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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

1166..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

rreeaalliizzaaddaa  eemm  2233  ddee  AAggoossttoo  ddee  22000066  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

DIRECTOR DE PROJECTO MUNICIPAL 
 

 
 

EQUIPARAÇÃO AO CARGO DE 
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL 

 
Equiparação do cargo de Director de Projecto Municipal, 
ao cargo de dirigente de direcção intermédia do 1º grau, a 
que corresponde o cargo de Director de Departamento 
Municipal, de acordo com a Proposta da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal e nos termos da 
Informação n.º 33/DGAF/2006 de 18 de Julho de 2006: 
 
“O Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, recentemente 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, 
determina que um dos cargos dirigentes das Câmaras 
Municipais, é o cargo de Director de Projecto Municipal. 
 
Este cargo corresponde, nos termos da alínea d) do n.º 1 
do artigo 2.º, do mencionado diploma, a cargo de direcção 
intermédia do 1.º ou 2.º grau (Director de Departamento 
ou Chefe de Divisão), (...) 
 
confrontem-se para o efeito as alíneas b) e d) do número 1 
do artigo 4.º do Regulamento Orgânico e Macroestrutura do 
Município de Odivelas, publicado no Diário da República n.º 
47, Apêndice n.º 22, II Série, de 7 de Março de 2006. 
 
Assim, tendo em consideração o modus operandi destas 
unidades orgânicas, e uma vez que por força da alínea c) 
do n.º 1 do preceito acima mencionado, a Direcção de 
Projecto é uma unidade de coordenação que engloba um 
conjunto de competências tendo por objectivo a 
reconversão de áreas territoriais específicas, não estando, 
portanto, em causa a execução técnica de competências, 
proponho que o Director de Projecto Municipal, seja 
equiparado a cargo de dirigente de direcção intermédia do 
1.º grau, a que corresponde o cargo de Director de 
Departamento Municipal.” 
 
(Aprovado por maioria)  
 

 

SUBSCRIÇÃO 
 

 
 

“DECLARAÇÃO SOBRE A LUTA CONTRA 
O TRÁFICO DE SERES HUMANOS” 

 
Subscrição da “Declaração sobre a Luta Contra o Tráfico 
de Seres Humanos”, adoptada na 13ª Sessão Plenária do 
Congresso dos Poderes Locais e Regionais da Europa 
(CPLRE) e oficialmente aberta à assinatura a 31 de Maio, 
de acordo com a proposta da Senhora Presidente da 
Câmara datada de 9 de Agosto, bem como enviar esta 
decisão à Associação Nacional de Municípios Portugueses. 
 

“Declaração sobre a Luta Contra 
o Tráfico de Seres Humanos 

 
Nós, Presidentes de Municípios, dirigentes e 
representantes das autoridades locais dos 46 Estados 
membros do Conselho da Europa, 
 
Somos fiéis ao princípio do respeito dos Direitos do 
Homem, tal como definido na Convenção de Salvaguarda 
dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, 
e, nomeadamente, ao seu artigo 3 que reconhece a todos 
não serem submetidos a «tratamentos inumanos ou 
degradantes» e, ao artigo 4, que proíbe a escravatura. 
 
Estamos gravemente preocupados pela amplitude 
crescente que assume o tráfico de seres humanos, 
fenómeno que constitui uma terrível violação dos Direitos 
do Homem e é um atentado aos princípios fundamentais 
da Democracia e da supremacia do Direito. 
 
Lembramos que é ao nível local que se desenvolve a fase 
última do tráfico e que as autoridades locais têm um papel 
fundamental a desempenhar enquanto garantes da coesão 
social e do bem-estar e segurança dos seus cidadãos. 
 
Estamos determinados a erradicar esta forma moderna e 
odiosa de escravatura. 
 
Felicitamos pois a Convenção do Conselho da Europa 
sobre a Luta contra o Tráfico de Seres Humanos (CETS 
N.º 197) que foi aberta à assinatura a 16 de Maio de 2005. 
 
Prometemos o nosso inteiro e pleno apoio à Campanha 
do Conselho da Europa sobre a Luta Contra o Tráfico de 
Seres Humanos e o seu duplo objectivo: sensibilizar a 
opinião pública para este problema e exortar o conjunto 
dos Estados membros do Conselho da Europa, nos 
melhores prazos, a ratificar e assinar a Convenção sobre a 
Luta Contra o Tráfico de Seres Humanos. 
 
Comprometemo-nos a mobilizar todas as forças ao nível 
local de modo a assegurarmos que a mensagem veiculada 
pela Campanha seja extensiva a todos os níveis de gestão 
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dos assuntos públicos, aos cidadãos e às mais altas 
instâncias do Estado. 
 
Assumimos a Luta Contra o Tráfico de Seres Humanos 
como uma prioridade absoluta das nossas administrações 
e a implementação do maior número possível de 
propostas apresentadas na Resolução 196 (2005) do 
Congresso sobre a Luta contra o Tráfico e Exploração 
Sexual dos Seres Humanos, nomeadamente aquelas que 
tenham por objectivo: 
 
A protecção das vítimas, a sua readaptação e reinserção 
(por exemplo, graças à criação de centros de recursos / 
unidades de apoio ao nível local, especializadas na ajuda às 
vítimas do tráfico e trabalhando em estreita parceria com 
as associações não governamentais atinentes); 
 
Disponibilizando formação especializada a todos os 
actores interessados, incidindo não apenas na identificação 
e prevenção do tráfico mas, também, sobre os cuidados a 
dispensar às vítimas; 
 
Aumentando as ofertas profissionais às mulheres de modo 
a torná-las menos vulneráveis face ao tráfico. 
 
Apelamos aos Chefes de Estado e de Governo a: 
 
Assinarem e ratificarem, nos melhores prazos, e caso 
ainda não o tenham feito, a Convenção sobre a Luta 
contra o Tráfico de Seres Humanos; 
 
Lançarem e subvencionarem Campanhas Nacionais Anti-
Tráfico em estreita colaboração com as autoridades locais 
e regionais para sensibilizarem os cidadãos para este 
problema, em particular aqueles mais expostos; 
 
Implicarem totalmente as autoridades locais e regionais na 
concepção e execução dos planos de acção decididos a 
nível nacional pois estas são directamente abrangidas por 
este fenómeno; 
 
Atribuírem competências e recursos financeiros 
necessários às autoridades locais e regionais para que elas 
possam levar a cabo acções e aplicarem os programas ao 
seu nível, com vista à Luta contra o Tráfico e para 
poderem prestar assistência às vítimas. 
 
Damos fé ao nosso compromisso nesta Luta assinando a 
presente Declaração. 
 
Subscrito pela Câmara / Assembleia Municipal de 
__________________, aos __ / __ / ____ .” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

 

“CARTA EUROPEIA PARA A IGUALDADE DAS 
MULHERES E DOS HOMENS NA VIDA LOCAL” 

 

 
 

DELIBERAÇÃO E POSTERIOR ENVIO À ANMP 
 

Aprovação da “Carta Europeia para a Igualdade das 
Mulheres e dos Homens na Vida Local”, traduzida e 
editada pela Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses (ANMP), no âmbito das celebrações dos 30 
anos de Poder Local Democrático e Objecto de 
aprovação dos Eleitos Locais e Regionais Europeus, em 
Maio, em Innsbruck na Áustria aquando da XXIII 
Assembleia-Geral do Conselho dos Municípios e Regiões 
na Europa, de acordo com a proposta da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal datada de 9 de Agosto de 
2006, bem como posterior envio desta decisão à 
Associação Nacional de Municípios Portugueses. 
 

“A Carta Europeia para a Igualdade 
das Mulheres e dos Homens na Vida Local 

 
Uma carta que convida as colectividades locais a fazer uso 
dos seus poderes e parcerias em prol de uma maior 
igualdade para todas e todos. 
 
Introdução 
 
A Carta europeia para a igualdade das mulheres e dos 
homens na vida local dirige-se às colectividades locais e 
regionais da Europa, que são convidadas a subscrevê-la, a 
tomar publicamente posição relativamente ao princípio de 
igualdade das mulheres e dos homens e a implementar, no 
seu território, os compromissos definidos na Carta. 
 
Para assegurar a implementação destes compromissos, 
cada signatário deve redigir um Plano de acção para a 
igualdade que estabeleça as prioridades, as acções e os 
recursos necessários à sua realização. 
 
Assim, cada autoridade signatária assume o compromisso 
de colaborar com todas as instituições e organizações do 
seu território no intuito de promover a instauração, de 
facto, de uma verdadeira igualdade. 
 
A Carta foi redigida no âmbito de um projecto (2005 - 
2006) levado a cabo pelo Conselho dos Municípios e 
Regiões da Europa em colaboração com numerosos 
parceiros cuja lista se pode encontrar mais adiante. O 
Projecto foi apoiado pela Comissão Europeia no quadro 
do 5.º Programa de acção comunitária para a igualdade 
das mulheres e dos homens. 
 
(...)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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DESAFECTAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO 
 

 
 

CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA SIMTEJO 
 

Desafectação do domínio público de uma parcela de 
terreno com 133,00 m2, a desanexar do “prédio-mãe” 
denominado “Terra do Terço”, na Freguesia da Póvoa de 
Santo Adrião, descrito na Conservatória do Registo 
Predial sob o n.º 478, a folhas 90 do Livro B-2 e registado 
sob o artigo n.º 13-A, daquela Freguesia, o qual foi alvo 
do loteamento titulado pelo alvará 20/81, com 
confrontações a Norte, Sul e Nascente e Poente com o 
domínio público e posterior integração da parcela ao 
domínio privado do Município de Odivelas, para 
construção, pela Simtejo - Saneamento Integrado dos 
Municípios do Tejo e Trancão, S.A., de uma estação 
elevatória para recolha dos efluentes domésticos, de 
acordo com o proposto na Informação n.º 
0784/DAJG/DP/2006 de 25 de Julho de 2006 e nos 
termos do disposto no Artigo 64.º, n.º 6, alínea a), da Lei 
n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002 de 11 de Janeiro. 
 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ODIVELCULTUR – GESTÃO, PRODUÇÃO 
E DIVULGAÇÃO CULTURAL, E.M. 

 

 
 

TRANSFERÊNCIA DE VERBA 
 

Transferência, para a Odivelcultur - Gestão, Produção e 
Divulgação Cultural, E.M, de uma verba no valor de 
€29.750,00 (vinte e nove mil e setecentos e cinquenta 
euros), de acordo com o proposto e nas condições 
mencionadas na Informação n.º 785/DAJG/DP/2006 de 
25 de Julho de 2006. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

 
 

INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

Nomeação, para integrar o Conselho Municipal de 
Educação, do Representante das Forças de Segurança, o 
Senhor Subcomissário Daniel Carlos Cardoso Leonardo, 

Comandante da 73ª Esquadra da Pontinha, de acordo com 
o proposto na Informação n.º 035/DEJC/DATA/2006 
de 17 de Agosto de 2006. 
 
Substituição da Representante dos Serviços de Segurança 
Social, a Licenciada Ana Maria Reis Lopes Marques, pela 
Licenciada Manuela Maria Santos Lima Miguel, 
Coordenadora do Serviço Local de Odivelas, conforme 
indicação do Centro Distrital de Segurança Social de 
Lisboa, de acordo com o proposto na Informação n.º 
036/DEJC/DATA/2006 de 21 de Agosto de 2006. 
 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO E COLABORAÇÃO 
 

 
 

ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E 
O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA D.DINIS 

 
Celebração de um Acordo de Cooperação e Colaboração 
entre o Município de Odivelas e o Conservatória de 
Música D. Dinis, de acordo com o proposto na 
Informação n.º 33/DEJC/DATA/2006 04 de Agosto de 
2006 e nos termos da minuta anexa a esta Informação: 
 

“Acordo de Cooperação e Colaboração 
 
Considerando que: 
 
1. No âmbito da política de educação definida pelo 
Governo, por despacho da Ministra da Educação de 16 de 
Junho de 2006, foi aprovado o «Programa de 
Generalização do Ensino do Inglês nos 3º e 4º anos e de 
outras Actividades de Enriquecimento Curricular do 1º 
Ciclo do Ensino Básico Público», bem como o 
Regulamento que define o regime de acesso ao apoio 
financeiro a conceder pelo Ministério da Educação no 
âmbito do mesmo programa. 
 
2. O programa em questão obedece a uma estratégia de 
concretização de projectos de enriquecimento curricular e 
de implementação do conceito de escola a tempo inteiro, 
visando proporcionar aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico a aprendizagem da língua inglesa e de outras 
actividades de enriquecimento curricular como oferta 
extracurricular gratuita. 
 
3. Para que o referido programa pudesse ser 
implementado nas Escolas do Ensino Básico do 
Município de Odivelas, foi necessário que previamente, 
este Município apresentasse a sua candidatura em parceria 
com os respectivos Agrupamentos de Escolas, junto do 
Ministério da Educação, constituindo-se assim como 
entidade promotora. 
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4. De acordo com o disposto no n.º 1, do Art.º 15º, do 
supra mencionado dispositivo legal, «para execução da 
actividade ensino da música, as entidades promotoras 
devem preferencialmente celebrar acordos de colaboração 
com estabelecimentos de ensino vocacional ou 
profissional da música em contrato com o Estado 
(contrato de patrocínio ou de formação profissional).» 
 
5. O Conservatório de Música D. Dinis, é uma instituição 
de Ensino Particular e Cooperativo, que se dedica ao 
ensino vocacional e artístico da música, e que detém com 
o Ministério da Educação um contrato de patrocínio, que 
permite a esta instituição possuir paralelismo pedagógico 
com aquele Ministério. 
 
6. Esta instituição é a única sediada no Município de 
Odivelas, que se dedica ao ensino vocacional e artístico da 
música, com paralelismo pedagógico com o Ministério da 
Educação. 
 
7. O Conservatório de Música D. Dinis tem se dedicado 
ao ensino da música com reconhecido mérito, 
constituindo-se como parceira privilegiada do Município 
de Odivelas em projectos de cariz educativos e 
socioculturais. 
 
8. O Município de Odivelas desenvolve em parceria com 
o Conservatório de Música D. Dinis, o projecto «ABC da 
Música», que consiste em termos genéricos em, 
proporcionar aos alunos do 4º do Ensino Básico Público, 
aulas de música gratuitamente. 
 
9. Este Município por força do projecto anteriormente 
mencionado, já proporcionava aulas de música, 
gratuitamente, a alunos do 4º ano do 1.º Ciclo de 16 
escolas do Concelho de Odivelas, pelo que se pretende, 
com a celebração do presente Acordo, readaptar o 
referido projecto por forma a compatibiliza-lo, com o 
Despacho que implementa o «Programa de Generalização 
do Ensino do Inglês nos 3º e 4º anos e de outras 
Actividades de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo do 
Ensino Básico Público». 
 
Entre: 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em 
Odivelas, pessoa colectiva com o número 504 293 125, 
neste acto representado pela Senhora Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho 
Amador, casada, natural --------- residente na --------------, 
adiante designado como Primeiro Outorgante. 
e,  
 
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA D. DINIS, com sede 
na Rua José Fontana, Bairro de S. José, 2620-071 Póvoa 
de Santo Adrião, Pessoa Colectiva n.º 501 515 194, 
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 
Odivelas, sob o n.º 04939/840706, com o Capital Social 
de €9.975,96, neste acto representada pelo Administrador 
Carlos Manuel Gonçalves Gomes, natural de S. Sebastião 

da Pedreira, Lisboa, residente na Alameda dos Oceanos, 
4.52.01A, 7ºD, 1990-213 Lisboa, portador do bilhete de 
identidade número 6582450, emitido em 02/08/2001, 
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa adiante 
designado por Segundo Outorgante. 
 
É de livre e de boa fé celebrado o presente Acordo de 
Cooperação e Colaboração, que se rege pelas cláusulas 
seguintes, que as partes aceitam e, reciprocamente se 
obrigam a fazer cumprir 

 
Cláusula Primeira 

(Do Objecto) 
 

1.Nos termos previstos pelo Despacho n.º 12 591/2006, 
da Ministra da Educação de 16 de Junho de 2006, com o 
presente Acordo visa-se estabelecer uma parceria entre os 
dois Outorgantes, cujo o objectivo central é a leccionação 
de aulas de música, a serem ministradas pelo Segundo 
Outorgante, aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 
Público do Concelho de Odivelas. 
 
2. Ficam abrangidas pelo presente Acordo, as escolas EB1 
Quinta das Dálias, EB1 n.º 3 de Famões/Trigache, EB1 
n.º 4 de Famões, EB1/JI D. Dinis, EB1 Serra da Luz, 
EB1 Vale Grande, EB1/JI Quinta da Paiã, EB1/JI 
Chafariz D’ El Rey, EB1 Barbosa do Bocage, EB1 da 
Azenha, EB1/JI Caneças n.º 1, EB1/JI Maria Lamas; 
EB1/JI Casal da Serra, EB1 Eça de Queiroz, EB1 Prof. 
Maria Costa, EB1/JI João Villaret, EB1 António Maria 
Bravo, EB1 Rainha Santa e EB1/JI Olival Basto. 

 
Cláusula Segunda 

(Do Local de Leccionação das Aulas) 
 

1. A leccionação das aulas de Música decorrerá nas 
instalações das referidas escolas, preferencialmente nas 
salas de aula que os alunos frequentam, ou noutras que 
vierem a ser designadas pelo Município, sempre por forma 
a não perturbar o normal funcionamento das actividades 
curriculares dos alunos dos respectivos estabelecimentos 
de ensino. 

 
Cláusula Terceira 

(Do Início da Leccionação das Aulas) 
 

1. A execução do presente Acordo de Cooperação e 
Colaboração, terá início no período compreendido entre o 
dia 11 e o dia 15 de Setembro, data de abertura oficial do 
ano lectivo 2006/2007 e terminará no dia 22 de Junho de 
2007, dia que se prevê ser, o dia oficial de encerramento 
do ano lectivo 2006/2007. 

 
Cláusula Quarta 

(Do Corpo Docente) 
 

1. O recrutamento dos professores, é da inteira 
responsabilidade do Segundo Outorgante, em respeito 
pelas orientações definidas pelo Ministério da Educação, e 
pelas que vierem a ser emanadas por este organismo. 
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Cláusula Quinta 

(Do Método de Ensino) 
 

1. O método de ensino a utilizar pelos docentes terá de 
respeitar integralmente as orientações programáticas que 
vierem a ser determinadas pelo Ministério da Educação. 
2. O mesmo deverá adequar-se, à realidade existente nas 
escolas nomeadamente, no que concerne a instalações, 
equipamentos ou outros. 

 
Cláusula Sexta 

(Das Responsabilidades dos Outorgantes) 
 

1. Atendendo a que, apenas com a abertura oficial do ano 
lectivo 2006/2007, é possível determinar o número 
efectivo de alunos que irão frequentar as aulas de Música, 
e consequentemente o número de turmas existentes, todas 
as questões relativas à organização do tempo lectivo, 
constituição de turmas e outras similares, serão fixadas 
por acordo escrito entre os Outorgantes, a aditar ao 
presente Acordo de Cooperação e Colaboração. 
 
2. Igualmente, logo que o Ministério da Educação 
divulgue as orientações programáticas e as referentes ao 
material didáctico a utilizar no âmbito do «Programa de 
Generalização do Ensino do Inglês nos 3º e 4º anos e de 
outras Actividades de Enriquecimento Curricular do 1º 
Ciclo do Ensino Básico Público», as mesmas ficarão a 
constar de documento escrito nos termos do ponto 
anterior. 
 
