Funções: Desenvolvimento de trabalho de desenho 
urbanístico no âmbito de projecto especial (Projecto Urbano 
do Centro Administrativo de Odivelas), no âmbito da Divisão 
do Plano Director Municipal. 
Início de funções: 15.11.2001 
 
Nome: Cláudia Filipa dos Santos Envia 
Funções: Assistência no âmbito de Fotografia, dado o 
acréscimo de trabalhos nesta área, no âmbito do Gabinete de 
Comunicação, Relações Públicas e Protocolo. 
Início de funções: 20.11.2001 
 
Nome: Manuel Inácio Venceslau Nascimento 
Funções: Elaboração de ficheiros para cruzamento de 
informações e posterior análise sobre modos de vida dos 
seniores deste concelho, no âmbito da Divisão de Desporto. 
Início de funções: 20.11.2001 
 

Nome: Pedro Manuel Lopes de Sousa 
Funções: Elaboração de ficheiros para cruzamento de 
informações e posterior análise sobre modos de vida dos 
seniores deste concelho, no âmbito da Divisão de Desporto. 
Início de funções: 20.11.2001 
 
Nome: Isabel Maria Patrocínio Silva 
Funções: Verificação da catalogação dos dados – 
documentos impressos e multimédia: livros, Cd’s, CD-Rom’s 
e Vídeos; transferência de dados das Bases “Novos” e “PorB” 
para a base “Biblio”, novo software da Biblioteca; Gestão das 
Bases de Dados dedocumentos e de leitores no âmbito da 
Divisão da Cultura e do Património Cultural. 
Início de funções: 21.11.2001 
 
Nome: José Carlos Martins Sequeira 
Funções: Levantamento das alterações efectuadas às 
construções licenciadas e levantamento nas áreas urbanas 
de génese ilegal; tratamento da informação recolhida e 
respectiva inserção numa base de dados, no âmbito da 
Divisão de Fiscalização Urbanística. 
Início de funções: 21.11.2001 
 
Nome: Hugo Ricardo Décio Godinho 
Funções: Levantamento quantitativo e qualitativo das 
viaturas abandonadas, no âmbito do Departamento de 
Transportes e Oficinas. 
Início de funções: 22.11.2001 
 
Nome: José Ferreira Fernandes 
Funções: Levantamento quantitativo e qualitativo das 
viaturas abandonadas, no âmbito do Departamento de 
Transportes e Oficinas. 
Início de funções: 22.11.2001 
 
Nome: Marco Paulo de Jesus Rodrigues 
Funções: Levantamento quantitativo e qualitativo das 
viaturas abandonadas, no âmbito do Departamento de 
Transportes e Oficinas. 
Início de funções: 22.11.2001 
 
Nome: Maria da Conceição de Jesus Gomes Gonçalves 
Funções: Elaboração do inventário do mobiliário e 
equipamento do Jardim de Infância n.º 1 de Odivelas, Bairro 
da Codivel, no âmbito da Divisão de Educação e Juventude. 
Início de funções: 22.11.2001 
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Nome: Paulo Jorge Domingos Rainha 
Funções: Organização de processos sociais, no âmbito dos 
PER, relativos às freguesias de Olival Basto, Póvoa de Sto. 
Adrião e Ramada e ainda apoio à organização do arquivo da 
Divisão Municipal de Habitação. 
Início de funções: 28.11.2001 
 
Nome: Sofia Alexandra Gonçalves Cunha 
Funções: Elaboração do inventário do mobiliário e 
equipamento do Jardim de Infância n.º 1 de Odivelas, Bairro 
da Codivel, no âmbito da Divisão de Educação e Juventude. 
Início de funções: 28.11.2001 
 
 
Foram admitidos em regime de Avença: 
 
Nome: Filipe Duarte Marques Cordeiro 
Funções: Estudo e análise da evolução dos custos com 
pessoal, controlo e acompanhamento de processos de 
despesa relacionados com pessoal, no âmbito da Divisão 
Financeira. 
Início de funções: 05.11.2001 
 
Nome: Nuno Filipe Afonso Rodrigues 
Funções: Proceder com urgência ao apoio técnico ao 
protocolo, nomeadamente organização e acompanhamento 
integral das iniciativas de todos os serviços da CIMO, no 
âmbito do Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e 
Protocolo. 
Início de funções: 20.11.2001 

 
 
 
 

ACTIVIDADE SOCIOCULTURAL 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Vogal Sr. Carlos Alberto Gomes 
Lourenço ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
Informação n.º 1205/DSC/DCPC/01 de 29.11.2001 
Data de despacho: 30.11.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Zolde, do valor de 298.350$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de serviços para o Auditório Municipal 
da Póvoa de Santo Adrião. 
 
Informação n.º 1203/DSC/DCPC/01 de 29.11.2001 
Data de despacho: 30.11.2001 

Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento a Rui 
Filipe Vieira Farinha, do valor de 200.000$00, referente à 
iniciativa “O Largo das Melodias”. 
 
Informação n.º 1202/DSC/DCPC/01 de 29.11.2001 
Data de despacho: 30.11.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento a 
Rogério Pedro, do valor de 27.500$00 isento de IVA, 
referente à iniciativa “O Largo das Melodias”. 
 
Informação n.º 1204/DSC/DCPC/01 de 29.11.2001 
Data de despacho: 30.11.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Zolde, do valor de 198.950$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de serviços para o Auditório Municipal 
da Póvoa de Santo Adrião. 
 
Informação n.º 393/DSC/DCPC/SAEPC/01 de 28.11.2001 
Data de despacho: 30.11.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento 
empresa Statua - Atelier de Escultura, Conservação e 
Restauro, Lda., do valor de 1.041.300$00 com IVA  incluído, 
referente a limpeza e conservação do Chafariz d’El Rei. 
 
Informação n.º 1217/DSC/DCPC/01 de 30.11.2001 
Data de despacho: 03.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa AuvidCientífico, do valor de 638.720$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição de serviço. 
 
Informação n.º 1215/DSC/DCPC/01 de 30.11.2001 
Data de despacho: 03.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Contubos, do valor de 1.111.500$00 com IVA 
incluído, referente ao 3º Aniversário do Município de 
Odivelas. 
 
Informação n.º 1206/DSC/DCPC/01 de 29.11.2001 
Data de despacho: 03.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Guarda Nacional Republicana, do valor de 111.390$00 isento 
de IVA, referente a aquisição de serviço de segurança no 
Auditório Municipal da Póvoa de Santo Adrião. 
 
Informação n.º 1213/DSC/DCPC/01 de 30.11.2001 
Data de despacho: 03.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Banda da Sociedade Musical e Desportiva de Caneças, do 
valor de 261.000$00 isento de IVA, referente a presença de 
elementos no espectáculo Largo das Melodias. 
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Informação n.º 397/DSC/DCPC/01 de 04.12.2001 
Data de despacho: 05.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Associação Cultural Farpas do valor de 300.000$00 isento de 
IVA, referente a serviços prestados no âmbito do 3º 
Aniversário do Município de Odivelas. 
 
Informação n.º 398/DSC/DCPC/01 de 04.12.2001 
Data de despacho: 05.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Vitória Filme, do valor total de 93.307$00 com IVA 
incluído, referente a facturas da iniciativa Filmes & Fitas. 
 
Informação n.º 1223/DSC/DCPC/01 de 03.12.2001 
Data de despacho: 05.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento ao 
jornal O Público, do valor de 135.837$00 com IVA incluído, 
referente a factura do 3º Aniversário do Município de 
Odivelas. 
 
Informação n.º 1224/DSC/DCPC/01 de 03.12.2001 
Data de despacho: 05.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento ao 
jornal Record, do valor de 131.040$00 com IVA incluído, 
referente a factura do 3º Aniversário do Município de 
Odivelas. 
 
Informação n.º 1227/DSC/DCPC/01 de 04.12.2001 
Data de despacho: 05.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Polícia de Segurança Pública, do valor de 208.690$00 isento 
de IVA, referente a factura do 3º Aniversário do Município de 
Odivelas. 
 
Informação n.º 1234/DSC/DCPC/01 de 05.12.2001 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento ao 
jornal A Capital do valor de 111.000$00 mais 17% de IVA, 
referente a factura do III Aniversário do Município de 
Odivelas. 
 
Informação n.º 1226/DSC/DCPC/01 de 04.12.2001 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Auvicientífico do valor de 91.480$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição de material audiovisual. 
 
Informação n.º 1229/DSC/DCPC/01 de 04.12.2001 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Columbia Tristar Warner Fimes do valor de 

43.583$00 com IVA incluído, referente a factura da iniciativa 
Filmes e Fitas. 
 
Informação n.º 1230/DSC/DCPC/01 de 04.12.2001 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento ao 
fotógrafo Rogério Pedro do valor de 16.000$00 isento de IVA, 
referente a aquisição de serviços no âmbito da iniciativa 
Largo das Melodias. 
 
Informação n.º 410/DSC/SAEPC/01 de 05.12.2001 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Alberto & Morais do valor de 105.300$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição de três tampos forrados com 
folho para o Núcleo Museológico do Posto de Comando do 
MFA. 
 
Informação n.º 1233/DSC/DCPC/01 de 05.12.2001 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa 24 Horas do valor de 70.201$00 com IVA incluído, 
referente a factura do III Aniversário do Município de 
Odivelas. 
 
Informação n.º 1232/DSC/DCPC/01de 05.12.2001 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento ao 
jornal A Bola, do valor de 99.750$00 com IVA incluído, 
referente a factura do III Aniversário do Município de 
Odivelas. 
 
Informação n.º 1241/DSC/DCPC/01 de 04.12.2001 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Fax Cópia, do valor de 190.420$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição de mobiliário. 
 
Informação n.º 1254/DSC/DCPC/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Verylight, do valor de 395.460$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de Follow-Spot. 
 
Informação n.º 1246/DSC/DCPC/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Neoenergia, do valor de 415.012$00 com IVA 
incluído, referente a aluguer de geradores para o 3º 
Aniversário do Município de Odivelas. 
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Informação n.º 1248/DSC/DCPC/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento À 
empresa Espiga Dourada, do valor de 72.000$00 com IVA 
incluído, referente a para a Exposição do C. P. Serigrafia no 
CAO’S. 
 
Informação n.º 1239/DSC/DCPC/01 de 05.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa A 3M, do valor de 95.355$00 com IVA incluído, 
referente a impressão de cartazes para a Exposição de Maria 
João Ferreira. 
 
Informação n.º 1245/DSC/DCPC/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento 3º ao 
Restaurante Central de Odivelas, do valor de 81.740$00 com 
IVA incluído, referente a aquisição de refeições no âmbito do 
Aniversário do Município. 
 
Informação n.º 1221/DSC/DCPC/01 de 03.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Invesmeios, do valor de 254.124$00 com IVA  
incluído, referente a factura da iniciativa Largo das Melodias. 
 
Informação n.º 119/DSC/FL/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento ao 
restaurante Veleiro, do valor de 32.960$00 com IVA incluído, 
referente a Almoço dos Jornalistas. 
 
Informação n.º 118/DSC/FL/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento ao 
Quiosque  O Carteiro, do valor de 22.940$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição de periódicos. 
 
Informação n.º 1252/DSC/DCPC/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Invesmeios, do valor de 117.000$00 com IVA 
incluído, referente a factura do iniciativa Largo das Melodias. 
 
Informação n.º 1240/DSC/DCPC/01 de 05.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Invesmeios, do valor de 87.750$00 com IVA 
incluído, referente a factura da iniciativa Teatro Voar. 
 

Informação n.º 973/DSC/DCPC/01 de 05.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento ao Sr. 
Manuel Cardoso, do valor de 110.000$00 isento de IVA, 
referente a aquisição de serviço no âmbito da iniciativa Largo 
das Melodias. 
 
Informação n.º 1244/DSC/DCPC/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Guarda Nacional Republicana, do valor de 32.250$00 isento 
de IVA, referente a factura da iniciativa Ciclos de Cinema. 
 
Informação n.º 1251/DSC/DCPC/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento ao 
fotógrafo Rogério Pedro, do valor de 287.000$00 isento de 
IVA, referente à 1ª Exposição Fotográfica de Xanana 
Gusmão. 
 
Informação n.º 414/DSC/DCPCSAEPC/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento firma 
Irreverente Show, do valor de 292.500$00 com IVA incluído, 
referente a apoio extraordinário à Banda da Sociedade 
Musical e Desportiva de Caneças para execução de CD. 
 
Informação n.º 1258/DSC/DCPC/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001  
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento ao 
restaurante “O Manjar do Casal”, do valor de 111.800$00 com 
IVA incluído, referente a aquisição de refeições. 
 
Informação n.º 1257/DSC/DCPC/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Cristina Martins - Publicidade, do valor de 
421.200$00 com IVA incluído, referente à 1ª Exposição 
Fotográfica de Xanana Gusmão. 
 
Informação n.º 1256/DSC/DCPC/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Zolde, do valor de 920.000$00 mais 17% de IVA, 
referente à 1ª Exposição Fotográfica de Xanana Gusmão. 
 
Informação n.º 1270/DSC/DCPC/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento ao 
jornal  Correio da Manhã, do valor de 180.900$00 com IVA 
incluído, referente a factura do III Aniversário do Município de 
Odivelas. 
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Informação n.º 1262/DSC/DCPC/01 de 07.012.2001 
Data de despacho: 12.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
remuneração aos professores de música do Conservatório 
Regional D. Dinis, no valor de 396.704$00 isento de IVA, 
referente à iniciativa Ensino da Música 2001/2002. 
 
Informação n.º 1263/DSC/DCPC/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 12.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
Bolsas de Estudo 2001/2002, no  valor de 163.550$00 isento 
de IVA, ao Conservatório de Música D. Dinis. 
 
Informação n.º 1267/DSC/DCPC/01 de 11.12.2001 
Data de despacho: 12.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento a 
Rogério Pedro, do valor de 27.980$00 isento de IVA, 
referente a aquisição de serviços para a 1ª Exposição 
Fotográfica de Xanana Gusmão. 
 
Informação n.º 1268/DSC/DCPC/01 de 11.12.2001 
Data de despacho: 12.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento a 
Rogério Pedro, do valor de isento 12.630$00 de IVA, 
referente a aquisição de serviços para a 1ª Exposição 
Fotográfica de Xanana Gusmão.  
 
Informação n.º 122/DSC/FL/01 de 17.12.2001 
Data de despacho: 17.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Photovídeo , do valor de 46.215$00 com IVA 
incluído, referente a revelação de rolos fotográficos. 
 
Informação n.º 123/DSC/FL/01 de 21.12.2001 
Data de despacho: 21.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à  
empresa Fax Cópia, do valor de 50.427$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de bloco de gavetas. 
 
 
Biblioteca Municipal D. Dinis 
 
Informação n.º 1004/BMDD/01 de 28.11.2001 
Data de despacho: 30.11.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Sociedade Editora de “O Comércio de Viveres, Lda.”, do valor 
de 1.400$00 com IVA incluído, referente a aquisição para a 
Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 1006/BMDD/01 de 30.11.2001 
Data de despacho: 03.12.2001 

Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Editorial Grupo UVR, do valor de 6.000$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição para a Biblioteca Municipal D. Dinis, 
Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 1013/BMDD/01 de 03.12.2001 
Data de despacho: 03.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Grafispaço, do valor de 251.550$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição de serviços. 
 
Informação n.º 1014/BMDD/01 de 03.12.2001 
Data de despacho: 05.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Megamúsica, do valor de 16.637$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição para a Biblioteca Municipal D. 
Dinis, Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 1027/BMDD/01 de 04.12.2001 
Data de despacho: 05.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento a 
Rogério Pedro, do valor de 6.660$00 isento de IVA, referente 
a aquisição de serviço para a iniciativa Notas Musicais. 
 
Informação n.º 1023/BMDD/01 de 03.12.2001 
Data de despacho: 05.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento ao 
AEDG/ISCTE, do valor de 3.000$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição para a Biblioteca Municipal D. Dinis, 
Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 990/BMDD/01 de 26.11.2001 
Data de despacho: 05.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Livros da Ria Formosa, no valor total de 417.746$00 
com IVA incluído, referente a aquisição de livros para a 
Biblioteca. 
 
Informação n.º 1024/BMDD/01 de 04.12.2001 
Data de despacho: 05.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Zolde, do valor de 503.100$00 com IVA incluído, 
referente ao Guia do Utilizador da Biblioteca Municipal D. 
Dinis. 
 
Informação n.º 989/BMDD/01 de 26.11.2001 
Data de despacho: 05.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Editorial Estampa, do valor 72.576$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição de serviço. 
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Informação n.º 1007/BMDD/01 de 29.11.2001 
Data de despacho: 05.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Livraria Barata, do valor de 231.144$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de livros. 
 
Informação n.º 1031/BMDD/01 de 05.12.2001 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Livraria Barata do valor de 128.544$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de livros. 
 
Informação n.º 1032/BMDD/01 de 05.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento ao Sr. 
Fernando Antunes, do valor de 29.250$00 com IVA incluído, 
referente a afinação de piano para a iniciativa Notas Musicais. 
 
Informação n.º 1036/BMDD/01 de 05.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Inforjogos, do valor de 35.144$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição para a Biblioteca Municipal D. Dinis, 
Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 1018/DSC/BMDD/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
reembolso à técnica Susana Silvestre , no valor de 15.104$00 
com IVA incluído, referente a decoração da sala infantil para a 
iniciativa Hora do Conto. 
 
Informação n.º 1044/BMDD/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento às 
Publicações D. Quixote, do valor de 86.759$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição para a Biblioteca Municipal D. 
Dinis, Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 1042/DSC/BMDD/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à Casa 
dos Caracóis, do valor de 5.640$00 com IVA incluído, 
referente a factura do Teatro Infantil. 
 
Informação n.º 983/BMDD/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
papelaria Cruzeiro, do valor de 104.360$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de jornais. 
 

Informação n.º 1037/BMDD/01 de 05.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento ao 
restaurante Casa dos Caracóis, do valor de 33.840$00 com 
IVA incluído, referente a factura do 4º Aniversário da 
Biblioteca Municipal D. Dinis. 
 
Informação n.º 1053/BMDD/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Fundação Círculo de Leitores, do valor de 3.000$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição para a Biblioteca Municipal D. 
Dinis, Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 1052/BMDD/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento À 
empresa SPA, do valor de 36.200$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição para a Biblioteca Municipal D. Dinis. 
 
Informação n.º 1050/BMDD/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento À Celta 
Editora, do valor de 3.360$00 com IVA incluído, referente a 
aquisição para a Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da 
Pontinha. 
 
Informação n.º 1054/BMDD/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento À 
empresa Motorpress, do valor de 5.184$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição para a Biblioteca Municipal D. Dinis, 
Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 1057/BMDD/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento Grupo 
de Teatro Maizum, do valor de 485.690$00 com IVA incluído, 
referente a factura do 4º Aniversário da Biblioteca Municipal 
D. Dinis. 
 
Informação n.º 1051/BMDD/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Odivelgest, do valor de 100.800$00 com IVA incluído, 
referente a factura da iniciativa Comunidades de Leitores. 
 
Informação n.º 1043/BMDD/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Maria Emília Representações, do valor de 
145.768$00 com IVA incluído, referente a aquisição para a 
Biblioteca Municipal D. Dinis, Núcleo da Pontinha. 
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Informação n.º 1049/BMDD/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento À 
empresa Logomédia, do valor total de 369.928$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição para a Biblioteca Municipal D. 
Dinis, Núcleo da Pontinha. 
 
Informação n.º 1048/BMDD/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Sistema J - Editora Portuguesa de Livros 
Unipessoal, Lda., do valor de 260.955$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição para a Biblioteca Municipal D. Dinis, 
Núcleo da Pontinha. 
 
 
Desporto 
 
Informação n.º 1516 A/DSC/DD/01 de 27.11.2001 
Data de despacho: 27.11.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Turistejo, do valor de 70.000$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de serviços no âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo Desportivo. 
 
Informação n.º 1468/DSC/DD/01 de 27.11.2001 
Data de despacho: 30.11.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Florista Exótica, do valor de 49.500$00 com IVA incluído, 
referente a aluguer de flores para a Festa de Encerramento 
do 2º Troféu das Colectividades. 
 
Informação n.º 1530/DSC/DD/01 de 29.11.2001 
Data de despacho: 30.11.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
designer Paula Cristina Amaro da Costa, do valor de 
60.000$00 isento de IVA, referente a aquisição de imagem 
para o I Torneio de Futsal. 
 
Informação n.º 1537/DSC/DD/SADD/01 de 03.12.2001 
Data de despacho: 03.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Pinta Ideias de Serigrafia, Lda., do valor de 
17.550$00 com IVA incluído, referente a aquisição de serviço. 
 
Informação n.º 1533/DSC/DD/01 de 30.11.2001 
Data de despacho: 03.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa K Brinde, do valor de 25.974$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de troféus para o 2º Troféu das 
Colectividades em Atletismo. 
 

Informação n.º 1534/DSC/DD/01 de 30.11.2001 
Data de despacho: 03.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa K Brinde, do valor de 307.406$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de Troféus para a Festa de 
Encerramento do 2º Troféu das Colectividades. 
 
Informação n.º 1535/DSC/DD/01 de 30.11.2001 
Data de despacho: 03.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento ao 
jornal A Bola, do valor de 81.900$00 com IVA incluído, 
referente ao Seminário “Hábitos Desportivos da População 
Portuguesa...Que Futuro?”. 
 
Informação n.º 1536/DSC/DD/01 de 30.11.2001 
Data de despacho: 03.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento ao 
jornal A Bola, do valor de 116.708$00 com IVA incluído , 
referente a oferta desportiva. 
 
Informação n.º 1548/DSC/DD/01 de 03.12.2001 
Data de despacho: 03.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Lx-Corte, do valor de 56.160$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de placa decorativa em k-line. 
 
Informação n.º 1549/DSC/DD/01 de 03.12.2001 
Data de despacho: 03.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa PMG, do valor de 176.342$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de t-shirts para a Campanha Espírito 
Desportivo. 
 
Informação n.º 1551/DSC/DD/01 de 04.12.2001 
Data de despacho: 04.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Rodoviária de Lisboa, do valor de 150.000$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição de passes no âmbito do PAJO. 
 
Informação n.º 1553/DSC/DD/SADD/01 de 04.12.01 
Data de despacho: 04.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento ao 
CAELO, do valor de 70.200$00 com IVA incluído, referente a 
formação desportiva. 
 
Informação n.º 1467/DSC/DD/01 de 04.12.2001 
Data de despacho: 05.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Sector Mais, Lda., do valor de 18.018$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição de refeições. 
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Informação n.º 1560/DSC/DD/SADD/01 de 04.12.2001 
Data de despacho: 05.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento ao 
CAELO, do valor de 175.500$00 com IVA incluído, referente a 
factura do II Torneio Internacional de Futebol Sub 23. 
 
Informação n.º 1555/DSC/DD/01 de 04.12.2001 
Data de despacho: 05.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Everest Editora, do valor de 26.393$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de material escolar no âmbito da EDXO 
- Sensibilização, Cursos de Iniciação e Torneios Escolares. 
 
Informação n.º 1554/DSC/DD/01 de 04.12.2001 
Data de despacho: 05.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Editoral Presença, do valor de 174.787$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de material escolar no âmbito da EDXO 
- Sensibilização, Cursos de Iniciação e Torneios Escolares. 
 
Informação n.º 1559/DSC/DD/SADD/01 de 04.12.2001 
Data de despacho: 05.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento a 
Pedro & Paulo, Lda., do valor de 184.650$00 com IVA 
incluído, referente a factura do II Torneio Internacional de 
Futebol Sub 23. 
 
Informação n.º 1573/DSC/DD/SADD/01 de 05.12.2001 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Mafer, do valor de 280.800$00 com IVA incluído, referente a 
Festa de Natal das Colectividades. 
 
Informação n.º 1583/DSC/DD/01 de 05.12.2001 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Odivelgest, do valor de 117.234$00 com IVA incluído, 
referente a factura da iniciativa O Desporto Sai à Rua. 
 
Informação n.º 1585/DSC/DD/01 de 05.12.2001 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Lavandaria Júpiter, do valor de 38.930$00 com IVA incluído 
referente a factura da Quinta das Águas Férreas. 
 
Informação n.º 1558/DSC/DD/SADD/01 de 04.12.01 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento ao 
CAELO, do valor de 373.230$00 com IVA incluído, referente a 
factura do II Torneio Internacional de Xadrez de Odivelas. 
 

Informação n.º 1569/DSC/DD/SADD/01 de 05.12.2001 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento á 
empresa LX Corte do valor de 63.180$00 com IVA incluído, 
referente a factura do II Torneio Internacional de Xadrez de 
Odivelas. 
 
Informação n.º 1616/DSC/DD/SADD/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Invesmeios do valor de 72.540$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de serviços. 
 
Informação n.º 1615/DSC/DD/SADD/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Invesmeios do valor de 219.024$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição de serviços. 
 
Informação n.º 1604/DSC/DD/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Associação de Ténis de Mesa de Lisboa, do valor de 
130.000$00 isento de IVA, referente a aquisição de serviços. 
 
Informação n.º 1596/DSC/DD/SAGE/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa K-Brinde do valor de 163.800$00 com IVA incluído, 
referente a factura da iniciativa Quintais Desportivos. 
 
Informação n.º 1612/DSC/DD/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
serviços à Associação de Ténis de Mesa de Lisboa, no valor 
de 65.000$00 isento de IVA. 
 
Informação n.º 1588/DSC/DD/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa A Túlipa, do valor de 202.500$00 com IVA incluído, 
referente a factura da Festa de Encerramento do Troféu das 
Colectividades. 
 
Informação n.º 1591/DSC/DD/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento 
empresa Casa Senna, do valor de 369.977$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição de material desportivo para os 
Centros de Treino. 
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Informação n.º 1592/DSC/DD/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Casa Senna, do valor de 99.450$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição de equipamentos para os 
Centros de Treino. 
 
Informação n.º 1584/DSC/DD/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
revista O Árbitro, do valor de 168.480$00 com IVA incluído , 
referente a inserção de publicidade no âmbito da Campanha 
do Espírito Desportivo. 
 
Informação n.º 1590/DSC/DD/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Barcelona 92, do valor de 351.000$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição de kits para os Centros de 
Treino. 
 