3. De acordo com o disposto no n.º 3, do Art.º 3º, do 
Regulamento de Acesso ao Financiamento ao Programa 
de Generalização do Ensino do Inglês nos 3º e 4º anos e 
de outras Actividades de Enriquecimento Curricular do 1º 
Ciclo do Ensino Básico Público, prevê-se a atribuição de 
uma comparticipação financeira como contrapartida da 
leccionação das aulas de Música, sendo o cálculo dessa 
comparticipação efectuado de acordo com o critério do 
custo anual por aluno, considerando que só com a 
abertura oficial do ano lectivo 2006/2007, é possível 
apurar o numero efectivo de alunos inscritos, todas as 
questões relativas ao montante da comparticipação 
financeira a atribuir pelo Primeiro Outorgante ao 
Segundo, e respectivo modo de pagamento serão fixadas 
por acordo escrito entre os Outorgantes, a aditar ao 
presente Acordo. 

 
Cláusula Sétima 

(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 
 

1. O Primeiro Outorgante, compromete-se, dentro das 
suas condicionantes específicas a colaborar e cooperar 
com todas as entidades envolvidas no programa em 
questão, designadamente com o Ministério da Educação, 
os Agrupamentos de Escolas e com o Segundo 
Outorgante, por forma a implementar o programa 
definido pelo Ministério da Educação e acompanhar a sua 
boa execução. 

 
Cláusula Oitava 

(Da Gestão e Acompanhamento) 
 

1. A coordenação da execução do presente Acordo 
incumbe à Divisão de Cultura e Património Cultural, da 
Câmara Municipal de Odivelas, sita na Rua José Gomes 
Monteiro, n.º 3 D, Loja B, 2675 Odivelas, e ao ------------ 
do Conservatório de Música D. Dinis. 
 
2. Com vista ao acompanhamento, planeamento e 
avaliação periódica da aplicação do presente Acordo de 
Cooperação e Colaboração, bem como a tomada de 
quaisquer decisões conducentes à sua adequada execução, 
as partes deverão solicitar os eventuais esclarecimentos 
que tenham por pertinentes às pessoas/entidades acima 
referidas nos contactos acima indicados. 

 
Cláusula Nona 
(Da Vigência) 

 
1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente Acordo produz efeitos na data de 
inicio da sua execução, mais precisamente na data de 
abertura oficial do ano lectivo 2006/2007, mantendo-se 
em vigor até à data de encerramento oficial do ano lectivo 
2006/2007, no dia 22 de Junho de 2007. 

 
(Disposições Finais) 

 
1.No demais, este Acordo será regido pela legislação 
aplicável em vigor, devendo ambas as partes respeitar a 
regulamentação específica aplicável emitida pelo 
Ministério da Educação. 
 
2.Qualquer adequação ou tolerância relativa ao estipulado 
no presente Acordo será resolvida por acordo entre as 
partes, não implicando uma alteração ao clausulado do 
mesmo, a menos que as partes, por acordo assim o 
entendam. 
 
Feito em duplicado, um original para cada uma das partes 
signatárias. 
Por estarem de acordo lêem e assinam. 
 
________________________ ________________________ 
(Susana de Carvalho Amador) (--------------------------------) 
(Pelo Primeiro Outorgante) (Pelo Segundo Outorgante)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS D. DINIS  
 

Atribuição à Associação de Artesãos D. Dinis, no âmbito 
do Programa de Apoio aos Agentes Culturais do 
Concelho de Odivelas (PACO) - Programa C, de um 
apoio sob a forma de cedência de transporte municipal, 
para deslocação a Portalegre no dia 1 de Setembro, de 
acordo com o proposto na Informação n.º 
132/DCPC/SDAC/2006 de 08 de Agosto de 2006. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÕES DE PAIS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO 
E JARDINS DE INFÂNCIA 

 
Transferência de verbas para a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da Escola do 1.º Ciclo n.º 2 de 
Odivelas, a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação dos Alunos da Escola Básica do 1.º Ciclo e 
Jardim de Infância do Casal da Silveira e para o Centro 
Comunitário e Paroquial de Famões, por forma a dar 
continuidade à prestação do serviço de refeições no ano 
lectivo 2006/2007, de acordo com o proposto na 
Informação n.º 313/DE/2006 de 28 de Julho de 2006: 
 
“(...) 
 
Valor das refeições e das comparticipações: 
 
Os escalões para calcular o valor das refeições pagas pelos 
alunos têm como valor de referência o Despacho do 
Ministério da Educação, que procede à harmonização das 
formas de cálculo da capitação do agregado familiar e à 
actualização dos preços das refeições em refeitórios 
escolares, considerado para o 2.º e 3.º Ciclos do Ensino 
Básico, a publicar anualmente em Diário da República II 
Série, para o ano lectivo subsequente e são os seguintes: 
 
• Escalão A - Alunos não carenciados - alunos cujo 
rendimento per capita da família seja superior a €198,95; 
 
• Escalão B - Alunos carenciados - alunos cujo 
rendimento per capita da família seja inferior ou igual a 
€198,95; 
 
• Escalão C - Alunos em situações de risco - alunos cujas 
famílias são ausentes ou revelam indicadores de 
negligência capazes de colocar em risco a saúde da criança, 
nomeadamente não possibilitando o acesso da criança a 1 
refeição completa por dia, independentemente do seu 
rendimento per capita. Esta situação deve ser devidamente 
justificada pela escola. 
 

O valor das refeições e comparticipações deve ter em 
consideração os seguintes critérios: 
 
O valor a pagar pelos alunos tem como base de referência 
a proposta de actualização dos preços das refeições a 
pagar pelos alunos em 2005/2006, aprovada na 17.ª 
Reunião da Câmara Municipal de Odivelas, realizada a 7 
de Setembro de 2005, uma vez que os preços para o 
próximo ano lectivo 2006/2007 só serão aprovados após 
publicação do Despacho do Ministério da Educação para 
efeitos do cálculo do rendimento per-capita e valor da 
refeição em refeitórios escolares. 
 
• Escalão A: o valor total determinado para as refeições 
dos alunos (com IVA incluído); 
 
• Escalão B: dedução de 50% do valor determinado para o 
Escalão A (com IVA incluído); 
 
• Escalão C: dedução de 100% do valor determinado para 
o Escalão A(= €0,00). 
 
Valor a pagar pela Câmara Municipal de Odivelas: 
 
• Escalão A: diferença entre o valor real da refeição e o 
valor pago pelos alunos; 
 
• Escalão B: diferença entre o valor real da refeição e os 
50% do valor pago pelos alunos; 
 
• Escalão C: o valor real da refeição. 
 
Valor a transferir, tendo em consideração o custo e o 
número de refeições previsíveis para os 180 dias do ano 
lectivo 2006/2007: 
 

Entidades 
N.º Refeições Previsto  

Esc. A Esc. B Esc. C 

Valor 
Global 

€89.226,00 

Associação de Pais e 
Encarregados de 
Educação da Escola 
do 1.º Ciclo n.º 2 de 
Odivelas 

65 20 10 

Associação de Pais e 
Encarregados de 
Educação dos 
Alunos da Escola 
Básica do 1.º Ciclo e 
Jardim de Infância 
do Casal da Silveira 

183 10 5 

Centro Comunitário 
e Paroquial de 
Famões 

8 7 18 

 
(...)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CONTINUIDADE DO PROJECTO 
“VIGILANTES/PATRULHEIROS” 

 
Aprovação da continuidade do Projecto dos 
Vigilantes/Patrulheiros nas Escolas do Concelho para o 
ano lectivo 2006/2007, sendo que a metodologia a seguir 
será a mesma utilizada no início do projecto, contando 
para isso com a colaboração das Juntas de Freguesia, PSP 
e GNR da Escola Segura, de acordo com o proposto na 
Informação n.º 308/DEJC/DE/2006 de 26 de Julho de 
2006: 
 
“(...) 
 
O Projecto consiste na colocação de «Vigilantes / 
Patrulheiros», devidamente identificados, com 
equipamento próprio, junto das passadeiras próximas das 
Escolas. A sua função é garantir que os alunos atravessem 
a rua em segurança, na passadeira, nos períodos de maior 
fluxo de trânsito (horários de entrada e saída das aulas e 
hora de almoço). A colocação dos Vigilantes / 
Patrulheiros é realizada, de acordo com dois critérios de 
análise: 
 
• Em Escolas consideradas pela Escola Segura da PSP e 
GNR como locais problemáticos em termos de tráfego; 
 
• Em Escolas com elevado número de alunos. 
 
(...) 
 
Dada a importância social do projecto junto da 
comunidade, e tendo em conta que as remunerações 
diárias não foram objecto de aumento nos últimos 4 anos 
lectivos, vimos propor o aumento da remuneração diária, 
em função do aumento da taxa de inflação do INE de 
2,7% (taxa de variação média dos últimos 12 meses). Este 
aumento irá processar-se da seguinte forma: os Vigilantes 
colocados em Escolas com um único regime de 
funcionamento (duplo ou normal) receberão €10,77 por 
dia útil de trabalho (recebiam €10,48); os Vigilantes 
colocados em Escolas que cumulam dois tipos de 
horário(duplo e normal) receberão €13,45 por dia útil de 
trabalho (recebiam €13,09), uma vez que exige uma maior 
permanência na Escola. 
 
O pagamento aos Vigilantes / Patrulheiros continuará a 
ser processado através das Juntas de Freguesia. 
 
As transferências para as Juntas de Freguesia serão feitas 
mo início de cada período escolar, por forma a garantir o 
pagamento atempado aos Vigilantes. Os acertos das faltas 
serão feitos no período escolar seguinte. 
 
Tendo em conta a localização geográfica das Escolas do 
Concelho, torna-se necessário adquirir senhas de passes de 
transporte, para os Vigilantes que se deslocam da sua 
freguesia para outras freguesias da localização da Escola. 
Os passes podem ser requisitados à Rodoviária de Lisboa. 
 

Estima-se que o Projecto Vigilantes / Patrulheiros nas 
Escolas do Concelho para o ano lectivo 2006/2007 se 
situe no valor €87.500,00 (meses de Setembro 2006 a 
Julho de 2007). Valor este que engloba, as transferências 
para as Juntas de Freguesia e as senhas de passe (já 
contabilizando um possível aumento mensal dos passes). 
 
(...)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DE FAMÕES 
 

Ratificação do despacho do Senhor Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, datado de 08 de Agosto 
de 2006, de atribuição de um apoio, sob a forma de 
cedência de transporte municipal, ao Grupo Recreativo e 
Cultural de Famões, para realização de um passeio de 50 
idosos e reformados, às cidades de Aveiro e Coimbra, no 
dia 19 de Agosto de 2006, de acordo com o proposto na 
Informação n.º 244/DHSAS/DAS/2006 de 07 de Agosto 
de 2006. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

RANCHO FOLCLÓRICO “OS CAMPONESES DE ODIVELAS” 
 

Ratificação do despacho do Senhor Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, datado de 07 de Agosto 
de 2006, de atribuição, no âmbito do Programa de Apoio 
aos Agentes Culturais do Concelho de Odivelas (PACO) - 
Programa C, de um apoio, sob a forma de cedência de 
transporte municipal, ao Rancho Folclórico “Os 
Camponeses de Odivelas”, para deslocação a Alvoco da 
Serra no dia 15 de Agosto de 2006, de acordo com o 
proposto na Informação n.º 131/DCPC/SDAC/2006 de 
26 de Julho de 2006. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DAS ANTIGAS ALUNAS 
DO INSTITUTO DE ODIVELAS 

 
Atribuição, à Associação das Antigas Alunas do Instituto 
de Odivelas, no âmbito do - Programa de Apoio às 
Instituições Particulares de Solidariedade Social de 
Odivelas (PAIPSSO) - Sub-Programa E, de um apoio sob 
a forma de cedência de transporte municipal, para 
deslocação ao Cartaxo no dia 15 de Setembro de 2006 e 
deslocação à Golegã no dia 19 de Outubro de 2006, de 
acordo com o proposto na Informação n.º 
202/DHSAS/DAS/06 de 31 de Julho de 2006. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSOCIAÇÃO CANTINHO DO IDOSO DA PONTINHA 
 

Atribuição, à Associação Cantinho do Idoso da Pontinha, 
de um apoio sob a forma de cedência de transporte 
municipal, para deslocação a Colónias de Férias a decorrer 
na Fundação CESDA em Aveiro nos dias 04 (ida), 09 
(regresso), 11 (ida) e 16 (regresso) de Setembro de 2006, 
de acordo com o proposto na Informação n.º 
243/DHSAS/DAS/2006 de 07 de Agosto de 2006. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DO CASAL DO RATO 
 

Atribuição, ao Grupo de Danças e Cantares do Casal do 
Rato, no âmbito do Programa de Apoio aos Agentes 
Culturais do Concelho de Odivelas (PACO) - Programa 
C, de um apoio sob a forma de cedência de transporte 
municipal, para deslocação a Odivelas no dia 2 de 
Setembro de 2006, de acordo com o proposto na 
Informação n.º 134/DCPC/SDAC/2006 de 08 de Agosto 
de 2006 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS D. DINIS 
 

Atribuição, à Associação de Artesãos D.Dinis, no âmbito 
do Programa de Apoio aos Agentes Culturais do 
Concelho de Odivelas (PACO) - Programa C, de um 
apoio sob a forma de cedência de transporte municipal, 
para deslocação à Freguesia de S. Julião em Portalegre no 
dia 4 de Setembro, de acordo com o proposto na 
Informação n.º 133/DCPC/SDAC/2006 de 08 da Agosto 
de 2006. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

BAIRRO CASAL TRIGACHE SUL, LOTE 16, FAMÕES 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 16 
do Bairro Trigache Sul, em Famões, pelo depósito caução 
efectuado no banco Caixa Geral de Depósitos, no valor de 
€364,46 (trezentos e sessenta e quatro euros e quarenta e 
seis cêntimos), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará n.º 02/2001, de acordo 
com o proposto na Informação n.º 
243/PC/DGOU/DRU/2006 de 07 de Agosto de 2006. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

BAIRRO DOS PEDERNAIS, LOTE B 141, RAMADA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote B 
141, do Bairro dos Pedrenais, na Ramada, pelos depósitos 
caução efectuados no banco Caixa Geral de Depósitos, 
nos valores de €717,03 (setecentos e dezassete euros e três 
cêntimos) e de €174,06 (cento e setenta e quatro euros e 
seis cêntimos), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará n.º 07/2001, de acordo 
com o proposto na Informação n.º 141/SM/DRU-06 de 
17 de Julho de 2006. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO TRIGACHE SUL, LOTE 18, FAMÕES 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 18 
do Bairro Trigache Sul, em Famões, pelo depósito caução 
efectuado no banco Caixa Geral de Depósitos, no valor de 
€377,48 (trezentos e sessenta e sete euros e quarenta e oito 
cêntimos), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará n.º 02/2001, de acordo 
com o proposto na Informação n.º 117/SM/DRU-06 de 
21 de Julho de 2006. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO DOS PEDRENAIS, LOTE A 229, RAMADA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote A 
229 do Bairro dos Pedrenais, na Ramada, pelo depósito 
caução efectuado no banco Caixa Geral de Depósitos, no 
valor de €924,20 (novecentos e vinte e quatro euros e 
vinte cêntimos), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará n.º 07/2001, de acordo 
com o proposto na Informação n.º 
229/PC/DGU/DRLA/2006 de 31 de Julho de 2006. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

BAIRRO CASAL DOS APRÉSTIMOS, LOTE 69, RAMADA 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 69 do 
Bairro Casal dos Apréstimos, na Ramada, pelo depósito 
caução efectuado no banco Caixa Geral de Depósitos, no 
valor de €1.206,58 (mil, duzentos e seis euros e cinquenta e 
oito cêntimos), para garantir a boa execução das obras de 
urbanização referentes ao Alvará n.º 11/2001, de acordo 
com o proposto na Informação n.º 
231/PC/DGOU/DRU/2006 de 01 de Agosto de 2006. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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BAIRRO TRIGACHE NORTE, LOTE 169, AUGI I FAMÕES 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 169 
do Bairro Trigache Norte - AUGI I, em Famões, pelo 
depósito caução efectuado no banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de €2.352,09 (dois mil, trezentos e 
cinquenta e dois euros e nove cêntimos), para garantir a 
boa execução das obras de urbanização referentes ao 
Alvará n.º 05/2001, de acordo com o proposto na 
Informação n.º 230/PC/DGOU/DRU/2006 de 01 de 
Agosto de 2006 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 107/PRES/2006 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
Maria de Fátima da Cruz Simões Estêvão, no cargo 
de Coordenadora do Gabinete de Apoio ao Cidadão. 
 
O quadro de pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
aprovado pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de 
Fevereiro de 2002, publicado no Diário da República n.º 
33, Apêndice n.º 11-A/2002, II Série, 2.º suplemento, de 8 
de Fevereiro, alterado em sessão de 27 de Junho de 2002, 
publicado no Diário da República n.º 188, Apêndice n.º 
112/2002, II Série de 16 de Agosto, contempla 40 lugares 
de Chefe de Divisão. 
 
Na sequência da aprovação da nova macro-estrutura desta 
Câmara Municipal, encontra-se actualmente vago o cargo 
de Coordenador do Gabinete de Apoio ao Cidadão, cargo 
equiparado a Chefe de Divisão Municipal pela alínea a), 
do n.º 1, do art. 4.º, do Regulamento Orgânico da Câmara 
Municipal de Odivelas. 
 
Assim, e enquanto não se proceder à abertura do 
competente procedimento concursal, nomeio, em regime 
de substituição e por um período de 60 dias, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 
de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005 de 30 de Agosto, 
conjugado com a alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º do 
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, diploma que 
adapta à Administração Local a citada Lei, Maria de 
Fátima da Cruz Simões Estêvão, Técnica Superior de 2.ª 
classe, de nomeação definitiva, do quadro de pessoal da 
Câmara Municipal de Odivelas, no cargo de 
Coordenadora do Gabinete de Apoio ao Cidadão, com 
efeitos à presente data. 
 
Odivelas, 10 de Agosto de 2006 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 
(a) Susana de Carvalho Amador 
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DESPACHO N.º 109/PRES/2006 
 

Assunto: Delegação de competências 
 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, no uso das competências em mim 
delegadas pela Câmara Municipal de Odivelas, pelas 
deliberações de 04 de Novembro de 2005 e 22 de 
Fevereiro de 2006, ao abrigo do artigo 70.º da lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e 
nos termos do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, encontrando-
me em gozo de férias, durante o período de 16 a 18 de 
Agosto de 2006, pelo presente despacho DESIGNO para 
me substituir durante a duração das mesmas, o Vice-
Presidente da Câmara Municipal, o Sr. Vereador Vítor 
Manuel Alves peixoto. 
 
Esta delegação de competências entra em vigor em 16 de 
Agosto de 2006 
 
Odivelas, 10 de Agosto de 2006 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 
(a) Susana de Carvalho Amador 

 
 
 

DESPACHO N.º 111/PRES/2006 
 

Assunto: Centralização de Aquisições na Divisão de 
Aprovisionamento 
 
O Aviso n.º 544/2006 (2ª série) - AP, publicado em 07 de 
Março de 2006, no DR n.º 47, II Série, Apêndice n.º 
22/2006, vem divulgar o Regulamento Orgânico e 
macroestrutura do município de Odivelas. 
 
O Capítulo II deste aviso distingue todos os gabinetes 
municipais, departamentos, direcção de projecto, divisões, 
secções e sectores, que compõem a nova estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Odivelas, adiante 
designada por CMO, e o Capítulo IV estabelece todas as 
atribuições cometidas a cada uma das unidades orgânicas. 
 
Pelo exposto na alínea c) do artigo 31º do referido aviso, 
compete à Divisão de Aprovisionamento, adiante 
designada por DA, “Proceder ao lançamento de todos os 
concursos ou outros processos de aquisição para fornecimento de bens 
e serviços, devidamente autorizados”. 
 