Informação n.º 1508/DSC/DD/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa K Brinde, do valor de 52.650$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de carimbos com o logotipo da Divisão 
de Desporto para a iniciativa O Desporto Sai à Rua. 
 
Informação n.º 1605/DSC/DD/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Associação de Ténis de Mesa, do valor de 60.000$00 isento 
de IVA, referente a aquisição de serviços para o PRODEM. 
 
Informação n.º 1622/DSC/DD/SADD/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa PMG, do valor de 321.376$00 com IVA incluído, 
referente a factura do 3º Encontro de Fitness. 
 
Informação n.º 1618/DSC/DD/01de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à firma 
Tadeu e Francelina, do valor de 778.050$00 com IVA 
incluído, referente a factura da Campanha Espírito 
Desportivo. 
 
Informação n.º 1620/DSC/DD/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à firma 
Invesmeios, do valor de 35.100$00 com IVA incluído, 
referente a reparação de insuflável. 
 

Informação n.º 1625/DSC/DD/01 de 27.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Atlantis, do valor de 459.024$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de apitos. 
 
Informação n.º 1630/DSC/DD/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Ar Meios, do valor de 569.189$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de telas para publicitar as diversas 
iniciativas desportivas. 
 
Informação n.º 1631/DSC/DD/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Turistejo, do valor de 70.000$00 com incluído, 
referente a aquisição de serviços. 
 
Informação n.º 1629/DSC/DD/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Xistarca, do valor de 1.006.200$00 com IVA 
incluído, referente a factura do 3º Troféu das Colectividades. 
 
Informação n.º 1626/DSC/DD/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa PMG, do valor de 543.114$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de t-shirts para a 14ª Légua da 
Pontinha. 
 
Informação n.º 1628/DSC/DD/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Anuário da Corrida, do valor de 52.776$00 com IVA 
incluído, referente a factura do 3º Troféu das Colectividades. 
 
Informação n.º 1621/DSC/DD/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa PMG, do valor de 74.061$00 com IVA incluído, 
referente a factura do 2º Troféu das Colectividades. 
 
Informação n.º 1633/DSC/DD/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à firma 
Ar Meios, do valor de 161.460$00 com IVA incluído, referente 
a factura da Campanha Espírito Desportivo. 
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Informação n.º 1599/DSC/DD/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Turistejo, do valor de 35.000$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de serviços. 
 
Informação n.º 1628/DSC/DD/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento ao 
Anuário da Corrida, do valor de 52.776$00 com IVA incluído, 
referente a factura do 3º Troféu das Colectividades. 
 
Informação n.º 1589A/DSC/DD/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à Casa 
Senna, do valor de  369.977$00 com IVA incluído, referente a 
factura dos Centros de Treino. 
 
Informação n.º 1589/DSC/DD/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 14.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa PMG, do valor de 617.994$00 com IVA incluído, 
referente a factura dos Centros de Treino. 
 
Informação n.º 1644/DSC/DD/01 de 18.12.2001 
Data de despacho: 19.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Algeco, do valor de 684.482$00 com IVA incluído, 
referente a aluguer de contentores. 
 
Informação n.º 1650/DSC/DD/01 de 02.01.2002 
Data de despacho: 03.01.2002 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de à 
empresa Ar Liquide, do valor de 112.34 €, referente a factura 
do PAMA.  
 
Informação n.º 002/DSC/DD/01 de 02.01.2002 
Data de despacho: 03.01.2002 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Arlíquido Transportes da Raposa, do valor de 7.88 € 
com IVA incluído, referente a factura do PAMA. 
 
 
Educação e Juventude 
 
Informação n.º 1337/DSC/DEJ/SJ/01 de 06.11.2001 
Data de despacho: 21.11.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Colorfoto, do valor de 67.382$00 com IVA incluído, 
referente à iniciativa “Atelier de Fotografia”. 
 

Informação n.º 1445/DSC/DEJ/SJ/01 de 29.11.2001 
Data de despacho: 30.11.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Zolde, do valor de 746.460$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de serviços. 
 
Informação n.º 1446/DSC/DEJ/SJ/01 de 29.11.2001 
Data de despacho: 30.11.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Câmara dos Ofícios - Animação e Arquitectura, Lda., do valor 
de 374.402$00 com IVA incluído, referente a aquisição de 
serviços para a inauguração da Loja Jovem da Pontinha. 
 
Informação n.º 1440/DSC/DEJ/SJ/01 de 29.11.2001 
Data de despacho: 30.11.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Tulipa, do valor de 670.440$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de refeições para o OTL 2001. 
 
Informação n.º 1444/DSC/DEJ/SJ/01 de 29.11.2001 
Data de despacho: 30.11.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Polícia de Segurança Pública,  do valor de 15.765$00 isento 
de IVA, referente a aquisição de serviços para a inauguração 
da Loja Jovem da Pontinha. 
 
Informação n.º 1441/DSC/DEJ/SJ/01 de 28.11.2001 
Data de despacho: 03.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Odivelgest, do valor de 219.375$00 com IVA incluído, 
referente ao OTL 2001. 
 
Informação n.º 1435/DSC/DEJ/SJ/01 de 30.11.2001 
Data de despacho: 03.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Violino - Instrumentos Musicais, do valor de 
25.720$00 com IVA incluído, referente à iniciativa Atelier de 
Música. 
 
Informação n.º 1455/DSC/DEJ/SAEP/01 de 03.12.2001 
Data de despacho: 03.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento da 
Sessão sobre o Tema «Planear, Desenvolver e Avaliar um 
Projecto». 
 
Informação n.º 1453/DSC/DEJ/SAEP/01 de 03.12.2001 
Data de despacho: 04.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à Junta 
da Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, do valor de 
199.606$00, referente aos transportes escolares do 1º 
período escolar. 
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Informação n.º 1455/DSC/DEJ/SAEP/01 de 03.12.2001 
Data de despacho: 04.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de 
honorários à orientadora Carla Cibele Fiel Vasconcelos 
Figueiredo, no valor de 85.000$00 isento de IVA, referente a 
sessão sobre o tema «Planear, Desenvolver e Avaliar um 
Projecto». 
 
Informação n.º 1456/DSC/DEJ/SJ/01 de 03.12.2001 
Data de despacho: 04.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento ao 
AEP Grupo 19 da Pontinha, Do valor de 50.000$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição de serviços para a iniciativa 
Fins de Semana Aventura. 
 
Informação n.º 1454/DSC/DEJ/SAEP/01 de 09.11.2001 
Data de despacho: 04.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à Junta 
da Freguesia de Famões do valor de 150.970$00, referente a 
transportes escolares do 1º período escolar. 
 
Informação n.º 1460/DSC/DEJ/SJ/01 de 03.12.2001 
Data de despacho: 05.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à firma 
Castro & Dália, do valor de 8.330$00 com IVA incluído, 
referente a aquisição de jornais. 
 
Informação n.º 1473/DSC/DEJ/SJ/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Polícia de Segurança Pública do valor de 35.565$00 isento de 
IVA, referente a aquisição de serviço para o Paintball. 
 
Informação n.º 1478/DSC/DEJ/SJ/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Movequipa, do valor de 174.756$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição de mobiliário. 
 
Informação n.º 1479/DSC/DEJ/SJ/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Zolde, do valor de 17.55$00 com IVA incluído, 
referente a reparação de toldo. 
 
Informação n.º 1483/DSC/DEJ/SAEP/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à Cruz 
Vermelha, do valor de 130.000$00 com isenção de IVA, 
referente a aquisição de serviços. 
 

Informação n.º 1482/DSC/DEJ/SJ/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Montieléctrica, do valor de 24.000$00 com IVA 
incluído, referente a aquisição de material de som. 
 
Informação n.º 1471/DSC/DEJ/SJ/01 de 05.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para adiantamento de 
verba no valor de 200.000$00 para a actividade Oficinas de 
Natal. 
 
Informação n.º 1474/DSC/DEJ/SAEP/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à Junta 
da Freguesia de Caneças, do valor de 26.120$00, referente 
aos transportes escolares do 1º período. 
 
Informação n.º 1475/DSC/DEJ/SAEP/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à Junta 
da Freguesia de Odivelas do valor de 22.140$00, referente 
aos transportes escolares do 1º período. 
 
Informação n.º 1476/DSC/DEJ/SAEP/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à Junta 
da Freguesia da Pontinha do valor de 8.080$00, referente aos 
transportes escolares do 1º período. 
 
Informação n.º 1458/DSC/DEJ/SJ/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
monitora Eva Bodo Guerra, do valor de 36.000$00 isento de 
IVA, referente ao Atelier de Música. 
 
Informação n.º 1477/DSC/DEJ/SAEP/01 de 06.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à Junta 
da Freguesia da Ramada do valor de 22.140$00, referente 
aos transportes escolares do 1º período. 
 
Informação n.º 1484/DSC/DEJ/SAEP/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento de gás 
ao Jardim de Infância N.º 1 da Pontinha, no valor de 
5.400$00. 
 
Informação n.º 1488/DSC/DEJ/SAEP/01 de 07.12.2001 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à Junta 
da Freguesia do Olival Basto, do valor de  495.440$00, 
referente aos transportes escolares. 
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Informação n.º 1502/DSC/DEJ/SAEP/01 
Data de despacho: 14.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
Rodoviária de Lisboa, do valor de 24.680$00 com IVA 
incluído, referente a factura dos  Vigilantes/Patrulheiros. 

 
 
 
 

TURISMO 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Informação n.º 213/DAE/DT/SMC – 19/10/2001 
Data de Despacho: 19.10.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento do subsídio atribuído à Junta de Freguesia de 
Odivelas, aprovado na 16ª Reunião Ordinária da Comissão 
Instaladora, no valor de 1.000.000$00 (€ 4.987,98), no âmbito 
do Dia Mundial e Turismo. 
 
Informação n.º 214/DAE/DT/SMC – 19/10/2001 
Data de Despacho: 19.10.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento do subsídio atribuído à Junta de Freguesia de 
Olival Basto, aprovado na 16ª Reunião Ordinária da 
Comissão Instaladora, no valor de 920.000$00 (€ 4.588,94), 
no âmbito do Dia Mundial e Turismo. 
 
Informação n.º 215/DAE/DT/SMC – 19/10/2001 
Data de Despacho: 19.10.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento do subsídio atribuído à Junta de Freguesia de 
Caneças, aprovado na 16ª Reunião Ordinária da Comissão 
Instaladora, no valor de 650.000$00 (€ 3.242,18), no âmbito 
do Dia Mundial e Turismo. 
 
Informação n.º 216/DAE/DT/SMC – 19/10/2001 
Data de Despacho: 19.10.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento do subsídio atribuído à Junta de Freguesia de 
Póvoa de Santo Adrião, aprovado na 16ª Reunião Ordinária 
da Comissão Instaladora, no valor de 1.000.000$00 (€ 
4.987,98), no âmbito do Dia Mundial e Turismo. 
 
 

Informação n.º 127/DT/AB de 16.11.2001 
Data de despacho: 26.11.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 002663, à empresa 
Orligrafe Produções Gráficas, Lda., no valor de 676.611$00 
com IVA incluído à taxa de 17%, no âmbito da Mostra de 
Gastronomia e Doçaria de Odivelas. 
 
Informação n.º 14/DT/AT de 22.11.2001 
Data de despacho: 26.11.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 002664, à empresa 
Orligrafe Produções Gráficas, Lda., no valor de 1.048.320$00 
/ 5.229,00€, com IVA incluído à taxa de 17%, no âmbito da 
Mostra de Gastronomia e Doçaria do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 07/DT/AF de 22.11.2001 
Data de despacho: 26.11.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 002596,à empresa 
Orligrafe Produções, Lda., no valor total de 779.220$00 / 
3.886,70€ com IVA incluído à taxa de 17%, para divulgação 
do Passeio Turístico de Automóveis Antigos. 
 
Informação n.º 8/DT/AF de 22.11.2001 
Data de despacho: 26.11.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 14773, no valor de 
129.870$00 / 647,79€ com IVA incluído à taxa de 17%, à 
empresa Impreopa, Sociedade Jornalística e Editorial, no 
âmbito da Mostra de Gastronomia e Doçaria do Concelho de 
Odivelas. 
 
Informação n.º 224/DT/SC de 26.11.2001 
Data de despacho: 26.11.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 1486 à empresa 
Turisver- Sogae Editora, Lda, no valor de 90.558$00 (€ 
451,70), no âmbito do Encontro Turismo Sector Estratégico 
no Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 239/DAE-DT/SMC de 21.11.2001 
Data de despacho: 26.11.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 794 à empresa 
Invesmeios-Concessionários de Publicidade no valor de 
54.288$00 (270.788 Euros), com IVA incluído à taxa de 17%, 
no âmbito da 80ª/81ª Exposição Internacional Felina. 
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Informação n.º 240/DAE-DT/SMC de 10.10.2001 
Data de despacho: 26.11.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n º 10052736, ao jornal 
Correio da Manhã, no valor de 211.653$00 (€ 1.055,72) com 
IVA incluído à taxa de 17%, no âmbito da 80ª/ 81ª da 
Exposição Internacional Felina. 
 
Informação n.º 241/DAE-DT/SMC de 21.11.2001 
Data do despacho: 26.11.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 5156, no valor de 
70.200$00 (€ 350,16) com IVA incluído à taxa de 17%, ao 
jornal Nova Odivelas, no âmbito do Passeio Turístico de 
Automóveis. 
 
Informação n.º 242/DAE-DT/SMC de 21.11.2001 
Data de despacho: 26.11.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento dos Almoços dos dias 03 e 04 de 
Novembro ao Restaurante “O Cartaxeiro” no valor de 
150.000$00, no âmbito da 80ª/81ª Exposição Internacional 
Felina. 
 
Informação n.º 243/DAE-DT/SMC de 21.11.2001 
Data de despacho: 26.11.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento de três estadias ao  Hotel Zurique 
no valor de 76.500$00 (€ 381,58), no âmbito da 80ª/81ª 
Exposição Internacional Felina. 
 
Informação n.º 244/DAE-DT/SMC de 21.11.2001 
Data de despacho: 26.11.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento à Dra. Máxima no valor de 
56.160$00(€ 280.12) com IVA incluído a 17%, no âmbito do 
Passeio Turístico de Automóveis Antigos. 
 
Informação n.º 223/DT/SC de 26.11.2001 
Data do despacho: 28.11.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 212063 à empresa 
Elo- Publicidade, Artes Gráficas, Lda., no valor de 71.370$00 
(€ 355,99), no âmbito do Encontro Turismo Sector Estratégico 
no Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 238/DAE-DT/SMC de 21.11.2001 
Data de despacho: 28.11.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 000626 ao jornal 

Vento Novo no valor de 292.500$00 (1.458,98) com IVA 
incluído à taxa de 17%, no âmbito da 80ª/ 81ª Exposição 
Internacional Felina. 
 
Informação n.º 245/DAE-DT/SMC de 21.11.2001 
Data de despacho: 28.11.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 000597 no valor de 
87.750$00 (€437.7) ao jornal Vento Novo com IVA incluído a 
17%, no âmbito do Passeio Turístico de Automóveis 
 
Informação n.º 246/DAE-DT/SMC de 21.11.2001 
Data de despacho: 28.11.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 022 no valor de 
19.500$00, factura n.º 023 no valor de 19.500$00 e factura n.º 
024 no valor de 19.500$00, somando um total de 58.500$00 
(€ 291,80), no âmbito das Viagens na Minha Terra. 
 
Informação n.º 247/DAE-DT/SMC de 26.11.2001 
Data de despacho: 28.11.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 20011791122 no 
valor de 21.000$00 (€ 89,53) à Epal - Museu da Água, no 
âmbito das Viagens na Minha Terra. 
 
Informação n.º 248/DAE-DT/SMC de 26.11.2001 
Data de despacho: 28.11.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 20011791118 no 
valor de 10.501$00 (€ 44,77) à Epal - Museu da Água, no 
âmbito das Viagens na Minha Terra. 
 
Informação n.º 225/DT/SC de 26.11.2001 
Data de despacho: 29.11.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 5 à empresa 
Diamantunes no valor de 161.280$00 (€ 8041,46), no âmbito 
do Dia Mundial do Turismo 
 
Informação n.º 228/DT/SC de 27.11.2001 
Data do despacho: 29.11.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 
212062/212050/212051/212094, no valor total de 592.020$00 
(93.600$00+107.640$00+115.830$00+274.950$00) à 
empresa Elo- Publicidade, artes Gráficas, Lda., no âmbito do 
Encontro de Turismo Sector Estratégico no Concelho de 
Odivelas. 
 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

  

 

 
Ano 2 - N.º 26 19 de Dezembro de 2001 a 4 de Janeiro de 2002 27

 

Informação n.º 249/DAE-DT/SMC de 26.11.2001 
Data de despacho: 29.11.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 004 no valor total 
de 222.300$00 (€ 1.108,83) à empresa Reinaldo Fernandes 
Higino, no âmbito da 80ª/81ª Exposição Internacional Felina. 
 
Informação n.º 250/DAE-DT/SMC de 26.11.2001 
Data de despacho: 29.11.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 15202/2000 no 
valor total de 129.870$00 (€ 647,79) ao jornal A Capital com 
IVA incluído à taxa de 17%, no âmbito da 80ª/81ª Exposição 
Internacional Felina 
 
Informação n.º 251/DAE-DT/SMC de 27.11.2001 
Data de despacho: 29.11.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º A-137 no valor total 
de 87.750$00 (€ 437,70) à empresa Pré-Evento com IVA 
incluído, no âmbito das Viagens na Minha Terra. 
 
Informação n.º 135/DT/AB – 28/11/2001 
Data de Despacho: 29.11.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura nº 592, à empresa Staff – Audio 
Visuais, Lda., no valor de 752.895$00 (€ 3.755,42), com IVA 
incluído à taxa de 17%, no âmbito da Mostra de Gastronomia 
e Doçaria do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 136/DT/AB / 28/11/2001 
Data de Despacho: 29.11.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento das facturas nºs: 6/1 e 7/1, à empresa AGN – 
Artes Gráficas, Lda., no valor de 173.511$00 e 103.779$00, 
respectivamente, com IVA incluído à taxa de 17%, no âmbito 
da divulgação da inauguração dos dois Presépios do 
Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 137/DT/AB / 28/11/2001 
Data de Despacho: 29.11.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura nº 210723, à empresa Certame, Feiras 
e Exposições e Congressos, Lda., no valor total de 23.400$00 
(€ 116,72), com IVA incluído à taxa de 17%, para pagamento 
da factura de armazenagem do stand após o término da BTL. 
 
Informação n.º 138/DT/AB – 28/11/2001 
Data de Despacho: 29.11.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura nº 210854, à empresa Certame, Feiras 

e Exposições e Congressos, Lda., no valor de 23.400$00 (€ 
116,72), com IVA incluído à taxa de 17%, para pagamento da 
factura de armazenagem do stand após o término da BTL. 
 
Informação n.º 139/DT/AB / 28/11/2001 
Data de Despacho: 29.11.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura nº 1/1 à empresa AGN – Artes 
Gráficas, Lda., no valor de 1.160.289$00, com IVA incluído à 
taxa de 17%, no âmbito da execução de 5.000 colecções de 
postais para distribuição em eventos de Divisão. 
 
Informação n.º 140/DT/AB / 28/11/2001 
Data de Despacho: 29.11.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura nº 3604 à empresa Transportadora 
Central da Pontinha, Lda., no valor de 93.600$00, com IVA 
incluído à taxa de 17%, referente ao transporte das peças de 
açúcar do C.F.P.S.A., por ocasião da Mostra de Gastronomia 
e Doçaria do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 141/DT/AB / 28/11/2001 
Data de Despacho: 29.11.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura nº 3605 à empresa Transportadora 
Central da Pontinha, Lda., no valor de 35.100$00, com IVA 
incluído à taxa de 17%, referente ao transporte do material de 
divulgação, por ocasião da Mostra de Gastronomia e Doçaria 
do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 09/DT/AF / 03/12/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura nº 002727 à empresa Orligrafe, 
Produções Gráficas, Lda., no valor de 441.792$00 (€ 
2.203,65), com IVA incluído à taxa de 17%,  referente à 
execução de agendas filofax para 2002. 
 
Informação n.º 01/DT/PO / 03/12/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura nº 98/03/01 ao Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial, no valor de 3.300$00 (€ 16,46),  isento 
de IVA, no âmbito da Mostra de Gastronomia e Doçaria do 
Concelho de Odivelas. 
do Vogal Dr. Fernando Ferreira: De acordo. Ao DAF para 
pagamento. 
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Informação n.º 02/DT/PO / 03/12/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura nº A / 37 ao CAELO – Centro de 
Actividades Económicas de Loures e Odivelas, no valor de 
241.020$00 (€ 1.202,20), com IVA incluído à taxa de 17%, no 
âmbito do Encontro de Turismo Sector Estratégico no 
Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 254/DAE/DT/SMC / 29/11/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura nº 002728 à empresa Orligrafe, no 
valor de 1.127.880$00 (€ 5.625,84), com IVA incluído à taxa 
de 17%, no âmbito da execução de material de divulgação 
(3.000 colecções de postais d’ ”O Azulejo”). 
 
Informação n.º 255/DAE/DT/SMC / 29/11/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura nº 002729 à empresa Orligrafe, no 
valor de 1.159.985$00 (€ 5.785,98), com IVA incluído à taxa 
de 17%, no âmbito da execução de material de divulgação ( 
4.000 sacos). 
 
Informação n.º 257/DAE/DT/SMC / 29/11/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento das facturas nºs 0064 e 0066 à artesã Antonieta 
Sotto Mayor, no valor de 113.200$00 e 108.200$00, 
respectivamente, isento de IVA, no âmbito da realização de 
quatro trajes típicos de Odivelas. 
 
Informação n.º 258/DAE/DT/SMC / 29/11/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura nº 005715 ao Clube Português de 
Felinicultura, no valor de 750.000$00 (€ 3.741,00), no âmbito 
da 80ª/81ª Exposição Internacional Felina. 
 
Informação n.º 259/DAE/DT/SMC / 29/11/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento do recibo nº 003 à artesã Antonieta Sotto Mayor, 
no valor de 25.000$00 (€ 124,70), isento de IVA,  no âmbito 
da III Mostra de Doces Conventuais de Alcobaça.  
 
Informação n.º 260/DAE/DT/SMC / 04/12/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura nº 01.000461 à empresa Porart, Lda., 

no valor de 413.7121$00 (€ 2.063,59), com IVA incluído à 
taxa de 17%, no âmbito da aquisição dos troféus para a 
80º/81º Exposição Internacional Felina. 
 
Informação n.º 229/DT/SC / 29/11/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura nº 15644/2000 à empresa Capital – 
Impreopa, Sociedade Jornalística, S.A., no valor de 
129.870$00 (€ 647,79), no âmbito da aquisição de 
publicidade para a iniciativa “Encontro Turismo Sector 
Estratégico no Concelho de Odivelas”. 

 
 
 
 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Informação n.º 445/DAE/SAPFE/SG de 21/11/2001 
Data de Despacho: 20.11.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 704 de 24/09/2001, da Invesmeios 
– Sociedade Investimentos em Meios Publicitários, Lda, no 
valor de 133.380$00 / € 665,30, incluindo IVA à taxa legal de 
17%, referente à produção, gravação e divulgação publicitária 
na “Rádio Nova Antena”, no âmbito da realização do 
Seminário “Euro – A Futura Realidade”. 
 
Informação n.º 110/DAE 
Data de despacho: 21.11.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura no valor de 30.580$00 com IVA 
incluído, à Papelaria Henriquina referente à aquisição de 
jornais e revistas no mês de Outubro. 
 
Informação n.º 181/SMIC/AAM de 21/11/2001 
Data de Despacho: 25.11.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 167 de 17/10/2001, da Xpress no 
valor de 266.143$00 / € 1.327,52, incluindo IVA à taxa legal 
de 17%, referente à concepção da linha gráfica do Seminário 
“Ciberconsumo”. 
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Informação n.º 443/DAE/SAPFE/SG de 21.11.2001 
Data de despacho: 26.11.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º A 11 de 
25.10.2001, do CAELO, no valor de 23.400$00 (€ 116,72) 
incluindo IVA à taxa legal de 17%, referente ao aluguer do 
auditório do CAELO, no âmbito da realização do Seminário 
“Euro - A Futura Realidade”. 
 
Informação n.º 445/DAE/SAPFE/SG de 21.11.2001 
Data de despacho: 26.11.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 704 de 24.09.2001, 
da empresa Invesmeios, no valor de 133.380$00 (€ 665,30) 
incluindo IVA à taxa legal de 17%, referente a publicidade na 
Rádio Nova Antena , no âmbito da realização do Seminário 
“Euro - A Futura Realidade”. 
 
Informação n.º 446/DAE/SAPFE/SG de 21.11.2001 
Data de despacho: 26.11.2001 
Concordância com o envio ao Departamento Administrativo e 
Financeiro para pagamento da factura n.º 156 de 01.10.2001, 
da Empresa XPRESS, no valor de 266.143$00 (€ 1.599,55) 
incluindo IVA à taxa legal de 17%, referente à concepção da 
linha gráfica, no âmbito da realização do Seminário “Euro - A 
Futura Realidade”. 
 
Informação n.º 446/DAE/SAPFE/SG de 21/11/2001 
Data de Despacho: 26.11.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 156 de 01/10/2001, da Xpress – 
Comunicação e Design, no valor de 266.143$00 / € 1.599,55, 
incluindo IVA à taxa legal de 17%, referente à concepção da 
linha gráfica do Seminário “Euro – A Futura Realidade”. 
 
Informação n.º 112/DAE 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento de factura no valor de 31.430$00, com IVA 
incluído, à Papelaria Henriquina referente à aquisição de 
Jornais e Revistas no mês de Novembro. 
 
Informação n.º 450/DAE/SAPFE/SG de 28/11/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 2723 de 27/11/2001, da Orligrafe – 
Produções Gráficas, Lda no valor de 234.000$00 / € 1.167,19, 
incluindo IVA à taxa legal de 17%, referente à execução de 
5000 desdobráveis informativos alusivos ao tema “Saldos e 
Liquidações”. 
 

Informação n.º 451/DAE/SAPFE/SG de 28/11/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 2724 de 27/11/2001, da Orligrafe – 
Produções Gráficas, Lda no valor de 234.000$00 / € 1.167,19, 
incluindo IVA à taxa legal de 17%, referente à execução de 
5000 desdobráveis informativos alusivos ao tema “Crédito ao 
Consumo”. 
 
Informação n.º 456/DAE/SAPFE/SG de 30/11/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 2721 de 27/11/2001, da Orligrafe – 
Produções Gráficas, Lda no valor de 234.000$00 / € 1.167,19, 
incluindo IVA à taxa legal de 17%, referente à execução de 
5000 desdobráveis informativos alusivos ao tema “Seguro 
Obrigatório de Responsabilidade Civil Obrigatória”. 
Despacho do Vogal do Departamento: De Acordo. Ao DAF 
para pagamento. 
 
Informação n.º 457/DAE/SAPFE/SG de 30/11/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 2722 de 27/11/2001, da Orligrafe – 
Produções Gráficas, Lda no valor de 234.000$00 / € 1.167,19, 
incluindo IVA à taxa legal de 17%, referente à execução de 
5000 desdobráveis informativos alusivos ao tema “Garantias 
e Venda de Bens com Defeito”. 
 
Informação n.º 458/DAE/SAPFE/SG de 30/11/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 2725 de 27/11/2001, da Orligrafe – 
Produções Gráficas, Lda no valor de 234.000$00 / € 1.167,19, 
incluindo IVA à taxa legal de 17%, referente à execução de 
5000 desdobráveis informativos alusivos ao tema “Vendas ao 
Domicílio e por Correspondência”. 
 
Informação n.º 459/DAE/SAPFE/SG de 03/12/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 2683 de 05/11/2001, da Orligrafe – 
Produções Gráficas, Lda no valor de 286.650$00 / € 1.429,80, 
incluindo IVA à taxa legal de 17%, referente à execução de 
convites para a inauguração do CIEM. 
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Informação n.º 460/DAE/SAPFE/SG de 03/12/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 2719 de 27/11/2001, da Orligrafe – 
Produções Gráficas, Lda no valor de 1.031.940$00 / € 
5.147,30, incluindo IVA à taxa legal de 17%, referente à 
execução de 10 000 desdobráveis informativos com os dados 
estatísticos do Serviço Municipal de Informação ao 
Consumidor. 
 
Informação n.º 461/DAE/SAPFE/SG de 03/12/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 2720 de 27/11/2001, da Orligrafe – 
Produções Gráficas, Lda no valor de 856.440$00 / € 4.271,90, 
incluindo IVA à taxa legal de 17%, referente à execução de 
200 agendas / organizers. 
 
Informação n.º 192/SMIC/TES de 28/11/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 5342 de 13/11/2001, da Rodipress 
– Edição e Prestação de Serviços Unipessoal, Lda no valor 
de 49.725$00 / € 248,03, incluindo IVA à taxa legal de 17%, 
referente ao 4.º anúncio publicado no Jornal Nova Odivelas 
no âmbito da divulgação do Serviço Municipal de Informação 
ao Consumidor. 
 
Informação n.º 193/SMIC/TES de 28/11/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento das facturas n.ºs 10052498 de 31/10/2001 e 
10054969 de 18/11/2001, do Jornal Correio da Manhã no 
valor unitário de 61.242$00 / € 305,47, incluindo IVA à taxa 
legal de 17%, e valor global de 122.484$00 / € 610,95 
referente à publicação de dois anúncios para promoção do 
Serviço Municipal de Informação ao Consumidor. 
 
Informação n.º 194/SMIC/AAM de 28/11/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 795 de 06/11/2001, da Rádio Nova 
Antena no valor de 87.750$00 / € 437,70, incluindo IVA à taxa 
legal de 17%, referente a publicidade no âmbito do Seminário 
“Ciberconsumo”. 
 
Informação n.º 196/SMIC/AAM de 03/12/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º A22 de 05/11/2001, do CAELO no 
valor de 11.700$00 / € 58,36, incluindo IVA à taxa legal de 
17%, referente à utilização do auditório para realização do 
Seminário “Ciberconsumo”. 

Informação n.º 462/DAE/SAPFE/CMC de 05/12/2001 
Data de Despacho: 06.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 8335 de 26/11/2001, da Vidraria Mil 
e Um, Lda no valor de 506.435$00 / € 2.526,09, incluindo IVA 
à taxa legal de 17%, referente à execução de 28 molduras. 
 
Informação n.º 463/DAE/SAPFE/CMC de 05/12/2001 
Data de Despacho: 06.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 2718 de 27/11/2001, da Orligrafe – 
Produções Gráficas, Lda no valor de 1.103.310$00 / € 
5.503,29, incluindo IVA à taxa legal de 17%, referente à 
execução de 8000 Brochuras Informativas sobre o €uro. 
 
Informação n.º 465/DAE/SAPFE/SG de 07/12/2001 
Data de Despacho: 10.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 210217 de 31/12/2001, da Grupitel 
– Motores Alternadores e Telecomunicações, Lda no valor de 
392.482$00 / € 1.957,69, incluindo IVA à taxa legal de 17%, 
referente ao fornecimento de combustível consumido pelos 
geradores eléctricos, durante a Odimostra. 
 
Informação n.º 103/DAE/CE/CM de 04/12/2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 668 de 04/12/2001, da Empresa 
Edições Vento Novo, Lda no valor de 280.800$00 / € 
1.400,63, incluindo IVA à taxa legal de 17%, referente à 
inserção de ½ página de publicidade no Jornal Vento Novo , 
no âmbito da campanha de divulgação do serviço Univa e 
Clube de Emprego. 
 
Informação n.º 104/DAE/CE/CM de 04/12/2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 10057714 de 01/12/2001, da 
Empresa Presslivre, S.A. no valor de 275.149$00 / € 
1.372,44, incluindo IVA à taxa legal de 17%, referente à 
inserção de ½ página de publicidade no Jornal Correio da 
Manhã, no âmbito da campanha de divulgação do serviço 
Univa e Clube de Emprego. 
 
Informação n.º 187/SMIC/TES de 23/11/2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 810 de 06/11/2001, da Invesmeios 
– Sociedade de Investimentos em Meios Publicitários, Lda no 
valor de 468.000$00 / € 2.334,37, incluindo IVA à taxa legal 
de 17%, referente à produção e gravação de um spot 
publicitário para promoção e divulgação do Serviço Municipal 
de Informação ao Consumidor. 
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APOIO AO INVESTIMENTO 
E AO EMPREGO 

 

 
 

Informação n.º 593/DAIE/PG de 2001/11/30 
Data de Despacho: 06.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura com n.º 002665 de 24/10/2001, à 
empresa “Orligrafe Produções Gráficas, Lda.” no valor de 
95.940$00/478,55€ com IVA incluído à taxa de 17%. 
Pagamento referente à iniciativa Prémio de Distinção da 
Qualidade Empresarial do Município de Odivelas. 
 
Informação n.º 595/DAIE/PG de 2001/12/03 
Data de Despacho: 06.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura com n.º 002698 de 17/11/2001, á 
empresa “Orligrafe Produções Gráficas, Lda.” no valor de 
208.260$00/1.038,80€ com IVA incluído à taxa de 17%. 
Pagamento referente a convites para o lançamento público do 
Guia de Apoio à Iniciativa Empresarial e Roteiro das Lojas 
Participantes no 2º Concurso de Montras do Município de 
Odivelas. 
 
Informação n.º 596/DAIE/PG de 2001/12/05 
Data de Despacho: 06.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura com n.º 0056 de 03/12/2001, á 
empresa “Estúdios J.A. Santos” no valor de 
117.000$00/583,59€ com IVA incluído à taxa de 17%. 
Pagamento referente ao lançamento público do Guia de 
Apoio à Iniciativa Empresarial e Roteiro das Lojas 
Participantes no 2º Concurso de Montras do Município de 
Odivelas. 
 
Informação n.º 597/DAIE/PG de 2001/12/06 
Data de Despacho: 06.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura com n.º 8356 de 29/11/2001, á 
empresa “Vidraria Mil e Um, Lda.” no valor de 
897.092$00/4.474,68€ com IVA incluído à taxa de 17%. 
Pagamento referente à iniciativa Prémio de Distinção da 
Qualidade Empresarial do Município de Odivelas. 
 
Informação n.º 598/DAIE/SC de 2001/12/05 
Data de Despacho: 06.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura com n.º 0908/01 de 16/10/2001, á 
empresa “AERLIS” no valor de 2.789.748$00/13.915,20€ com 

IVA incluído à taxa de 17%. Pagamento referente ao 
Seminário “E – Commerce – Market Places – Comércio 
Electrónico”. 
 
Informação n.º 594/DAIE/PG de 2001/12/06 
Data de Despacho: 07.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura com n.º 002726 de 27/11/2001, á 
empresa “Orligrafe Produções Gráficas, Lda.” no valor de 
650.520$00/3.244,78€ com IVA incluído à taxa de 17%. 
Pagamento referente a Brindes Publicitários – 
Agenda/Organizers. 
 
Informação n.º 600/DAIE/PG de 2001/12/06 
Data de Despacho: 07.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura com n.º 10532 de 15/12/2001, á 
empresa “O Furo – Flor de Santo Amaro, Investimentos 
Hoteleiros, Lda.” no valor de 188.160$00/938,55€ com IVA 
incluído à taxa de 17%. Pagamento referente ao lançamento 
público do Guia de Apoio à Iniciativa Empresarial e Roteiro 
das Lojas Participantes no 2º Concurso de Montras do 
Município de Odivelas. 
 
Informação n.º 601/DAIE/PG de 2001/12/07 
Data de Despacho: 07.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura com n.º 2477 de 04/12/2001, á 
empresa “Loja das Taças/Dinisa” no valor de 
702.000$00/3.501,57€ com IVA incluído à taxa de 17%. 
Pagamento referente à iniciativa Prémio de Distinção da 
Qualidade Empresarial do Município de Odivelas. 
 
Informação n.º 603/DAIE/SMC de 2001/12/07 
Data de Despacho: 07.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura com n.º 2478 de 04/12/2001, á 
empresa “Loja das Taças/Dinisa” no valor de 
326.430$00/1.628,23€ com IVA incluído à taxa de 17%. 
Pagamento referente a Brindes Publicitários. 
 
Informação n.º 604/DAIE/SMC de 2001/12/07 
Data de Despacho: 07.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura com n.º 2476 de 04/12/2001, á 
empresa “Loja das Taças/Dinisa” no valor de 
1.158.300$00/5.777,58€ com IVA incluído à taxa de 17%. 
Pagamento referente à iniciativa Prémio de Distinção da 
Qualidade Empresarial. 
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ESTUDOS E PLANEAMENTO 
 

 
 

Informação n.º 127/DEP/TN de 26/11/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 002682 no valor de 1.107.990$00, 
5.526,63€, com taxa de IVA incluído, referente aos trabalhos 
gráficos do Seminário As Actividades Económicas num 
Contexto de Requalificação das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal realizados pela empresa Orligrafe – Produções 
Gráficas, Lda. 
 
Informação n.º 128/DEP/TN de 26/11/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º A 21 no valor de 11.700$00, 
58,36€, com taxa de IVA incluído, ao CAELO, referente à 
requisição do Auditório do CAELO para a realização do 
Seminário As Actividades Económicas num Contexto de 
Requalificação das Áreas Urbanas de Génese Ilegal. 
 
Informação n.º 129/DEP/TN de 26/11/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 000622no valor de 58.500$00, 
291,80€, com taxa de IVA incluído, ao jornal Vento Novo, 
referente  ao anúncio do Seminário As Actividades 
Económicas num Contexto de Requalificação das Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal. 
 
Informação n.º 130/DEP/TN de 26/11/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º31 / 119118 no valor de 213.233$00, 
1.063,60 €, com taxa de IVA incluído, ao jornal Público, 
referente ao anúncio do Seminário As Actividades 
Económicas num Contexto de Requalificação das Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal. 
 
Informação n.º 131/DEP/TN de 26/11/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 10056289 no valor de 211.653$00, 
1.055,72€, com taxa de IVA incluído, ao jornal Correio da 
Manhã, referente ao anúncio do Seminário As Actividades 
Económicas num Contexto de Requalificação das Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal. 
 

Informação n.º 135/DEP/TN de 03/12/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 10053856  no valor de 211.653$00, 
1.055,72 €, com taxa de IVA incluído, ao jornal Correio da 
Manhã, referente à divulgação do Lançamento do Guia do 
Comércio e Serviços do Concelho de Odivelas 
 
Informação n.º 136/DEP/TN de 03/12/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 10051432  no valor de 211.653$00, 
1.055,72 €, com taxa de IVA incluído, ao jornal Correio da 
Manhã, referente à divulgação do Lançamento do Guia da 
Indústria e Construção Civil do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 137/DEP/TN de 03/12/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º000620 no valor de 87.750$00, 
437,70 €, com taxa de IVA incluído, ao jornal Vento Novo, 
referente à divulgação do Lançamento do Guia da Indústria e 
Construção Civil do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 138/DEP/TN de 03/12/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º000628 no valor de 87.750$00, 
437,70 €, com taxa de IVA incluído, ao jornal Vento Novo, 
referente à divulgação do Lançamento do Guia do Comércio e 
Serviços do Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 139/DEP/TN de 03/12/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 796 no valor de 60.780$00, 
303,17€, com taxa de IVA incluído, à RNA, referente à 
divulgação radiofónica do Seminário As Actividades 
Económicas num Contexto de Requalificação das Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal. 
 
Informação n.º 132/DEP/TN de 27/11/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º212031 no valor de 5.603.130$00, 
27 948,29€, com taxa de IVA incluído, à empresa Elo – 
Publicidade e Artes Gráficas, Lda., referente à concepção 
gráfica do Guia do Comércio e Serviços do Concelho de 
Odivelas. 
 
 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

  

 

 
Ano 2 - N.º 26 19 de Dezembro de 2001 a 4 de Janeiro de 2002 33

 

Informação n.º 133/DEP/TN de 27/11/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 184 no valor de 3.675.000$00, com 
taxa de IVA incluído, à empresa X/press – Comunicação e 
Design, lda. Gráficas, Lda., referente à concepção gráfica do 
Guia do da Indústria e Construção Civil do Concelho de 
Odivelas. 
 
Informação n.º 140/DEP/TN de 03/12/2001 
Data de Despacho: 04.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 003.000108 no valor de 
11.407.500$00, 56,900.37 €, com taxa 17% de IVA incluído, 
ao Gabinete de Estudo SOCINOVA – Universidade Nova de 
Lisboa, referente à entrega do Estudo de Caracterização 
Económica sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal do 
Concelho de Odivelas. 
 
Informação n.º 141/SM/2001 de 04/12/2001 
Data de Despacho: 06.12.2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º1885 no valor de 6.519.240$00, 32 
517,83 €, com taxa 17% de IVA incluído, à empresa 
Euroexpansão – Análises de Mercado e Sondagens S. A., 
referente à entrega do Estudo de Diagnóstico sobre o 
Município de Odivelas. 
 
Informação n.º 3034/GCRPP/TM/01 de 2001/12/06 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º 10447 no valor de 127.680$00, com 
taxa de IVA incluído, à empresa O FURO, referente ao 
Coffe/Break do Seminário As Actividades Económicas  num 
Contexto de Requalificação das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal. 
 
Informação n.º 3056/GCRPP/TM/01 de 06/12/2001 
Envio ao Departamento Administrativo e Financeiro para 
pagamento da factura n.º498 no valor de 63.180$00, com 
taxa de IVA incluído, à empresa LX CORTE – Consultoria, 
Decoração e Publicidade, Lda., referente à produção de uma 
lona para o Seminário As Actividades Económicas num 
Contexto de Requalificação das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal. 
 
 
 

 

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 333/GMPC/01 de 12.11.2001 
Assunto: Concordância com o envio a Divisão Financeira 
para pagamento do reembolso de Seguros. 
Data de despacho: 16.11.2001 
 
Informação n.º 334/GMPC/01 de 05/11/01  
Assunto: Proposta de atribuição de subsídio à Corporação 
de Bombeiros de Odivelas, concordância com o envio a 
Divisão Financeira para pagamento. 
Data de despacho: 16.11.2001 
 
Informação n.º 335/GMPC/01 de 16.11.2001 
Assunto: Seguros a reembolsar, concordância com o envio a 
Divisão Financeira para pagamento. 
Data de despacho: 16.11.2001 
 
Informação n.º 336/GMPC/01 de 16.11.2001 
Assunto: Seguros a reembolsar, concordância com o envio a 
Divisão Financeira para pagamento. 
Data de despacho: 16.11.2001 
 
Informação n.º 337/GMPC/01 de 16/11/2001 
Assunto: Seguros a reembolsar, concordância com o envio a 
Divisão Financeira para pagamento. 
Data de despacho: 16.11.2001 
 
Informação n.º 338/GMPC/01 de 20.11.2001 
Assunto: Aprovisionamento da conta para pagamento de 
água e electricidade das corporações do Município, 
concordância com o envio a Divisão Financeira para 
execução. 
Data de despacho: 21.11.2001 
 
Informação n.º 340/GMPC/01 de 20.11.2001 
Assunto: Seguros a reembolsar, concordância com o envio a 
Divisão Financeira para pagamento. 
Data de despacho: 21.11.2001 
 
Informação n.º 341/GMPCI01 de 20.11.2001 
Assunto: Seguros a reembolsar, concordância com o envio a 
Divisão Financeira para pagamento. 
Data de despacho: 21.11.2001 
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Informação n.º 346/GMPCI01 de 26.11.2001 
Assunto: Pedido de pagamento de factura, concordância 
com o envio a Divisão Financeira para pagamento. 
Data de despacho: 27.11.2001  
 
Informação n.º 349/GMPC/01 de 28.11.2001 
Assunto: Seguros a reembolsar, concordância com o envio a 
Divisão Financeira para pagamento. 
Data de despacho: 30.11.2001  
 
Informação n.º 353/GMPC/01 de 30.11.2001  
Assunto: Pedido de pagamento de factura, concordância 
com o envio a Divisão Financeira para pagamento. 
Data de despacho: 30.11.2001 
 
Informação n.º 354/GMPC/01 de 30.11.2001  
Assunto: Pedido de pagamento de factura, concordância 
com o envio a Divisão Financeira para pagamento. 
Data de despacho: 30.11.2001  
 
Informação n.º 355/GMPC/01 de 30.11.2001  
Assunto: Pedido de pagamento de factura, concordância 
com o envio a Divisão Financeira para pagamento. 
Data de despacho: 30.11.2001 
 
Informação n.º 356/GMPC/01 de 30.11.2001  
Assunto: Pedido de pagamento de factura, concordância 
com o envio a Divisão Financeira para pagamento. 
Data de despacho: 30.11.2001 

 
 
 
 

TRÁFEGO, CIRCULAÇÃO 
E ESTACIONAMENTO 

 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Informação n.º 458/GTCE/01 de 06.12.2001 
Data de Despacho: 06.12.2001 
Envio a Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 
5554 de 30.11.2001, da Papelaria Henriquina no valor de 
26.240$00 (Vinte e seis mil, duzentos e quarenta escudos), 
IVA incluído, referente à aquisição de jornais do mês de 
Novembro de 2001. 
 

Informação n.º 463/GTCE/01 de 11.12.2001 
Data de Despacho: 11.12.2001 
Envio a Divisão Financeira para pagamento da factura n.º 
2740 de 07.12.2001, da Empresa Orligrafe no valor de 
1.152.450$00 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil, 
quatrocentos e cinquenta escudos), IVA incluído, referente à 
aquisição de Serviço de Criação, Concepção e Produção de 
250 Agendas Prestígio para o Ano 2002. 

 
 
 
 

TRANSPORTES E OFICINAS 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Vogal Sr. Carlos Alberto Gomes 
Lourenço ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Informação n.º 230/DTO/01 de 09.10.2001 
Data de despacho: 12.11.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 242 à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Hotelcar, do valor de 214.984$00 / 
€1072.34, referente a aquisição de combustível. 
 
Informação n.º 551/DTO/DMIM/01 de 12.11.2001 
Data de despacho: 13.11.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 3517 à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Estrutécnica - Estruturas de Alumínio e 
Madeira, Lda., do valor de 514.800$00 / €2567.81, referente a 
montagem de divisórias no Pavilhão Desportivo da Escola 
Secundária Pedro Alexandrino. 
 
Informação n.º 22/DTO/01 de 19.01.2001 
Data de despacho: 13.11.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 949 à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Auto Abastecedora da Paiã, do valor 
de 81.283$00 / €405.44, referente a aquisição de 
combustível. 
 
Informação n.º 208/DTO/01 de 27.07.2001 
Data de despacho: 15.11.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 01.09 à Divisão Financeira 
para pagamento à empresa Oásis, Combustíveis e 
Lubrificantes, do valor de 143.922$00 / €717.88, referente a 
aquisição de combustível. 
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Informação n.º 83/DTO/01 de 11.04.2001 
Data de despacho: 15.11.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 100600/01 à Divisão 
Financeira para pagamento à empresa Ti Saloia, do valor de 
32.105$00 / €160.14, referente a aquisição de combustível. 
 
Informação n.º 558/DTO/DMIM/01 de 21.11.2001 
Data de despacho: 22.11.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 112 à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Odimaque - Artigos e Equipamentos 
para Hotelaria, Supermercados e Escritórios, Lda., do valor 
de 555.750$00 / €2772.07, referente a fornecimento e 
montagem de equipamento industrial nas cozinhas de várias 
escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico. 
 
Informação n.º 622/DTO/DTO/01 de 03.09.2001 
Data de despacho: 22.11.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 8167 à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Transportes Lineves, do valor de 
756.000$00 / €3770.91, referente a aluguer de tractor. 
 
Informação n.º 230/DTO/2001 
Data de despacho: 29.11.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 244 à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Hotelcar, Lda., do valor de 
190.705$00, referente a aquisição de combustível. 
 
Informação n.º 562/DTO/DTO/01 
Data de despacho: 29.11.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 1204/406539 à Divisão 
Financeira para pagamento à empresa Barraqueiro, do valor 
de 500.000$00, referente a aluguer de autocarros. 
 
Informação n.º 581/DTO/DMIM 
Data de despacho: 29.11.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 3600 à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa TCP - Transportadora Central da 
Pontinha, Lda., do valor de 325.260$00, referente a prestação 
de serviço para transportes vários no Município de Odivelas. 
 
Informação n.º 230/DTO/2001 
Data de despacho: 03.12.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 246 à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Hotelcar, Lda., do valor de 
193.392$00, referente a aquisição de combustível. 
 
Informação n.º 586/DTO/DMIM/01 
Data de despacho: 03.12.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 3585 à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Mundiporta, do valor de 301.238$00, 

referente a fornecimento e montagem de porta de enrolar nas 
instalações do CIAC da Póvoa de Santo Adrião. 
 
Informação n.º 592/DTO/DMIM/01 
Data de despacho: 05.12.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 71 à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Carlos A. O. Ramalho, Lda., do valor 
de 853.632$00, referente a fornecimento e montagem de 
diversos sistemas nas instalações do núcleo de leitura da 
Loja Jovem da Pontinha. 
 
Informação n.º 22/DTO/2001 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 979à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Auto Abastecedora de Combustíveis 
da Paiã, Lda., do valor de 5.461$00, referente a aquisição de 
combustível. 
 
Informação n.º 212/DTO/2001 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 248 à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Hotelcar, Lda., do valor de 39.414$00, 
referente a aquisição de combustíveis. 
 
Informação n.º 593/DTO/DMIM/01 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 2651 à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Vicar - Espelhos e Vidros, Lda., do 
valor de 648.031$00, referente a fornecimento e montagem 
de guarda vento da porta principal das instalações do 
Município de Odivelas, na Arroja. 
 
Informação n.º 594/DTO/DMIM/01 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 0159 à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Abílio & Luis - Serralharia e 
Montagens Eléctricas, Lda., do valor de 453.960$00, 
referente a fornecimento e montagem de janelas em alumínio 
bronze basculantes nas instalações do Departamento 
Jurídico. 
 
Informação n.º 595/DTO/DMIM/01 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 0160 à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Abílio & Luis - Serralharia e 
Montagens Eléctricas, Lda., do valor de 497.250$00, 
referente a fornecimento e montagem de janelas em alumínio 
bronze basculantes nas instalações do Departamento 
Jurídico. 
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Informação n.º 596/DTO/DMIM/01 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 0161 à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Abílio & Luis - Serralharia e 
Montagens Eléctricas, Lda., do valor de 421.200$00, 
referente a fornecimento e montagem de clarabóia para a 
Quinta das Águas Férreas. 
 
Informação n.º 597/DTO/DMIM/01 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 0162 à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Abílio & Luis - Serralharia e 
Montagens Eléctricas, Lda., do valor de 468.000$00, 
referente a fornecimento e montagem de escada em caracol 
para as instalações do DTO, na Ramada. 
 
Informação n.º 611/DTO/DMIM/01 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 902/2001 à Divisão Financeira 
para pagamento à empresa Pedro & Paulo - Materiais de 
Construção, Lda., do valor de 325.271$00, referente a 
fornecimento de materiais para a Divisão de Manutenção de 
Instalações Municipais. 
 
Informação n.º 613/DTO/DMIM/01 
Data de despacho: 06.12.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 0164 à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Abílio & Luis - Serralharia e 
Montagens Eléctricas, Lda., do valor de 1.053.000$00, 
referente a fornecimento de materiais de serralharia para a 
Divisão de Manutenção de Instalações Municipais. 
 
Informação n.º 615/DTO/DMIM/01 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Ribaminho - Sociedade de Construções, Lda., do 
valor de 770.949$00, referente a auto de medição dos 
trabalhos de remodelação das instalações para a comissão 
de protecção de crianças e jovens em perigo e associação de 
apoio e solidariedade social, em Odivelas. 
 
Informação n.º 617/DTO/DMIM/01 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Ribaminho - Sociedade de Construções, Lda., do 
valor de 941.503$00, referente a auto de medição dos 
trabalhos de reparação e pinturas no refeitório da quinta das 
Águas Férreas. 
 

Informação n.º 618/DTO/DMIM/01 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 070 à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Paulo Jorge Esteves Carvalho, do 
valor de 490.230$00, referente a fornecimento e montagem 
de estores verticais em PVC no jardim de infância n.º 2 de 
Odivelas (Arroja). 
 