Em termos de controlo e centralização, de acordo com a 
previsão constante do ponto 2.9.10.2.1. do POCAL, as 
compras devem estar adstritas a uma única unidade 
orgânica. 
 
 

Para que a competência atribuída à DA possa ser 
devidamente executada, tornando possível a satisfação 
atempada das necessidades manifestadas pelas diversas 
unidades orgânicas da CMO e garantindo os critérios 
básicos de economia e eficácia, determina-se a adopção 
dos seguintes procedimentos, na ordem abaixo indicada: 
 
1.º Sempre que a unidade orgânica verifique a necessidade 
de aquisição de bens e/ou serviços, tem que preparar uma 
informação que manifeste essa necessidade, a qual se deve 
encontrar devidamente fundamentada; 
 
2.º Essa informação deve conter, obrigatoriamente, os 
seguintes elementos: 
 
a. Estimativa de encargos relativamente ao bem e/ou 
serviço a adquirir; 
b. Menção relativa à previsão do projecto ou acção que 
implica a necessidade de adjudicação, referindo se o 
mesmo se encontra contemplado no Plano de Actividades 
em curso, e, se for caso disso, identificação do respectivo 
código; 
Facultativamente, pode incluir uma sugestão relativamente 
ao(s) fornecedor(es) a consultar; 
 
3.º Após elaboração da informação, onde é manifestada a 
necessidade de aquisição, a unidade orgânica proponente 
remete a mesma, à consideração superior; 
 
4.º Se essa informação merecer um despacho favorável, é 
encaminhada para a DA, que elabora uma informação 
com a proposta de procedimento a adoptar, no âmbito do 
DL n.º197/99, de 08 de Junho, bem como do(s) 
fornecedor(es) a consultar, sendo a mesma submetida à 
entidade com delegação ou subdelegação de competências 
para efeitos de autorização; 
 
5.º Após autorização e execução dos registos de abertura 
processual no Software MEDIDATA - Módulo de 
Aprovisionamento por parte da DA, é encaminhada para 
a Divisão Financeira, adiante designada por DF, para 
efeitos de registo efectivo de cabimento prévio; 
 
6.º Após o registo anterior, a DA procede à consulta aos 
fornecedores, da qual resulta a elaboração de uma 
proposta de adjudicação, a submeter à entidade com 
delegação ou subdelegação de competências para efeitos 
de autorização; 
 
7.º Se essa proposta merecer despacho favorável, segue, 
para a DF, para regularização do cabimento efectuado 
previamente e registo efectivo do compromisso; 
 
8.º Após verificação dos registos mencionados no ponto 
anterior, a DA procede à elaboração do(s) 
fax(es)/ofício(s) de adjudicação, a submeter à aprovação e 
assinatura da entidade com delegação ou subdelegação de 
competências para o efeito; 
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9.º Na data em que é efectivada a adjudicação, a DA 
informa a unidade orgânica proponente da aquisição do 
bem e/ou serviço, por correio electrónico, de que o 
mesmo se encontra adjudicado, com indicação do prazo 
previsto para a sua satisfação; 
 
10.º No momento da satisfação da encomenda é 
necessário confirmar a recepção do bem ou a execução do 
serviço adjudicado, cuja competência será: 
 
a. Da unidade orgânica proponente, caso a recepção ou 
prestação ocorra directamente na mesma; 
b. Da DA, caso a recepção ou prestação ocorra nos 
armazéns. 
 
11.º À DA compete dar conhecimento à DF, do 
fornecimento do bem e/ou serviço, a fim de permitir o 
pagamento de facturas entretanto recepcionadas. 
 
Para efeitos do presente despacho consideram-se, todas as 
aquisições de bens e/ou serviços a realizar no âmbito do DL 
n.º 197/99, de 08 de Junho, exceptuando-se as empreitadas 
desenvolvidas ao abrigo do DL n.º 59/99, de 02 de Março. 
O presente Despacho produz efeitos a partir de 01 de 
Outubro do corrente ano. 
 
Odivelas, 23 de Agosto de 2006 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 
(a) Susana de Carvalho Amador 

 
 
 

DESPACHO N.º 112/PRES/2006 
 

Assunto: Delegação de competências 
 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, no uso das competências em mim 
delegadas pela Câmara Municipal de Odivelas, pelas 
deliberações de 04 de Novembro de 2005 e 22 de 
Fevereiro de 2006, ao abrigo do artigo 70.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e 
nos termos do disposto nos artigos 35º a 40º do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, encontrando-
me em gozo de férias, durante o período de 1 a 4 de 
Setembro de 2006, pelo presente despacho DESIGNO 
para me substituir durante a duração das mesmas, o Vice-
Presidente da Câmara Municipal, o Sr. Vereador Vitor 
Manuel Alves Peixoto. 
 
Esta delegação de competências entra em vigor em 1 de 
Setembro de 2006. 
 
Odivelas, 28 de Agosto de 2006 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 
(a) Susana de Carvalho Amador 

DESPACHO N.º 08/DDGOU/2006 
 

Assunto: Subdelegação de competências 
 
ANTÓNIO HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA, 
Director do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico da Câmara Municipal de Odivelas, no uso das 
competências em mim delegadas pelas Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, pelo Despacho n.º 
57/PRES/2006, ao abrigo pelos artigos 70º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
5º/n.os 2 e 4, 11º/n.º 9 e 75º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, e nos termos do disposto nos artigos 
35º a 40º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
6/96, de 31 de Janeiro, pelo presente despacho, 
SUBDELEGO, para serem exercidas no âmbito deste 
Departamento, sem prejuízo e independentemente da 
subdelegação de competências a que se refere o meu 
despacho n.º 01/DGOU/2006, de 14 de Março na Sra. 
Arquitecta Florinda Rosa Pisco Lixa, Chefe da Divisão 
de Planeamento Urbanístico e Projectos Especiais, as 
competências previstas pelos artigos 68º e 70º n.º 3 da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, que a seguir se enunciam: 
 
a) Assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidades públicos; 
 
b) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
documentos constantes de processos arquivados, e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais , 
com respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei; 
 
c) Praticar outros actos e formalidades de carácter 
instrumental (direcção de instrução de procedimentos), 
necessários ao exercício da competência decisória do 
delegante. 
 
Esta subdelegação de competências vigorará entre 16 de 
Agosto e 1 de Setembro de 2006. 
 

Odivelas, 11 de Julho de 2006 
O Director do D.G.O.U. 

(a) António de Sousa 
Arquitecto Assessor 
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DESPACHO N.º 02/SMPC/2006 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de 
correspondência e expediente, no âmbito do Serviço 
Municipal de Protecção Civil, no funcionário Paulo 
Sérgio Ribeiro Tavares 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que aplicou à 
Administração Local a Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro 
(Estatuto do Pessoal Dirigente) subdelego, durante o meu 
período de férias, de 25 de Agosto a 05 de Setembro de 
2006, no Assistente Administrativo Especialista, Paulo 
Sérgio Ribeiro Tavares, a assinatura da correspondência 
ou do expediente necessário à instrução dos processos no 
âmbito do respectivo Serviço. 
 
Odivelas, 22 de Agosto de 2006 
 

Por Subdelegação de Competências 
do Senhor Vereador Vitor Peixoto 

A Coordenadora do Serviço Municipal de Protecção Civil 
(a) Cláudia Beiró 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

Actividade Financeira 
 

 
 

Despachos de autorização de pagamentos exarados pela Senhora 
Presidente da Câmara Municipal, no âmbito da Divisão 
Financeira, nos termos da Informação n.º 
436/DGAF/DF/FC/2006 de 03 de Agosto de 2006. 
 
Despachos exarados pela Sra. Presidente da Câmara: 
 
Assunto: Pedido de cabimento, compromisso e posterior 
pagamento à “Associação Nacional de Municípios 
Portugueses”, no valor de €4.757,40, referente à quota de 
2006, de acordo com a Informação n.º 
375/DGAF/DF/SC/JL/06 de 06-07-2006. 
Decisão da Sra. Presidente: Autorizo cabimento e 
posterior compromisso e pagamento. 
Data de Decisão: 13-07-2006. 
 
Assunto: Pedido de cabimento, compromisso e posterior 
pagamento à “AMEGA - Associação de Municípios para 
Estudos e Gestão Água”, no valor de €2.612,84, referente 
à quota de 2006, de acordo com a Informação n.º 
378/DGAF/DF/SC/JL/2006 de 07-07-2006. 
Decisão da Sra. Presidente: Autorizo cabimento e 
posterior compromisso e pagamento. 
Data de Decisão: 17-07-2006. 
Assunto: Pedido de cabimento, compromisso e posterior 
pagamento à “Junta Metropolitana - Área Metropolitana 
Lisboa”, no valor de €29.786,00, referente à 
comparticipação financeira para 2006, de acordo com a 
Informação n.º 384/DGAF/DF/SC/JL/06 de 07-07-
2006. 
Decisão da Sra. Presidente: Autorizo cabimento e 
posterior compromisso e pagamento. 
Data de Decisão: 17-07-2006. 
 
Assunto: Pedido de cabimento, compromisso e posterior 
pagamento à “AMAGÁS - Associação de Municípios para 
o Gás”, no valor de €6.648,55, referente à quota de 2006, 
de acordo com a Informação n.º 
380/DGAF/DF/SC/JL/2006 de 07-07-2006. 
Decisão da Sra. Presidente: Autorizo cabimento e 
posterior compromisso e pagamento. 
Data de Decisão: 17-07-2006. 
 
Assunto: Pedido de cabimento, compromisso e posterior 
pagamento à ”Assembleia Distrital de Lisboa”, no valor 
de €12.051,00, referente a transferências financeiras para 
2006, de acordo com a Informação n.º 
381/DGAF/DF/SC/JL/06 de 07-07-2006. 
Decisão da Sra. Presidente: Autorizo cabimento e 
posterior compromisso e pagamento. 
Data de Decisão: 17-07-2006. 
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Assunto: Pedido de actualização de renda, no valor de 
€505,26, referente às instalações da Rua Frei João Turiano, 
n.º 18, de acordo com a Informação n.º 
409/DGAF/DF/SC/FS de 18-07-2006. 
Decisão da Sra. Presidente: Autorizo o Pagamento.  
Data de Decisão: 24-07-2006. 
 
Assunto: Pedido de actualização de renda, no valor de 
€1.176,00, referente às instalações da Rua Laura Alves, n.º 
5, Pisos 1 e 2, de acordo com a Informação n.º 
401/DGAF/DF/SC/FS de 17-07-2006. 
Decisão da Sra. Presidente: Autorizo o Pagamento.  
Data de Decisão: 24-07-2006. 
 
Assunto: Pedido de actualização de renda, no valor de 
€233,58, referente às instalações da Rua Álvaro de 
Campos, n.º 34, A/B, de acordo com a Informação n.º 
403/DGAF/DF/SC/FS de 17-07-2006. 
Decisão da Sra. Presidente: Autorizo o Pagamento.  
Data de Decisão: 24-07-2006. 
 
Assunto: Pedido de actualização de renda, no valor de 
€545,02, referente às instalações da Urbanização da 
Quinta Nova, Lote 14, de acordo com a Informação n.º 
399/DGAF/DF/SC/FS de 17-07-2006. 
Decisão da Sra. Presidente: Autorizo o Pagamento.  
Data de Decisão: 24-07-2006. 
 
Assunto: Pedido de actualização de renda, no valor de 
€210,55, referente às instalações da Urbanização da 
Quinta Nova, Lote 27, de acordo com a Informação n.º 
402/DGAF/DF/SC/FS de 17-07-2006. 
Decisão da Sra. Presidente: Autorizo o Pagamento.  
Data de Decisão: 24-07-2006. 
 
Assunto: Pedido de actualização de renda, no valor de 
€294,77, referente às instalações da Rua Comandante 
Sacadura Cabral, Lote 30, de acordo com a Informação n.º 
411/DGAF/DF/SC/FS de 18-07-2006. 
Decisão da Sra. Presidente: Autorizo o Pagamento.  
Data de Decisão: 24-07-2006. 
 
Assunto: Pedido de actualização de renda, no valor de 
€294,77, referente às instalações da Rua Comandante 
Sacadura Cabral, Lote 30, de acordo com a Informação n.º 
411/DGAF/DF/SC/FS de 18-07-2006. 
Decisão da Sra. Presidente: Autorizo o Pagamento.  
Data de Decisão: 24-07-2006. 
 
Assunto: Pedido de actualização de renda, no valor de 
€65,24, referente às instalações da Alameda do Poder 
Local, n.º 3, de acordo com a Informação n.º 
410/DGAF/DF/SC/FS de 18-07-2006. 
Decisão da Sra. Presidente: Autorizo o Pagamento.  
Data de Decisão: 24-07-2006. 
 
Assunto: Pedido de actualização de renda, no valor de 
€147,54, referente às instalações da Rua de Niassa, n.º 3, 
3A, 5, 5A, de acordo com a Informação n.º 
414/DGAF/DF/SC/FS de 20-07-2006. 

Decisão da Sra. Presidente: Autorizo o Pagamento.  
Data de Decisão: 26-07-2006. 
 
Assunto: Pedido de actualização de renda, no valor de 
€1.831,55, referente às instalações da Rua Luis de Camões, 
n.º 39, de acordo com a Informação n.º 
415/DGAF/DF/SC/FS de 20-07-2006. 
Decisão da Sra. Presidente: Autorizo o Pagamento.  
Data de Decisão: 26-07-2006. 
 
Assunto: Pedido de actualização de renda, no valor de 
€59,02, referente às instalações da Rua Prof. Dr. Francisco 
Gentil, de acordo com a Informação n.º 
425/DGAF/DF/SC/2006 de 26-07-2006. 
Decisão da Sra. Presidente: Concordo. 
Data de Decisão: 28-07-2006. 
 
Assunto: Pedido de actualização de renda, no valor de 
€68,04, referente às instalações no Centro Comercial 
Chapim, Loja 7, n.º 23 e estacionamento, de acordo com a 
Informação n.º 426/DGAF/DF/SC/2006 de 26-07-2006. 
Decisão da Sra. Presidente: Concordo. 
Data de Decisão: 28-07-2006. 
 
Assunto: Pedido de actualização de renda, no valor de 
€68,04, referente às instalações no Centro Comercial 
Chapim, Loja 7, n.º 23 e estacionamento, de acordo com a 
Informação n.º 427/DGAF/DF/SC/2006 de 26-07-2006. 
Decisão da Sra. Presidente: Concordo. 
Data de Decisão: 28-07-2006. 
 
 
Despachos de autorização de pagamento exarados pela 
Sra. Presidente da Câmara, Sr. Vice-Presidente e Sra. 
Chefe da Divisão Financeira, nos termos da Informação 
n.º 0453/DGAF/DF/FC/2006 de 17 de Agosto de 
2006. 
 
Despachos exarados pela Srª Presidente: 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “Algeco - 
Construções Pré-Fabricadas, S.A.”, no valor de €6.416,13, 
relativo a Juros de Mora. 
Decisão da Srª Presidente: Ao DGAF/DF, autorizo. 
Data de Decisão: 19-06-2006. 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento aos ex-inquilinos “ 
Miguel Jesus Teixeira Sá, António Ferreira Anastácio, 
Maria Vitória Lages, Joaquim da Silva, Anabela Oliveira, 
Luís Santos e Joaquim Pinto”, no valor total de €4.487,92, 
relativo ao reembolso de rendas relativas a fogos 
edificados ao abrigo do programa de Auto Acabamento, 
de acordo com a Informação n.º 
332/DGAF/DF/SC/CG/06 de 21-06-2006. 
Decisão da Srª Presidente: Autorizo o cabimento, 
compromisso e pagamento nos termos propostos. 
Data de Decisão: 04-07-2006. 
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Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “Direcção Geral 
do Tesouro”, no valor de €1.342,68, relativo à Declaração 
Periódica do IVA do 2º Trimestre de 2006, de acordo 
com a Informação n.º 437/DGAF/DF/PD/06 de 07-08-
2006. 
Decisão da Srª Presidente: Autorizo ao DGAF/DPC, para os 
devidos efeitos de cabimento, compromisso e pagamento. 
Data de Decisão: 09-08-2006. 
 
 
Despachos exarados pela Srª Chefe da Divisão Financeira: 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “S.N.S.V. - 
Sociedade Nacional de Sinalização Vertical, Lda”, no valor 
de €1.580,00, relativo a Juros de Mora. 
Decisão da Srª Chefe da Divisão Financeira: De acordo. 
Proceda-se ao cabimento, compromisso e posterior 
pagamento dos juros. (Despacho n.º 01/DGAF/2006) 
Data de Decisão: 17-07-2006. 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, 
compromisso e posterior pagamento à “STMI -Sociedade 
Técnica de Manutenção Informática, Lda”, no valor de 
€889,18, relativo a Juros de Mora. 
Decisão da Srª Chefe da Divisão Financeira: Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimento de despesa. 
Ao DGAF/DF, para efeitos de compromisso e 
pagamento. (Despacho n.º 01/DGAF/2006) 
Data de Decisão: 18-07-2006. 
 
 
Despachos exarados pelo Sr. Vice-Presidente: 
 
Assunto: Pedido de restituição de caução à empresa 
“Algeco - Construções Pré-Fabricadas, S.A.”, no valor de 
€11.459,21, de acordo com a Informação n.º 
428/DGAF/DF/SC/JL/06 de 01-08-2006. 
Decisão do Sr. Vice-Presidente: Ao DGAF, autorizo a 
restituição proposta. 
Data de Decisão: 07-08-2006 

 
 
 
 

Aprovisionamento 
 

 
 

Despachos de compromisso, adjudicação, autorização de 
procedimento e autorização de pagamento, nos termos das 
Informaçõs n.os 1943/DA/2006 de 14 de Agosto de 2006, 
1952/2006 de 16 de Agosto de 2006 e 1960/DA/2006 de 16 de 
Agosto de 2006. 
 