Informação n.º 624/DTO/DMIM/01 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 414 à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Etros Light - Iluminação para 
Espectáculos, do valor de 643.500$00, referente a 
fornecimento e montagem de material eléctrico no Auditório 
da Póvoa de Santo Adrião. 
 
Informação n.º 626/DTO/DMIM/01 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 3774 à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Mundiporta, Serviços - Manutenção e 
Reparação de Portas, Lda., do valor de 301.238$00, referente 
a fornecimento e montagem de porta de enrolar nas 
instalações do CIAC, na Póvoa de Santo Adrião. 
 
Informação n.º 627/DTO/DMIM/01 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à 
empresa Adlis - Projectos e Construções, Lda., do valor de 
631.992$00, referente a auto de medição da execução de 
vários trabalhos nas instalações do Município. 
 
Informação n.º 628/DTO/DMIM/01 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 379 à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Servoclima - Ar Condicionado, Lda., 
do valor de 468.585$00, referente a reparação/substituição de 
aparelho de ar condicionado nas instalações da Divisão 
Financeira / Secção de Contabilidade, sitas na Av. D. Dinis, 
n.º 96 C, em Odivelas. 
 
Informação n.º 630/DTO/DMIM/01 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 42 à Divisão Financeira para 
pagamento à empresa Lemos Pinto Lda., do valor de 
458.757$00, referente a fornecimento de portas e janelas em 
madeira para a Divisão de Manutenção de Instalações 
Municipais. 
 
 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

  

 

 
Ano 2 - N.º 26 19 de Dezembro de 2001 a 4 de Janeiro de 2002 37

 

Informação n.º 631/DTO/DMIM/01 
Data de despacho: 07.12.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 18345 à Divisão Financeira 
para pagamento à empresa Severo & Monteiro Lda., do valor 
de 299.345$00, referente a aquisição de equipamentos de 
protecção individual. 
 
Informação n.º 714/DTO/DTO/01 
Data de despacho: 12.12.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 24321/RC à Divisão Financeira 
para pagamento à empresa Salvador Caetano, do valor de 
389.961$00, referente a renovação do aluguer de 
automóveis. 
 
Informação n.º 715/DTO/DTO/01 
Data de despacho: 12.12.2001 
Assunto: Envio da factura n.º 24319/RC à Divisão Financeira 
para pagamento à empresa Salvador Caetano, do valor de 
1.117.935$00, referente a renovação do aluguer de 
automóveis. 

 
 
 
 

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 727/OL-DOM 
Data de despacho: 23.11.2001 
Concordar com o procedimento por ajuste directo para 
“Reparação do Recorte dos Transportes Públicos na Rua 
Angola”, na Freguesia de Olival Basto, pelo valor base de 
3.286.400$00, nos termos da informação n.º 979/DVEU/MS 
de 21.11.2001. 
 
Processo n.º 711/PV-DOM 
Data de despacho: 04.12.2001 
Concordar com a adjudicação do “Fornecimento de 
Equipamento Infantil para a Escola EB1 N.º 6 da Póvoa de 
Santo Adrião”, pelo valor de 1.750.400$00 sem IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 1087/DEC/SAFO/IT de 
26.11.2001. 
 

Processo n.º 708/RA-DOM 
Data de despacho: 04.12.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de 
“Remodelação e Ampliação da EB1/JI N.º 4 da Ramada - 
Alteração das Infra-estruturas existentes”, pelo valor de 
2.892.391$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1088/DEC/SAFO/IT de 30.11.2001. 
 
Processo n.º 398/OD-DOM 
Data de despacho: 04.12.2001 
Concordar com os trabalhos a mais e a menos referentes à 
empreitada de “Execução da Ligação Pedonal entre a 
Urbanização da Rua Almeida Garret”, na Freguesia de 
Odivelas, pelo valor de 1.614.700$00 sem IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 991/DVEU/EC de 27.11.2001. 
 
Processo n.º 398/OD-DOM 
Data de despacho: 04.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente à empreitada de “Execução do Caminho Pedonal 
entre a Urbanização da Codivel e a Rua. Almeida Garret”, na 
Freguesia de Odivelas, pelo valor de 3.515.589$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 985/DVEU/EC de 
23.11.2001. 
 
Processo n.º 426/PO-DOM 
Data de despacho: 04.12.2001 
Homologação do auto de vistoria referente à empreitada de 
“Remodelação do Parque Infantil da Praça Professor Bento 
de Jesus Caraça”, na Pontinha, nos termos da informação n.º 
1147/DEC/SAFO/SM de 04.12.2001. 
 
Data de despacho: 04.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à concepção e 
distribuição de folha informativa referente à obra do “Moinho 
de Famões”, pelo valor de 466.830$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 113/EB/01 de 13.11.2001. 
 
Data de despacho: 04.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à execução e 
distribuição de folha informativa relativa à “Obra do 
Logradouro na Antiga Escola N.º 5 das Patameiras”, pelo 
valor de 63.180$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 116/EB/01 de 05.12.2001. 
 
Data de despacho: 04.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à execução e 
distribuição de folha informativa relativa à obra “Sinalização 
da Milharada”, pelo valor de 250.380$00 com IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 114/EB/01 de 05.12.2001. 
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Data de despacho: 04.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à execução e 
distribuição de folha informativa relativa à obra da “Praceta 
Ivone Silva”, pelo valor de 281.385$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 115/EB/01 de 05.12.2001. 
 
Data de despacho: 04.12.2001 
Concordar com o pagamento referente ao “Fornecimento de 
Jornais Diários”, pelo valor de 11.300$00, nos termos da 
informação n.º 70/OT/01 de 04.12.2001. 
 
Processo n.º 599/PV-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Homologação do auto de consignação referente à empreitada 
de “Ligação da Rotunda do Casal do Monte à Rua Aquilino 
Ribeiro (junto à Escola Secundária Pedro Alexandrino), na 
Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, nos termos da 
informação n.º 976/DVEU/EC de 20.11.2001. 
 
Processo n.º 746/OD-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o lançamento de concurso referente à 
empreitada de “Repavimentação do Troço da Rua Cristovão 
Colombo incluindo Execução de Rotunda”, na Freguesia de 
Odivelas, pelo valor base de 7.461.025$00, nos termos da 
informação n.º 884/DVEU/PB de 14.11.2001. 
 
Processo n.º 531/PO-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos a mais referente 
à empreitada de “Pinturas e Substituição de Caixilharia - EB1 
N.º 1 da Paiã”, pelo valor de 380.221$00 sem IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 1129/DEC/SAFO/VA de 
30.11.2001. 
 
Processo n.º 531/PO-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente à empreitada de “Pinturas e Substituição de 
Caixilharia - EB1 N.º 1 da Paiã”, pelo valor de 475.475$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1128/DEC/SAFO/VA de 30.11.2001. 
 
Processo n.º 372/MO-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o pagamento referente ao “Fornecimento e 
Montagem de Ar Condicionado para as Instalações da DMH”, 
pelo valor de 8.944.475$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 1127/DEC/AD de 30.11.2001. 
 
 

Processo n.º 494/CA-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente à empreitada de “Repavimentação da Rua Fonte de 
Castelo de Vide”, na Freguesia de Caneças, pelo valor de 
9.327.148$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1057/DVEU/PB de 04.12.2001. 
 
Processo n.º 491/OL-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente à empreitada de “Reparação da Estrada de Ligação 
do Olival Basto”, pelo valor de 6.092.612$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 945/DVEU/EC de 
15.11.2001. 
 
Processo n.º 703-CA 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de trabalhos a mais e a 
menos n.º 2 referente à empreitada de “Beneficiação da Rua 
do Pinhal Verde”, na Freguesia de Caneças, pelo valor de 
5.314.661$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1031/DVEU/MS de 30.11.2001. 
 
Processo n.º 703-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição de 
trabalhos a mais n.º 1 referente à empreitada de 
“Beneficiação da R. do Pinhal Verde”, na Freguesia de 
Caneças, pelo valor de 1.599.061$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 1030/DVEU/MS de 30.11.2001. 
 
Processo n.º 703-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 4 
referente à empreitada de “Beneficiação da R. do Pinhal 
Verde, na Freguesia de Caneças, pelo valor de 1.819.867$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1029/DVEU/MS de 30.11.2001. 
 
Processo n.º 578/PO-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 2 
referente à empreitada de “Estabilização do Talude na Quinta 
do Pinheiro”, na Freguesia da Pontinha, pelo valor de 
21.532.487$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 1054/DVEU/MS de 03.12.2001. 
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Processo n.º 578/MO-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente à empreitada de “Estabilização do Talude na Quinta 
do Pinheiro”, na Freguesia da Pontinha, pelo valor de 
21.367.470$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 1053/DVEU/MS de 03.12.2001. 
 
Processo n.º 533/PO-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Homologação do auto de vistoria referente à empreitada de 
“Pinturas e Beneficiação da Cobertura e do Logradouro do 
Jardim de Infância da Urmeira, nos termos da informação n.º 
1102/DEC/SAFO/SM de 28.11.2001. 
 
Processo n.º 499/OD-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Homologação do auto de consignação referente à empreitada 
de “Repavimentação de Arruamentos no Bairro Avelar 
Brotero”, na Freguesia de Odivelas, nos termos da 
informação n.º 1050/DVEU/PB de 03.12.2001. 
 
Processo n.º 502/OL-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Homologação do auto de consignação referente à empreitada 
de “Execução de Varandim no Centro Cultural da Malaposta”, 
nos termos da informação n.º 1133/DEC/SAFO/SM de 
03.12.2001. 
 
Processo n.º 739/OD-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o convite a empresas para execução da 
empreitada da “Escola EB1 Nº3 de Odivelas - Instalações do 
CRAP”, pelo valor base de 1.675.296$00, nos termos da 
informação n.º 1086/DEC/SAFO/IT de 26.11.2001. 
 
Processo n.º 582/PO-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Homologação do auto de vistoria para efeitos de recepção 
provisória referente à empreitada de “Sala para Jardim de 
Infância e Beneficiação do Logradouro - EB1 N.º 1 da 
Pontinha”, nos termos da informação n.º 1082/DEC/SAFO/VA 
de 22.11.2001. 
 
Processo n.º 300/OD-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Homologação do auto de vistoria referente à empreitada de 
“Execução das Fundações do Polidesportivo Honório 
Francisco na Codivel”, nos termos da informação n.º 
1132/DEC/SAFO/SM de 03.12.2001. 
 

Processo n.º 719/FA-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o convite a empresas para execução da 
empreitada de “Execução de Base de Assentamento, Rede 
de Águas e de Esgotos para Contentor/Balneário no 
Polidesportivo do Casal do Bispo”, pelo valor base de 
2.650.000$00, nos termos da informação n.º 
1124/DEC/SAFO/SM de 30.11.2001. 
 
Processo n.º 350/OD-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o lançamento de concurso referente à 
empreitada de “Requalificação da Praceta Alegria dos 
Pequeninos”, na Freguesia de Odivelas, pelo valor base de 
18.317.440$00, nos termos da informação n.º 987/DVEU/PB 
de 27.11.2001. 
 
Processo n.º 450/MO-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente à empreitada de “Repavimentação da R. Casal do 
Abadesso e R. da Figueira”, nas Freguesias de Caneças e 
Famões, pelo valor de 16.545.343$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 1056/DVEU/MS de 03.12.2001. 
 
Processo n.º 673/MO-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o pagamento referente ao “Fornecimento de 
Mobiliário para o DOM/DEP”, pelo valor de 944.015$00 com 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 211/DEP/OS/01 
de 05.12.2001. 
 
Processo n.º 583/CA-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Homologação do auto de consignação referente à empreitada 
de “Construção de Ossários para o Cemitério de Caneças”, 
nos termos da informação n.º 1063/DEC/SAFO/VA de 
16.11.2001. 
 
Processo n.º 636/FA-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Homologação do auto de consignação referente à empreitada 
de “Criação de Portaria e Sala para Associação de Pais na 
Escola EB1/JI N.º 2, nos termos da informação n.º 
1062/DEC/SAFO/VA de 16.11.2001. 
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Processo n.º 512/OD-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente à empreitada de “Repavimentação da Av. das 
Acácias”, na Freguesia de Odivelas, pelo valor de 
13.354.785$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 1026/DVEU/PB de 29.11.2001. 
 
Processo n.º 333/OD-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de trabalhos a mais 
referente à empreitada de “Execução de Passeios no 
Concelho”, pelo valor de 921.376$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 1049/DVEU/EC de 03.12.2001. 
 
Processo n.º 628/MO-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o pagamento referente ao “Fornecimento e 
Colocação de Pilaretes no Concelho”, pelo valor de 
2.901.600$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1068/DVEU/EC de 04.12.2001. 
 
Processo n.º 426/PO-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente à empreitada de “Remodelação do Parque Infantil 
da Praça Professor Bento de Jesus Caraça”, na Pontinha, 
pelo valor de 7.229.950$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 1144/DEC/SAFO/SM de 04.12.2001. 
 
Processo n.º 315/PO-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente à empreitada de “Ampliação das Instalações de 
Limpeza Urbana e Zonas Verdes no Olival do Pancas”, pelo 
valor de 3.038.822$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 1143/DEC/SAFO/SM de 04.12.2001. 
 
Processo n.º 514/PV-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Aprovar os trabalhos a mais referente à obra da “Rotunda do 
Casal do Monte/Ligação da EM de Acesso ao Casal do 
Privilégio”, na Póvoa de Santo Adrião, pelo valor de 
18.216$00, nos termos da informação n.º 977/DVEU/EC de 
27.11.2001. 
 
Processo n.º 514/PV-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente à empreitada do “Nó da Ramada/Ligação à Rotunda 
do Casal do Monte/Ligação do Caminho Municipal de Acesso 

ao Casal do Privilégio”, na Freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião, pelo valor de 16.677.155$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 978/DVEU/EC de 28.11.2001. 
 
Processo n.º 579/FA-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente à empreitada de “Pavimentação da Ligação da Av. 
das Acácias a Famões”, pelo valor de 7.286.848$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 1023/DVEU/PB de 
29.11.2001. 
 
Processo n.º 501/OL-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 2 
referente à empreitada de “Remodelação do Parque Infantil 
da Praça Prof. Bento de Jesus Caraça”, na Pontinha, pelo 
valor de 15.834.348$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 1150/DEC/SAFO/SM de 04.12.2001. 
 
Processo n.º 524/PV-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente à empreitada do “Parque Central da Póvoa de Santo 
Adrião (Concepção e Execução das Soluções para a 
Reparação de Resultados da Intempérie)”, pelo valor de 
9.906.600$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
949/DVEU/EC de 28.11.2001. 
 
Processo n.º 602/FA-DOM 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente à empreitada de “Repavimentação da R. da 
Figueirinha”, na Freguesia de Famões, pelo valor de 10 
377.895$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1055/DVEU/MS de 03.12.2001. 
 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à execução e 
distribuição de folha Informativa relativa à obra da “Rua de 
Moçambique”, pelo valor de 259.155$00 com IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 117/EB/01 de 05.12.2001. 
 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à execução e 
distribuição de folha informativa relativa a “Reunião nas 
Patameiras”, pelo valor de 108.810$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 121/EB/01 de 05.12.2001. 
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Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à execução e 
distribuição de folha informativa relativa à “Requalificação da 
Alameda da Juventude”, pelo valor de 201.825$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 120/EB/01 de 
05.12.2001. 
 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à execução e 
distribuição de folha informativa relativa às obras da “Ligação 
Pedonal à Codivel”, pelo valor de 250.380$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 118/EB/01 de 
05.12.2001. 
 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à execução e 
distribuição de folhas informativas relativas à obra de 
“Repavimentação da R. Prof. Egas Moniz” e “Alterações de 
Trânsito no Cruzamento das Ruas de Stº Eloy/Funchal”, pelo 
valor de 465.777$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 119/EB/01 de 05.12.2001. 
 
Processo n.º 724/OD-DOM 
Data de despacho: 06.12.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de “Execução 
de Pinturas e Substituição de mosaicos em Bancadas no 
Polidesportivo Honório Francisco”, pelo valor de 
4.236.590$00 sem IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1089/DEC/SAFO/IT de 30.11.2001. 
 
Processo n.º 648/OD-DOM 
Data de despacho: 06.12.2001 
Homologação do auto de consignação referente à empreitada 
de “Vedação do Polidesportivo Honório Francisco - Codivel”, 
nos termos da informação n.º 1138/DEC/SAFO/VA de 
04.12.2001. 
 
Processo n.º 648/OD-DOM 
Data de despacho: 06.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente à empreitada de “Vedação do Polidesportivo 
Honório Francisco - Codivel”, pelo valor de 3.260.567$00 com 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1139/DEC/SAFO/VA de 04.12.2001. 
 
Processo n.º 648/OD-DOM 
Data de despacho: 06.12.2001 
Concordar com a adjudicação dos trabalhos referentes à 
empreitada de “Vedação do Polidesportivo Honório Francisco 
- Codivel”, pelo valor de 432.225$00 sem IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 1142/DEC/SAFO/VA de 04.12.2001. 

Processo n.º 648/OD-DOM 
Data de despacho: 06.12.2001 
Homologação do auto de vistoria referente à empreitada de 
“Vedação do Polidesportivo Honório Francisco - Codivel”, nos 
termos da informação n.º 1145/DEC/SAFO/VA de 04.12.2001. 
 
Data de despacho: 06.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Substituição de 
Equipamento na Câmara Frigorifica de Produtos Hortícolas do 
Mercado da Póvoa de Santo Adrião”, pelo valor de 
495.518$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1126/DEC/SAFO/SM de 30.11.2001. 
 
Processo n.º 239/OD-DOM 
Data de despacho: 06.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à segunda prestação 
relativa aos “Projectos de Especialidades - Remodelação e 
Ampliação da EB1 N.º 9 de Odivelas”, pelo valor de 
2.597.400$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
259/DEP/SEP/SB/01 de 04.12.2001. 
 
Processo n.º 505/OD-DOM 
Data de despacho: 06.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Assessoria Técnica 
de Arquitectura”, pelo valor de 936.000$00 com IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 210/DEP/OS/01 de 04.12.2001. 
 
Processo n.º 208/PV-DOM 
Data de despacho: 06.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à 3ª prestação relativa 
à “Assistência Técnica - Arranjos Exteriores na Escola EB1 
N.º 6 da Póvoa de Santo Adrião”, pelo valor de 116.415$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
267/DEP/SEP/JN/01 de 04.12.2001. 
 
Processo n.º 723/PV-DOM 
Data de despacho: 06.12.2001 
Concordar com o pagamento referente ao “Fornecimento e 
Colocação de Pulverizadores na Escola EB1 N.º 6 da Póvoa 
de Santo Adrião”, pelo valor de 126.968$00 com IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 1151/SAFO/VA/SM de 
04.12.2001. 
 
Processo n.º 756/PO-DOM 
Data de despacho: 06.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente ao “Fornecimento de Areão/Pó-de-Pedra para o 
Campo de Futebol da União Desportiva e Recreativa Santa 
Maria”, pelo valor de 1.050.192$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 1047/DVEU/MS de 03.12.2001. 
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Processo n.º 646/PO-DOM 
Data de despacho: 06.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente ao “Fornecimento de Inertes para a Intervenção no 
Centro Escolar Republicano Tenente Valdez”, na Freguesia 
da Pintinha, pelo valor de 1.165.086$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 1048/DVEU/MS de 03.12.2001 
 
Processo n.º 757/PO-DOM 
Data de despacho: 06.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente ao “Fornecimento de Areão/Pó-de-Pedra para o 
Campo de Futebol do Centro Republicano Tenente Valdez”, 
na Freguesia da Pontinha, pelo valor de 198.900$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 1046/DVEU/MS de 
03.12.2001. 
 
Processo n.º 181/PO-DOM 
Data de despacho: 06.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente à empreitada de “Execução de Caminho de Ligação 
entre o Casal do Rato e a Quinta do Pinheiro”, na Freguesia 
da Pontinha, pelo valor de 6.198.784$00 com IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 1064/DVEU/MS de 04.12.2001. 
 
Processo n.º 452/CA-DOM 
Data de despacho: 06.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à empreitada de 
“Remodelação e Ampliação do Jardim de Infância de 
Caneças”, pelo valor de 33.996.973$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 1134/DEC/SAFO/VA de 03.12.2001. 
 
Processo n.º 584/CA-DOM 
Data de despacho: 06.12.2001 
Concordar com a adjudicação da empreitada de “Execução 
de Pavimentos, Drenagens e Revestimentos - Cemitério de 
Caneças”, pelo valor de 6.390.860$00 sem IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 255/DOM de 05.11.2001. 
 
Data de despacho: 06.12.2001 
Concordar com o pagamento referente ao contrato de 
Assistência Técnica referente ao Telecopiador Canon, pelo 
valor de 19.344$50 com IVA incluído, conforme despacho 
exarado no oficio com registo de entrada na CIMO n.º 685113 
de 03.12.2001. 
 
Data de despacho: 06.12.2001 
Concordar com o pagamento referente ao serviço de 
produção e distribuição de suplemento, pelo valor de 
2.805.660$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
70/CT/01 de 06.12.2001. 

Data de despacho: 06.12.2001 
Concordar com o pagamento referente a distribuição de 
folheto “Junho, Mês do Ambiente”, pelo valor de 262.080$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 64/CT/01 de 
06.12.2001. 
 
Processo n.º 158/RA-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente à empreitada de “Remodelação e Ampliação da 
EB1/JI N.º 4 da Ramada”, pelo valor de 13.611.125$00 com 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1161/DEC/SAFO/VA de 06.12.2001. 
 
Processo n.º 595/MO-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento 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, entre as Freguesias da Ramada e Odivelas”, pelo 
valor de 10.076.693$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 944/DVEU/EC de 29.11.2001. 
 
Processo n.º 552/PO-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Homologação do auto de vistoria para efeitos de recepção 
provisória referente à empreitada de “Beneficiação da 
Cobertura, Pinturas e Substituição de Caixilharia na EB1 N.º 2 
da Pontinha”, nos termos da informação n.º 
1153/DEC/SAFO/VA de 04.12.2001. 
 
Processo n.º 334/MO-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Reparação de 
Semáforos”, pelo valor de 101.802$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 1101/DVEU/EC de 07.12.2001. 
 
Processo n.º 217/OD-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 2 
referente à empreitada de “Reformulação do Logradouro da 
R. Filipa de Lencastre (antiga escola EB1 N.º 5 de Odivelas)”, 
pelo valor de 5.368.200$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 1100/DVEU/EC de 07.12.2001. 
 
Processo n.º 217/OD-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente à empreitada de “Reformulação do Logradouro da 
R. Filipa de Lencastre (antiga EB1 N.º 5 de Odivelas)”, pelo 
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valor de 897.548$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 1003/DVEU/EC de 28.11.2001. 
 
Processo n.º 672/OD-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente ao fornecimento de 
“Gavetões para Decomposição Aeróbia - 2ª Fase - Cemitério 
de Odivelas”, pelo valor de 22.103.055$00 com IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 1174/DEC/SAFO/VA de 
07.12.2001. 
 
Processo n.º 664/CA-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à empreitada de 
“Execução do Parque de Estacionamento da R. do Pinhal 
Verde”, na Freguesia de Caneças, pelo valor de 
1.501.008$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1020/DVEU/MS de 29.11.2001. 
 
Processo n.º 631/CA-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente aos trabalhos de “Execução de Projecto de 
Sinalização Horizontal e Vertical - Bairro das Sete Quintas”, 
na Freguesia de Caneças, pelo valor de 2.650.093$00 com 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 1098/DVEU/EC de 
07.12.2001. 
 
Processo n.º 631/CA-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Homologação do auto de consignação referente aos trabalhos 
de “Execução de Projecto de Sinalização Horizontal e Vertical 
- Bairro das Sete Quintas”, na Freguesia de Caneças, nos 
termos da informação n.º 1097/DVEU/EC de 07.12.2001. 
 
Processo n.º 470/OD-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 2 
referente à empreitada de “Reformulação da Quinta do 
Malagasto e Espaços Envolventes”, na Freguesia de 
Odivelas, pelo valor de 14.431.437$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 993/DVEU/EC de 27.11.2001. 
 
Processo n.º 470/OD-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente à empreitada de “Reformulação da Quinta do 
Malagasto e Espaços Envolventes”, na Freguesia de 
Odivelas, pelo valor de 10.523.350$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 902/DVEU/EC de 06.11.2001. 
 

Processo n.º 619/MO-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente aos trabalhos de “Execução de Marcas Rodoviárias 
nas Freguesias da Póvoa de Santo Adrião, Olival Basto e 
Odivelas”, pelo valor de 6.185.418$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 1096/DVEU/EC de 07.12.2001. 
 
Processo n.º 619/MO-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Homologação do auto de consignação referente aos trabalhos 
de “Execução de Marcas Rodoviárias nas Freguesias da 
Póvoa de Santo Adrião, Olival Basto e Odivelas”, nos termos 
da informação n.º 1095/DVEU/EC de 07.12.01.2001. 
 
Processo n.º 247/PV-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 7 
referente ao “Parque Central da Póvoa de Santo Adrião”, pelo 
valor de 3.682.146$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 345/DVEU/EC de 16.10.2001. 
 
Processo n.º 696/PV-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente à empreitada de “Execução do Acesso Pedonal à 
Escola EB1 Paiã N.º 2 e o Bairro da Condessa”, na Freguesia 
da Pontinha, pelo valor de 768.027$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 945/DVEU/EC de 03.12.2001. 
 
Processo n.º 696/PO-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Homologação do auto de consignação referente à empreitada 
de “Execução do Acesso Pedonal à Escola EB1 Paiã N.º 2 e 
o Bairro da Condessa”, na Freguesia da Pontinha, nos termos 
da informação n.º 943/DVEU/EC de 15.11.2001. 
 
Processo n.º 733/MO-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente a “Vários Trabalhos 
nas Instalações do DOM”, pelo valor de 791.725$00 sem IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 173/DOM/LJ de 
07.12.2001. 
 
Processo n.º 513/PV-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente ao auto de trabalhos a 
mais relativo à empreitada de “Arranjos da Estrada da Quinta 
do Barruncho”, na Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, pelo 
valor de 942.335$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 1035/DVEU/EC de 04.12.2001. 
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Processo n.º 630/PO-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente ao “Projecto de 
Sinalização Vertical e Horizontal do Bairro da Milharada”, na 
Freguesia da Pontinha, pelo valor de 1.508.220$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 1086/DVEU/EC de 
06.12.2001. 
 