Informação n.º 1943/DA/2006 
 
Despachos exarados pela Srª. Presidente: 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
switchs no âmbito do subprojecto “Rede Camarária de Banda 

Larga” do ALO_DIGITAL via GISC, à empresa Informantem, 
no valor de €43.950,31, de acordo com a informação n.º 
1743/DA/2006 de 2006.07.24 - Proc. n.º 0144/06/DGAF/DA. 
Decisão da Srª. Presidente: T.C. 1) Autorizo a adjudicação nos 
termos propostos, após estorno do cabimento e compromisso. 
2) Seguem ofícios em anexo devidamente assinados. 
Data de decisão: 2006.07.26 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
workflow K2.Net 2006 no âmbito do projecto ALO_DIGITAL 
via GISC, à empresa ATM Informática 2, no valor de 
€78.529,00, de acordo com a informação n.º 1710/DA/2006 de 
2006.07.17 - Proc. n.º 0190/06/DGAF/DA. 
Decisão da Srª. Presidente: Ao Sr. DDGAF: 1) Autorizo a 
adjudicação nos termos propostos, ficando condicionada ao 
reforço de cabimento e registo efectivo do compromisso. 2) 
Seguem ofícios em anexo devidamente assinados. 
Data de decisão: 2006.07.18 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
sistema de gestão documental no âmbito do subprojecto 
“Modernização Electrónica dos Serviços de Atendimento” do 
projecto ALO_DIGITAL via GISC, à empresa Link Consulting, 
no valor de €76.230,00, de acordo com a informação n.º 
1245/DA/2006 de 2006.05.22 - Proc. n.º 0102/06/DGAF/DA. 
Decisão da Srª. Presidente: T. C. Concordo, após registo efectivo 
de compromisso. 
Data de decisão: 2006.05.25 
 
Assunto: Proposta de compromisso para prestação de serviços 
de limpeza e fornecimento de consumíveis em instalações da 
CMO, à empresa Executive Clean, no valor de €58.886,19, de 
acordo com a informação n.º 1545/DA/2006 de 2006.06.26 - 
Proc. n.º 0224/06/DGAF/DA. 
Decisão da Srª. Presidente: Ao Sr. Director do DGAF: 1) 
Autorizo a adjudicação nos termos propostos, após reforço de 
cabimento e registo de compromisso. 2) Segue em anexo o fax 
de adjudicação devidamente assinado. 
Data de decisão: 2006.06.30 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
terminais de comunicação e voz (telefones IP) no âmbito do 
subprojecto “IC_RC_01-Rede Camarária de Banda Larga” do 
ALO_DIGITAL via GISC, à empresa Informantem, no valor de 
€50.042,66, de acordo com a informação n.º 1791/DA/2006 de 
2006.07.26 - Proc. n.º 0154/06/DGAF/DA. 
Decisão da Srª. Presidente: T.C. 1) Autorizo a adjudicação nos 
termos propostos, condicionada à cabimentação e compromisso. 
2) Segue ofício em anexo devidamente assinado. 
Data de decisão: 2006.07.26 
 
Despachos exarados pelo Sr. Director do DFA (conforme 
despacho Presidência n.º 29/02): 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de cartão 
de memória para máquina digital para o CRAP, à empresa 
Informática El Corte Inglês, no valor de €24,94, de acordo com 
a informação n.º 628/DA/2006 de 2006.03.06 - Proc. n.º 
0004/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DFA: De acordo. Adjudique-se. À 
Secção de Contabilidade para compromisso. 
Data de decisão: 2006.03.07 
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Despachos exarados pelo Sr. Director do DGAF (conforme 
despacho n.º 82/PRES/2006): 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
material diverso para o DHSAS/DPST, à empresa 
Expressopapiro, no valor de €84,31, de acordo com a 
informação n.º 1556/DA/2006 de 2006.06.28 - Proc. n.º 
0057/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Concordo com o despacho 
do Senhor Chefe de Secção. Autorizo. 
Data de decisão: 2006.07.05 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
máquina digital para o DFM, à empresa Informática El Corte 
Inglês, no valor de €230,31, de acordo com a informação n.º 
1685/DA/2006 de 2006.07.11 - Proc. n.º 0212/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Concordo com o teor do 
despacho do Senhor Chefe de Secção. 
Data de decisão: 2006.07.14 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de águas 
sem gás para iniciativa “Dia Mundial do Ambiente” para o 
DAS/DA, à empresa Nestlé Waters Direct Portugal, no valor de 
€68,80, de acordo com a informação n.º 1553/DA/2006 de 
2006.06.27 - Proc. n.º 0236/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Autorizo. Concordo com o 
despacho do Senhor Chefe de Secção. 
Data de decisão: 2006.07.05 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
mobiliário de escritório para o DGOU/DPUPE, à empresa J. A. 
Ribeiro Informática, no valor de €4.475,56, de acordo com a 
informação n.º 1696/DA/2006 de 2006.07.13 - Proc. n.º 
0251/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Concordo com o teor do 
despacho do Senhor Chefe de Secção. 
Data de decisão: 2006.07.14 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de tiras 
de segurança para o DEJC/SBAH/BMDD, à empresa 3M 
Portugal, no valor de €1.655,28, de acordo com a informação n.º 
1684/DA/2006 de 2006.07.11 - Proc. n.º 0242/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Concordo com o teor do 
despacho do Senhor Chefe de Secção. 
Data de decisão: 2006.07.14 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
material de escritório para o DAJG/DL, à empresa Tilomar, no 
valor de €81,13, de acordo com a informação n.º 
1701/DA/2006 de 2006.07.13 - Proc. n.º 0259/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Concordo com o teor do 
despacho do Senhor Chefe de Secção. 
Data de decisão: 2006.07.14 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
impressos para o DFM, à Imprensa Nacional Casa da Moeda, no 
valor de €471,90, de acordo com a informação n.º 
1639/DA/2006 de 2006.07.06 - Proc. n.º 0206/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Concordo e autorizo. 
Data de decisão: 2006.07.11 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
garrafas de água para iniciativas integradas no programa de 
OTL’s de Verão via DEJC/DJ, à empresa Nestlé Waters Direct, 
no valor de €81,90, de acordo com a informação n.º 
1674/DA/2006 de 2006.07.11 - Proc. n.º 0276/06/DGAF/DA. 

Decisão do Sr. Director do DGAF: Concordo com o despacho 
do Senhor Chefe de Secção. 
Data de decisão: 2006.07.14 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de chá 
para o GVVP, à empresa A Brasileira, no valor de €19,64, de 
acordo com a informação n.º 1561/DA/2006 de 2006.06.27 - 
Proc. n.º 0110/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Autorizo. Concordo com o 
despacho do Senhor Chefe de Secção. 
Data de decisão: 2006.07.05 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
carimbos/datadores para o DGOU/DLOP/SSC, à empresa 
Sporgravo, no valor de €174,24, de acordo com a informação n.º 
1699/DA/2006 de 2006.07.13 - Proc. n.º 0257/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Concordo com o despacho 
do Senhor Chefe de Secção. 
Data de decisão: 2006.07.14 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
mobiliário informático para escolas do 1º ciclo do EB via 
DEJC/DE, à empresa C. Miranda, no valor de €8.974,61, de 
acordo com a informação n.º 1640/DA/2006 de 2006.07.06 - 
Proc. n.º 0113/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Concordo e autorizo. 
Data de decisão: 2006.07.11 
 
Assunto: Proposta de compromisso para prestação de serviços 
de inspecção das instalações de gás a edifícios escolares, ao 
Instituto Tecnológico do Gás, no valor de €1.609,30, de acordo 
com a informação n.º 1638/DA/2006 de 2006.07.07 - Proc. n.º 
0241/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Concordo e autorizo. 
Data de decisão: 2006.07.11 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
estirador e candeeiro de estirador para escola do 1º ciclo do EB 
via DEJC/DE, à empresa Equipex, no valor de €90,69, de 
acordo com a informação n.º 1641/DA/2006 de 2006.07.06 - 
Proc. n.º 0088/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Concordo e autorizo. 
Data de decisão: 2006.07.11 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
adaptadores SDSK/SHDSL no âmbito do subprojecto 
IE_RC_01 “Rede Camarária de Banda Larga” do 
ALO_DIGITAL via GISC, à empresa Convex, no valor de 
€14.404,80, de acordo com a informação n.º 1694/DA/2006 de 
2006.07.13 - Proc. n.º 0188/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Ao DGAF/DA: Concordo 
com o teor do despacho do Senhor Chefe de Secção. 
Data de decisão: 2006.07.14 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
DVD’s para o DEJC/DCPC, à empresa Delikatessen, no valor 
de €16,34, de acordo com a informação n.º 1672/DA/2006 de 
2006.07.10 - Proc. n.º 0237/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Concordo e autorizo. 
Data de decisão: 2006.07.11 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de artigo 
de secretaria para o DPEDE/DADE, à empresa Centímetro, no 
valor de €121,00, de acordo com a informação n.º 
1668/DA/2006 de 2006.07.10 - Proc. n.º 0222/06/DGAF/DA. 
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Decisão do Sr. Director do DGAF: Ao DGAF/DF: Concordo 
com o despacho do Senhor Chefe de Secção para os devidos 
efeitos. 
Data de decisão: 2006.07.11 
 
Assunto: Proposta de compromisso para prestação de serviço de 
acesso à Rede Internet, à empresa PT Prime, no valor de 
€9.093,75, de acordo com a informação n.º 1705/DA/2006 de 
2006.07.20 - Proc. n.º 0514/03/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Ao DGAF/DF/SC. 
Data de decisão: 2006.08.01 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
equipamento de limpeza urbana para o DQA, à empresa 
Saniservice, no valor de €5.069,90, de acordo com a informação 
n.º 1667/DA/2006 de 2006.07.10 - Proc. n.º 
0413/05/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Concordo e autorizo. 
Data de decisão: 2006.07.11 
 
Assunto: Proposta de compromisso para prestação de serviço de 
fotocópias de grande formato, à empresa Batidoro, no valor de 
€2.500,00, de acordo com a informação n.º 1683/DA/2006 de 
2006.07.11 - Proc. n.º 0232/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Concordo com o teor do 
despacho do Senhor Chefe de Secção. 
Data de decisão: 2006.07.14 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
publicações para a BMDD, à empresa Impala, no valor de 
€52,00, de acordo com a informação n.º 1564/DA/2006 de 
2006.06.27 - Proc. n.º 0173/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Autorizo. Concordo com o 
despacho do Senhor Chefe de Secção. 
Data de decisão: 2006.07.05 
 
Assunto: Proposta de compromisso para prestação de serviços 
de reparação de central telefónica das instalações do DOMT, à 
empresa Rudistel, no valor de €1.633,50, de acordo com a 
informação n.º 1663/DA/2006 de 2006.07.07 - Proc. n.º 
0249/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Concordo e autorizo. 
Data de decisão: 2006.07.11 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
publicações para a BMDD, à empresa Edideco, no valor de 
€83,40, de acordo com a informação n.º 1656/DA/2006 de 
2006.07.07 - Proc. n.º 0198/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Concordo e autorizo. 
Data de decisão: 2006.07.11 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
utensílios e equipamentos para refeitórios escolares via 
DSC/DE, à empresa Nortel Sul, no valor de €6.650,18, de 
acordo com a informação n.º 1665/DA/2006 de 2006.07.10 - 
Proc. n.º 0422/05/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Concordo com o despacho 
do Senhor Chefe de Secção. Ao DGAF/DF para os devidos 
efeitos. 
Data de decisão: 2006.07.11 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
garrafas de água para “Marchas Populares 2006” via 
DEJC/DCPC, à empresa Nestlé Waters Direct, no valor de 
€42,59, de acordo com a informação n.º 1614/DA/2006 de 
2006.07.05 - Proc. n.º 0254/06/DGAF/DA. 

Decisão do Sr. Director do DGAF: Ao DGAF/DPC e DF. 
Concordo e autorizo.. 
Data de decisão: 2006.07.11 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
publicações para a BMDD, à empresa Edimpresa Editora, no 
valor de €26,55, de acordo com a informação n.º 
1626/DA/2006 de 2006.07.03 - Proc. n.º 0175/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Concordo e autorizo. 
Data de decisão: 2006.07.11 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
publicações para a BMDD, à empresa Xangai Editora, no valor 
de €45,00, de acordo com a informação n.º 1562/DA/2006 de 
2006.06.27 - Proc. n.º 0174/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: À DPC e DF. Autorizo 
desde que cumprida a alínea b) da presente informação. 
Data de decisão: 2006.07.05 
 
Assunto: Proposta de compromisso para prestação de serviço de 
reparação de máquina de encadernar para o GCRPP, à empresa 
Carvalho Costa, no valor de €222,04, de acordo com a 
informação n.º 1633/DA/2006 de 2006.07.05 - Proc. n.º 
0248/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Concordo e autorizo. 
Data de decisão: 2006.07.11 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento 
mobiliário para salas de aula para estabelecimentos de educação 
e ensino do pré-escolar e 1º ciclo do EB via DEJC/DE, à 
empresa Mobapec, no valor de €2.331,70, de acordo com a 
informação n.º 1666/DA/2006 de 2006.07.10 - Proc. n.º 
0091/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Ao DGAF/DF. Concordo 
com o despacho do Senhor Chefe de Secção à DF para os 
devidos efeitos. 
Data de decisão: 2006.07.11 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de fio de 
sapateiro para a DFM, à empresa Álvaro Henriques e Filhos, no 
valor de €10,31, de acordo com a informação n.º 
1577/DA/2006 de 2006.06.28 - Proc. n.º 0213/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Autorizo. Concordo com o 
despacho do Senhor Chefe de Secção. 
Data de decisão: 2006.07.05 
 
Assunto: Proposta de compromisso para prestação de serviço de 
manutenção de equipamento da cozinha e cafetaria do refeitório 
municipal, à empresa Expomáquina, no valor de €4.133,63, de 
acordo com a informação n.º 1563/DA/2006 de 2006.06.27 - 
Proc. n.º 0038/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: À DPC e DF. Concordo e 
autorizo desde que cumprida a alínea b) da presente informação. 
Data de decisão: 2006.07.05 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de livro 
técnico para o DGAF/DFSO, à empresa FNAC Portugal, no 
valor de €40,50, de acordo com a informação n.º 
1660/DA/2006 de 2006.07.07 - Proc. n.º 0258/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Concordo e autorizo. 
Data de decisão: 2006.07.11 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
mobiliário para apoio administrativo para estabelecimentos de 
educação e ensino do pré-escolar e 1º ciclo do EB via 
DEJC/DE/SASERE, à empresa Lemis, no valor de €12.381,98, 
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de acordo com a informação n.º 1187/DA/2006 de 2006.06.28 
Proc. n.º 0092/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: À DPC e DF. Concordo e 
autorizo com o proposto pelo Senhor Chefe de Secção. 
Data de decisão: 2006.07.05 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
material de secretaria para o DGAF/DA, à empresa Centímetro, 
no valor de €997,81, de acordo com a informação n.º 
1557/DA/2006 de 2006.06.28 - Proc. n.º 0148/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Autorizo. Concordo com o 
teor do despacho do Senhor Chefe de Secção. 
Data de decisão: 2006.07.05 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
micro-ondas para o GVCDU, à empresa Movicrédito, no valor 
de €153,84, de acordo com a informação n.º 1576/DA/2006 de 
2006.06.28 - Proc. n.º 0217/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Autorizo. Concordo com o 
despacho do Senhor Chefe de Secção. 
Data de decisão: 2006.07.05 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
diverso material para o DGOU/DLOP/SSC, à empresa 
Grafinal, no valor de €4.132,15, de acordo com a informação n.º 
1586/DA/2006 de 2006.06.29 - Proc. n.º 0178/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Autorizo. Concordo com o 
despacho do Senhor Chefe de Secção. 
Data de decisão: 2006.07.05 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de pastas 
via DGOU/DLOP, à empresa Grafinal, no valor de €980,10, de 
acordo com a informação n.º 1588/DA/2006 de 2006.06.29 - 
Proc. n.º 0218/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Autorizo. Concordo com o 
despacho do Senhor Chefe de Secção. 
Data de decisão: 2006.07.05 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
diverso material para o DPEDE, à empresa Papelaria Jolefi, no 
valor de €610,93, de acordo com a informação n.º 
1671/DA/2006 de 2006.07.10 - Proc. n.º 0056/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Concordo e autorizo. 
Data de decisão: 2006.07.11 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
equipamento de refeitório para as escolas do EB1/JI’s via 
DEJC/DE, à empresa Disotel, no valor de €5.190,30, de acordo 
com a informação n.º 1793/DA/2006 de 2006.07.26 - Proc. n.º 
0283/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Autorizo a adjudicação nos 
termos propostos ficando condicionada ao integral cumprimento 
dos pontos 2 e 3 da presente informação. 
Data de decisão: 2006.07.31 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
carimbos para o DAJD/DL, à empresa Dinisa, no valor de 
€322,42, de acordo com a informação n.º 1676/DA/2006 de 
2006.07.11 - Proc. n.º 0260/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Concordo. Ao DGAF/DPC 
e DF para os efeitos mencionados nos pontos 1 a 3 da presente 
informação. 
Data de decisão: 2006.07.14 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
impressoras laser via GISC, à empresa Informática El Corte 

Inglês, no valor de €8.173,63, de acordo com a informação n.º 
1728/DA/2006 de 2006.07.19 - Proc. n.º 0277/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Autorizo a adjudicação nos 
termos propostos ficando condicionada ao cumprimento dos 
pontos 2 e 3 da presente informação. 
Data de decisão: 2006.07.20 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de fitas 
métricas para o DOMT/DIEU, à empresa Vitor Manuel 
Pardelha do Carmo, no valor de €17,85, de acordo com a 
informação n.º 1700/DA/2006 de 2006.07.13 - Proc. n.º 
0062/06/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Concordo com o despacho 
do Senhor Chefe de Secção. 
Data de decisão: 2006.07.14 
 
Assunto: Proposta de compromisso para prestação de serviços 
de desinfestação e exterminação na área territorial do Município 
de Odivelas, à empresa Bioímago, no valor de €24.699,13, de 
acordo com a informação n.º 1444/DA/2006 de 2006.06.14 - 
Proc. n.º 0407/05/DGAF/DA. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Ao DGAF/DF/SC para 
validação da REC. 
Data de decisão: 2006.08.01 
 
Despachos exarados pela Srª. Chefe da DA (conforme despacho 
n.º 03/DGAF/2006): 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
consumíveis para o DGHS/SIS, à empresa Extinloures, no valor 
de €33,88, de acordo com a informação n.º 1511/DA/2006 de 
2006.06.21 - Proc. n.º 0193/06/DGAF/DA. 
Decisão da Srª.Chefe da DA: Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos, após realização de acerto de cabimento e reforço de 
compromisso. Para o efeito remeta-se o processo previamente à 
DPC e posteriormente à DF. 
Data de decisão: 2006.06.28 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
software educativo, à Cercifaf, no valor de €350,90, de acordo 
com a informação n.º 1320/DA/2006 de 2006.05.31 - Proc. n.º 
0404/05/DGAF/DA. 
Decisão da Srª.Chefe da DA: Concordo. Submeta-se o processo 
às Divisões competentes para o efeito. 
Data de decisão: 2006.06.05 
 
Assunto: Proposta de compromisso para prestação de serviço de 
aluguer de equipamento EBAL para o GAI, à empresa Netslé 
Waters Direct, no valor de €51,11, de acordo com a informação n.º 
1723/DA/2006 de 2006.07.19 - Proc. n.º 0279/06/DGAF/DA. 
Decisão da Srª.Chefe da DA: Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos, com efeitos a 01 de Agosto do ano em curso. A 
decisão de adjudicação fica condicionada ao movimento descrito 
no ponto 2) da presente informação. Para esse efeito proceda-se 
à emissão de REC e remeta-se o processo à DF. 
Data de decisão: 2006.07.19 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
estantes de madeira para escolas do 1º ciclo do EB via 
DEJC/DE, à empresa Equipex, no valor de €534,58, de acordo 
com a informação n.º 1473/DA/2006 de 2006.06.20 - Proc. n.º 
0112/06/DGAF/DA. 
Decisão da Srª.Chefe da DA: Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos, ficando condicionada aos movimentos expressos nos 
pontos 1) a 3) da presente informação. Remeta-se o processo às 
Divisões respectivas para o efeito. 
Data de decisão: 2006.06.26 
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Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de cola 
para o DEJC/DCPC, à empresa Delikatessen, no valor de 
€99,95, de acordo com a informação n.º 1512/DA/2006 de 
2006.06.21 - Proc. n.º 0071/06/DGAF/DA. 
Decisão da Srª.Chefe da DA: Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos, ficando condicionada à verificação dos movimentos 
descritos nos pontos 1), 2) e 3). Para o efeito remeta-se o 
processo previamente à DPC e posteriormente à DF. 
Data de decisão: 2006.06.22 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
cafeteira/chaleira eléctrica para o GVVP, à empresa 
Movicrédito, no valor de €20,69, de acordo com a informação 
n.º 1393/DA/2006 de 2006.06.07 - Proc. n.º 
0109/06/DGAF/DA. 
Decisão da Srª.Chefe da DA: Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos, ficando condicionada ao estorno do cabimento e 
refisto efectivo do compromisso. Para o efeito solicito o 
seguinte: 1) Envio do processo ao DGAF/DPC para efeitos de 
estorno de cabimento e devolução à DA para emissão da REC; 
2) Envio do processo ao DGAF/DF para efeitos de registo 
efectivo de compromisso e devolução à DA para trâmites 
subsequentes. 
Data de decisão: 2006.06.09 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
máquina fotográfica digital para o DAJG/DP, à empresa FNAC 
Portugal, no valor de €399,00, de acordo com a informação n.º 
1729/DA/2006 de 2006.07.20 - Proc. n.º 0281/06/DGAF/DA. 
Decisão da Srª.Chefe da DA: Visto. Autorizo a adjudicação nos 
termos propostos, ficando condicionada ao registo efectivo do 
compromisso. Para esse efeito remeta-se à DF para validação da 
REC. 
Data de decisão: 2006.06.22 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
tinteiros para plotter para o DPEDE/DPDM, à empresa Rasia, 
no valor de €322,41, de acordo com a informação n.º 
1719/DA/2006 de 2006.07.18 - Proc. n.º 0200/06/DGAF/DA. 
Decisão da Srª.Chefe da DA: Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos, ficando condicionada ao efectivação dos movimentos 
propostos nos pontos 1) e 2) da presente informação. Para o 
efeito remeta-se o processo à DPC e posteriormente à DF. 
Data de decisão: 2006.07.19 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
tinteiros para o DAJG/DAG/SE, à empresa Rasia, no valor de 
€61,23, de acordo com a informação n.º 1718/DA/2006 de 
2006.07.18 - Proc. n.º 0270/06/DGAF/DA. 
Decisão da Srª.Chefe da DA: Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos, ficando condicionada aos movimentos constantes 
dos pontos 1) e 2) da presente informação. Remeta-se o 
processo às Divisões respectivas para a sua concretização. 
Data de decisão: 2006.07.19 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
carimbos para o DHSAS, à empresa Sporgravo, no valor de 
€23,60, de acordo com a informação n.º 1722/DA/2006 de 
2006.07.19 - Proc. n.º 0295/06/DGAF/DA. 
Decisão da Srª.Chefe da DA: Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos, ficando condicionada à verificação dos movimentos 
descritos nos pontos 1) e 2) da presente informação. Para o 
efeito remeta-se o processo à DPC e DF. 
Data de decisão: 2006.07.20 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
material diverso para o SMPC, à empresa Informática El Corte 