Processo n.º 629/OD-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente a 40% do valor 
relativo a fornecimento para “Beneficiação do Mercado 
Municipal da Póvoa de Santo Adrião”, pelo valor de € 34.983 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1176/DEC/SAFO/VA de 07.12.2001. 
 
Processo n.º 629/OD-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente a 50% do valor 
relativo a fornecimento para “Beneficiação do Mercado 
Municipal da Póvoa de Santo Adrião”, pelo valor de € 
43.728,75 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1177/DEC/SAFO/VA de 07.12.2001. 
 
Processo n.º 695/OD-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à 2ª prestação relativa 
ao “Projecto de Interiorismo - Quinta da Memória”, pelo valor 
de 2.293.200$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 213/DEP/OS/01 de 06.12.2001. 
 
Processo n.º 695/OD-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à 1ª prestação relativa 
ao “Projecto de Interiorismo - Quinta da Memória”, pelo valor 
de 573.300$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 212/DEP/OS/01 de 06.12.2001. 
 
Processo n.º 504/OD-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Assessoria Técnica 
de Engenharia de Instalações Especiais” relativa ao mês de 
Novembro de 2001, pelo valor de 807.300$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 214/DEP/OS/01 de 
06.12.2001. 
 
Processo n.º 587/PV-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente ao “Fornecimento e 
Instalação de Sinalização Luminosa Automática do Trânsito 
do Cruzamento da R. Aquilino Ribeiro com a R. S. José na 

Póvoa de Santo Adrião”, pelo valor de 3.310.866$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 1105/DVEU/EC de 
07.12.2001. 
 
Processo n.º 550/MO-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente a “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 
1172/DEC/SAFO/SM de 07.12.2001. 
 
Processo n.º 615/PV-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 1 
referente à empreitada de “Beneficiação dos Espaços nas 
Traseiras dos Edifícios da Alameda Fernando Namora”, na 
Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, pelo valor de 
13.262.095$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 1092/DVEU/PB de 06.12.2001. 
 
Processo n.º 288/OD-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente ao “Fornecimento e 
Instalação de Sinalização Luminosa Automática do Trânsito 
do Cruzamento da R. Feliciano Castilho com a Av. D. Dinis”, 
pelo valor de 1.849.829$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 1103/DVEU/EC de 07.12.2001. 
 
Processo n.º 610/PV-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente ao “Fornecimento e 
Instalação de Sinalização Luminosa Automática do Trânsito 
do Cruzamento da R. Aquilino Ribeiro com a R. Luís de 
Camões” na Póvoa de Santo Adrião, pelo valor de 
3.516.166$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1104/DVEU/EC de 07.12.2001. 
 
Processo n.º 759/OD-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente ao “Fornecimento de 
25 Gavetões para Decomposição Aeróbia - Cemitério de 
Odivelas”, pelo valor de 2.483.325$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 1168/DEC/SAFO/VA de 06.12.2001. 
 
Processo n.º 527/MO-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente ao “Fornecimento e 
Colocação de Porta de Segurança nas Instalações do DPE na 
Urbanização da Quinta Nova, Lote 27, Loja Direita”, pelo valor 
de 456.300$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 1141/DEC/SAFO/SM de 04.12.2001. 
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Processo n.º 538/PV-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Substituição do 
Pavimento da Sala do Jardim de Infância da Póvoa de Santo 
Adrião”, pelo valor de 698.549$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 1140/DEC/SAFO/SM de 
04.12.2001. 
 
Processo n.º 654/PO-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente ao “Fornecimento e 
Colocação de Rede de Protecção no Polidesportivo Honório 
Francisco na Codivel”, pelo valor de 851.760$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 1159/DEC/SAFO/VA 
de 06.12.2001. 
 
Processo n.º 598/RA-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 2 
referente às “Fundações da EB1/JI N.º 4 da Ramada”, pelo 
valor de 5.721.375$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 1164/DEC/SAFO/VA de 06.12.2001. 
 
Processo n.º 198/OD-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento do auto de medição n.º 6 
referente à “Remodelação e Ampliação da EB1 N.º 1 de 
Odivelas”, pelo valor de 76.803.156$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 1166/DEC/SAFO/VA de 06.12.2001. 
 
Processo n.º 709/PV-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente aos “Arranjos do 
Prolongamento da Estrada da Quinta do Barruncho”, na 
Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, pelo valor de 
643.006$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1065/DVEU/EC de 04.12.2001. 
 
Processo n.º 709/PV-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Homologação do auto de consignação referente à empreitada 
de “Arranjo do Prolongamento da Estrada da Quinta do 
Barruncho”, na Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, nos 
termos da informação n.º 990/DVEU/EC de 27.11.2001. 
 
Processo n.º 531/PO-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Homologação do auto de vistoria referente à empreitada de 
“Pinturas e Substituição de Caixilharia na EB1 N.º 1 da Paiã”, 
nos termos da informação n.º 1103/DEC/SAFO/SM de 
28.11.2001. 

Processo n.º 635/RA-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Homologação do auto de vistoria referente à empreitada de 
“Beneficiação de Fachadas na EB1 N.º 2 da Ramada”, nos 
termos da informação n.º 1106/DEC/SAFO/SM de 
28.11.2001. 
 
Processo n.º 653/PV-DOM 
Data de despacho: 07.12.2001 
Homologação do auto de vistoria referente à empreitada de 
“Construção de Ossários no Cemitério da Póvoa de Santo 
Adrião - 2ª Fase”, nos termos da informação n.º 
1105/DEC/SAFO/SM de 28.11.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com pagamento referente a inserção de anúncio, 
pelo valor de 101.790$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 71/CT/01 de 06.12.2001. 

 
 
 
 

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 372/2001/FA-DA/EV 
Data de despacho: 06.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Execução de 
Pareceres Técnicos sobre os Projectos Fornecidos pelas 
Juntas de Freguesia e Associação 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 1122/DA/EV/01 de 05.12.2001. 
 
Processo n.º 293/2001/CA-DA/EV 
Data de despacho: 06.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Aquisição de 
Vedação para o Parque Infantil do Jardim do Baeta”, pelo 
valor de 734.011$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 1123/DA/EV/01 de 05.12.2001. 
 
Processo n.º 206/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 06.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Manutenção de 32 
Casas de Banho para Cães”, pelo valor de 2.995.200$00 com 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 1117/DA/EV/01 de 
04.12.2001. 
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Processo n.º 325/2001/FA-DA/EV 
Data de despacho: 06.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Aquisição de 
Mobiliário Urbano para o Jardim Gertrudes da Velha em 
Famões”, pelo valor de 1.035.450$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 1105/DA/EV/01 de 04.12.2001. 
 
Processo n.º 21/2000/MO-DA/EV 
Data de despacho: 06.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Manutenção de 11 
Casas de Banho para Cães relativa aos meses de Novembro 
e Dezembro de 2001”, pelo valor de 1.029.600$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 1116/DA/EV/01 de 
04.12.2001. 
 
Processo n.º 324/2001/CA-DA/EV 
Data de despacho: 06.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Reformulação da 
Área Envolvente do Parque Infantil do Jardim do Baeta”, pelo 
valor de 1.050.000$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 1111/DA/EV/01 de 04.12.2001. 
 
Processo n.º 298/2001/PV-DA/EV 
Data de despacho: 06.12.2001 
Concordar com o pagamento referente ao “Arranjo de 
Calçada e de Muro na Praceta Anselmo Braamcamp”, pelo 
valor de 1.158.300$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 1125/DA/EV/01 de 05.12.2001. 
 
Processo n.º 366/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 06.12.2001 
Concordar com a adjudicação do “Fornecimento de Árvores 
Envasadas para o DOM”, pelo valor de 2.999.289$00 com 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 1090/DA/EV/01 de 
23.11.2001. 
 
Processo n.º 315/2001/OD-DA/EV 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Reformulação da 
Zona de Lazer do Parque 3 de Abril”, pelo valor de 
10.266.428$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 1103/DA/EV/01 de 03.12.2001. 
 
Processo n.º 233/2001/PO-DA/EV 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente ao “Arranjo do Parque 
Poetas de Abril”, pelo valor de 2.039.100$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 1156/DA/EV/01 de 
07.12.2001. 
 
 

Processo n.º 218-A/2001/PV-DA/EV 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Execução das 
Zonas Verdes junto ao Jardim dos Castanheiros”, pelo valor 
de 4.233.810$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 1147/DA/EV/01 de 07.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Aquisição de 50 
Dispensadores de Sacos para Recolha de Dejectos de 
Canídeos”, pelo valor de 2.334.764$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 290/DA/DVM/01 de 04.12.2001. 
 
Processo n.º 373/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente ao “Transporte de 25 
Oliveiras”, pelo valor de 762.332$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 1133/DA/EV/01 de 06.12.2001. 
 
Processo n.º 382/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Aquisição de 3 
Espaços Sanitários para Cães”, pelo valor de 1.368.900$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1151/DA/EV/01 de 07.12.2001. 
 
Processo n.º 204/2001/CA-DA/EV 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Renovação do 
Parque Infantil da Praça Dr. Manuel Arriaga”, pelo valor de 
6.325.144$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1152/DA/EV/01. 
 
Processo n.º 210/2001/PO-DA/EV 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Construção de 
Jardim na R. Maria Lamas”, nos termos da informação n.º 
1141/DA/EV/01 de 06.12.2001. 
 
Processo n.º 243/2001/RA-DA/EV 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente ao “Arranjo dos 
espaços Verdes da Escola Secundária da Ramada”, pelo 
valor de 4.193.417$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 1155/DA/EV/01 de 07.12.2001. 
 
Processo n.º 321/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Aquisição de 
Equipamento LAPPESET para Parques Infantis do Município 
de Odivelas”, pelo valor de 1.168.797$00 com IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 1157/DA/EV/01 de 07.12.2001. 
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Processo n.º 205/2001/CA-DA/EV 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Renovação do 
Jardim do Baeta”, em Caneças, pelo valor de 6.026.861$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1154/DA/EV/01 de 07.12.2001. 
 
Processo n.º 300/2001/FA-DA/EV 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente ao “Fornecimento e 
Colocação de Equipamento no Parque Infantil do Casal do 
Bispo”, pelo valor de 8.436.431$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 1153/DA/EV/01 de 07.12.2001. 
 
Processo n.º 361/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Aquisição e 
Colocação de 230 m2 de Piso em Parques Infantis do 
Município de Odivelas”, pelo valor de 2.753.164$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 1146/DA/EV/01 de 
07.12.2001. 
 
Processo n.º 312/2001/PV-DA/EV 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Execução da 
Limpeza do Talude e Canteiro adjacentes à R. Luís de 
Camões”, na Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, pelo valor 
de 9.945.000$00 com IVA incluído, nos termos da informação 
n.º 1128/DA/EV/01 de 05.12.2001. 
 
Processo n.º 230/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Aquisição de 
Árvores de Pequeno e Médio Porte para Iniciativas”, pelo 
valor de 4.999.882$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 1135/DA/Ev/01 de 06.12.2001. 
 
Processo n.º 255/2001/OD-DA/EV 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Manutenção do 
Jardim da Biblioteca Municipal - mês d Novembro de 2001”, 
pelo valor de 46.800$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 1138/DA/EV/01 de 06.12.2001. 
 
Processo n.º 245/2001/OL-DA/EV 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente aos primeiros 50% 
relativos à “Execução de Arranjos nos Espaços Verdes do 
Parque Infantil da Praceta Sidónio Muralha”, pelo valor de 
983.698$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1140/DA/EV/01 de 06.12.2001. 

Processo n.º 248/2001/PO-DA/EV 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Remodelação Total 
do Jardim da Praça de S. Bartolomeu”, pelo valor de 
6.988.250$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1104/DA/EV/01 de 04.12.2001. 
 
Processo n.º 326/2001/CA-DA/EV 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Aquisição de 
Mobiliário Urbano PARA O Parque Infantil do Largo Vieira 
Caldas”, pelo valor de 1.169.064$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 1136/DA/EV/01 de 06.12.2001. 
 
Processo n.º 349/2001/PV-DA/EV 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Instalação de 
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 1134/DA/EV/01 de 06.12.2001. 
 
Processo n.º 253/2001/OL-DA/EV 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente ao “Arranjo dos 
Espaços Verdes do Parque Infantil da Praceta de Goa”, pelo 
valor de 1.750.921$00 com IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 1132/DA/EV/01 de 06.12.2001. 
 
Processo n.º 343/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente à “Aquisição de um 
Contentor para os Viveiros Municipais”, pelo valor de 
3.276.000$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1129/DA/EV/01 de 06.12.2001. 
 
Processo n.º 295/2001/PV-DA/EV 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente ao “Arranjo de Zonas 
Verdes na R. Alves Redol e R. Dr. António José de Almeida”, 
na Póvoa de Santo Adrião, pelo valor de 8.974.098$00 com 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 1131/DA/EV/01 de 
06.12.2001. 
 
Processo n.º 229/2001/FA-DA/EV 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente aos últimos 50% 
relativos aos “Arranjos no Parque Infantil do Bairro da Silveira 
em Famões”, pelo valor de 348.075$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 1126/DA/EV/01 de 05.12.2001. 
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Processo n.º 265/2001/MO-DA/EV 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordar com o pagamento referente aos trabalhos de 
“Melhoramento em Profundidade, da estrutura e Textura do 
Solo dos Viveiros do Município de Odivelas”, pelo valor de 
2.268.000$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
1130/DA/EV/01 de 06.12.2001. 

 
 
 
 

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: 05.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º B 14 da Aba Design, referente a 
serviços de publicidade, no valor de 17.550$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 112/VNS/CBA de 
03.12.2001. 
 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º B 16 da Aba Design, referente a 
serviços de publicidade, no valor de 32.760$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 113/VNS/CBA de 
03.12.2001. 
 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º B 17 da Aba Design, referente a 
serviços de publicidade, no valor de 17.550$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 114/VNS/CBA de 
03.12.2001. 
 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º B 15 da Aba Design, referente da 
serviços de publicidade, no valor de 40.950$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 115/VNS/CBA de 
03.12.2001. 
 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 33 da empresa “Rui Manuel dos 

Santos Romão”, referente a serviços de publicidade, no valor 
de 58.500$00, IVA incluído, nos termos da informação n.º 
120/VNS/CBA de 03.12.2001. 
 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 5343 da empresa Rodipress, 
referente a serviços de publicidade, no valor de 263.250$00 
com IVA incluído, nos ternos da informação n.º 122/VNS/CBA 
de 03.12.2001. 
 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 5366 da empresa Rodipress, 
referente a serviços de publicidade, no valor de 409.500$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
123/VNS/CBA de 03.12.2001. 
 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 5344 da empresa Rodipress, 
referente a serviços de publicidade, no valor de 409.500$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
124/VNS/CBA de 03.12.2001. 
 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 799 da empresa Invesmeios, 
referente a serviços de publicidade, no valor de 210.600$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
118/VNS/CBA de 03.12.2001. 
 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 627 da empresa Edições Vento 
Novo, referente a serviços de publicidade, no valor de 
175.500$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
125/VNS/CBA de 03.12.2001. 
 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 5304 da empresa Rodripress, 
referente a serviços de publicidade, no valor de 409.500$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
126/VNS/CBA de 03.12.2001. 
 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 800 da empresa Invesmeios, 
referente a serviços de publicidade, no valor de 298.350$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
136/VNS/CBA de 05.12.2001. 
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Data de despacho: 05.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º A 122 da empresa Digidesin, 
referente a serviços de publicidade, no valor de 143.384$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
131/VNS/CBA de 05.12.2001. 
 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º B 12 e B 13, da empresa Aba 
Design referente a serviços de publicidade, no valor de 
46.800$00 com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
132/VNS/CBA 05.12.2001. 
 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 1739, da empresa Publiloures, 
referente a serviços de publicidade, no valor de 117.000$00, 
IVA incluído, nos termos da informação n.º 134/VNS/CBA de 
05.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.11.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º B 26 da empresa Aba Design, 
referente a esferográficas de divulgação da Divisão Municipal 
de Habitação, no valor de 86.580$00 IVA incluído, nos termos 
da informação n.º 300/DMH/ASS/01 de 06.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 395 da empresa Construhiper - 
Sociedade de Construções, Lda., referente a demolições de 
barracas e obras de construção civil não licenciadas, no valor 
de 2.176.200$00 IVA incluído, nos termos da informação n.º 
303/DMH/ASS/01 de 06.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para efeitos 
de reembolso da venda a dinheiro n.º 2190 da empresa 
Odibazar, referente a material para o Gabinete de Intervenção 
Social de Odivelas, no valor de 5.700$00 IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 293/DMH/ASS/01 de 30.11.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão do Plano e Orçamento 
para efeitos de descabimentação de verba referente à 
empreita da Casa do Guarda do Polidesportivo do Bairro 
Olival do Pancas, Pontinha, no valor de 833.697$00, nos 
termos da informação n.º 93/DMH/SPH/AM, de 05.12.2001. 
 
 

Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º B 27 da empresa Aba Design, 
referente a Puzzles de divulgação do Gabinete de 
Intervenção Social de Odivelas, no valor de 793.260$00 IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 301/DMH/ASS/01 de 
06.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento de todos os trabalhos referentes às obras de 
reabilitação do fogo municipal sito na Rua António Aleixo, n.º 
1, 1º Esquerdo, Quinta da Quintinha, Póvoa de Santo Adrião, 
nos termos da informação n.º 139/DMH/SPH/GL de 
05.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento dos trabalhos a mais da empreitada de 
reabilitação do fogo municipal sito no Bairro Municipal do 
Trigache, casa n.º 17, Famões, no valor de 215.654$00, 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos da 
informação n.º 143/DMH/SPH/GL de 05.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da empreitada de reparação do fogo municipal 
sito na Av. Ary dos Santos, lote 2, Quinta das Pretas, 
Famões, no valor de 95.200$00 acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor, nos termos da informação n.º101/DMH/SPH/AM de 
05.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento das reparações de emergência do fogo municipal 
sito na Rua Vitorino Nemésio, n.º 5, 1.º Esquerdo, Quinta da 
Quintinha, Póvoa de Santo Adrião, no valor de 160.400$00 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos da 
informação n.º 141/DMH/SPH/GL de 05.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento do fornecimento de equipamento diverso para o 
fogo municipal sito na Rua António Aleixo, n.º 5, 3.º Esquerdo, 
Quinta da Quintinha, Póvoa de Santo Adrião, no valor de 
334.400$00 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos 
termos da informação n.º 142/DMH/SPH/GL de 05.12.2001. 
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Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 399 da empresa Construhiper, 
referente a trabalhos de remoção do equipamento degradado 
do parque infantil do Bairro Olival do Pancas, Pontinha, no 
valor de 150.000$00 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
nos termos da informação n.º 102/DMH/SPH/AM de 
06.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento de obras de alteração e ampliação do fogo 
municipal sito na Av. Ary dos Santos, lote 3, Quinta das 
Pretas, Famões, no valor de 448.696$00 acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor, nos termos da informação n.º 
97/DMH/SPH/AM de 05.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento de obras de reparação do fogo municipal sito no 
lote 48, Bairro Olival do Pancas, Pontinha, no valor de 
143.400$00 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos 
termos da informação n.º104/DMH/SPH/AM de 06.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento dos trabalhos a mais da empreitada de 
reabilitação do fogo disperso sito na Rua António Aleixo, n.º 
5, 3.º Esquerdo, Quinta da Quintinha, Póvoa de Santo Adrião, 
no valor de 143.100$00 acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, nos termos da informação n.º 134/DMH/SPH/GL de 
03.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento dos trabalhos a mais da empreitada de 
reabilitação do fogo disperso sito na Rua António Aleixo, n.º 
5, 3.º Esquerdo, Quinta da Quintinha, Póvoa de Santo Adrião, 
no valor de 143.100$00 acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, nos termos da informação n.º 134/DMH/SPH/GL de 
03.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento dos trabalhos a mais da empreitada de 
reabilitação do fogo disperso sito na Rua António Aleixo, n.º 
5, 3.º Esquerdo, Quinta da Quintinha, Póvoa de Santo Adrião, 
no valor de 143.100$00 acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, nos termos da informação n.º 134/DMH/SPH/GL de 
03.12.2001. 
 

Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento do fornecimento de tintas para o fogo municipal 
sito na Praceta Alice Pestana, n.º 3, R/Chão C, Arroja, 
Odivelas, no valor de 385.590$00 acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor, nos termos da informação n.º 
136/DMH/SPH/GL de 04.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento dos trabalhos a mais da empreitada de 
reabilitação no fogo municipal sito na Rua Ferreira de Castro, 
n.º 1, 1º E, Quinta da Quintinha, Póvoa de Santo Adrião, nos 
termos da informação n.º 135/DMH/SP de 04.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento de obras de reabilitação das partes comuns em 
edifícios de habitação municipal, Bairro Quinta da Quintinha, 
Póvoa de Santo Adrião, lote B, no valor de 2.297.100$00 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos da 
informação n.º 95/DMH/SPH/MCS de 06.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento de todos os trabalhos referentes à empreitada de 
reabilitação do fogo municipal sito na Praceta Alice Pestana, 
n.º 3, R/Chão C, Arroja, Odivelas, no valor de 422.199$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
137/DMH/SPH/GL de 05.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento de trabalhos de reparação do fogo municipal sito 
na Av. Ary dos Santos, lote 2, Quinta das Pretas, Famões, no 
valor de 93.800$00 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
nos termos da informação n.º 99/DMH/SPH/AM. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º B 26, da Aba Design, referente a 
esferográficas de divulgação da Divisão Municipal de 
Habitação, no valor de 86.580$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 300/DMH/ASS/01 de 06.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 394 da empresa Construhiper, 
referente a demolições de barracas e obras de construção 
civil não licenciadas, no valor de 74.131$00 com IVA incluído, 
nos termos da informação n.º 302/DMH/ASS/01 de 
06.12.2001. 
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Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º A 196 da Digidesign, referente a 
serviços de publicidade, no valor de 31.005$00 com IVA 
Incluído, nos termos da informação n.º 128/VNS/CBA de 
05.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 824 da Invesmeios, referente a 
serviços de publicidade, no valor de 90.792$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 119/VNS/CBA de 
03.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento de factura n.º B 22 da Aba Design, referente a 
serviços de publicidade, no valor de 263.250$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 140/VNS/01 de 
06.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º B 19 da Aba Design, referente a 
serviços de publicidade, no valor de 53.820$00 com IVA 
incluído. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º B 7, referente a serviços de 
publicidade, no valor de 169.650$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 138/VNS/CBA de 06.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º B 25, referente a serviços de 
publicidade, no valor de 102.960$00 com IVA incluído, nos 
termos da informação n.º 143/VNS/CBA de 06.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º B 23 da Aba Design, referente a 
serviços de publicidade, no valor de 14.040$00 com IVA 
incluído, nos termos da informação n.º 141/VNS/CBA de 
06.12.2001. 
 
Data de despacho: 02.01.2002 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 5572 da empresa Rodipress, no 
valor de 409.500$00, IVA incluído, nos termos da Informação 
n.º 152/VNS/CBA, de 26.12.01. 

Data de despacho: 02.01.2002 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º A 140 da empresa Tributodesign no 
valor de 434.655$00, IVA incluído, nos termos da Informação 
n.º 153/VNS/CBA, de 26.12.01. 
 
Data de despacho: 03.01.2002 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º A 218 da empresa Digidesign, no 
valor de 1.160.055$00, IVA incluído, nos termos da 
Informação n.º 154/VNS/CBA, de 26.12.01. 
 
Data de despacho: 03.01.2002 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 914 da empresa Invesmeios, no 
valor de 351.000$00, IVA incluído, nos termos da Informação 
n.º 155/VNS/CBA, de 26.12.01. 
 
Data de despacho: 03.01.2002 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento factura n.º 1782 da empresa Publiloures, no valor 
de 117.000$00, IVA incluído, nos termos da Informação n.º 
156/VNS/CBA, de 26.12.01. 
 
Data de despacho: 03.01.2002 
Concordância com o envio à Divisão Financeira, para 
pagamento da factura n.º 1783 da empresa Publiloures, no 
valor de 117.000$00, IVA incluído, nos termos da Informação 
n.º 157/VNS/CBA, de 26.12.01. 
 
Data de despacho: 03.01.2002 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 1784 da empresa Publiloures, no 
valor de 117.000$00, IVA incluído, nos termos da Informação 
n.º 158/VNS/CBA, de 26.12.01. 
 
Data de despacho: 03.01.2002 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento factura n.º 1758 da empresa Publiloures, no valor 
de 292.500$00, IVA incluído, nos termos da Informação n.º 
159/VNS/CBA, de 26.12.01. 
 
Data de despacho: 03.01.2002 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 1788 da empresa Publiloures, no 
valor de 117.000$00, IVA incluído, nos termos da Informação 
n.º 160/VNS/CBA, de 26.12.01. 
 
Data de despacho: 03.01.2002 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 680 da empresa “N Cenas 
Papelaria Lda” no valor de 10.740$00, IVA incluído, nos 
termos da Informação n.º 1/VNS/CBA de 03.02.01. 
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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: 10.09.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 609, da empresa Invesmeios, 
referente a serviços de publicidade, no valor de 210.600$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 32/VNS/CBA 
de 07.09.2001. 
 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º B 18, da empresa Aba Design, 
referente a serviços de publicidade, no valor de 52.650$00, 
nos termos da informação n.º 116/VNS/CBA de 03.12.2001. 
 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 3826, da empresa Jasfarma, 
referente a serviços de publicidade, no valor de 351.000$00, 
nos termos da informação n.º 121/VNS/CBA de 03.12.2001. 
 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 801, da empresa Invesmeios, 
referente a serviços de publicidade, no valor de 210.600$00, 
nos termos da informação n.º 117/VNS/CBA de 03.12.2001. 
 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 784, da empresa Invesmeios, 
referentes a serviços de publicidade, no valor de 60.372$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
127/VNS/CBA de 03.12.2001 
 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 735, da empresa Invesmeios, 
referente a serviços de publicidade, no valor de 298.350$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
135/VNS/CBA de 05.06.2001. 
 
 

Data de despacho: 05.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 1738, da empresa Publiloures, 
referente a serviços de publicidade, no valor de 117.000$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
133/VNS/CBA de 05.12.2001. 
 
Data de despacho: 05.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º CA00903, da empresa Caixa Alta, 
referente a serviços de publicidade, no valor de 435.006$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
106/VNS/CBA de 09.11.2001. 
 
Data de despacho: 06.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 1787, da empresa Publiloures, 
referente a serviços de publicidade, no valor de 117.000$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
147/VNS/CBA de 06.12.2001. 
 
Data de despacho: 06.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 1786, da empresa Publiloures, 
referente a serviços de publicidade, no valor de 117.000$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
146/VNS/CBA de 06.12.2001. 
 
Data de despacho: 06.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 1781, da empresa Publiloures, 
referente a serviços de publicidade, no valor de 234.000$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 06.12.2001 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para prévia 
cabimentação, por estimativa, referente à realização de CD 
Rom em Linguagem Gestual, no valor de 1.500.000$00, nos 
termos da informação n.º 263/GS/CS/01 de 19.10.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento à firma Stroh Media, referente à realização de um 
CD Rom em Linguagem Gestual, no valor de 1.282.000$00 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos da 
informação n.º 347/GS/CS/01 de 27.11.2001. 
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Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento de serviço de porto de honra ao Restaurante “O 
Furo”, no valor de 78.960$00, nos termos da informação n.º 
371/GS/CS/01 de 07.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º B 29 da empresa Aba Design, 
referente a serviços de publicidade, no valor de 98.865$00, 
nos termos da informação n.º 369/GS/FC/01 de 06.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º A 16 e n.º A 27 do Caelo, referente 
a serviços prestados, no valor de 20.000$00, nos termos da 
informação n.º 358/GS/CS/01 de 26.11.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento ao restaurante “O Furo” de serviço de Porto de 
Honra no lançamento da publicação em Braille “Com Conta, 
Peso e Medida”, no valor de 131.600$00, nos termos da 
informação n.º 363/GS/CS/01 de 04.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento à Associação Acapo por serviços prestados 
referentes à publicação em Braille “Com Conta, Peso e 
Medida”, no valor de 900.000$00, nos termos da informação 
n.º 367/GS/CS/01. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º B 21 da empresa Aba Design, 
referente a serviços de publicidade, no valor de 707.265$00, 
nos termos da informação n.º 368/GS/AM/01 de 06.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento à Associação Rede Portuguesa de Cidades 
Saudáveis, referente a serviços prestados, no valor de 
518.107$00, nos termos da informação n.º 331/GS/CS de 
06.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento ao Caelo do aluguer do Auditório, no valor de 
10.000$00, nos termos da informação n.º 351/GS/CS/01 de 
29.11.2001. 
 

Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º B 24 da empresa Aba Design, no 
valor de 17.550$00, nos termos da informação n.º 
142/VNS/CBA de 06.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º B 24, da empresa Aba Design, 
referente a serviços de publicidade, no valor de 17.550$00, 
nos termos da informação n.º 142/VNS/CBA de 06.12.2001. 
 
Data de despacho: 07.12.2001 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 1792, da empresa Publiloures, 
referente a serviços de publicidade, no valor de 117.000$00 
com IVA incluído, nos termos da informação n.º 
144/VNS/CBA de 06.12.2001. 
 
Data de despacho: 02.01.2002 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º 2001608 da empresa BM Apoio, no 
valor de 347.489$00, IVA incluído, nos termos da Informação 
n.º 149/VNS/CBA de 26.12.01. 
 
Data de despacho: 03.01.2002 
Concordância com o envio à Divisão Financeira para 
pagamento da factura n.º CA01145 da empresa Caixa Alta no 
valor de 1.111.500$28, IVA incluído, nos termos da 
informação n.º 151/VNS/CBA, de 26.12.01. 

 
 
 
 

CONTRA-ORDENAÇÕES 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Sr. Vogal Dr. Fernando Sousa 
Ferreira, ao abrigo do despacho de delegação e 
subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000. 
 
 
Processos com aplicação de Coima 
 
Processo n.º 387/SCO/99 
Nome: Manuel Conceição Letras Campanha 
Data de decisão: 2001.11.30 
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Processos com aplicação de Admoestação 
 
Processo n.º 338/SCO/99 
Nome: Mundiplanos, SA 
Data de decisão: 2001.11.30 
 
Processo n.º 1162/SCO/98 
Nome: Manuel Carrasco Correia 
Data de decisão: 2001.11.30 
 
Processo n.º 325/SCO/99 
Nome: Mundiplanos, SA 
Data de decisão: 2001.11.30 
 
Processo n.º 414/SCO/99 
Nome: Palmira Augusta Moreira dos Santos Peça 
Data de decisão: 2001.11.30 
 
 
Processos arquivados por Pagamento 
 
Processo n.º 9/SCO/00 
Nome: Sociedade Construções 3 N 
Data de decisão: 2001.12.03 
 
Processo n.º 382/SCO/97 
Nome: Maria Julieta Nima Costa 
Data de decisão: 2001.12.11 
 
 
Processos arquivados por Despacho 
 
Processo n.º 1162/SCO/98 
Nome: Manuel Carrasco Correia 
Data de decisão: 2001.11.30 
 
Processo n.º 814/SCO/98 
Nome: Carlos Gabriel Fernandes António 
Data de decisão: 2001.11.30 
 
Processo n.º 1115/SCO/98 
Nome: Albano Ferreira Augusto 
Data de decisão: 2001.11.30 
 
Processo n.º 698/SCO/98 
Nome: As Garotas, Lda. 
Data de decisão: 2001.11.30 
 
Processo n.º 708/SCO/98 
Nome: Cunha e Alves, Lda. 
Data de decisão: 2001.11.30 

Processo n.º 1020/SCO/98 
Nome: Ampajo, Restauração, Lda. 
Data de decisão: 2001.11.30 
 
Processo n.º 1127/SCO/98 
Nome: Socurtes Bar, Lda. 
Data de decisão: 2001.11.30 
 
Processo n.º 1153/SCO/98 
Nome: Vitor Manuel Silva Teodoro 
Data de decisão: 2001.11.30 
 
Processo n.º 1187/SCO/98 
Nome: Antunes e Reis, Lda. 
Data de decisão: 2001.11.30 
 
Processo n.º 70/SCO/99 
Nome: Seoane e Vidal, Lda. 
Data de decisão: 2001.12.07 
 
Processo n.º 446/SCO/99 
Nome: Paula Alexandra Farrouba Crespo 
Data de decisão: 2001.12.10 

 
 
 
 

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. 
 
 
08.10.2001 
 
Informação n.º 043/SP/01 de 31.07.2001 
Adjudicado à empresa Bibliosoft o fornecimento de um 
programa bibliobase pelo valor de 654.030$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5450 de 31.07.2001 
Adjudicado à empresa Guilbert Sete a aquisição de material 
diverso pelo valor de 3.618$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5454 de 01.08.2001 
Adjudicado à empresa Álvaro Henriques e Filhos a aquisição 
material diverso pelo valor de 13.338$00. 
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Nota de encomenda n.º 5459 de 02.08.2001 
Adjudicado à empresa Fnac Colombo a aquisição de livro 
"Regime Jurídico" pelo valor de 8.100$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5460 de 02.08.2001 
Adjudicado à empresa Fnac Colombo a aquisição de livros 
pelo valor de 9.750$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5461 de 02.08.2001 
Adjudicado à empresa Fnac Colombo a aquisição de livros 
pelo valor de 27.160$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5504 de 16.08.2001 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de frigorifico 
Fricon pelo valor de 98.140$00. 
 
 
09.10.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5482 de 09.08.2001 
Adjudicado à empresa Odimaque a aquisição de equipamento 
de cozinhas para escolas pelo valor de 153.592$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5488 de 13.08.2001 
Adjudicado à empresa Odimaque a aquisição de recipiente 
para máquina de café pelo valor de 6.084$00. 
 
 
10.10.2001 
 
Informação n.º 057/AC-DGP de 26.07.2001 
Adjudicado à empresa ATM a aquisição de equipamento de 
rede para Espaço Europa pelo valor de 2.214.736$00. 
 
Informação n.º 1881/AC/01 de 07.08.2001 
Adjudicado à empresa Microsis a aquisição de software para 
o Gabinete de Informática e Telecomunicações, cabimento do 
processo n.º 0208/01pelo valor de 3.177.931$00. 
 
Informação n.º 1882/AC/01 de 07.08.2001 
Adjudicado à empresa Microsis a aquisição software para 
Gabinete de Informática e Telecomunicações, cabimento do 
processo n.º 0222/01pelo valor 2.480.938$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5489 de 14.08.2001 
Adjudicado à empresa Pedro Xavier a aquisição de 
autocolantes pelo valor de 56.862$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5490 de 14.08.2001 
Adjudicado à empresa Pedro Xavier a aquisição de gravação 
em material de identificação pelo valor de 155.376$00. 

Nota de encomenda n.º 5498 de 16.08.2001 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de gravador 
de Cd’s pelo valor de 46.689$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5500 de 16.08.2001 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de aranha para 
cadeira pelo valor de 11.466$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5536 de 27.08.2001 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de frigorifico e 
microondas pelo valor de 67.821$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5537 de 28.08.2001 
Adjudicado à empresa Movicrédito a aquisição de aspiradores 
pelo valor de 97.812$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5538 de 28.08.2001 
Adjudicado à empresa GTO a aquisição de armário branco 
pelo valor de 54.990$00. 
 
 
11.10.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5001 de 03.09.2001 
Adjudicado à empresa Álvaro Henriques e Filhos a aquisição 
de sabonete liquido e papel higiénico pelo valor de 7.610$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5518 de 24.08.2001 
Adjudicado à empresa Manutan a aquisição de material 
diverso pelo valor de 82.877$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5526 de 27.08.2001 
Adjudicado à empresa T. Sousa e Filhos a aquisição de urna 
em madeira pelo valor de 5.850$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5532 de 27.08.2001 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de televisores 
Samsung pelo valor de 230.490$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5544 de 30.08.2001 
Adjudicado à empresa Staff a aquisição de rodas de borracha 
pelo valor de 257.400$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5548 de 31.08.2001 
Adjudicado à empresa Livraria C. C. Arco-Íris a aquisição de 
livro pelo valor de 53.865$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5564 de 07.09.2001 
Adjudicado à empresa Quadrologia a aquisição de molduras 
pelo valor de 35.022$00. 
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Nota de encomenda n.º 5565 de 07.09.2001 
Adjudicado à empresa Álvaro Henriques e Filhos a aquisição 
de material de limpeza pelo valor de 1.915$00. 
 
 
12.10.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5550 de 04.09.2001 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de banco alto em 
madeira pelo valor de 29.250$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5551 de 04.09.2001 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mesa 
pequena pelo valor de 40.716$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5557 de 05.09.2001 
Adjudicado à empresa Hansa a aquisição de Manuais de 
Protecção Civil para crianças pelo valor de 5.738.850$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5563 de 07.09.2001 
Adjudicado à empresa Orligrafe a aquisição de impressos 
pelo valor de 983.970$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5569 de 11.09.2001 
Adjudicado à empresa Faxcópia a aquisição de mobiliário 
pelo valor de 122.031$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5579 de 13.09.2001 
Adjudicado à empresa Nortel Sul a aquisição toalhas e 
guardanapos pelo valor de 2.211$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5580 de 13.09.2001 
Adjudicado à empresa Nortel Sul a aquisição de utensílios de 
cozinha pelo valor de 33.585$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5584 de 17.09.2001 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de limpeza a 
seco de trajes de freiras pelo valor de 35.100$00. 
 
 
15.10.2001 
 
Informação n.º 2129/AC/01 
Adjudicado à empresa ESA Coimbra a aquisição de Livros Pº 
1675/01 pelo valor de 8.000$00. 
 
 
17.10.2001 
 
Informação n.º 038/SP-DGP de 25.09.2001 
Adjudicado à empresa Microsis a aquisição de equipamento 
informático para restruturação da Biblioteca Municipal D. 
Dinis, pelo valor de 25.433.179$00. 

Nota de encomenda n.º 5321 de 03.07.2001 
Adjudicado à empresa Montiléctrica a aquisição de material 
diverso pelo valor de 395.000$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5508 de 22.08.2001 
Adjudicado à empresa J. S. Compras a aquisição de pilhas e 
adaptador pelo valor de 36.112$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5519 de 24.08.2001 
Adjudicado à empresa Moedomática a aquisição de máquina 
de café Trial Bar pelo valor de 67.568$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5578 de 13.09.2001 
Adjudicado à empresa T. C. da Pontinha a aquisição de 
serviço de transporte pelo valor de 169.650$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5642 
Adjudicado à empresa Binal a aquisição de Tabuleiros de 
água pelo valor de 15.738$00. 
 
 
18.10.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5387 de 18.07.2001 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de serviço de 
limpeza de tapetes de relva pelo valor de 204.750$00. 
 
 
24.10.2001 
 
Informação n.º 2010/AC/01 de 21.09.2001 
Adjudicado à empresa Reprotécnica a aquisição de 
fotocopiadora pelo valor de 1.487.187$00. 
 
Informação n.º 066/SP/01 
Adjudicado à empresa X-Press a aquisição de Revista DAE 
nº 9 pelo valor de 2.316.600$00. 
 
 
26.10.2001 
 
Informação n.º 0498/STN/01 de 22.10.2001 
Adjudicado à empresa Soupinto a aquisição de iluminações 
de Natal para as freguesias de Famões e Odivelas pelo valor 
de 5.152.902$00. 
 
Informação n.º 0513/STN/01 de 25.10.2001 
Adjudicado à empresa Soupinto a aquisição de iluminações 
de Natal para Póvoa e Olival Basto pelo valor de 
6.214.280$00. 
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Informação n.º 2292/AC/01 de 25.10.2001 
Cabimentação provisória do processo n.º 1740/01 pelo valor 
de 2.925.000$00. 
 
Informação n.º 2313/AC/01 de 26.10.2001 
Cabimento provisório do processo n.º 1480/01 pelo valor de 
17.550.000$00, relativo a Estudos de Tráfego e Circulação 
das Freguesias de Caneças, Pontinha e Póvoa de Santo 
Adrião. 
 
Informação n.º 2321/AC/01 de 26.10.2001 
Cabimento provisório do processo n.º 1337/01 pelo valor 
561.600$00, referente a adaptação de software. 
 
Informação n.º 2322/AC/01 de 01.01.2610 
Cabimento provisório do processo n.º 1876/01 pelo valor de 
117.000$00, referente a software. 
 
Informação n.º 5521 de 24.10.2001 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de resmas de 
papel e cartolinas pelo valor de 3.777$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5531 de 27.08.2001 
Adjudicado à empresa COM a aquisição de cartões Cartadis 
pelo valor de 438.750$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5698 de 17.10.2001 
Adjudicado à empresa Orligrafe a aquisição de exemplares de 
brochuras pelo valor de 5.837.130$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5723 de 23.10.2001 
Adjudicado à empresa A Romeira a aquisição de iluminação 
de Natal para a Ramada pelo valor de 4.703.400$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5724 de 23.10.2001 
Adjudicado à empresa Viv" arte a aquisição de Animação 
para Mostra de Gastronomia e Doçaria pelo valor de 
1.200.000$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5771 de 26.10.2001 
Adjudicado à empresa Armazéns Val do Rio a aquisição de 
flanela preta pelo valor de 217.035$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5772 de 26.10.2001 
Adjudicado à empresa Armazéns Val do Rio a aquisição de 
tecido alinhado pelo valor de 42.998$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5795 de 26.10.2001 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de paus de 
lacre pelo valor de 18.603$00. 
 

Informação n.º 504/STN/01 
Adjudicado à empresa Copicanola a aquisição de Fax C 70 
pelo valor de 76.331$00. 
 
Informação n.º 489/STN/01 
Adjudicado à empresa CPCIS a aquisição de Impressoras 
pelo valor de 56.862$00. 
 
Informação n.º 502/STN/01 
Adjudicado à empresa CPCIS a aquisição de Impressoras 
pelo valor de 18.954$00. 
 
Informação n.º 503/STN/01 
Adjudicado à empresa CPCIS a aquisição de Impressoras 
pelo valor de 37.908$00. 
 
Informação n.º 488/STN/01 
Adjudicado à empresa CPCIS a aquisição de Impressoras 
pelo valor de 75.816$00. 
 
Informação n.º 522/STN/01 
Adjudicado à empresa CIL a aquisição de Computadores pelo 
valor de 465.660$00. 
 
Informação n.º 485/STN/01 
Adjudicado à empresa Majora a aquisição de Jogos do 
Município pelo valor de 11.615.137$00. 
 
Informação n.º 517/STN/01 
Adjudicado à empresa CIL a aquisição de Computadores pelo 
valor de 232.830$00. 
 
Informação n.º 520/STN/01 
Adjudicado à empresa CIL a aquisição de Computadores pelo 
valor de 1.164.150$00. 
 
Informação n.º 521/STN/01 
Adjudicado à empresa CIL a aquisição de Computadores pelo 
valor de 465.660$00. 
 
Informação n.º 523/STN/01 
Adjudicado à empresa CIL a aquisição de Computadores pelo 
valor de 931.320$00. 
 
Informação n.º 518/STN/01 
Adjudicado à empresa CIL a aquisição de Computadores pelo 
valor de 465.660$00. 
 
Informação n.º 519/STN/01 
Adjudicado à empresa CIL a aquisição de Computadores pelo 
valor de 698.490$00. 
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Informação n.º 529/STN/01 
Adjudicado à empresa CIL a aquisição de Computadores pelo 
valor de 465.660$00. 
 
Informação n.º 532/STN/01 
Adjudicado à empresa CPCIS a aquisição de Impressoras 
pelo valor de 37.908$00. 
 
Informação n.º 533/STN/01 
Adjudicado à empresa Vianas a aquisição de Consumíveis 
para emergência pelo valor de 145.899$00. 
 
Informação n.º 536/STN/01 
Adjudicado à empresa CIL a aquisição de Computadores pelo 
valor de 931.320$00. 
 
Informação n.º 537/STN/01 
Adjudicado à empresa CIL a aquisição de Computadores pelo 
valor de 465.660$00. 
 
Informação n.º 539/STN/01 
Adjudicado à empresa CPCIS a aquisição de Impressoras 
pelo valor de 102.960$00. 
 
Informação n.º 003/SP/01-DGP 
Adjudicado à empresa Microsis a aquisição de Material UPS 
pelo valor de 2.130.722$00. 
 
Informação n.º 020/SP/01-DGP 
Adjudicado à empresa Microsis a aquisição de Router Proj 
Mc. CIMO pelo valor de 4.667.423$00. 
 
Informação n.º 041/SP/01-DGP 
Adjudicado à empresa CPCIS a aquisição de Impressora 840 
C pelo valor de 18.954$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5703 
Adjudicado à empresa Edições Quarteto a aquisição de Livros 
Pº 1675/01 pelo valor de 5.376$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5717 
Adjudicado à empresa Tiago Sousa & Fhos a aquisição de 
Bancada muda de fraldas pelo valor de 61.425$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5718 
Adjudicado à empresa Fax a aquisição de Mobiliário pelo 
valor de 362.115$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5719 
Adjudicado à empresa FaxCópia a aquisição de Mobiliário 
pelo valor de 680.776$00. 

Nota de encomenda n.º 5726 
Adjudicado à empresa FaxCópia a aquisição de Mobiliário 
pelo valor de 110.822$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5728 
Adjudicado à empresa FaxCópia a aquisição de Organizers 
de gaveta pelo valor de 44.460$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5731 
Transportadora Central da Pontinha a aquisição de 
Transporte de eq. iniciativa pelo valor de 223.470$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5732 
Adjudicado à empresa Transportadora Central da Pontinha a 
aquisição de Transporte de eq. iniciativa pelo valor de 
140.400$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5733 
Adjudicado à empresa J. S. Compras a aquisição de Máquina 
Fotográfica Digital pelo valor de 193.068$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5737 
Adjudicado à empresa Hansa a aquisição de Painéis pelo 
valor de 152.100$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5742 
Adjudicado à empresa Transportadora Central da Pontinha a 
aquisição de transporte de eq. Iniciativa pelo valor de 
135.720$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5743 Adjudicado à empresa 
Transportadora Central da Pontinha a aquisição de transporte 
de eq. iniciativa pelo valor de 128.700$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5744 
Adjudicado à empresa Transportadora Central da Pontinha a 
aquisição de transporte de eq. iniciativa pelo valor de 
51.480$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5745 
Adjudicado à empresa Peliarte a aquisição de Porta fatos pelo 
valor de 186.030$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5748 
Adjudicado à empresa Cirera e Filhos a aquisição de Bidons 
de plástico pelo valor de 831$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5749 
Adjudicado à empresa FaxCópia a aquisição de Armários 
pelo valor de 351.351$00. 
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Nota de encomenda n.º 5750 
Adjudicado à empresa FaxCópia a aquisição de Mobiliário 
pelo valor de 898.466$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5751 
Adjudicado à empresa Movicredito a aquisição de Material 
diverso pelo valor de 277.061$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5753 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de Serviço de 
Limpeza pelo valor de 152.100$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5754 
Adjudicado à empresa Artur Florencio & FLS a aquisição de 
Jogos pelo valor de 64.549$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5755 
Adjudicado à empresa Biosanidade a aquisição de Lavagem 
de toalhas pelo valor de 98.280$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5756 
Adjudicado à empresa Movicredito a aquisição de Material 
diverso pelo valor de 132.299$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5757 
Adjudicado à empresa Publibrinde a aquisição de Máquina de 
Calcular e conversor pelo valor de 5.847.485$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5758 
Adjudicado à empresa LNEC-CDIL a aquisição de Livros pelo 
valor de 55.842$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5765 
Adjudicado à empresa Tiago Sousa & FLS a aquisição de 
Armários pelo valor de 229.975$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5766 
Adjudicado à empresa Quinol a aquisição de Escadote em 
alumínio pelo valor de 5.850$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5768 
Adjudicado à empresa FaxCópia a aquisição de 
Prateleira/Poleias pelo valor de 112.964$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5770 
Adjudicado à empresa FaxCópia a aquisição de Mesa de 
reunião pelo valor de 57.096$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5773 
Adjudicado à empresa FaxCópia a aquisição de Cesto de 
papeis pelo valor de 6.084$00. 

Nota de encomenda n.º 5774 
Adjudicado à empresa Livraria Arco Iris a aquisição de Livros 
pelo valor de 44.485$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5775 
Adjudicado à empresa Sopinal a aquisição de Contentos pelo 
valor de 10.296$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5776 
Adjudicado à empresa Tiago Sousa & FLS a aquisição de 
Grades de protecção pelo valor de 84.240$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5777 
Adjudicado à empresa Tiago Sousa & FLS a aquisição de 
Grades de protecção pelo valor de 21.060$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5778 
Adjudicado à empresa Tiago Sousa & FLS a aquisição de 
Grades de protecção pelo valor de 126.360$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5781 Adjudicado à empresa 
Expanimac a aquisição de Esferográficas pelo valor de 
39.488$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5782 
Adjudicado à empresa Instanta a aquisição de máquina 
Digital Sony pelo valor de 426.580$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5785 
Adjudicado à empresa Binal a aquisição de Tabuleiros pelo 
valor de 26.634$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5788 
Adjudicado à empresa Oikos a aquisição de Livros p/CRAP 
pelo valor de 16.000$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5789 
Adjudicado à empresa Livraria Arco Iris a aquisição de 
Dicionário pelo valor de 6.480$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5790 
Adjudicado à empresa Faxcopia a aquisição de Mobiliário 
pelo valor de 530.654$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5794 
Adjudicado à empresa Centimetro a aquisição de Folhas de 
cartolina pelo valor de 14.391$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5802 
Adjudicado à empresa Orligrafe a aquisição de Papel A4 pelo 
valor de 100.320$00. 
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Nota de encomenda n.º 5806 
Adjudicado à empresa C. e Pereira a aquisição de Milho e 
Trigo pelo valor de 6.600$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5810 
Adjudicado à empresa F. O Mendonça a aquisição de Mala 
de ferragens pelo valor de 47.853$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5813 
Adjudicado à empresa Binal a aquisição de Água pelo valor 
de 181.598$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5815 
Adjudicado à empresa Movicredito a aquisição de Rádio 
portátil pelo valor de 22.335$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5816 
Adjudicado à empresa Quinol a aquisição de Mala de 
ferramentas pelo valor de 46.870$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5821 
Adjudicado à empresa Movicredito a aquisição de Mangueira 
para aspirador pelo valor de 4.622$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5822 
Adjudicado à empresa RBMDC a aquisição de Material 
diverso pelo valor de 12.758$00. 
 
Informação n.º 494/STN/01 
Adjudicado à empresa Grupo Spormex O fornecimento de 
serviço para montar e desmontar de tendas pelo valor de 
6.496.004$00. 
 
Informação n.º 515/STN/01 
Adjudicado à empresa CPCIS a aquisição de Impressoras 
pelo valor de 37.908$00. 
 
Informação n.º 516/STN/01 
Adjudicado à empresa CPCIS a aquisição de Impressoras 
pelo valor de 56.862$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5722 
Adjudicado à empresa Orligrafe a aquisição de Cartazes e 
programas pelo valor de 175.500$00. 
 
Informação n.º 530/STN/01 
Adjudicado à empresa Alta Impressão a aquisição de 
Brochura POCAL pelo valor de 4.797.000$00. 
 
 
 

Nota de encomenda n.º 5801 
Adjudicado a Albano Alves a aquisição de Papel pelo valor de 
25.272$00. 
 
 
12.11.2001 
 
Informação n.º 2311/AC/01 de 26.10.2001 
Cabimento provisório de tinteiros reciclados, processo n.º 
1750/01, pelo valor de 5.850.000$00. 
 
Informação n.º 2312/AC/01 de 26.10.2001 
Cabimento provisório de consumíveis de secretaria pelo valor 
de 5.850.000$00. 
 
Informação n.º 2316/AC/01 de 26.10.2001 
Cabimento provisório para fornecimento de Tinteiros Canon, 
pelo valor de 2.925.000$00. 
 
 
14.11.2001 
 
Informação n.º 525/STN/01 
Adjudicado à empresa Inforvip a aquisição de serviço de 
assistência técnica para software pelo valor de 152.100$00. 
 