Inglês, no valor de €250,54, de acordo com a informação n.º 
1730/DA/2006 de 2006.07.20 - Proc. n.º 0293/06/DGAF/DA. 
Decisão da Srª.Chefe da DA: Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos, ficando condicionada à verificação dos movimentos 
descritos nos pontos 1) a 3) da presente informação. Para o 
efeito remeta-se o processo à DPC e DF. 
Data de decisão: 2006.07.24 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de tinta 
em spray para o DPEDE/SIG, à empresa Leite e Mesquita, no 
valor de €9,44, de acordo com a informação n.º 1731/DA/2006 
de 2006.07.20 - Proc. n.º 0272/06/DGAF/DA. 
Decisão da Srª.Chefe da DA: Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos, ficando condicionada à efectivação dos movimentos 
descritos nos pontos 1) e 2) da presente informação. Para o 
efeito remeta-se o processo à DPC e posteriormente à DF. 
Data de decisão: 2006.07.21 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
pregos para o DPEDE/SIG, à empresa Fixol, no valor de 
€15,39, de acordo com a informação n.º 1704/DA/2006 de 
2006.07.14 - Proc. n.º 0278/06/DGAF/DA. 
Decisão da Srª.Chefe da DA: Visto. Tendo em conta o montante 
envolvido, relevo a falta de cumprimento da alínea f) n.º 4 do 
nosso fax n.º 018683, 11/07/06, pelo que autorizo a adjudicação 
nos termos propostos. Contudo, a mesma fica condicionada aos 
movimentos constantes dos pontos 1) e 2) da presente 
informação. Para o efeito remeta-se previamente o processo às 
Divisões respectivas. 
Data de decisão: 2006.07.18 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
equipamentos e software para computadores públicos no âmbito 
do projecto “Município Digital-Net para Todos” destinado a 
deficientes motores via GISC, à empresa Fundação Portugal 
Telecom, no valor de €716,02, de acordo com a informação n.º 
1740/DA/2006 de 2006.07.21 - Proc. n.º 0130/06/DGAF/DA. 
Decisão da Srª.Chefe da DA: Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos, ficando condicionada ao registo efectivo de 
compromisso. Para o efeito remeta-se o processo à DF. 
Data de decisão: 2006.08.08 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
material de escritório para o DPEDE, à empresa Delikatessen, 
no valor de €98,13, de acordo com a informação n.º 
1751/DA/2006 de 2006.07.26 - Proc. n.º 0265/06/DGAF/DA. 
Decisão da Srª.Chefe da DA: Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos, ficando condicionada à efectivação do constante nos 
pontos 2) e 4) da presente informação. Para esse efeito remeta-se 
o processo à DPC e DF. 
Data de decisão: 2006.08.01 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
cartolina para a DHSAS, à empresa Expressopapiro, no valor de 
€14,52, de acordo com a informação n.º 1755/DA/2006 de 
2006.07.24 - Proc. n.º 0274/06/DGAF/DA. 
Decisão da Srª.Chefe da DA: Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos, ficando condicionada ao estorno do cabimento a 
realizar pela DPC e registo do compromisso pela DF. Para o 
efeito remeta-se o processo às respectivas Divisões. 
Data de decisão: 2006.07.25 
 
Assunto: Proposta de compromisso para prestação de serviço de 
reparação de máquina de café via GCRPP, à empresa 
Moedomática, no valor de €102,16, de acordo com a informação 
n.º 1774/DA/2006 de 2006.07.26 - Proc. n.º 
0282/06/DGAF/DA. 
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Decisão da Srª.Chefe da DA: Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos, ficando condicionada ao registo efectivo do 
compromisso. Para esse efeito remeta-se o processo à DF. 
Data de decisão: 2006.08.08 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de pastas 
para a Assembleia Municipal, à empresa Etigrafe, no valor de 
€1.524,60, de acordo com a informação n.º 1736/DA/2006 de 
2006.07.20 - Proc. n.º 0275/06/DGAF/DA. 
Decisão da Srª.Chefe da DA: Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos, ficando condicionada aos movimentos descritos nos 
pontos 2) e 3) da presente informação. Para o efeito remeta-se o 
processo à DPC e DF. 
Data de decisão: 2006.07.24 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de capas 
de processo para contra ordenações para o DAJG/DJ, à 
empresa Etigrafe, no valor de €677,00, de acordo com a 
informação n.º 1742/DA/2006 de 2006.07.21 - Proc. n.º 
0207/06/DGAF/DA. 
Decisão da Srª.Chefe da DA: Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos, ficando condicionada ao proposto nos pontos 2) e 3) 
da presente informação. Para o efeito remeta-se o processo à 
DPC e DF. 
Data de decisão: 2006.07.24 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de CD-R 
700 Mb para o DPEDE/DPDM, à empresa Delikatessen, no 
valor de €32,67, de acordo com a informação n.º 
1897/DA/2006 de 2006.08.08 - Proc. n.º 0256/06/DGAF/DA. 
Decisão da Srª.Chefe da DA: Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos, sujeita ao registo efectivo do compromisso. Remeta-
se previamente ao DGAF/DA para efeitos de validação de 
REC. 
Data de decisão: 2006.08.09 
 
Despachos exarados pela Srª. Chefe da DA (conforme despacho 
n.º 04/DGAF/2006): 
 
Assunto: Proposta de compromisso para fornecimento de 
tinteiros reciclados para stock da CMO, à empresa Hardtop, no 
valor de €3.803,75, de acordo com a informação n.º 
1706/DA/2006 de 2006.07.14 - Proc. n.º 0184/06/DGAF/DA. 
Decisão da Srª.Chefe da DA: Concordo com o proposto. 
Remeta-se o processo às Divisões competentes para os efeitos 
pretendidos. 
Data de decisão: 2006.07.18 
 
 
Informação n.º 1952/2006 
 
Despachos exarados pela Sr.ª Presidente: 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento por Ajuste 
Directo para Prestação de serviço de limpeza e fornecimento de 
consumíveis em instalações da CMO, à empresa Executive 
Clean, de acordo com a informação n.º 001708/DA/2006 de 
14.07.2006 - Proc. n.º 0299/06/DGAF/DA. A despesa 
encontra-se classificada no PRC 2097/06, pelo valor previsto de 
59.463,36 €. 
Decisão da Sr.ª Presidente: Ao Sr. D. DGAF: 1) Autorizo a 
consulta nos termos propostos, ficando condicionada ao registo 
de cabimento pela DPC; 2) Segue ofício em anexo devidamente 
assinado. 
Data de decisão: 20.07.06 
 

Despachos exarados pelo Sr. Director do DGAF (conforme 
despacho n.º 82/PRES/2006): 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento por Ajuste 
Directo para Aquisição de Publicações para UNIVA - Clube de 
Emprego da CMO, à empresa Tabacaria Baía de Odivelas, de 
acordo com a informação n.º 001687/DA/2006 de 11.07.2006 - 
Proc. n.º 0285/06/DGAF/DA. A despesa encontra-se 
classificada no PRC 2058/06, pelo valor previsto de 392,88 €. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Autorizo desde que 
integralmente comprido o ponto 5 da presente informação. 
Data de decisão: 14.07.06 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento por Ajuste 
Directo para Aquisição de Agrafes para o DEJC/DCPC da 
CMO, à empresa Centímetro, de acordo com a informação n.º 
001675/DA/2006 de 11.07.2006 - Proc. n.º 
0228/06/DGAF/DA. A despesa encontra-se classificada no 
PRC 1594/06, pelo valor previsto de 18,69 €. 
Decisão do Sr. Director do DGAF: Autorizo desde que 
integralmente comprido o ponto 5 da presente informação. 
Data de decisão: 14.07.06 
 
Despachos exarados pela Sr.ª Chefe da DA (conforme despacho 
n.º 03/DGAF/2006): 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento por Consulta 
Prévia para Aquisição de sinalização de emergência para escolas 
do 1º Ciclo EB, via DEJ/DE da CMO, às empresas Extinrisco, 
Lda.; Extinloures, Lda; Albalrmes, Lda., de acordo com a 
informação n.º 001847/DA/2006 de 02.08.2006 - Proc. n.º 
0308/06/DGAF/DA. A despesa encontra-se classificada no 
PRC 2162/06, pelo valor previsto de 672,16 €. 
Decisão da Chefe de Divisão da DA: Autorizo a consulta nos 
termos propostos, ficando condicionada ao registo do cabimento 
prévio. Por esse efeito, remeta-se previamente à DPC. 
Data de decisão: 07.08.06 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento por Consulta 
Prévia para Aquisição de material de protecção para o DFM da 
CMO, às empresas Vifato; Manutan; Coelho Têxteis, de acordo 
com a informação n.º 001869/DA/2006 de 03.08.2006 - Proc. 
n.º 0321/06/DGAF/DA. A despesa encontra-se classificada no 
PRC 2259/06, pelo valor previsto de 1.473,78 €. 
Decisão da Chefe de Divisão da DA: Autorizo a consulta nos 
termos propostos, ficando condicionada ao registo efectivo do 
cabimento prévio. Para esse efeito, remeta-se à DPC. 
Data de decisão: 07.08.06 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento por Ajuste 
Directo para Prestação de Serviço de desinfestação nas 
instalações da BMDD sitas em Odivelas e na Pontinha, à 
empresa Bioimago, de acordo com a informação n.º 
001874/DA/2006 de 04.08.2006 - Proc. n.º 
0331/06/DGAF/DA. A despesa encontra-se classificada no 
PRC 2297/06, pelo valor previsto de 320,65 €. 
Decisão da Chefe de Divisão da DA: Autorizo a consulta nos 
termos propostos, ficando condicionada ao registo do cabimento 
prévio. Para esse efeito, remeta-se previamente à DPC. 
Data de decisão: 07.08.06 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento por Consulta 
Prévia para Aquisição de Caixas plásticas para o DAJG/DAG da 
CMO, às empresas Manutan; Kaiser Kraft, de acordo com a 
informação n.º 001797/DA/2006 de 26.07.2006 - Proc. n.º 
0306/06/DGAF/DA. A despesa encontra-se classificada no 
PRC 2159/06, pelo valor previsto de 408,98 €. 
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Decisão da Chefe de Divisão da DA: Autorizo a consulta nos 
termos propostos, ficando condicionada ao registo do cabimento 
prévio. Para o efeito, remeta-se o processo ao DGAF/DF. 
Data de decisão: 28.07.06 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento por Consulta 
Prévia para Aquisição de balança postal electrónica para o 
DAJG/DAG da CMO, às empresas Manutan; Kaiseer Kraft; 
Balanças Romão, de acordo com a informação n.º 
001796/DA/2006 de 26.07.2006 - Proc. n.º 
0305/06/DGAF/DA. A despesa encontra-se classificada no 
PRC 2158/06, pelo valor previsto de 235,95 €. 
Decisão da Chefe de Divisão da DA: Autorizo a consulta nos 
termos propostos, ficando condicionada ao registo do cabimento 
prévio. Para o efeito, remeta-se o processo ao DGAF/DF. 
Data de decisão: 28.07.06 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento por Consulta 
Prévia para Aquisição de Suportes de Papel Higiénico para a 
EB1 Professora Maria da Costa - Ponte da Bica via DEJC/DE 
da CMO, às empresas Manutan; Remondes & Silva, de acordo 
com a informação n.º 001825/DA/2006 de 27.07.2006 - Proc. 
n.º 0310/06/DGAF/DA. A despesa encontra-se classificada no 
PRC 2174/06, pelo valor previsto de 242,92 €. 
Decisão da Chefe de Divisão da DA: Autorizo a consulta nos 
termos propostos, ficando condicionada ao registo do cabimento 
prévio. Para o efeito, remeta-se o processo ao DGAF/DF. 
Data de decisão: 28.07.06 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento por Ajuste 
Directo para Aquisição de Fotocopiadora para DHSAS/DGHS 
da CMO, à empresa Konica Minolta, Lda., de acordo com a 
informação n.º 001805/DA/2006 de 27.07.2006 - Proc. n.º 
0314/06/DGAF/DA. A despesa encontra-se classificada no 
PRC 2213/06, pelo valor previsto de 871,20 €. 
Decisão da Chefe de Divisão da DA: Autorizo a consulta nos 
termos propostos, ficando sujeita ao registo do cabimento 
prévio. Para o efeito, remeta-se o processo à DPC. 
Data de decisão: 28.07.06 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento por Consulta 
Prévia para Aquisição de Consumíveis para o DAJG/DAG/SE 
da CMO, às empresas Expressopapiro; Centímetro, de acordo 
com a informação n.º 001726/DA/2006 de 19/07/2006 - Proc. 
n.º 0304/06/DGAF/DA. A despesa encontra-se classificada no 
PRC 2141/06, pelo valor previsto de 566,28 €. 
Decisão da Chefe de Divisão da DA: Visto. Autorizo a consulta 
nos termos propostos, ficando condicionada ao registo do 
cabimento prévio. Para o efeito, remeta-se o processo à DPC. 
Data de decisão: 20.07.06 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento por Ajuste 
Directo para Aquisição de material para o DEJC/DCPC/SBAH 
da CMO, à empresa Centímetro, de acordo com a informação 
n.º 001707/DA/2006 de 14.07.2006 - Proc. n.º 
0300/06/DGAF/DA. A despesa encontra-se classificada no 
PRC 2098/06, pelo valor previsto de 83,49 €. 
Decisão da Chefe de Divisão da DA: Autorizo a consulta nos 
termos propostos, ficando condicionada ao registo do cabimento 
prévio. Para o efeito, remeta-se o processo à DPC. 
Data de decisão: 18.07.06 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento por Ajuste 
Directo para Aquisição de Depósitos para armazenamento de 
água para a EB1 Quinta da Paiã via DEJC/DE da CMO, à 
empresa Álvaro Henriques & Filhos, de acordo com a 
informação n.º 001725/DA/2006 de 19.07.2006 - Proc. n.º 

0302/06/DGAF/DA. A despesa encontra-se classificada no 
PRC 2107/06, pelo valor previsto de 55,96 €. 
Decisão da Chefe de Divisão da DA: Autorizo a consulta nos 
termos propostos, ficando condicionada ao registo do 
cabimento. Para o efeito, remeta-se o processo à DPC. 
Data de decisão: 20.07.06 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento por Ajuste 
Directo para Aquisição de fita cola de papel para a 
DGOU/DRU da CMO, à empresa Reinaldo F. Higino, de 
acordo com a informação n.º 001703/DA/2006 de 14.07.2006 - 
Proc. n.º 0297/06/DGAF/DA. A despesa encontra-se 
classificada no PRC 2056/06, pelo valor previsto de 12,10 €. 
Decisão da Chefe de Divisão da DA: Autorizo a consulta nos 
termos propostos, ficando condicionada ao registo efectivo do 
cabimento. Para o efeito, remeta-se o processo à DPC. 
Data de decisão: 18.07.06 
 
 
Informação n.º 1960/DA/2006 
 
Despacho exarados pelo Sr. Director do DGAF, conforme 
despacho nº 82/PRES/2006: 
 
Assunto: Pedido de pagamento à empresa “Mendes & Irmãos, 
Lda“, no valor de 144,38€, referente ao fornecimento de material 
diverso, de acordo com a Info. 771/DEC/2005. 
Decisão: Pague-se 
Data da decisão: 2006-07-05 
Processo: 027/06 
 
Assunto: Pedido de pagamento à empresa “Data Acess, Lda“, no 
valor de 9.176,64€, referente ao pedido de emissão de cheque 
para upgrade de sistema de gestão de assiduidade, de acordo 
com a Info. 048/GISC/2006. 
Decisão: Autorizo pagamento nos termos propostos 
Data da decisão: 2006-07-24 
Processo: 134/06 
 
Assunto: Pedido de pagamento à empresa “Ataraxia, Lda“, no 
valor de 3.013,50€, referente ao projecto “Net para todos”. 
Decisão: Autorizo pagamento 
Data da decisão: 2006-07-24 
Processo: 013/06 
 
Assunto: Pedido de pagamento à “INCM“, no valor de 458,18€, 
referente ao pedido de emissão de cheque para publicação de 
anúncio. 
Decisão: Autorizo sujeito ao registo de cabimento prévio 
Data da decisão: 2006-07-31 
Processo: 262/06 
 
Assunto: Pedido de pagamento à “INCM“, no valor de 456,00€, 
referente ao pedido de emissão de cheque para publicação de 
anúncio. 
Decisão: Autorizo sujeito ao registo de cabimento prévio 
Data da decisão: 2006-07-31 
Processo: 187/06 
 
Assunto: Pedido de pagamento à empresa “Nestlé Waters Direct 
Portugal, S A“, no valor de 553,71€, referente ao fornecimento 
de água, de acordo com a Info. 2177/DA/2005 de 2005-08-30. 
Decisão: Pagamento nos termos propostos 
Data da decisão: 2006-08-02 
Processo: 352/05 
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Assunto: Pedido pagamento à empresa “Informática El Corte 
Inglês, S A“, no valor de 2.964,50€, referente ao fornecimento 
de Toner HP, de acordo com a Info. 958/DA/2006 de 2006-04-
20. 
Decisão: Pagamento  
Data da decisão: 2006-08-02 
Processo: 157/06 
 
Assunto: Pedido de pagamento à empresa “Protesegurança, 
Lda“, no valor de 34.045,60€, referente à prestação de serviço de 
segurança nas instalações municipais. 
Decisão: À consideração do Sr. Vice Presidente, para efeitos de 
pagamento 
Data da decisão: 2006-08-04 
Processo: 726/02 
 
Assunto: Pedido de pagamento à empresa “Uniself, Lda“, no 
valor de 4.671,21€, referente à prestação de serviço de refeições 
escolares. 
Decisão: À consideração do Sr. Vice Presidente, para efeitos de 
pagamento 
Data da decisão: 2006-08-04 
Processo: 292/05 
 
Assunto: Pedido de pagamento à empresa “Uniself, Lda“, no 
valor de 46.515,52€, referente à prestação de serviço de refeições 
escolares. 
Decisão: À consideração do Sr. Vice Presidente, para efeitos de 
pagamento 
Data da decisão: 2006-08-04 
Processo: 197/03 
 
Assunto: Pedido de pagamento à empresa “Tenidil, Lda“, no 
valor de 5.001,56€, referente à prestação de serviço de 
manutenção e aluguer de equipamento escolar. 
Decisão: À consideração do Sr. Vice Presidente, para efeitos de 
pagamento 
Data da decisão: 2006-08-04 
Processo: 270/04 
 
Despacho exarados pela Chefe da Divisão de Aprovisionamento, 
conforme despacho nº 03/DGAF/2006: 
 
Assunto: Pedido de cabimento, compromisso e posterior 
pagamento à empresa “Nestlé Waters Direct Portugal, S A“, no 
valor de 292,83€, referente ao fornecimento de água, de acordo 
com a Info. 02/SF/2006 de 2006-01-11. 
Decisão: Pagamento, reforço de cabimento e compromisso 
Data da decisão: 2006-08-02 
Processo: 031/06 
 
Assunto: Pedido de cabimento, compromisso e posterior 
pagamento à empresa “Nestlé Waters Direct Portugal, S A“, no 
valor de 292,83€, referente ao fornecimento de água, de acordo 
com a Info. 02/SF/2006 de 2006-01-11. 
Decisão: Pagamento, reforço de cabimento e compromisso 
Data da decisão: 2006-08-02 
Processo: 031/06 
 
Assunto: Pedido de cabimento, compromisso e posterior 
pagamento à empresa “Copicanola, Lda“, no valor de 178,16€, 
referente ao fornecimento de equipamento fax Mod. “Canon 
B820”, de acordo com a Info. 140/DP/2006 de 2006-01-26. 
Decisão: Pagamento, reforço de cabimento e compromisso 
Data da decisão: 2006-08-02 
Processo: 133/06 
 

Assunto: Pedido pagamento à empresa “Papelaria Jolefi, Lda“, 
no valor de 1.681,90€, referente ao fornecimento de papel ploter, 
de acordo com a Info. 142/DGU/SIG/2006 de 2006-03-02. 
Decisão: Pagamento sujeito a disponibilidade da tesouraria 
Data da decisão: 2006-08-02 
Processo: 116/06 
 
Assunto: Pedido pagamento à empresa “Nestlé Waters Direct 
Portugal, S A “, no valor de 2.047,50€, referente ao 
fornecimento de água, de acordo com a Info. 
172/DEJC/DE/2006 de 2006-04-24. 
Decisão: Pagamento sujeito a disponibilidade da tesouraria 
Data da decisão: 2006-08-02 
Processo: 164/06 
 
Assunto: Pedido pagamento à empresa “Papelaria Jolefi, Lda“, 
no valor de 81,68€, referente ao fornecimento de envelopes 
11x22, de acordo com a Info. 253/GCRPP/2006 de 2006-04-19. 
Decisão: Pagamento sujeito a disponibilidade da tesouraria 
Data da decisão: 2006-08-02 
Processo: 163/06 
 
Assunto: Pedido pagamento à empresa “Informática El Corte 
Inglês, S A“, no valor de 2.964,50€, referente ao fornecimento 
de Toner HP, de acordo com a Info. 958/DA/2006 de 2006-04-
20. 
Decisão: Pagamento sujeito a disponibilidade da tesouraria 
Data da decisão: 2006-08-02 
Processo: 157/06 
 
Assunto: Pedido pagamento à empresa “Centímetro, Lda“, no 
valor de 174,24€, referente ao fornecimento de pastas, de acordo 
com o Ofício refª 003 de 2005-11-03. 
Decisão: Pagamento sujeito a disponibilidade da tesouraria  
Data da decisão: 2006-08-03 
Processo: 059/06 
 
Assunto: Pedido pagamento à empresa “Executive Clean, S A“, 
no valor de 447,70€, referente à prestação de serviço de limpeza, 
de acordo com a Info. 1077/DE/2006 de 2006-05-03. 
Decisão: Pagamento sujeito a disponibilidade da tesouraria  
Data da decisão: 2006-08-03 
Processo: 180/06 
 
Assunto: Pedido pagamento à empresa “Centímetro, Lda“, no 
valor de 102,85€, referente ao fornecimento de separadores, de 
acordo com a RI. 1239, 12376, 12380. 
Decisão: Pagamento sujeito a disponibilidade da tesouraria  
Data da decisão: 2006-08-03 
Processo: 053/06 
 
Assunto: Pedido pagamento à empresa “Papelaria Jolefi, Lda“, 
no valor de 140,36€, referente ao fornecimento de Quadro 
Corticite, de acordo com a Info. 166/DGU/2006 de 2006-02-
13. 
Decisão: Pagamento sujeito a disponibilidade da tesouraria 
Data da decisão: 2006-08-03 
Processo: 143/06 
 
Assunto: Pedido pagamento à empresa “Moedomática, Lda“, no 
valor de 9,68€, referente ao fornecimento de copos plástico, de 
acordo com a RI. 16324 de 2006-03-07. 
Decisão: Pagamento sujeito a disponibilidade da tesouraria 
Data da decisão: 2006-08-03 
Processo: 122/06 
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Assunto: Pedido pagamento à empresa “Centímetro, Lda“, no 
valor de 74,54€, referente ao fornecimento de papel fotocópia, 
de acordo com a Info. 310/GCRPP/2006 de 2006-05-16. 
Decisão: Pagamento sujeito a disponibilidade da tesouraria 
Data da decisão: 2006-08-03 
Processo: 208/06 
 
Assunto: Pedido pagamento à empresa “Vitor Manuel Pardelha 
do Carmo“, no valor de 248,53€, referente ao fornecimento de 
tinta, de acordo com a Info. 100/DEJC/SBAH/DP/2006 de 
2006-05-19. 
Decisão: Pagamento sujeito a disponibilidade da tesouraria 
Data da decisão: 2006-08-03 
Processo: 248/06 
 
Assunto: Pedido pagamento à empresa “Álvaro Henriques & Fls, 
Lda“, no valor de 29,04€, referente ao fornecimento de tapete 
T/Cairo, de acordo com a Info. 211/DE/2006 de 2006-05-19. 
Decisão: Pagamento sujeito a disponibilidade da tesouraria 
Data da decisão: 2006-08-03 
Processo: 221/06 
 
Assunto: Pedido pagamento à empresa “Centímetro, Lda“, no 
valor de 44,77€, referente ao fornecimento de artigos de 
secretaria, de acordo com a RI. 15985 de 2006-03-06. 
Decisão: Pagamento sujeito a disponibilidade da tesouraria 
Data da decisão: 2006-08-03 
Processo: 107/06 
 
Assunto: Pedido pagamento à empresa “Papelaria Jolefi, Lda“, 
no valor de 74,90€, referente ao fornecimento de quadro 
corticite, de acordo com a Info. 315/DAJG/DP/2006 de 2006-
06-05. 
Decisão: Pagamento sujeito a disponibilidade da tesouraria 
Data da decisão: 2006-08-03 
Processo: 205/06 
 
Assunto: Pedido pagamento à empresa “Álvaro Henriques & 
Fls, Lda“, no valor de 32,07€, referente ao fornecimento de 
consumíveis, de acordo com a Info. 88/DGHS/SIS/2006 de 
2006-04-10. 
Decisão: Pagamento sujeito a disponibilidade da tesouraria 
Data da decisão: 2006-08-03 
Processo: 194/06 
 
Assunto: Pedido pagamento à empresa “Acrilícos Fernando Gil 
Unipessoal, Lda“, no valor de 484,00€, referente ao 
fornecimento de descritores, de acordo com a RI. 14325 e 14327 
de 2006-05-19. 
Decisão: Pagamento sujeito a disponibilidade da tesouraria 
Data da decisão: 2006-08-03 
Processo: 387/05 
 
Assunto: Pedido pagamento à empresa “Rasia, Lda“, no valor de 
418,14€, referente ao fornecimento de toner HP, de acordo com 
a Info. 125/GISC/2006 de 2006-05-18. 
Decisão: Pagamento, estorno de cabimento e compromisso 
Data da decisão: 2006-08-03 
Processo: 231/06 
 
Assunto: Pedido de pagamento à empresa “Fundação Portugal 
Telecom“, no valor de 716,00€, referente ao pedido de emissão 
de cheque para projecto “Município Digital-Net para todos”, de 
acordo com a Info. 331GISC/2005. 
Decisão: Concordo com o proposto, para emissão de cheque 
Data da decisão: 2006-08-14 
Processo: 130/06 

Assunto: Pedido pagamento à empresa “Impala Editores S A“, 
no valor de 52,00€, referente ao fornecimento de publicações, de 
acordo com a Info. 19/DCPC/SBAH/2006. 
Decisão: Pagamento sujeito a disponibilidade da tesouraria 
Data da decisão: 2006-08-14 
Processo: 173/06 
 
Assunto: Pedido pagamento à empresa “Press Forum S A”, no 
valor de 38,40€, referente ao fornecimento de publicações, de 
acordo com a Info. 19/DCPC/SBAH/2006. 
Decisão: Pagamento sujeito a disponibilidade da tesouraria 
Data da decisão: 2006-08-14 
Processo: 140/06 

 
 
 
 

Comunicação, Relações Públicas e Protocolo 
 

 
 

Despachos Proferidos pelo Senhor Adjunto do Gabinete da 
Presidência, Senhor Paulo César Teixeira, com eficácia externa, 
no âmbito do Despacho de Delegação de Competências n.º 
69/PRES/2006, durante o período de 24 de Julho a 2 de Agosto 
de 2006, nos termos da Informação n.º 500/GCRPP/2006 de 
02 de Agosto de 2006. 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “One Press - 
Edição de Jornais, Lda.”, no valor de €169,40 (Cento e sessenta 
e nove Euros e quarenta cêntimos), IVA incluído à taxa legal, no 
âmbito da inserção de anúncios sobre “Protecção Civil Alerta”, 
de acordo com a factura n.º 478, de 2006.07.05 
Decisão do Adjunto do Gabinete da Presidência, Sr. Paulo César 
Teixeira: Ao DGAF/DF autorizo o pagamento. 
Data de despacho: 2006.07.24 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Jornal de Odivelas, 
de Filomena Maria Marques Moreira”, no valor de €181,50 
(Cento e oitenta e um Euros e cinquenta cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal, no âmbito da inserção de anúncios sobre 
“Protecção Civil Alerta”, de acordo com a factura n.º 952, de 
2006.07.06 
Decisão do Adjunto do Gabinete da Presidência, Sr. Paulo César 
Teixeira: Ao DGAF/DF autorizo o pagamento. 
Data de despacho: 2006.07.24 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Globalnotícias”, 
no valor de €177,87 (Cento e setenta e sete Euros e oitenta e sete 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal, no âmbito da publicidade 
obrigatória sobre “Emissão alvará de loteamento 
n.º1/2006/DRU”, informação 430/GCRPP/2006 de 
2006.07.03, de acordo com a factura n.º 2538 / PD, de 
2006.07.08 
Decisão do Adjunto do Gabinete da Presidência, Sr. Paulo César 
Teixeira: Ao DGAF/DF autorizo o pagamento. 
Data de despacho: 2006.07.27 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Reinaldo 
Fernandes Higino”, no valor de €907,50 (Novecentos e sete 
Euros e cinquenta cêntimos), IVA incluído à taxa legal, no 
âmbito da aquisição de material para oferta, informação 
410/GCRPP/06 de 2006.06.23, de acordo com a factura n.º 413, 
de 2006.07.12 
Decisão do Adjunto do Gabinete da Presidência, Sr. Paulo César 
Teixeira: Ao DGAF/DF autorizo o pagamento. 
Data de despacho: 2006.07.27 
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Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Florista 
Mariazinha”, no valor de €6,30 (Seis Euros e trinta cêntimos), 
IVA incluído à taxa legal, no âmbito da aquisição de flores para 
situações protocolares - informação n.º 31/GCRPP/2006, de 
2006.01.05, de acordo com a venda a dinheiro n.º 1544, de 
2006.07.18 
Decisão do Adjunto do Gabinete da Presidência, Sr. Paulo César 
Teixeira: Ao DGAF/DF autorizo o pagamento. 
Data de despacho: 2006.07.27 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Odivelgest - 
Gestão de Equipamentos, E.M.”, no valor de €125,00 (Cento e 
vinte cinco Euros), IVA incluído à taxa legal, no âmbito da 
coffe-break para situações protocolares - informação n.º 
398/GCRPP/2006, de 2006.06.20, de acordo com a factura n.º 
1601, de 2006.07.20. 
Decisão do Adjunto do Gabinete da Presidência, Sr. Paulo César 
Teixeira: Ao DGAF/DF autorizo o pagamento. 
Data de despacho: 2006.07.27 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Imprime - 
Serigrafia e Artes Gráficas, Lda.”, no valor de €969,21 
(Novecentos e sessenta e nove Euros e vinte e um cêntimos), 
IVA incluído à taxa legal, no âmbito de produção gráfica de 
Mupis - informação n.º 320/GCRPP/2006, de 2006.05.23, de 
acordo com a factura n.º 1074, de 2006.06.12 
Decisão do Adjunto do Gabinete da Presidência, Sr. Paulo César 
Teixeira: Ao DGAF/DF autorizo o pagamento. 
Data de despacho: 2006.07.27 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Imprime - 
Serigrafia e Artes Gráficas, Lda.”, no valor de €354,95 
(Trezentos e cinquenta e quatro Euros e noventa e cinco 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal, no âmbito de produção 
gráfica - informação n.º 301/GCRPP/2006, de 2006.05.15, de 
acordo com a factura n.º 1225S, de 2006.06.30. 
Decisão do Adjunto do Gabinete da Presidência, Sr. Paulo César 
Teixeira: Ao DGAF/DF autorizo o pagamento. 
Data de despacho: 2006.07.27 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Florista 
Mariazinha”, no valor de €25,00 (Vinte e cinco Euros), IVA 
incluído à taxa legal, no âmbito da aquisição de flores para 
situações protocolares - informação n.º 31/GCRPP/2006, de 
2006.01.05, de acordo com a venda a dinheiro n.º 1551, de 
2006.07.26 
Decisão do Adjunto do Gabinete da Presidência, Sr. Paulo César 
Teixeira: Ao DGAF/DF autorizo o pagamento. 
Data de despacho: 2006.08.01 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Florista 
Mariazinha”, no valor de €50,00 (Cinquenta Euros), IVA 
incluído à taxa legal, no âmbito da aquisição de flores para 
situações protocolares - informação n.º 31/GCRPP/2006, de 
2006.01.05, de acordo com a venda a dinheiro n.º 1550, de 
2006.07.26 
Decisão do Adjunto do Gabinete da Presidência, Sr. Paulo César 
Teixeira: Ao DGAF/DF autorizo o pagamento. 
Data de despacho: 2006.08.01 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Florista 
Mariazinha”, no valor de €49,00 (Quarenta e nove Euros), IVA 
incluído à taxa legal, no âmbito da aquisição de flores para 
situações protocolares - informação n.º 31/GCRPP/2006, de 
2006.01.05, de acordo com a venda a dinheiro n.º 1552, de 
2006.07.26 

Decisão do Adjunto do Gabinete da Presidência, Sr. Paulo César 
Teixeira: Ao DGAF/DF autorizo o pagamento. 
Data de despacho: 2006.08.01 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Odivelgest - 
Gestão de Equipamentos, E.M.”, no valor de €37,00 (Trinta e 
sete Euros), IVA incluído à taxa legal, no âmbito da iniciativa 
“Miss Odivelas”, informação n.º 498/GCRPP/2006, de 
2006.08.02, de acordo com a factura n.º 1603, de 2006.07.26. 
Decisão do Adjunto do Gabinete da Presidência, Sr. Paulo César 
Teixeira: Ao DGAF/DF autorizo o pagamento. 
Data de despacho: 2006.08.02 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Jornal de Odivelas, 
de Maria Filomena Marques Moreira”, no valor de €605,00 
(Seiscentos e cinco Euros), IVA incluído à taxa legal, no âmbito 
da publicação de anúncio sobre “Plano Director Municipal”, 
informação n.º 499/GCRPP/2006, de 2006.08.02, de acordo 
com a factura n.º 962, de 2006.07.20. 
Decisão do Adjunto do Gabinete da Presidência, Sr. Paulo César 
Teixeira: Ao DGAF/DF autorizo o pagamento. 
Data de despacho: 2006.08.02 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “ECOPRESS - 
Edições e Publicações, Lda.”, no valor de €300,00 (Trezentos 
Euros), IVA incluído à taxa legal, no âmbito da publicação de 
anúncio sobre as actividades existentes na Loja do Munícipe, 
informação n.º 501/GCRPP/2006, de 2006.08.02, de acordo 
com a factura n.º 717, de 2006.07.24. 
Decisão do Adjunto do Gabinete da Presidência, Sr. Paulo César 
Teixeira: Ao DGAF/DF autorizo o pagamento. 
Data de despacho: 2006.08.02 

 
 
 
 

Cultura e Património Cultural 
 

 
 

Decisões tomadas pela Senhora Vereadora Maria Fernanda 
Franchi, ao abrigo das competências delegadas, durante o 
período de 31 de Março a 18 de Agosto de 2006, no âmbito do 
Despacho n.º 10/PRES/2005, nos termos da Informação n.º 
79/GVMFF/06 de 21 de Agosto de 2006. 
 
 
INFª N.º: 15/DCPC/SMNM/2006 
ASSUNTO: Pedido de compromisso e pagamento do filme 
(Núcleo Museológico da Escola Profissional Agrícola D. Dinis) 
DECISÃO: De acordo. Ao DGAF/DF para compromisso e 
emissão de cheque. 
DATA: 30-05-2006 
 
INFª N.º: 25/DCPC/SDAC/2006 
ASSUNTO: ABC da Música - pagamento do vencimento de 
Abril de 2006 
DECISÃO: Ao DGAF/DF para emissão de cheque. 
DATA: 11-04-2006 
 
INFª N.º: 46/DCPC/SBAH/2006 
ASSUNTO: ABC da Música - Pagamento do Mês de Maio 
DECISÃO: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento 
DATA: 08-05-2006 
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INFª N.º: 60/DCPC/SBAH/2006 
ASSUNTO: Dia Mundial da Poesia 
DECISÃO: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento 
DATA: 12-04-2006 
 
INFª N.º: 65/DCPC/SDAC/2006 
ASSUNTO: Compromisso e Pagamento - LX Corte  
DECISÃO: Ao DGAF/DF para compromisso e emissão de 
cheque. 
DATA: 12-04-2006 
 
INFª N.º: 66/DCPC/SBAH/2006 
ASSUNTO: Teatro Infantil 2006 
DECISÃO: De acordo. Ao DGAF/DF para compromisso e 
pagamento. 
DATA: 12-04-2006 
 
INFª N.º: 67/DCPC/SBAH/2006 
ASSUNTO: Teatro Infantil 2006 - Compromisso e Pagamento 
referentes À Representação da Peça Agakuke e a Filha do Sol, no 
dia 24 de Junho 
DECISÃO: De acordo. Remeta-se ao DGAF/DF para 
compromisso e pagamento. 
DATA: 12-04-2006 
 
INFª N.º: 68/DCPC/SBAH/2006 
ASSUNTO: Letra e Música da Marcha 2006 - Compromisso e 
Emissão de cheque 
DECISÃO: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento. 
DATA: 23-05-2006 
 
INFª N.º: 69/DCPC/SBAH/2006 
ASSUNTO: Compromisso e Emissão de cheque à Etroslgt 
DECISÃO: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento. 
DATA: 23-05-2006 
 
INFª N.º: 72/DCPC/SDAC/2006 
ASSUNTO: Marchas Populares - Compromisso e Emissão de 
cheque à Contubos 
DECISÃO: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento. 
DATA: 23-05-2006 
 
INFª N.º: 73/DCPC/SDAC/2006 
ASSUNTO: Marchas Populares - Compromisso e Emissão de 
cheque à Cartil 
DECISÃO: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento. 
DATA: 26-05-2006 
 
INFª N.º: 78/DCPC/SDAC/2006 
ASSUNTO: Cabimentação, compromisso, Adjudicação e 
Pagamento - Contubos  
DECISÃO: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento. 
DATA: 29-05-2006 
 
INFª N.º: 79/DCPC/SDAC/2006 
ASSUNTO: Rotas, Gentes, Culturas, Comunidades - Pagamento 
de Direitos de Autor 
DECISÃO: De acordo. Ao DGAF/DF para compromisso e 
pagamento. 
DATA: 29-05-2006 
 
INFª N.º: 80/DCPC/SBAH/2006 
ASSUNTO: Teatro Infantil 2006 - Compromisso e Pagamento 
referentes à Representação da Peça Tomé em Grande, no dia 27 
de Maio 
DECISÃO: De acordo. Remeta-se ao DGAF/DF para 
compromisso e pagamento. 