 
16.11.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5826 de 12.11.2001 
Adjudicado à empresa Centímetro a aquisição de furador e 
agrafador pelo valor de 3.277$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5828 de 12.11.2001 
Adjudicado à empresa Álvaro H. e Filhos a aquisição de 
sacos para lixo pelo valor de 608$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5830 de 12.11.2001 
Adjudicado à empresa Costa e Santos a aquisição de postais 
de aviso pelo valor de 21.645$00. 
 
 
11.30.11.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5829 
Adjudicado à empresa J. S. Compras a aquisição de 
máquinas fotográficas e rolos pelo valor de 66.690$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5841 
Adjudicado à empresa Biosanidade o fornecimento de serviço 
de Limpeza pelo valor de 81.526$00. 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

  

 

 
Ano 2 - N.º 26 19 de Dezembro de 2001 a 4 de Janeiro de 2002 61

 

Nota de encomenda n.º 5845 
Adjudicado à empresa Biosanidade o fornecimento de serviço 
de Limpeza pelo valor de 80.730$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5846 
Adjudicado à empresa Biosanidade o fornecimento de serviço 
de Limpeza pelo valor de 35.100$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5847 
Adjudicado à empresa Biosanidade o fornecimento de serviço 
de Limpeza pelo valor de 81.526$00. 
 
 
03.12.2001 
 
Informação n.º 550/STN/01 
Adjudicado à empresa Sapinto a aquisição de Iluminações de 
Natal pelo valor de 1.012.881$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5849 
Adjudicado à empresa Prosegur o fornecimento de serviço de 
Segurança para o parque de viaturas pelo valor de 
3.249.502$00. 
 
 
04.12.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5842 
Adjudicado à empresa Biosanidade o fornecimento de serviço 
de Limpeza para a Loja Jovem da Pontinha pelo valor de 
163.051$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5838 
Adjudicado à empresa Biosanidade o fornecimento de serviço 
de Limpeza para a Loja Jovem da Ramada pelo valor de 
80.730$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5840 
Adjudicado à empresa Biosanidade o fornecimento de serviço 
de Limpeza para a Escola da Paiã pelo valor de 76.050$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5844 
Adjudicado à empresa Biosanidade o fornecimento de serviço 
de Limpeza pelo valor de 4.172.314$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5843 
Adjudicado à empresa Biosanidade o fornecimento de serviço 
de Limpeza pelo valor de 1.380.600$00. 
 
 
 

05.12.2001 
 
Informação n.º 2901/GCRPP 
Adjudicado à empresa o fornecimento de serviço de Limpeza, 
publicação de anúncio de concurso público pelo valor de 
320.000$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5848 
Adjudicado à empresa Inforvip o fornecimento de serviço de 
Gestão de economato pelo valor de 102.960$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5851 
Adjudicado à empresa Biosanidade o fornecimento de serviço 
de Limpeza Geral a Pavilhão pelo valor de 99.450$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5839 
Adjudicado à  o fornecimento de serviço de Limpeza pelo 
valor de 719.550$00. 
 
Informação n.º 2422/AC/01 
Adjudicado à empresa Sector Mais o fornecimento de serviço 
de Refeitório/Refeições pelo valor de 1.523.621$00. 
 
 
06.12.2001 
 
Nota de encomenda n.º 5850 
Adjudicado à empresa Beltrão Coelho a aquisição de 
Máquinas fotográficas pelo valor de 21.183$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5836 
Adjudicado à empresa Adlis a aquisição de Cabine pelo valor 
de 1.069.052$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5853 
Adjudicado à empresa Biosanidade o fornecimento de serviço 
de Limpeza pelo valor de 23.400$00. 
 
Nota de encomenda n.º 5852 
Adjudicado à empresa Biosanidade o fornecimento de serviço 
de Limpeza Geral à loja do Departamento Administrativo e 
Financeiro pelo valor de 21.060$00. 
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“MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 
 

Normas de Inventário e Cadastro do Município de Odivelas 
 
 

Manuel Porfírio Varges, Presidente da Comissão Instaladora do Município de Odivelas, torna público que, por deliberação de -- de 
Dezembro de 2001, constante da respectiva acta foram aprovadas as normas de Inventário e Cadastro do Património do Município 
de Odivelas, na reunião ordinária realizada em ------- 2001. 
 
Odivelas, 2001 Dezembro ---. O Presidente da Comissão Instaladora, Manuel Porfírio Varges. 
 
 
Nota justificativa  
 
O Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, de ora em diante 
designado por POCAL. Como ressalta do preâmbulo do diploma, o mesmo consubstancia a reforma da administração financeira e 
das contas públicas no sector da administração autárquica. De acordo com o nº. 1 do artigo 11º. do referido diploma, até 1 de 
Janeiro de 2000 devem ser elaborados e aprovados o inventário e respectiva avaliação, bem como o sistema de controlo interno.  
 
O Município de Odivelas foi criado em 19 Novembro de 1998. No segundo semestre de 1999, iniciou-se a instalação dos serviços 
municipais, não sendo possível dar cumprimento ao preceituado na norma supra citada do referido diploma na data prevista. A 
execução do inventário vem dar cumprimento ao estabelecido na 1ª. fase de implementação do novo plano de contas para as 
autarquias locais, permitindo a elaboração do balanço inicial e final, os quais serão de execução obrigatória a partir da data da 
entrada em vigor do novo regime contabilístico. Assim, ao abrigo da alínea ) do nº. 1 e da alínea b) do nº 4, do artigo 53º., das 
alíneas d), e), f), g), h), m) e q) do nº. 1, das alíneas f) e m), do nº. 2, do artigo 64º, das alíneas c) e e), do nº 1 e das alíneas i) e j), 
dos artigos 68º, todos do Decreto-Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro e no desenvolvimento do regime jurídico estabelecido pelo 
Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Janeiro, são aprovadas as normas  de Inventário e Cadastro do Património do Município de 
Odivelas, cujo teor é o seguinte: 

 
 

CAPÍTULO I 
 

Princípios gerais 
 

Artigo 1º. 
Âmbito de aplicação 

 
1. O inventário e cadastro do património municipal compreende todos os bens, direitos e obrigações constitutivas do mesmo.  
 
2. Os bens sujeitos ao inventário e cadastro compreendem, para além dos bens do domínio privado de que o Município é titular, 

todos os bens do domínio público de que seja responsável pela sua administração ou controlo, estejam ou não afectos à sua 
actividade operacional. 

 
 

Artigo 2º. 
Objectivos 

 
1. O presente Regulamento estabelece os princípios gerais de inventário, cadastro, aquisição, alienação, registo, seguros, 

aumentos, abatimentos, cessão, transferência, avaliação e gestão dos bens móveis e imóveis do município e veículos, 
inventariação de direitos e obrigações, assim como as competências dos diversos serviços municipais envolvidos na 
prossecução destes objectivos. 

 
2. Entende-se por gestão a correcta afectação dos bens pelos diversos serviços municipais, tendo em conta não só as 

necessidades dos mesmos, mas igualmente a sua melhor utilização e conservação. 
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CAPÍTULO II 
Do inventário e cadastro 

 
Artigo 3º. 
Inventário 

 
1. O inventário é constituído pelas seguintes operações: 
 

a) Arrolamento - consiste na elaboração de um rol de elementos patrimoniais a inventariar; 
b) Classificação - consiste na repartição dos bens pelas diversas classes, segundo a classificação do CIBE - Cadastro e 

Inventário dos Bens do Estado, aprovado pela Portaria nº 671/2000 (2ª série), de 17 de Abril, aplicado às autarquias, 
adiante denominado CIBE; 

c) Colocação de marcas - operação que se traduz na colocação de etiquetas/dísticos ou placas metálicas, nos bens 
inventariados, com o código que os identifiquem, de acordo com o anexo A ao presente Regulamento; 

d) Descrição - operação que consiste na identificação das características que apresenta cada elemento patrimonial; 
e) Avaliação - operação que se traduz na atribuição de um valor a cada elemento patrimonial de acordo com os critérios de 

valorimetria. 
 
2. Para cumprimento do disposto no nº. 1 do presente artigo, serão elaborados os seguintes mapas, de acordo com o nº. 12.1 do 

POCAL, anexo ao Decreto-Lei nº. 54-A/99, que a seguir se identificam, fazendo parte integrante das presentes normas: 
 
Mapa I-1 - de registo de imobilizado incorpóreo; 
Mapa I-2 - de registo de bens imóveis; 
Mapa I-3 - de registo de equipamento básico; 
Mapa I-4 - de registo de equipamento e transporte; 
Mapa I-5 - de registo de ferramentas e utensílios; 
Mapa I-6 - de registo de equipamento administrativo; 
Mapa I-7 - de registo de taras e vasilhame; 
Mapa I-8 - de registo de outro imobilizado corpóreo; 
Mapa I-9 - de registo de partes de capital; 
Mapa I-10 - de registo de títulos; e 
Mapa I-11 - de registo de existências. 
 

3. Os mapas referidos no número anterior deverão ser subdivididos segundo a classificação contabilística e, dentro desta, por 
códigos de identificação do elemento patrimonial. 

 
4. Aos mapas referidos no nº. 2 corresponde, para cada bem aí registado, uma ficha cadastral com a mesma referência. 
 
5. Os elementos a utilizar para controlo dos bens patrimoniais são: 
 

a) fichas de inventário; 
b) mapas de inventário; 
c) conta patrimonial; 
d) classificação. 

 
6. Os documentos mencionados nos números anteriores poderão ser elaborados e mantidos actualizados mediante suporte 

informático. 
 
 

Artigo 4º. 
Fichas de inventário 

 
1. Para todos os bens existirá uma ficha, a fim de que seja possível identificá-lo com facilidade, bem como o local onde se 

encontra, de acordo com os modelos: 
 
Ficha (Mapa I-1) - de registo de imobilizado incorpóreo; 
Ficha (Mapa I-2) - de registo de bens imóveis; 
Ficha (Mapa I-3) - de registo de equipamento básico; 
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Ficha (Mapa I-4) - de registo de equipamento e transporte; 
Ficha (Mapa I-5) - de registo de ferramentas e utensílios; 
Ficha (Mapa I-6) - de registo de equipamento administrativo; 
Ficha (Mapa I-7) - de registo de taras e vasilhame; 
Ficha (Mapa I-8) - de registo de outro imobilizado corpóreo; 
Ficha (Mapa I-9) - de registo de partes de capital; 
Ficha (Mapa I-10) - de registo de títulos; e 
Ficha (Mapa I-11) - de registo de existências. 
 

2. As fichas de inventário serão numeradas sequencialmente. 
 
 

Artigo 5º. 
Mapas de inventário 

 
1. O inventário de todos os bens do município será feito com numeração sequencial, segundo a classificação do CIBE. 
 
2. Todos os bens do município serão agrupados em mapas, de acordo com o estabelecido no nº. 2 do artigo 3º. 

 
 

Artigo 6º. 
Conta patrimonial 

 
1. A conta patrimonial constitui o elemento síntese da variação dos elementos constitutivos do património municipal, a elaborar no 

final de cada exercício económico, de acordo com o anexo VII. 
 
2. Na conta patrimonial, serão evidenciadas as aquisições, reavaliações, alterações e abates verificados no património durante o 

exercício económico findo. 
 
3. A conta patrimonial será subdividida segundo a classificação orgânica. 

 
 

Artigo 7º. 
Cadastro 

 
1. Cada bem arrolado tem uma ficha individual, ficha cadastral, em que é realizado um registo permanente de todas as 

ocorrências que sobre este existam desde a sua aquisição ou produção ao seu abate. 
 
2. As fichas cadastrais são elaboradas de acordo com o nº. 12.1 do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, em. anexo ao 

presente regulamento. 
 
 

Artigo 8º. 
Regras gerais de inventariação 

 
As regras gerais de inventariação devem obedecer às fases seguintes: 
 

a) Os bens devem manter-se em inventário desde o momento da sua aquisição até ao seu abate; 
 
b) Os bens que evidenciem ainda vida física (boas condições de funcionamento) e que se encontrem totalmente amortizados 

deverão ser, sempre que se justifique, objecto de avaliação por parte de uma comissão a ser nomeada pelo órgão 
executivo, sendo-lhe fixado um novo período de vida útil; 

 
c) Nos casos em que não seja possível apurar o ano de aquisição de bens, adopta-se o ano de inventário inicial, para se 

estimar o período de vida útil dos bens que corresponde ao período de utilização durante o qual se amortiza totalmente o 
seu valor; 
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d) A identificação de cada bem faz-se  mediante a atribuição de um código de classificação, segundo o classificador do CIBE 
e nos termos do disposto no artº ___ do presente Regulamento; 

 
e) As alterações e abates verificados no património serão objecto de registo na respectiva ficha cadastral com as devidas 

especificações; 
 
f) Todo o processo de inventário e respectivo controlo poderá ser efectuado através de meios informáticos adequados; 
 
g) Para os bens totalmente amortizados respeitar-se-á o disposto na alínea c) do nº. 5 do artigo 22º. do presente 

Regulamento. 
 
 

Artigo 9º. 
Identificação dos bens 

 
1. Os bens são identificados através de um código de classificação, constituído por dois campos: 
 
Número de inventário; 
Classificação contabilística. 
 
2. No bem será sempre impresso ou colado um número que permita a sua identificação. 
 
3. O número de inventário consiste num código que identifica a classe, o tipo de bem, o bem e o número sequencial, conforme o 

classificador do CIBE, aprovado pela Portaria nº . 671/2000 (2ª série), de 17 de Abril. 
 
4. A classificação contabilística contém os seguintes códigos: 
 

Classificação funcional; 
Classificação económica; 
Classificação orçamental e patrimonial. 

 
 

CAPÍTULO III 
Das competências 

 
Artigo 10º. 

Departamento responsável pelo património 
 

Compete ao Departamento Jurídico e do Património Municipal /Divisão do Património, adiante designado por DJPM/DP: 
 

a) Conhecimento e afectação dos bens do município; 
b) Assegurar a gestão e controlo do património; 
c) Executar e acompanhar todos os processos de aquisição de bens imóveis, inventariação, transferência, abate, permuta e 

venda de bens móveis e imóveis; 
d) Proceder ao inventário anual; 
e) Realizar inventariações periódicas, de acordo com as necessidades do serviço. 

 
 

Artigo 11º 
Avaliações 

 
1. Comissão de Avaliações: 
 

a) Compete a uma  Comissão de Avaliações entre outras, valorizar, de acordo com os critérios de valorimetria fixados no 
POCAL, os bens do imobilizado de domínio público e privado; 

b) A constituição da Comissão de Avaliações é feita mediante nomeação do Órgão Executivo; 
c) Em casos específicos, poder-se-á recorrer a especialistas externos que demonstrem possuir experiência na matéria ou à 

aquisição de outros serviços a terceiros. 
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2. Divisão de Aprovisionamento: 
 

a) Compete à Divisão de Aprovisionamento (DJPM/DA) valorizar as existências, de acordo com os critérios de valorimetria 
fixados no POCAL e demais legislação aplicável. 

 
3. Divisão Financeira: 
 

a) Compete à Divisão Financeira valorizar, de acordo com os critérios fixados no POCAL, as dívidas de e a terceiros bem 
como as disponibilidades. 

 
 

Artigo 12º. 
Competências dos demais serviços 

 
1. Compete aos demais departamentos, gabinetes, divisões, secções: 
 

a) O fornecimento de todos os elementos que lhes sejam solicitados pelo DJPM/DP; 
b) Zelar pelo bom estado de conservação dos bens que lhes tenham sido afectos; 
c) Informar o DJPM/DP da necessidade de inventariação, transferência, abate e permuta, bem como de roubo, venda ou 

qualquer outra ocorrência; 
d) Manter actualizada a folha de carga (anexo VIII) dos bens pelos quais são responsáveis, ficando o original no DJPM/DP, e 

o duplicado afixado em local bem visível na secção responsável pelo bem; 
e) O responsável pelo notariado, aquando da celebração de escrituras (compra e venda, permuta, e cedência), fornecerá os 

elementos necessários ao DJPM/DP para que o mesmo possa proceder à realização do seguro, inscrição matricial dos 
bens e respectivo registo predial; 

f) O Departamento de Gestão Urbanística, adiante designado por DGU, aquando da execução de processos de loteamento, 
fornecerá ao DJPM/DP os elementos  necessários para efeitos registrais; 

g) Compete ao responsável das bibliotecas a inventariação dos livros e outras adstritas à mesma, propriedade do município, 
inventário este que deverá ser elaborado em impresso próprio (Mapa B) e em duplicado, sendo uma das cópias entregue 
ao DJPM/DP; 

h) Compete ao responsável pelo museu municipal a inventariação das peças de arqueologia, arte, armaria, e outras adstritas 
ao mesmo e aos núcleos museológicos, inventário este que deve ser elaborado em impresso próprio (Mapa C) e em 
duplicado, sendo uma das cópias entregue ao DJPM/DP; 

i) Sempre que seja adquirido um bem, que passe a fazer parte integrante do imobilizado, o DAF/DF enviará DJPM/DP cópia 
da requisição e factura. 

 
2. Entende-se, por imobilizado todos os bens susceptíveis de perdurarem por um período superior a um ano, em condições 

normais de utilização. 
 
 

CAPÍTULO IV 
Da aquisição e registo de propriedade 

 
Artigo 13º. 
Aquisição 

 
Compete ao Departamento Jurídico e do Património Municipal/Divisão do Aprovisionamento, adiante designado DJPM/DA: 
 
1. A organização do processo de aquisição dos bens móveis de acordo com o  regime jurídico e os princípios gerais de realização 

de despesas em vigor; 
 
2. A aquisição de bens imóveis do município e o seu registo. 
 
3. O tipo de aquisição dos bens será registado na ficha de inventário de acordo com os códigos seguintes: 

 
01 - Aquisição a título oneroso em estado de novo; 
02 - Aquisição a título oneroso em estado de uso; 
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03 - Cessão; 
04 - Produção em oficinas próprias; 
O5 - Transferência; 
06 - Troca; 
07 - Locação; 
08 - Doação; 
09 - Outros. 

 
 

Artigo 14º. 
Registo de propriedade 

 
1. O registo define a propriedade do bem, implicando a inexistência do mesmo a impossibilidade de alienação do bem. 
 
2. Os bens sujeitos a registo são, além de todos os bens imóveis, os veículos automóveis e reboques. 
 
3. Estão ainda sujeitos a registo todos os factos, acções e decisões previstas nos artigos 11º. e 12º. do Decreto-Lei nº. 277/ 95, de 

25 de Outubro, e demais legislação aplicável. 
 
 

CAPÍTULO V 
Da alienação, abate, cessão e transferência 

 
Artigo 15º. 

Formas de alienação 
 

1. A alienação dos bens pertencentes ao imobilizado será efectuada em hasta pública ou por concurso público. 
 
2. A alienação de bens móveis poderá ser realizada por negociação directa, nos casos previstos no nº. 2 do artigo 9º. do Decreto-

Lei nº. 307/94, de 21 de Dezembro. 
 

a) Quando o adquirente for uma pessoa colectiva pública; 
b) Em casos de urgência devidamente fundamentados; 
c) Quando se presuma que das formas previstas no número anterior não resulte melhor preço; 
d) Quando não tenha sido possível alienar por qualquer das formas prevista no número anterior. 

 
3. Será elaborado um auto de venda, onde serão descritos quais os bens alienados e respectivos valores de alienação (anexo 1). 

 
 

Artigo 16º. 
Realização e autorização da alienação 

 
1. Compete ao DJPM/DP a alienação dos bens que sejam classificados de dispensáveis. 
 
2. Só poderão ser alienados bens mediante deliberação do órgão executivo ou deliberativo, nos termos da alínea i) do nº. 2, do 

artigo 53º e das alíneas e), f) e g) , do nº 1, do artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro. 
 
 

Artigo 17º. 
Abate 

 
1. As situações susceptíveis de originarem abates são: 
 

a) Alienação; 
b) Furtos, incêndios, roubos; 
c) Cessão; 
d) Declaração de incapacidade do bem; 
e) Troca; 
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f) Transferência. 
 
2. Os abates de bens ao inventário deverão constar da ficha de inventário de acordo com a seguinte tabela: 

 
01 - Alienação a título oneroso; 
02 - Alienação a título gratuito; 
03 - Furto/roubo; 
04 - Destruição; 
05 - Transferência; 
06 - Troca; 
07 - Locação; 
08 - Doação; 
09 - Outros. 
 

3. Nas situações previstas na alínea b) e c) do nº. 1, bastará a certificação por parte do DJPM/DP para se poder proceder ao seu 
abate. 

 
4. No caso de abatimentos por incapacidade do bem, deverão ser os serviços responsáveis a apresentar proposta ao DJPM/DP. 

 
 

Artigo 18º. 
Cessão 

 
1. No caso de cedência de bens a outras entidades deverá ser lavrado um auto de cessão (anexo II), devendo este ser lavrado 

pelo DJPM/DP. 
 
2. Só poderão ser cedidos bens mediante deliberação do órgão executivo ou do órgão deliberativo, consoante os valores em 

causa, de acordo com as disposições conjugadas da alínea i), do nº. 2, do artigo 53º e das alíneas e), f) e g) , do nº 1, do artigo 
64º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro. 

 
 

Artigo 19º. 
Transferência 

 
1. A transferência de bens móveis, nomeadamente, entre departamentos, divisões, gabinetes, secções, salas, só poderá ser 

efectuada mediante autorização superior, previamente comunicada na forma escrita ao DJPM/DP. 
 
2. No caso de transferência de bens será lavrado o respectivo auto de transferência (anexo III). 

 
 

CAPÍTULO VI 
Dos furtos, roubos, extravios e incêndios 

 
Artigo 20º. 

Regras gerais 
 

No caso de se verificarem furtos, roubos, extravios ou incêndios, dever-se-á proceder do seguinte modo: 
 

a) Participar às autoridades; 
 
b) Lavrar auto de ocorrência (anexo IV), no qual se descreverão os objectos desaparecidos, indicando os respectivos 

números de inventário e os valores constantes da ficha de inventário, devidamente actualizados. 
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Artigo 21º. 
Furtos, roubos e incêndios 

 
1. Cabe ao responsável pela secção ou sector onde se verificar o furto, roubo ou incêndio, com a colaboração do DJPM/DP, 

elaborar um relatório no qual serão descritos os números de inventário e respectivos valores dos objectos desaparecidos. 
 
2. O relatório e o auto de ocorrência serão remetidos ao Departamento da Administração Financeira/Divisão Financeira/Secção de 

Contabilidade, adiante designado por DAF/DF/SC, para proceder ao abate contabilístico. 
 
3. O relatório e o auto de ocorrência serão anexados no final do exercício à conta patrimonial. 

 
 

Artigo 22º. 
Extravios e  destruição de marcas 

 
1. Compete ao responsável pela secção ou sector, onde se verificar o extravio ou destruição de marcas identificativas do bem, 

informar o DJPM/DP do sucedido, sem prejuízo do apuramento de posteriores responsabilidades. 
 
2. O recurso à situação prevista na alínea a) do nº.1 do artigo 18º. só deverá ocorrer após serem esgotadas todas as 

possibilidades de resolução interna do caso. 
 
3. Caso se apure o funcionário responsável pelo extravio. ou destruição de marcas identificativas do bem, o município deverá ser 

indemnizado de forma a que possa adquirir outro que o substitua, sem prejuízo, se for caso disso, 
de instauração do competente processo disciplinar. 

 
 

CAPÍTULO VII 
Dos seguros 

 
Artigo 23º. 
Seguros 

 
Todos os bens móveis e imóveis do município deverão estar adequadamente segurados, competindo tal tarefa ao DJPM/DP. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
Da valorização dos bens 

 
Artigo 24º. 

Regras gerais 
 

1. O activo imobilizado deve ser valorizado pelo custo de aquisição ou pelo custo de produção. Quando os respectivos elementos 
tiverem uma vida útil limitada, ficam sujeitos a uma amortização sistemática durante esse período. 

 
2. O custo de aquisição e o custo de produção dos elementos do activo imobilizado devem ser determinados de acordo com as 

seguintes definições: 
 

2.1. Considera-se como custo de aquisição de um bem a soma do respectivo preço de compra com os gastos suportados 
directa e indirectamente para o colocar no seu estado actual; 

 
2.2. Considera-se como custo de produção de um bem a soma dos custos das matérias-primas e outros materiais directos 

consumidos, da mão-de-obra directa e de outros gastos gerais de fabrico necessariamente suportados para produzir; 
 

2.3. Os custos de distribuição, de administração geral e financeiros não são incorporáveis no custo de produção. 
 
3. As imobilizações corpóreas podem ser consideradas no activo por uma quantidade e por um valor fixo desde que 

simultaneamente se satisfaçam as condições: 
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a) Sejam frequentemente renovadas; 
b) Representem um valor global de reduzida importância para a entidade; 
c) Não haja variação sensível na sua quantidade, no seu valor e na sua composição. 

 
4. O imobilizado doado deverá constar no activo da autarquia pelo valor que se obteria se fosse objecto de transacção. 
 
5. Relativamente ainda à valorização do imobilizado corpóreo já existente, à data da realização do inventário inicial, deverão ser 

adaptados os seguintes procedimentos: 
 

a) Na elaboração do inventário inicial aplicar-se-ão os critérios valorimétricos (POCAL); 
b) As imobilizações, cujo custo de aquisição ou de produção não seja conhecido, são valorizadas de acordo com os critérios 

definidos pelo Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro; 
c) Os bens que à data do inventário inicial estiverem totalmente amortizados e que ainda se encontrem em boas condições 

de funcionamento deverão ser objecto de avaliação por uma comissão a ser nomeada pelo órgão executivo, fixando-se-
lhes um novo período de vida útil esperado; 

d) Os bens que à data do inventário inicial não estejam totalmente amortizados deverão ser objecto de reavaliação mediante 
a aplicação dos coeficientes de desvalorização monetária, devendo ser ainda elaborado um mapa de reavaliação para 
cada bem, o qual deverá ser anexado à ficha de inventário do bem (anexo V). 

e) Os bens do domínio público são incluídos no activo imobilizado da autarquia, estejam ou não afectos à sua actividade 
operacional. A valorização desses bens deverá ser efectuada, sempre que possível, ao custo de produção. 

 
 

Artigo 25º. 
Alteração do valor 

 
1. Todos os bens susceptíveis de alteração do valor, sujeitos ou não às regras de amortização, devem constar do inventário pelo 

seu valor actualizado. 
 