DATA: 04-05-2006 
 
INFª N.º: 85/DCPC/SBAH/2006 
ASSUNTO: Rotas, Gentes, Culturas e Comunidades - 
Justificação de Admissão de Proposta e Pagamento 
DECISÃO: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento. 
DATA: 07-06-2006 
 
INFª N.º: 86/DCPC/SDAC/2006 
ASSUNTO: ABC da Música - Pagamento do mês de Julho e 
Subsídio de Férias 
DECISÃO: Concordo. Ao DGAF/DF para compromisso e 
pagamento. 
DATA: 19-06-2006 
 
INFª N.º: 94/DCPC/SBAH/2006 
ASSUNTO: Rotas, Gentes e Comunidades - Compromisso e 
Pagamento PSP 
DECISÃO: De acordo. Ao DGAF/DF para compromisso e 
pagamento. 
DATA: 19-06-2006 
 
INFª N.º: 99/DCPC/SBAH/2006 
ASSUNTO: Programa de Itenerâncias Culturais 2006 do IPLB - 
Pagamento de Facturas 
DECISÃO: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento das 
facturas. 
DATA: 23-05-2006 
 
INFª N.º: 102/DCPC/SDAC/2006 
ASSUNTO: Marchas Populares - Compromisso e emissão de 
cheque à Seven Clean - Serviço de Limpeza, Lda. 
DECISÃO: De acordo com a proposta. Ao DGAF/DF para 
compromisso e pagamento. 
DATA: 20-06-2006 
 
INFª N.º: 113/DCPC/SBAH/2006 
ASSUNTO: Teatro Infantil 1.º Semestre 2006 - Compromisso e 
Pagamento de Refeições 
DECISÃO: De acordo com a proposta. Ao DGAF/DF para 
compromisso e pagamento. 
DATA: 12-06-2006 
 
INFª N.º: 129/DCPC/SBAH/2006 
ASSUNTO: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento 
de €10,34 
DECISÃO: De acordo com a proposta. Ao DGAF/DF para 
compromisso e pagamento. 
DATA: 12-07-2006 
 
INFª N.º: 130/DCPC/SBAH/2006 
ASSUNTO: Teatro Infantil 1.º Semestre 2006 - Compromisso e 
Pagamento de Refeições 
DECISÃO: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento. 
DATA: 12-07-2006 
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Educação 
 

 
 

Decisões tomadas pela Senhora Vereadora Maria Fernanda 
Franchi, ao abrigo das competências delegadas, durante o 
período de 31 de Março a 18 de Agosto de 2006, no âmbito do 
Despacho n.º 10/PRES/2005, nos termos da Informação n.º 
79/GVMFF/06 de 21 de Agosto de 2006. 
 
 
INFª N.º: 135/DE/2006 
ASSUNTO: Compromisso e transferência de verba para a 
Associação de Pais da EB1 n.º 2 de Odivelas relativa à 
comparticipação das refeições do 3.º Período Lectivo 2005/2006 
DECISÃO: Concordo. Ao DGAF/DF para compromisso e 
pagamento. 
DATA: 31-03-2006 
 
INFª N.º: 136/DE//2006 
ASSUNTO: Compromisso e Pagamento do Subsídio de 
“Suplemento Alimentar” aos Agrupamentos de Escolas do 
Concelho de Odivelas, relativo ao 3.º Período do Ano Lectivo 
2005/2006 
DECISÃO: De acordo. A o DGAF/DF, para compromisso e 
pagamento. 
DATA: 31-03-2006 
 
INFª N.º: 137/DE/2006 
ASSUNTO: Compromisso e transferência de verba para o 
Centro Comunitário Paroquial de Famões relativa à 
comparticipação das refeições do 3.º Período Lectivo 2005/2006 
DECISÃO: Concordo. Ao DGAF/DF para compromisso e 
pagamento. 
DATA: 31-03-2006 
 
INFª N.º: 162/DE/2006 
ASSUNTO: Compromisso e Pagamento de Apoio Financeiro às 
Escolas do Ensino Secundário e Profissional para Projectos 
Escolares na área de “Educação, Sociedade e Cidadania”  
DECISÃO: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento. 
DATA: 21-04-2006 
 
INFª N.º: 163/DE/2006 
ASSUNTO: Identificação das Associações de Pais e 
Encarregados de Educação do Concelho de Odivelas  
DECISÃO: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento. 
DATA: 31-04-2006 
 
INFª N.º: 164/DE/2006 
ASSUNTO: Compromisso e Pagamento de Subsídios às Escolas 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico para Projectos Escolares na Área 
de “Educação, Sociedade e Cidadania”  
DECISÃO: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento. 
DATA: 21-04-2006 
 
INFª N.º: 165/DE/2006 
ASSUNTO: Compromisso e Pagamento de Subsídios aos 
Jardins-de-infância para Projectos Escolares na Área de 
“Educação, Sociedade e Cidadania”  
DECISÃO: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento. 
DATA: 21-04-2006 
 
INFª N.º: 166/DE/2006 

ASSUNTO: Compromisso e Pagamento de Apoio Financeiro às 
Actividades de Associações de Pais para o Ano Lectivo de 
2005/06  
DECISÃO: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento. 
DATA: 26-04-2006 
 
INFª N.º: 167/DE/2006 
ASSUNTO: Compromisso e pagamento de Apoio Financeiro às 
Escolas dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico para Projectos 
Escolares na Área de “Educação, Sociedade e Cidadania”  
DECISÃO: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento. 
DATA: 17-04-2006 
 
INFª N.º: 209/DE/2006 
ASSUNTO: Adjudicação, compromisso e pagamento de bens e 
serviços para as comemorações do Dia Mundial da Criança e 
Mostra de Projectos Escolares 2006  
DECISÃO: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento. 
DATA: 21-05-2006 
 
INFª N.º: 219/DE/2006 
ASSUNTO: Pedido de compromisso e pagamento do 2.º 
Semestre das Assinaturas de telefone, nos Jardins-de-infância e 
nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública  
DECISÃO: De acordo. Ao DGAF/DF para compromisso e 
pagamento. 
DATA: 29-05-2006 
 
INFª N.º: 223/DE/2006 
ASSUNTO: Compromisso e transferência de verba para 
pagamento do 3.º Período Escolar de Transportes - Junta 
Freguesia de Caneças 
DECISÃO: De acordo. Ao DGAF/DF para compromisso e 
pagamento. 
DATA: 06-06-2006 
 
INFª N.º: 224/DE/2006 
ASSUNTO: Compromisso e transferência de verba para 
pagamento do 3.º Período Escolar de Transportes - Junta 
Freguesia da Pontinha 
DECISÃO: De acordo. Ao DGAF/DF para compromisso e 
pagamento. 
DATA: 03-07-2006 
 
INFª N.º: 225/DE/2006 
ASSUNTO: Compromisso e transferência de verba para 
pagamento do 3.º Período Escolar de Transportes - Junta 
Freguesia da Ramada 
DECISÃO: De acordo. Ao DGAF/DF para compromisso e 
pagamento. 
DATA: 03-07-2006 
 
INFª N.º: 226/DE/2006 
ASSUNTO: Compromisso e transferência de verba para 
pagamento do 3.º Período Escolar de Transportes - Junta 
Freguesia do Olival Basto 
DECISÃO: De acordo. Ao DGAF/DF para compromisso e 
pagamento. 
DATA: 03-07-2006 
 
INFª N.º: 227/DE/2006 
ASSUNTO: Compromisso e transferência de verba para 
pagamento do 3.º Período Escolar de Transportes - Junta 
Freguesia da Odivelas 
DECISÃO: De acordo. Ao DGAF/DF para compromisso e 
pagamento. 
DATA: 03-07-2006 
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INFª N.º: 228/DE/2006 
ASSUNTO: Compromisso e transferência de verba para 
pagamento do 3.º Período Escolar de Transportes - Junta 
Freguesia de Famões 
DECISÃO: De acordo. Ao DGAF/DF para compromisso e 
pagamento. 
DATA: 06-06-2006 
 
INFª N.º: 229/DE/2006 
ASSUNTO: Compromisso e transferência de verba para 
pagamento do 3.º Período Escolar de Transportes - Junta 
Freguesia da Póvoa Santo Adrião 
DECISÃO: De acordo. Ao DGAF/DF para compromisso e 
pagamento. 
DATA: 03-07-2006 
 
INFª N.º: 250/DE/2006 
ASSUNTO: Educação Rodoviária no 1.º Ciclo do Ensino Básico 
do Concelho de Odivelas - Pagamento à Empresa “CAELO” 
pela utilização do auditório 
DECISÃO: De acordo. Ao DGAF/DF para compromisso e 
pagamento. 
DATA: 19-06-2006 
 
INFª N.º: 261/DE/2006 
ASSUNTO: Compromisso e pagamento de factura relativa à 
iniciativa “Dia Mundial da Criança e Mostra de Projectos 
Escolares 2006” à Empresa Orlandito 
DECISÃO: De acordo. Ao DGAF/DF para compromisso e 
pagamento. 
DATA: 11-06-2006 
 
INFª N.º: 277/DE/2006 
ASSUNTO: Compromisso e pagamento do 1.º e 2.º Semestre 
das assinaturas de telefones nos Jardins de Infâncias e nas 
escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico da rede pública - 
agrupamento de escolas a sudoeste de Odivelas 
DECISÃO: De acordo. Ao DGAF/DF para compromisso e 
pagamento. 
DATA: 11-07-2006 
 
INFª N.º: 291/DE/2006 
ASSUNTO: Compromisso e pagamento de verba para 
pagamento de facturas da Rodoviária de Lisboa - Transportes 
Escolares para alunos que frequentam escolas dentro do 
município de Odivelas 
DECISÃO: Ao DGAF/DF para pagamento. 
DATA: 11-07-2006 
 
Factura N.º: 876 
ASSUNTO: Cedência de Vinhetas para os passes, referentes ao 
mês de Março de 2006 
DECISÃO: Ao DGAF/DF para pagamento 
DATA: 07-04-2006 
 
Factura N.º: 877 
ASSUNTO: Cedência de Vinhetas para os passes, referente ao 
mês de Março de 2006 
DECISÃO: Ao DGAF/DF para pagamento. 
DATA: 05-04-2006 
 
Factura N.º: 1303 
ASSUNTO: Cedência de Vinhetas para os passes, referente ao 
mês de Abril de 2006 
DECISÃO: Ao DGAF/DF para pagamento. 
DATA: 22-05-2006 
 

Factura N.º: 1824 
ASSUNTO: Cedência de Vinhetas para os passes, referente ao 
mês de Maio de 2006 
DECISÃO: Ao DGAF/DF para pagamento. 
DATA: 14-06-2006 

 
 
 
 

Juventude 
 

 
 

Decisões tomadas pela Senhora Vereadora Maria Fernanda 
Franchi, ao abrigo das competências delegadas, durante o 
período de 31 de Março a 18 de Agosto de 2006, no âmbito do 
Despacho n.º 10/PRES/2005, nos termos da Informação n.º 
79/GVMFF/06 de 21 de Agosto de 2006. 
 
 
INFª N.º: 102/DEJC/DJ/06 
ASSUNTO: Solicitação de pagamento à empresa de catering - 
Catering, Cabrita & Caçador Lda, pela iniciativa Fim de Semana 
Jovem  
DECISÃO: De acordo. Ao DGAF/DF para compromisso e 
pagamento. 
DATA: 29-05-2006 
 
INFª N.º: 121/DEJC/DJ/06 
ASSUNTO: Compromisso e Pagamento ao CNE - 
Agrupamento 1216 da Pontinha, no valor global de €2.410,00  
DECISÃO: Ao DGAF/DF para pagamento. 
DATA: 12-06-2006 
 
INFª N.º: 122/DEJC/DJ/06 
ASSUNTO: Compromisso e Pagamento à Associação Sócio-
Cultural Jovens da Ramada no valor global de €8.722,42  
DECISÃO: Ao DGAF/DF para pagamento. 
DATA: 07-06-2006 
 
INFª N.º: 123/DEJC/DJ/06 
ASSUNTO: Compromisso e Pagamento ao Corpo Nacional de 
Escutas - Agrupamento 1242 da Ramada no valor global de 
€367,00  
DECISÃO: Ao DGAF/DF para pagamento. 
DATA: 07-06-2006 
 
INFª N.º: 124/DEJC/DJ/06 
ASSUNTO: Compromisso e Pagamento à Associação dos 
Escoteiros de Portugal - Grupo 11 de Odivelas, no valor global 
de €250  
DECISÃO: Ao DGAF/DF para pagamento. 
DATA: 07-06-2006 
 
INFª N.º: 125/DEJC/DJ/06 
ASSUNTO: Compromisso e Pagamento à Associação dos 
Escoteiros de Portugal - Grupo 09 do Olival Basto, no valor 
global de €558,40  
DECISÃO: Ao DGAF/DF para pagamento. 
DATA: 07-06-2006 
 
INFª N.º: 126/DEJC/DJ/06 
ASSUNTO: Compromisso e Pagamento ao CNE - 
Agrupamento 1177, no valor global de €869,20  
DECISÃO: Ao DGAF/DF para pagamento. 
DATA: 12-06-2006 
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INFª N.º: 127/DEJC/DJ/06 
ASSUNTO: Compromisso e Pagamento ao CNE - 
Agrupamento 879, no valor de €225  
DECISÃO: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento. 
DATA: 12-06-2006 
 
INFª N.º: 128/DEJC/DJ/06 
ASSUNTO: Aventura Espeleológica no âmbito dos Programas 
de OTL ´S de Verão  
DECISÃO: Ao DGAF/DPC para pagamento. 
DATA: 07-06-2006 
 
INFª N.º: 137/DEJC/DJ/06 
ASSUNTO: Proposta de compromisso e emissão de cheque 
para o projecto Expressar-te  
DECISÃO: De acordo com a proposta. Ao DGAF/DPC para 
compromisso e pagamento. 
DATA: 27-06-2006 
 
INFª N.º: 148/DEJC/DJ/06 
ASSUNTO: Jovens em Férias de Verão - Proposta de 
adjudicação e autorização  
DECISÃO: De acordo. Ao DGAF/DPC para compromisso e 
pagamento. 
DATA: 03-07-2006 
 
INFª N.º: 153/DEJC/DJ/06 
ASSUNTO: Adjudicação após compromisso às empresas 
ADEPA  
DECISÃO: Concordo. Ao DGAF/DPC para compromisso e 
adiantamento da verba solicitada. 
DATA: 05-07-2006 

 
 
 
 

Assuntos Sociais 
 

 
 

Decisões tomadas pela Senhora Vereadora Maria Fernanda 
Franchi, ao abrigo das competências delegadas, durante o 
período de 31 de Março a 18 de Agosto de 2006, no âmbito do 
Despacho n.º 10/PRES/2005, nos termos da Informação n.º 
79/GVMFF/06 de 21 de Agosto de 2006. 
 
 
INFª N.º: 164/DHSAS/DAS/06 
ASSUNTO: Proposta de envio ao DGAF/DF de facturas e de 
notas de débito, da Galp Energia, relativas aos cartões Galp 
Frota Colaboradores, para que se proceda ao respectivo 
pagamento, de recibos e de nota de crédito  
DECISÃO: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento. 
DATA: 03-07-2006 
 
INFª N.º: 178/DHSAS/DAS/06 
ASSUNTO: Candidatura ao PAIPSSO - Proposta de 
compromisso e pagamento ao Centro Comunitário Paroquial de 
Famões  
DECISÃO: Ao DGAF/DF para compromisso e pagamento. 
DATA: 20-06-2006 
 
INFª N.º: 207/DHSAS/DAS/06 
ASSUNTO: Junta de Freguesia de Caneças - Iniciativa “Idas à 
Praia 2006”  
DECISÃO: Ao DGAF/DF para compromisso. 
DATA: 18-07-2006 

INFª N.º: 210/DHSAS/DAS/06 
ASSUNTO: Junta de Freguesia de Póvoa Santo Adrião - 
Iniciativa “Idas à Praia 2006”  
DECISÃO: Ao DGAF/DF para compromisso. 
DATA: 11-07-2006 
 
INFª N.º: 212/DHSAS/DAS/06 
ASSUNTO: Junta de Freguesia de Olival Basto - Iniciativa “Idas 
à Praia 2006”  
DECISÃO: Ao DGAF/DF para compromisso. 
DATA: 18-07-2006 
 
INFª N.º: 222/DHSAS/DAS/06 
ASSUNTO: Compromisso e Pagamento do ressarcimento de 
verbas à Odivelgest, E.M. relativo ao valor dos meses de 
Fevereiro a Junho de 2006  
DECISÃO: Ao DGAF/DF para compromisso. 
DATA: 16-08-2006 
 
INFª N.º: 234/DHSAS/DAS/06 
ASSUNTO: Proposta de envio ao DGAF/DF de facturas e de 
notas de débito, da Galp Energia, relativas aos cartões Galp 
Frota Colaboradores, para que se proceda ao respectivo 
pagamento e do envio de um recibo 
DECISÃO: Ao DGAF/DF para compromisso. 
DATA: 16-08-2006 
 
INFª N.º: 235/DHSAS/DAS/06 
ASSUNTO: Junta de Freguesia da Pontinha - Iniciativa “Idas à 
Praia 2006”  
DECISÃO: Ao DGAF/DF para compromisso. 
DATA: 17-07-2006 
 
INFª N.º: 240/DHSAS/DAS/06 
ASSUNTO: Junta de Freguesia da Ramada - Iniciativa “Idas à 
Praia 2006”  
DECISÃO: Ao DGAF/DF para compromisso. 
DATA: 16-08-2006 
 
Factura N.º: A1473 
ASSUNTO: Pagamento da verba para frequência na Piscina 
Municipal dos Funcionários - Fevereiro  
DECISÃO: Ao DGAF/DF para pagamento 
DATA: 19-06-2006 
 
Factura N.º: 1504 
ASSUNTO: Pagamento da verba para frequência na Piscina 
Municipal dos Funcionários - Março de 2006  
DECISÃO: Ao DGAF/DF para pagamento 
DATA: 20-06-2006 
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Obras Municipais e Transportes 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Senhor Vereador Vítor Peixoto, ao 
abrigo das competências delegadas, durante o período de 31 de 
Julho a 10 de Agosto de 2006, no âmbito do despacho de 
delegação de competências n.º 65/PRES/2006 de 10 de Março 
2006, nos termos da Informação n.º 182/GVVP/2006 de 14 de 
Agosto de 2006. 
 