2. No caso de existência de grandes reparações beneficiações, valorizações ou desvalorizações excepcionais, por razões 

inerentes ao próprio bem ou por variação do seu preço de mercado, estes deverão ser evidenciados no mapa e na ficha de 
inventário através da designação: 
 
GR - grandes reparações ou beneficiações; 
VE - valorizações excepcionais; 
DE - desvalorizações excepcionais; 
VM - variações no valor de mercado; 
RV - reavaliações; 
AV - avaliações. 

 
 

CAPÍTULO IX 
Das amortizações e reintegrações 

 
Artigo 26º. 

Método 
 

1. A amortização de bens do imobilizado obedecerá ao disposto no Decreto Regulamentar nº. 2/90, de 12 de Janeiro, com as 
alterações introduzidos pelos Decretos Regulamentares nos. 24/92, de 9 de Outubro, e 16/94, de 12 de Julho. 

 
2. As amortizações dos elementos do activo imobilizado sujeitos a depreciação ou a deperecimento são consideradas como 

Custo. 
 
3. O método de cálculo das amortizações do exercício é o das quotas constantes, devendo as alterações a esta regra ser 

explicitadas no anexo ao balanço e às contas de funcionamento e investimento. 
 
4. Para efeitos de aplicação do método das quotas constantes, a quota anual de amortização aceite como custo do exercício 

determina-se aplicando aos montantes dos elementos do activo imobilizado em funcionamento as taxas de amortização 
definidas na lei. 
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5. A amortização dos elementos do activo imobilizado é considerada como extraordinária enquanto estes não entrarem em 

funcionamento. 
 
6. Quando, à data do encerramento do balanço, os elementos do activo imobilizado corpóreo e incorpóreo, seja ou não limitada a 

sua vida útil, tiverem um valor inferior ao registado na contabilidade, devem ser objecto de amortização extraordinária 
correspondente à diferença se for de prever que a redução desse valor seja permanente. 

 
7. A amortização extraordinária criada nos termos do número anterior não deve ser mantida se deixarem de existir os motivos que 

a originaram. 
 
8. O valor unitário e as condições em que os elementos do activo imobilizado sujeitos a deperecimento possam ser amortizados 

num só exercício são os definidos na lei. 
 
9. A fixação de quotas diferentes das estabelecidos na lei, para os elementos do activo imobilizado corpóreo adquirido em 

segunda mão, é determinada pelo órgão deliberativo da autarquia local sob proposta do órgão executivo, acompanhada de 
justificação adequada. 

 
10. No caso de bens adquiridos em estado de uso ou sujeitos a grandes reparações e beneficiações, que aumentem o seu valor, 

serão amortizados de acordo com a seguinte fórmula: 
 
 

V A= N 
 
 

A - amortização; 
V - valor contabilístico actualizado; 
N - número de anos de vida útil estimados. 

 
11. Deverá ser elaborado um mapa de amortizações para cada bem sujeito a depreciação, o qual será anexado à ficha de 

inventário do bem (anexo VI). 
 
 

CAPÍTULO X 
Da valorização das existências, das dívidas e a de terceiros e das disponibilidades 

 
Artigo 27.º 

Da valorização das existências 
 

1. As existências são valorizadas ao custo de aquisição ou ao custo de produção, sem prejuízo das excepções adiante 
consideradas. 

 
2. O custo de aquisição e o custo de produção das existências devem ser determinados de acordo com as definições adoptadas 

para o imobilizado. 
 
3. Se o custo de aquisição ou custo de produção for superior ao preço de mercado, será este o utilizado. 
 
4. Quando, na data do balanço, haja obsolescência, deterioração física parcial quebra de preços, bem como outros factores 

análogos, deverá ser utilizado o critério referido no n.º 3 do presente artigo. 
 
5. Os subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos são valorizados, na falta de critério mais adequado, pelo valor realizável 

líquido. 
 
6. Entende-se como preço de mercado o custo de reposição ou o valor realizável líquido, conforme se trate de bens adquiridos 

para produção ou de bens para venda. 
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7. Entende-se como custo de reposição de um bem o que a entidade teria de suportar para o substituir nas mesmas condições, 
qualidade e quantidade. 

 
8. Considera-se como valor realizável líquido de um bem o seu  esperado preço de venda deduzido dos necessários custos 

previsíveis de acabamento e venda. 
 
9. Relativamente às situações previstas nos n..os 3 e 4 do presente artigo, as diferenças serão expressas pela provisão para 

depreciação de existências, a qual será reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram. 
 
10. Os métodos de custeio das saídas de armazém a adoptar são o custo específico ou o custo médio ponderado. 
 
11. Nas actividades de carácter plurianual, designadamente, construção de estradas, barragens e pontes, os produtos e trabalhos 

em curso podem ser valorizados, no fim do exercício, pelo método da percentagem de acabamento ou, alternativamente, 
mediante a manutenção dos respectivos custos até ao acabamento. 

 
12. A percentagem de acabamento de uma obra corresponde ao seu nível de execução global e é dada pela relação entre o total 

de custos incorridos e a soma deste com os estimados para completar a sua execução. 
 
 

Artigo 28.º 
Da valorização das dívidas de e a terceiros 

 
1. As dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam. 
 
2. As dívidas de e a terceiros em moeda estrangeira são registadas: 
 

a) Ao câmbio da data considerada para a operação, salvo se o câmbio estiver fixado pelas partes ou garantido por uma 
terceira entidade. À data do balanço, as dívidas de ou a terceiros resultantes dessas operações, em relação às quais não 
exista fixação ou garantia de câmbio, são actualizadas com base no câmbio dessa data; 

b) As diferenças de câmbio resultantes da referida actualização são reconhecidas como resultados do exercício e registadas 
na conta 685 « Custos e perdas financeiros – diferenças de câmbio desfavoráveis» ou 785 « Proveitos e ganhos 
financeiros – diferenças de câmbio favoráveis». Tratando-se de diferenças favoráveis resultantes de dívidas de médio e 
longo prazo, deverão ser diferidas, caso existam expectativas razoáveis de que o ganho é reversível. Estas serão 
transferidas para a conta 785 no exercício em que se efectuarem os pagamentos ou recebimentos, totais ou parciais, das 
dívidas com que estão relacionadas e pela parte correspondente a cada pagamento ou recebimento; 

c) Relativamente às diferenças de câmbio provenientes de  financiamentos destinados a imobilizações, admite-se que sejam 
imputadas a estas somente durante o período em que tais imobilizações estiverem em curso. 

 
3. À semelhança do que acontece com as outras provisões, as que respeitem a riscos e encargos de dívidas de terceiros não 

devem ultrapassar as necessidades. 
 
 

Artigo 29º 
Da valorização das disponibilidades 

 
1. As disponibilidades de caixa e depósitos em instituições financeiras são expressas pelos montantes dos meios de pagamentos 

e dos saldos de todas as contas de depósitos, respectivamente. 
 
2. As disponibilidades em moeda estrangeira são expressas no balanço em euros sendo convertidas ao câmbio em vigor na data 

a que ele se reporta. 
As diferenças de câmbio apuradas na data de elaboração do balanço final do exercício são contabilizadas na conta 685 
«Custos e perdas financeiros – diferenças de câmbio desfavoráveis»ou 785 «Proveitos e ganhos financeiros – diferenças de 
câmbio favoráveis». 
 

3. Os títulos negociáveis e as outras aplicações de tesouraria são expressos no balanço pelo seu custo de aquisição (preço de 
compra acrescido dos gastos de compra). 

 
4. Se o custo de aquisição for superior ao preço de mercado será este o utilizado. 
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5. Na situação prevista no n.º 2 deve constituir-se ou reforçar-se a provisão pela diferença entre os respectivos preços de 

aquisição e de mercado. A provisão será reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que levaram à sua 
constituição. 

 
 

CAPÍTULO XI 
Disposições Gerais 

 
Artigo 30º 

Obrigatoriedade de controlo e fiscalização 
 

1. O DPJM/DP é responsável pelo controlo,  fiscalização, inventariação e registo de todo o património do município de Odivelas. 
 
2. O DAF/DF, não poderá autorizar qualquer pagamento de quaisquer bens móveis ou imóveis, vindos à posse do município, sem 

a prévia confirmação da sua inventariação pelo DJPM/DP. 
 
3. As unidades orgânicas referidas nos números anteriores, adoptarão procedimentos necessários para o cumprimento do 

presente regulamento.  
 
 

CAPÍTULO XII 
Disposições finais e entrada em vigor 

 
Artigo 31º. 

Disposições finais 
 

1. Compete à Câmara Municipal a resolução de qualquer situação omissa neste Regulamento. 
 
2. São revogados todas as disposições regulamentares contrárias ao presente Regulamento. 
 
3. Para salvaguardar a correcta adopção dos procedimentos estabelecidos pelo POCAL em matéria de contabilização dos 

subsídios para investimentos, será assegurado que: 
 

a) Aquando da inventariação inicial, nas fichas de inventário dos elementos patrimoniais activos que beneficiarem de 
financiamentos (nacionais, comunitários ou quaisquer outros) para a sua construção ou aquisição, será devidamente 
discriminado o montante de financiamento obtido, o qual poderá ser evidenciado no item  « outras informações»; 

 
b) Para os bens que venham a ser construídos ou adquiridos com financiamento, será inscrita nas respectivas fichas de 

inventário informação similar à mencionada na alínea que antecede. 
 
4. Na inventariação inicial dos elementos patrimoniais activos proceder-se-á, quando for caso disso, ao apuramento dos 

montantes que estariam registados nas contas redutoras do activo aos mesmos associadas, como se tivesse sido adoptada a 
contabilidade patrimonial e financeira, de modo a que o balanço inicial possa traduzir a efectiva situação patrimonial. 

 
5. Relativamente às demais contas de provisões, adoptar-se-á um procedimento  análogo ao referido no nº 4 do presente artigo. 

 
 

Artigo 32º. 
Entrada em vigor 

 
As presentes normas entram em vigor no dia útil seguinte à sua publicação no Boletim Municipal.” 
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“TROFÉU DAS COLECTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS” 
 
 

1. DESIGNAÇÃO 
 
A Divisão de Desporto do Município de Odivelas leva a efeito o “TROFÉU DAS COLECTIVIDADES DO 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS” iniciativa com uma grande tradição no contexto desportivo local, representando uma 
oferta de prática desportiva de grande relevância que tem vindo a mobilizar cada vez mais praticantes para o atletismo.  
 
2. ORGANIZAÇÃO 
 
A coordenação geral do Troféu é da responsabilidade da Divisão de Desporto, que fará cumprir o regulamento aprovado 
em Assembleia Geral de Organizadores de Provas de Atletismo (AGOPA) convocada para o efeito no início da época 
pela Divisão de Desporto. 
 
2.1 – Assembleia Geral de Organizadores de Provas de Atletismo (AGOPA) - É composta pelas Colectividades, 

Juntas de Freguesia e entidades que se candidatem à organização de provas: 
 
2.2 – São atribuições da AGOPA: 
 
2.2.1 - Analisar e aprovar eventuais alterações ao Regulamento do “TROFÉU DAS COLECTIVIDADES DO 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS”: 
 
2.2.2 - Analisar e aprovar as candidaturas das diversas entidades para a organização de provas: 
 
 
2.2.3 - Analisar e aprovar a calendarização das provas: 
 
3. DESTINATÁRIOS 
 
Iniciativa concelhia aberta a todos os Munícipes e demais interessados em participar, enquadrados por uma 
Colectividade, Juntas de Freguesia e/ou outros a título individual, para os escalões de Benjamins a Veteranos em ambos 
os sexos.  
 
4. QUADRO COMPETITIVO 
 
O “TROFÉU DAS COLECTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS” é composto por: 
 
4.1  - “TROFÉU CORRER EM ODIVELAS” - Será disputado pelos atletas nos escalões de Benjamins a Veteranos 

em ambos os sexos: 
 
4.1.1 – Os escalões de Benjamins, Infantis e Iniciados disputam um máximo de 8 provas, sendo 2 prova de corta mato, 3 

de estrada, 1 de sala e 2 de pista. 
A Divisão de Desporto organizará a prova de sala (Salto em Altura de Sala) e as 2 provas de pista (Triatlo 
Técnico e Km Jovem). As provas de corta mato e de estrada serão organizadas pelo Movimento Associativo, 
que se deverão candidatar à organização das mesmas. 
 

4.1.2 - Os restantes escalões (ver ponto 11), disputam um máximo de 10 provas, sendo 1 prova de corta mato, 1 de pista 
e 8 de estrada. A Divisão de Desporto organizará o Km de pista e a prova de Corta Mato. 
As provas de estrada serão organizadas pelo Movimento Associativo, que se deverão candidatar à organização 
das mesmas. 
 

4.2 - “TROFÉU DAS COLECTIVIDADES” - Será disputado pelas Colectividades que se inscrevam através dos seus 
atletas nas provas constantes do programa anual. 
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Em todas as provas serão elaboradas as classificações, quer sejam para o escalão jovem (4.1.1), quer seja para os 
restantes escalões (4.1.2), ou as colectividades (4.2). 
 
5. INSCRIÇÕES 
 
Para participar neste Troféu, os atletas devem inscrever-se através das colectividades ou individualmente, directamente 
junto das organizações de cada prova ou na Divisão de Desporto do Município de Odivelas: 
 
5.1 – As inscrições efectuadas junto das organizações de cada prova, devem ser dirigidas posteriormente por estas, para 

a Divisão de Desporto até à 5ª feira que antecede a realização da prova, caso estas sejam realizadas ao fim de 
semana; ou 2 dias úteis antes, caso estas se realizem durante a semana. 

 
5.2 – A Divisão de Desporto fornecerá posteriormente uma listagem dos atletas e clubes inscritos às organizações antes 

da realização de cada prova. 
 
 
5.3 – Em caso de eventual litígio de um atleta com o clube que representa em plena época desportiva, este não se pode 

transferir para outro clube. Somente para individual. Todas as classificações alcançadas pelo atleta serão pontuadas 
para a classificação final, independentemente da sua filiação. 

 
5.4 – Não é permitido a um atleta inscrever-se numa categoria que não seja a sua, nem mudar de escalão em plena época 

desportiva (ver ponto 11). 
 
6. SEGUROS 

 
O Município de Odivelas responsabiliza-se pelo Seguro Desportivo dos participantes não federados. 

 
7. TROFÉU “FAIR PLAY” 
 
Será da responsabilidade da Divisão de Desporto do Município de Odivelas, a atribuição deste Troféu a um clube, atleta 
ou dirigente que, em cada época desportiva, demonstre (m) no entender desta DD, um elevado espírito desportivo. 

 
8. SELECÇÃO DE PROVAS 

 
8.1 – Análise de Candidaturas - A Divisão de Desporto analisa no início de cada época, as candidaturas à organização 

de provas até ao dia 15 de Outubro, propondo-as à AGOPA que as ratificará, tendo em consideração os critérios de 
pontuação atribuídos para a época que findou: 

 
8.1.1 - As organizações ao candidatarem-se, garantem ter as condições mínimas para a realização da prova e, ainda, que 

aceitam o presente Regulamento: 
 
8.2 – Critérios de Pontuação de Provas – As pontuações das organizações das provas, serão feitas com base nos 

seguintes critérios: 
 
8.2.1 – Para as organizações de provas nos escalões de Benjamins a Iniciados 4.1.1, será elaborada uma Tabela de 

Pontuação própria, com a aplicação de diversos itens, tendo em conta a especificidade própria das idades dos 
participantes. 

 
8.2.2 - Para as organizações de provas nos escalões de Juvenis a Veteranos, será aplicada a seguinte tabela de pontuação. 
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TABELA DE PONTUAÇÃO 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

Escalões 1 ponto por escalão e sexo (para pontuar, é exigida a classificação 
mínima de 3 atletas. 

Nº de atletas 10 % total arredondado para valor superior 

Nível Organização 

A pontuar em conjunto pela Divisão de Desporto, pelas 3 primeiras 
equipas classificadas em cada prova e ainda pelas colectividades 
municipais participantes no Troféu, através de questionário a 
fornecer pela DD. A pontuação será definida através da seguinte 
fórmula: 

 
Pontuação Clubes  

Nº Clubes 
+ DD

Pontuação Final =
2 

A escala a aplicar na pontuação vai de 1 a 20. 

PR
O

V
A

 

Historial Um ponto por edição 
 

Com base nesta tabela e em função da pontuação obtida, as provas serão ordenadas por ordem decrescente. Às 2 
provas mais pontuadas será atribuído o nível I, às 4 provas seguintes o nível II e às restantes o nível III, incluindo 
as provas que se realizam pela 1ª vez, ou que voltem a realizar-se após interrupção. 

 
8.3 – Critérios de Selecção – Não serão aceites mais do que uma prova em cada fim de semana, nem mais do que três 

por mês. Na eventualidade de existir interesses comuns para a mesma data, a AGOPA deliberará tendo em 
consideração os seguintes factores preferenciais: 

 
8.3.1 – Clubes com Atletismo 
 
8.3.2 – Melhor pontuação na época anterior 

Caso estes critérios não sejam suficientes, proceder-se-á a votação na qual a Divisão de Desporto tem voto de 
qualidade. 

 
9. ÂMBITO DE INTERVENÇÃO 
 
9.1 – Do Município - O Município de Odivelas garante às entidades organizadoras os seguintes apoios: 
 

Provas Apoios Gerais  
I 1500 € para apoios diversos
II 750 € para apoios diversos
III 650 € para apoios diversos

 
Nota: Os apoios monetários descritos não são cumulativos, caso as provas se realizem para todos os escalões numa só 
jornada 
 
9.1.1 – Outros apoios do Município - Sempre que solicitados e de acordo com as disponibilidades do momento da 

Divisão de Desporto, serão disponibilizados os seguintes apoios;  Cadeiras de plástico, Coletes fluorescentes, 
Cones de sinalização, Cronómetros, Dorsais, Espetos (para os dorsais dos atletas), Fita sinalizadora, Galochas, 
Gerador, Grades de protecção, Impermeáveis (calças e casaco),  Insuflável de Meta/Chegada, Locução, 
Megafones, Mesas de plástico, Pistola, Pódio, Policiamento, Publicidade (folha A4) na revista Atletismo, 
Secretariado, Tendas, Troféu para o 1º classificado colectivo, Viatura de Som e Walkie Talkies. 
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9.1.2 - Para a cedência deste equipamento, as organizações das provas deverão solicitá-lo através de ofício dirigido à 
Divisão de Desporto com a devida antecedência. Após confirmação, a Divisão de Desporto disponibilizá-lo-á 
nas tardes de Sexta-Feira (caso a prova se realize no fim de semana), recolhendo-o após a realização da prova. 
Para as provas que se realizam nos dias de semana, o material será disponibilizado no dia útil anterior. O 
equipamento fica sob a responsabilidade das entidades organizadoras, a partir do momento em que é entregue. 

 
9.1.3 – A Divisão de Desporto garante a divulgação e promoção das provas através de maillings dirigidos a todas as 

colectividades participantes no Troféu. Na semana seguinte ao desenrolar de cada competição, efectuar-se-ão 
novos maillings com as classificações actualizadas do Troféu. 

 
9.2 – Dos organizadores – É da responsabilidade das entidades organizadoras: 
 
9.2.1 - Promover e divulgar a corrida junto da população. 
 
9.2.2 - Cumprir o estipulado no ponto 5.1: 
 
9.2.3 - Colaborar com o secretariado da Divisão de Desporto na emissão das classificações individuais e colectivas 

durante a realização da prova: 
 
9.2.4 - Implementar o Modelo de Regulamento de Provas (anexo): 
 
9.2.5 - Os troféus em disputa, deverão estar devidamente identificados e com a indicação da classificação a que dizem 

respeito: 
 
9.2.6 - Quando das cerimónias de pódio, as organizações devem incluir elementos vestidos com os trajes regionais 

locais, para auxiliar a distribuição de medalhas e trofeus.  
 

10. PONTUAÇÕES 
 
Contam para as classificações finais, todas as pontuações obtidas pelos atletas, sendo estas ordenadas por ordem 
decrescente do somatório dos pontos obtidos em todas as provas. 
 
10.1 – Individuais – A pontuação é definida pelo nº de atletas que se classificam em cada prova. Ao 1º classificado será 

atribuída a pontuação equivalente ao nº de atletas classificados no respectivo escalão. Ao segundo classificado, 
menos 1 ponto em relação ao vencedor e assim sucessivamente. O último classificado terá 1 ponto. (Por exemplo, 
o vencedor duma prova com 10 atletas terá 10 pontos, ou o vencedor de uma outra prova com 50 atletas terá 50 
pontos). 

 
10.2 - Colectivas – É a soma das pontuações dos atletas em todos os sexos e escalões. A pontuação a atribuir, é idêntica 

à descrita no ponto 10.1. 
 
10.3 - Desempates – Na eventualidade de existirem igualdades pontuais: 
 
10.3.1 – Vence a colectividade/atleta que tenha concluído mais provas. 
 
10.3.2 – Caso se mantenha a igualdade, vence a colectividade/atleta que tenha melhores classificações (mais primeiros 

lugares, mais segundos e assim sucessivamente). 
 
10.4 – Para a classificação final individual e colectiva é obrigatória a participação em 75 % (arredondadas) das provas 

realizadas. 
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11. ESCALÕES 
 

Os escalões das provas deste Troféu, são os seguintes: 
 

Masculinos Femininos 
Escalão Ano Nascimento Escalão Ano Nascimento 

Benjamins 1991/92 Benjamins 1991/92 
Infantis 1989/90 Infantis 1989/90 
Iniciados 1987/88 Iniciados 1987/88 
Juvenis 1985/86 Juvenis 1985/86 
Juniores 1983/84 Juniores 1983/84 
Seniores 1963/82 Seniores 1968/82 
Veteranos I 1958/62 Veteranas I 1963/67 
Veteranos II 1953/57 Veteranas II 1958/62 
Veteranos III 1948/52 Veteranas III Até 1957 
Veteranos IV 1943/47   
Veteranos V 1938/42   
Veteranos VI 1933/37   
Veteranos VII Até 1932   
Deficientes a Pé Escalão único Deficientes a Pé Escalão único 
Deficientes Escalão único Deficientes Escalão único 
Cadeira de Rodas Escalão único Cadeira de Rodas Escalão único 

 
 

12. PRÉMIOS 
 
O Município de Odivelas, tendo em vista incentivar a participação individual e colectiva nas várias provas, atribui 
prémios finais aos 3 primeiros classificados em cada escalão e sexo. Os prémios serão atribuídos em cerimónia a 
organizar para o efeito, em local, data e hora a definir. 
 
12.1 – Individuais (ambos os sexos) 
 
12.1.1 – Escalões de Benjamins, Infantis e Iniciados: 
 
 

1º Ténis                     Patrocínio Barcelona 92 + Troféu 
2º Fato de Treino  Patrocínio Joseldesporto + Medalhão 
3º “Anoraque”             Patrocínio Kbrinde + Medalhão 

 
12.1.1.1 - Os cinco primeiros classificados de cada escalão e sexo, residentes na área territorial do Município de 

Odivelas, têm prioridade nas inscrições para as Férias Desportivas que se realizam nos meses de Julho e 
Agosto de 2002: 

 
12.1.2 – Para os jovens dos escalões de Benjamins, Infantis e Iniciados, registados nos Clubes do Concelho, será 

elaborada uma classificação própria, premiando os 3 primeiros classificados. 
 
12.1.3 – Escalões de Juvenis a Veteranos: 
 

1º 225 € + Troféu 
2º 175 € + Medalhão 
3º 125 € + Medalhão 
  

 
12.1.3.1 – Prémio Regularidade – São premiados ainda com 50 € todos os outros atletas que, independentemente da 

classificação obtida, tenham competido em (75 %) 8 provas do programa. 
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12.2  – Colectiva 
 
12.2.1 – “Troféu Colectividades do Município de Odivelas” – A atribuir às dez melhores equipas do Município de 

Odivelas que, no conjunto das provas organizadas, alcancem o maior número de pontos através das suas 
classificações colectivas, assim: 

 
1ª 750 € 
2ª 650 € 
3ª 600 € 
4ª 550 € 
5ª 500 € 
6ª 450 € 
7ª 400 € 
8ª 350 € 
9ª 300 € 

10ª 250 € 
 
13. PENALIZAÇÕES 
 
Considerando que o diferencial entre as inscrições e as participações são demasiado elevadas, causando prejuízos às 
organizações, considerando ainda que às organizações não é autorizada a cobrança de taxa de inscrição, a Divisão de 
Desporto atribuirá uma taxa penalizadora de 50 € em cada competição, aos clubes que excedam esse limite em 25 %. 
Estes valores serão deduzidos no final da competição, nos prémios definidos no ponto 12.2.1 

 
14. CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Divisão de Desporto do Município de Odivelas. 
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ADENDA 
 

 
 

Dado não terem sido incluídas no local indicado as decisões tomadas pelo Vogal Sr. Carlos Alberto Gomes Lourenço ao abrigo do 
despacho de delegação e subdelegação de competências de 3 de Janeiro de 2000, aqui se dão por reproduzidas fazendo parte 
integrante do presente Boletim, pelo lapso pedimos desculpa. 

 
 
 

TRANSPORTES E OFICINAS 
 
 

Informação n.º 167 / DTO / 2001 
Data de despacho: 19.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à empresa Auto Abastecedora de Combustíveis da Paiã, Lda., da factura no 
valor de 102.972$00, referente a aquisição de combustível. 
 
Informação n.º 269 / DTO / DTO / SO / 2001 
Data de despacho: 19.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à empresa M. X. Car, da factura no valor de 37.234$00, referente a reparação 
urgente na viatura n.º 1502. 
 
Informação n.º 264 / DTO / DTO / SO /2001 
Data de despacho: 20.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à empresa Juncauto, da factura no valor de 28.190$00, referente a reparação 
urgente da viatura n.º 2203 Click. 
 
Informação n.º 261 / DTO / DTO / SO / 2001 
Data de despacho: 21.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à empresa Cardivel, da factura no valor de 365.976$00, referente a 
montagem urgente da viatura do GARSI. 
 
Informação n.º 270 / DTO / DTO / SO / 01 
Data de despacho: 21.12.2001 
Assunto: Envio à Divisão Financeira para pagamento à empresa C. Santos, da factura no valor de 9.635$00, referente a reparação 
urgente na viatura n.º 2005. 
 