 
Departamento de Obras Municipais e Transportes 
 
Assunto: Arranjos da envolvente ao antigo PT na Quinta da 
Memória. Proposta de adjudicação” - Propõe-se a adjudicação à 
firma OBRAGOITO, LDA., assim como o envio ao 
DGAF/DF para compromisso da despesa , sendo o seu valor de 
€30.487,58 acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Info 
308/DOMT/06 de 18/07/06. Processo n.º 1459/OD-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para compromisso da despesa.  
Data da Decisão: 31/07/06 
 
Assunto: “Escola EB1/JI do Olival Basto - relatório de 
inspecção para 2006. Proposta de adjudicação” - Propõe-se a 
adjudicação à firma PENGEST - PLANEAMENTO, 
ENGENHARIA E GESTÃO, SA, propõe-se igualmente o 
envio ao DGAF/DF para compromisso da despesa no valor de 
€3.500,00 a que acrescentará IVA à taxa legal em vigor. Info 
0309/DOMT/06 de 18/07/06. Processo n.º 1523/OL-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de compromisso. 
Data da Decisão: 31/07/06 
 
Assunto: “Aquisição de máquinas para a brigada de sinalização. 
Concelho de Odivelas.” - Propõe-se a abertura de concurso por 
Consulta Prévia e o envio ao DGAF/DPC para cabimentação da 
despesa no valor de €23.556,80 a que acrescentará IVA à taxa 
legal em vigor. Info 0311/DOMT/06 de 20/07/06. Processo n.º 
1530/MO-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimentação. 
Data da Decisão: 31/07/06 
 
Assunto: “Junta de Freguesia de Odivelas / PDCJF - Artº 28. 
Remodelação da zona envolvente à sede da Junta de Freguesia. 
Trabalhos a mais” - Propõe-se o envio ao DGAF/DF para 
compromisso e pagamento da despesa no valor de €6.710,10 a 
que acrescentará IVA à taxa legal em vigor à JUNTA DE 
FREGUESIA DE ODIVELAS. Info 0318/DOMT/06 de 
31/07/06. Processo n.º 1163/OD-DOM. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de compromisso e transferência da despesa realizada 
para a J.F. Odivelas. 
Data da Decisão: 02/08/06 
 
Assunto: “Junta de Freguesia de Odivelas / PDCJF - Artº 28. 
Remodelação da Praceta 1º Dezembro. Trabalhos a mais” - 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para compromisso e 
pagamento da despesa no valor de €5.867,34 a que acrescentará 
IVA à taxa legal em vigor à JUNTA DE FREGUESIA DE 
ODIVELAS. Info 0319/DOMT/06 de 31/07/06. Processo n.º 
1159/OD-DOM. 

Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de compromisso e transferência da despesa realizada 
para a J.F. Odivelas. 
Data da Decisão: 02/08/06 
 
Assunto: “Centro de exposições da Quinta da Memória. 
Pagamento revisão de preços - 5ª situação” - Propõe-se o envio 
ao DGAF/DF para pagamento da factura n.º 128/00428/06 à 
empresa HCI - CONSTRUÇOES, S A no valor de €5.898,96. 
Info 0317/DOMT/06 de 31/07/06. Processo n.º 56/DPE-
DPEMU. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para os devidos efeitos. 
Data da Decisão: 03/08/06 
 
Assunto: “Junta de Freguesia de Caneças / PDCJF - Artº 28. 
Parque Infantil do Bairro Moinho do Baeta. Viabilidade” - 
Propõe-se a abertura de procedimento, pelo valor de €3.290,00 o 
qual acrescentará IVA à taxa legal em vigor e o envio ao 
DGAF/DPC para cabimentação da despesa. Info 
329/DOMT/06 de 03/08/06.  
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao Sr. Director 
do DOMT para os efeitos propostos em 1) e 2). Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimento. 
Data da Decisão: 07/08/06 
 
Assunto: “2ª fase da EB1 n.º 9 de Odivelas - Arroja” - Propõe-se 
o envio ao DGAF/DF para compromisso da despesa e emissão 
de cheque no valor de €709,92 à ordem de IMPRENSA 
NACIONAL, bem como o estorno da diferença do valor 
cabimentado. Info 0331/DOMT/06 de 04/08/06.  
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de compromisso da despesa e emissão de cheque, 
bem como ao estorno da diferença. 
Data da Decisão: 07/08/06 
 
Assunto: “Projecto escola EB1/JI de Famões (Bairro das 
Queimadas/Bairro das Fontainhas)” - Propõe-se o envio ao 
DGAF/DF para compromisso da despesa e emissão de cheque 
no valor de €775,20 à ordem de IMPRENSA NACIONAL, bem 
como o estorno da diferença do valor cabimentado. Info 
0332/DOMT/06 de 04/08/06.  
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de compromisso da despesa e emissão de cheque, 
bem com ao estorno da diferença. 
Data da Decisão: 07/08/06 
 
Assunto: “Escola EB1/JI do Olival Basto - Fornecimento e 
montagem de aros em portas de alumínio.” - Propõe-se a 
adjudicação à firma SERRALHARIA IDEVELAS, LDA., 
propõe-se igualmente o envio ao DGAF/DF para compromisso 
da despesa no valor de €150,00 a que acrescentará IVA à taxa 
legal em vigor. Info 0335/DOMT/06 de 04/08/06. Processo n.º 
1537/OL-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao Sr. Director 
do DOMT autorizo a adjudicação e actos subsequentes, nos 
termos propostos. Ao DGAF/DF para compromisso da 
despesa. 
Data da Decisão: 08/08/06 
 
Assunto: “Centro Cultural Malaposta - reparação. Emissão 
urgente de cheque” - Propõe-se o envio ao DGAF/DF para 
compromisso da despesa e emissão de cheque no valor de 
€685,44 à ordem de IMPRESA NACIONAL. Info 
0333/DOMT/06 de 04/08/06.  
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Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de compromisso da despesa e emissão urgente de 
cheque no valor de 685,44€. 
Data da Decisão: 10/08/06 

 
 
 
 

Transportes e Oficinas 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Senhor Vereador Vítor Peixoto, ao 
abrigo das competências delegadas, durante o período de 31 de 
Julho a 10 de Agosto de 2006, no âmbito do despacho de 
delegação de competências n.º 65/PRES/2006 de 10 de Março 
2006, nos termos da Informação n.º 182/GVVP/2006 de 14 de 
Agosto de 2006. 
 
 
Divisão de Transportes e Oficinas 
 
Assunto: “Pama - projecto de adaptação ao meio aquático - 
transportes (3ª fase - 2005/2006)” - Propõe-se o envio à 
DGAF/DF para pagamento da factura n.º A 2659 no valor de 
€2.560,00 à empresa LILAZ - VIAGENS E TURISMO, LDA. 
Info 085/DOMT/DTO/06 de 05/04/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 31/07/06 
 
Assunto: “Proposta de realização da iniciativa “ O salvador vai à 
praia e ao campo”. Aluguer de 1 autocarro.” - Propõe-se o envio 
ao DGAF/DF para pagamento da factura n.º A 2647 no valor 
de €200,00 à empresa LILAZ - VIAGENS E TURISMO, LDA.. 
Info 209/DOMT/DTO/06 de 24/05/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 31/07/06 
 
Assunto: “Teatro “ Hospital das brincadeiras” - Aluguer de 2 
autocarros. Compromisso” - Propõe-se o envio da presente 
informação ao DGAF/DF para pagamento da factura n.º A 
2646 à empresa LILAZ - VIAGENS E TURISMO, LDA. no 
valor de €441,00. Info 218/DOMT/DTO/06 de 29/05/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 31/07/06 
 
Assunto: “Transporte de participantes das comemorações 
relativas ao Dia Mundial do Ambiente, de 5 a 9 de Junho, na 
Escola Agrícola da Paiã - aluguer de autocarros” - Propõe-se o 
envio ao DGAF/DF para pagamento da factura n.º A 2643 no 
valor de €860,00 à empresa LILAZ - VIAGENS E TURISMO, 
LDA. Info 229/DOMT/DTO/06 de 31/05/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 31/07/06 
 
Assunto: “V edição do Torneio de escolas em futebol 7 - Centro 
Escolar Republicano Tenente Valdez - aluguer de 2 autocarros. 
Compromisso” - Propõe-se o envio ao DGAF/DF para 
pagamento da factura n.º A 2645 no valor de €2.841,00 à 
empresa LILAZ - VIAGENS E TURISMO, LDA. Info 
247/DOMT/DTO/06 de 07/06/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 

Data da Decisão: 31/07/06 
 
Assunto: “Teatro “ Hospital das brincadeiras” - Aluguer de 2 
autocarros para o dia 13 de Junho de 2006. Compromisso” - 
Propõe-se o envio da presente informação ao DGAF/DF para 
pagamento da factura n.º A 2648 à empresa LILAZ - VIAGENS 
E TURISMO, LDA. no valor de €340,00. Info 
256/DOMT/DTO/06 de 09/06/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 31/07/06 
 
Assunto: “Locação de uma viatura” - Propõe-se o envio da 
presente informação ao DGAF/DF para pagamento da factura 
n.º 570002791 à empresa RENTLEI no valor de €422,79. Info 
332/DOMT/DTO/ST/06 de 18/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 31/07/06 
 
Assunto: “Procedimento por negociação sem publicação prévia 
de anúncio para a locação de sete viaturas por um período de 
nove meses” - Propõe-se a adjudicação à empresa IBERENT. 
Solicita-se o envio ao DGAF/DPC para um reforço ao 
cabimento inicial da despesa no valor de € 9.361,39, e ao 
DGAF/DF para compromisso do valor total de 59.361,39. Info 
342/DOMT/DTO/06 de 31/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao 
DGAF/DPC para efeitos de reforço de 9.361,39 no cabimento. 
Ao DGAF/DF para compromisso. 
Data da Decisão: 31/07/06 
 
Assunto: “Aquisição de 50 litros de anticongelante para as 
viaturas da frota municipal” - Propõe-se o envio da presente 
informação ao DGAF/DF para pagamento da factura n.º 6018 à 
empresa SIMOPEÇAS no valor de €242,00. Info 
174/DOMT/DTO/SO/06 de 15/05/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 02/08/06 
 
Assunto: “V torneio internacional de futsal do Grupo 
Desportivo Quinta Pinheiro - aluguer de 2 autocarros. 
Compromisso.” - Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGAF/DF para pagamento da factura n.º A 2644 à empresa 
LILAZ no valor de €245,00. Info 231/DOMT/DTO/06 de 
31/05/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 02/08/06 
 
Assunto: “Aquisição de diversos produtos para repintar as 
viaturas da frota municipal” - Propõe-se o envio da presente 
informação ao DGAF/DF para pagamento da factura n.º A 
8675 à empresa VALENTE E CAMPOS - COMERCIO DE 
TINTAS, LDA., no valor de €980,10. Info 
248/DOMT/DTO/SO/06 de 08/06/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 02/08/06 
 
Assunto: “Aquisição de diversas peças para as viaturas da frota 
municipal” - Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGAF/DF para pagamento da factura n.º 8248/2006 à empresa 
GLAXCAR no valor de €1.158,35. Info 
255/DOMT/DTO/SO/06 de 09/06/06. 



 

  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 

 
36 5 de Setembro de 2006 Ano VII - N.º 16 

 

Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 02/08/06 
 
Assunto: “Aquisição de rolos papel para isolar as viaturas da 
frota municipal” - Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGAF/DF para pagamento da factura n.º A 8674 à empresa 
VALENTE E CAMPOS - COMERCIO DE TINTAS, LDA., 
no valor de €243,91 e estorno de €0,03. Info 
257/DOMT/DTO/SO/06 de 12/06/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento e estorno referido. 
Data da Decisão: 02/08/06 
 
Assunto: “Pedido de pagamento de factura referente a lavagem 
de viatura” - Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGAF/DF para pagamento da factura n.º 060000794/2006 à 
empresa BARRAQUEIRO TRANSPORTES S A, no valor de 
€1.306,80. Info 339/DOMT/DTO/ST/06 de 21/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 02/08/06 
 
Assunto: “Envio de notas de débito e facturas Galp Energia 
referentes ao mês de Maio” - Propõe-se o envio ao DGAF/DF 
para pagamento das facturas e notas de débito n.os 9119521, 
9119522, 9119523, 8072727, 8072728, 8072729, 8072730, 
8072731, 8072732, 8072733 e 8072734 no valor total de € 
15.324,79 à empresa GALP ENERGIA. Info 
340/DOMT/DTO/ST/06 de 26/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 02/08/06 
 
Assunto: “Substituição de quatro pneus na viatura n.º 2205 - 
pedido de adjudicação e compromisso” - Propõe-se o envio da 
presente informação ao DGAF/DF para pagamento da factura 
n.º 10252 à empresa PNEUMACOR no valor de €2.938,75. Info 
137/DOMT/DTO/SO/06 de 27/04/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 04/08/06 
 
Assunto: “Forrar bancos da viatura 2102 da frota municipal” - 
Propõe-se o envio da presente informação ao DGAF/DF para 
pagamento da factura n.º 498 à empresa PEDRO MIGUEL 
MARINHO MONTEIRO no valor de €907,50. Info 
208/DOMT/DTO/SO/06 de 24/05/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 04/08/06 
 
Assunto: “Aquisição de copos e filtros para pistola pintura 
viaturas da frota municipal” - Propõe-se o envio da presente 
informação ao DGAF/DF para pagamento da factura n.º 8677 à 
empresa VALENTE & CAMPOS - COMERCIO DE TINTAS, 
LDA., no valor de €174,71. Info 290/DOMT/DTO/SO/06 de 
22/06/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento e estorno de €0,03. 
Data da Decisão: 04/08/06 
 
Assunto: “Montagem de diversos pneus nas viaturas 2103 e 2206 
- pedido de adjudicação e compromisso” - Propõe-se o envio da 
presente informação ao DGAF/DF para pagamento da factura 
n.º 10362/2006 à empresa PNEUMACOR no valor de 
€1.673,72. Info 268/DOMT/DTO/SO/06 de 14/06/06. 

Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 09/08/06 
 
Assunto: “Reparações diversas na viatura n.º 2205 - pedido de 
compromisso e pagamento de factura - Tecniamper” - Propõe-
se o envio da presente informação ao DGAF/DF para 
compromisso e pagamento da factura n.º 47838 à empresa 
TECNIAMPER no valor de €223,32. Info 
355/DOMT/DTO/SO/06 de 04/08/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de compromisso e pagamento. 
Data da Decisão: 09/08/06 
 
Assunto: “Parafusos e porcas especiais para o corta canas da 
viatura n.º 2901 - pedido de compromisso e pagamento de 
factura - Tractoroeste” - Propõe-se o envio da presente 
informação ao DGAF/DF para compromisso e pagamento da 
factura n.º 983 à empresa TRACTOROESTE no valor de 
€98,62. Info 356/DOMT/DTO/SO/06 de 04/08/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de compromisso e pagamento. 
Data da Decisão: 09/08/06 
 
Assunto: “Reparação ignição da viatura 1501 - pedido de 
compromisso e pagamento de factura - Carquatro” - Propõe-se 
o envio da presente informação ao DGAF/DF para 
compromisso e pagamento da factura n.º 310001442 à empresa 
CARQUATRO no valor de €226,25. Info 
357/DOMT/DTO/SO/06 de 04/08/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de compromisso e pagamento. 
Data da Decisão: 09/08/06 
 
Assunto: “Reparação auto-rádio na viatura 1604 da frota 
municipal - pedido de compromisso e pagamento de factura - 
Louresport” - Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGAF/DF para compromisso e pagamento da factura n.º 
210008271 à empresa LOURESPORT no valor de €184,40. Info 
358/DOMT/DTO/SO/06 de 04/08/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de compromisso e pagamento. 
Data da Decisão: 09/08/06 
 
Assunto: “Reparações diversas na viatura n.º 2205 - pedido de 
compromisso e pagamento de factura - Marcopolo” - Propõe-se 
o envio da presente informação ao DGAF/DF para 
compromisso e pagamento da factura n.º 60692 à empresa 
MARCOPOLO no valor de €1.206,76. Info 
359/DOMT/DTO/SO/06 de 04/08/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de compromisso e pagamento. 
Data da Decisão: 09/08/06 
 
Assunto: “Fornecimento de ferramenta para o sector oficional 
da Divisão de Transportes e Oficinas” - Propõe-se a adjudicação 
à empresa INTERTRIAL, LDA. Solicita-se o envio ao 
DGAF/DF para compromisso da despesa no valor de 5.304,12. 
Info 360/DOMT/DTO/SO/06 de 04/08/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao Sr. Director do DOMT 
adjudique-se nos termos propostos na informação supra. Ao 
DGAF/DF para efeitos de compromisso da despesa. 
Data da Decisão: 09/08/06 
 
Assunto: “Substituir 4 pneus na viatura 1417 da frota municipal, 
pagamento de factura à Império Autocenter” - Propõe-se o 
envio ao DGAF/DPC para um reforço ao cabimento inicial da 
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despesa no valor de € 31,45, e ao DGAF/DF para pagamento da 
factura n.º 20072617 à empresa IMPERIO AUTOCENTER no 
valor de 226,40. Info 362/DOMT/DTO/06 de 07/08/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DPC 
para efeitos de cabimentação da diferença verificada. Ao 
DGAF/DF para efeitos de pagamento da factura em referência. 
Data da Decisão: 09/08/06 
 
Assunto: “Aquisição de diversas peças para as viaturas 1407 e 
1706 da frota municipal - pedido de compromisso e pagamento 
das facturas - Glaxcar” - Propõe-se o envio da presente 
informação ao DGAF/DF para compromisso e pagamento das 
facturas n.ºs 7869, 7921 e 8242 à empresa GLAXCAR no valor 
total de €291,54. Info 363/DOMT/DTO/SO/06 de 07/08/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de compromisso e pagamento. 
Data da Decisão: 09/08/06 
 
Assunto: “Inspecção obrigatória em viaturas da frota municipal 
para o mês de Junho - pedido de pagamento de factura - Cima” - 
Propõe-se o envio da presente informação ao DGAF/DF para 
pagamento da factura n.º 224/4623 à empresa CIMA no valor 
de €32,50. Info 364/DOMT/DTO/SO/06 de 07/08/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 09/08/06 
 
Assunto: “Reparações diversas na viatura n.º 2205 - pedido de 
compromisso e pagamento de factura - Auto Sueco” - Propõe-se 
o envio da presente informação ao DGAF/DF para 
compromisso e pagamento da factura n.º 74011716 à empresa 
AUTO SUECO no valor de €2.611,37. Info 
366/DOMT/DTO/SO/06 de 08/08/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de compromisso e pagamento. 
Data da Decisão: 10/08/06 
 
Assunto: “Lavagem e desinfecção da caixa de carga das viaturas 
1702 e 1801 - pedido de pagamento de factura - Ti Saloia” - 
Propõe-se o envio da presente informação ao DGAF/DF para 
pagamento da factura n.º 060554/1 à empresa TI SALOIA no 
valor de €74,30. Info 367/DOMT/DTO/SO/06 de 08/08/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 10/08/06 
 
Assunto: “Procedimento por negociação sem publicação prévia 
de anúncio para aquisição de uma viatura Audi A4 2.0 TDI para 
o serviço da Câmara Municipal de Odivelas” - Solicita-se 
autorização para a abertura de procedimento, assim como o 
envio ao DGAF/DPC para cabimento da despesa no valor de € 
45.000,00. Info 369/DOMT/DTO/06 de 09/08/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao DGAF/DPC para 
efeitos de cabimentação. Ao Sr. Director do DOMT aprovo a 
comissão de apoio proposta, e, nos termos da informação supra. 
Data da Decisão: 10/08/06 
 
Assunto: “Solicitação de cabimento e compromisso por 
estimativa de portagens para o ano de 2006 - Cartões Galp 
Frota” - Propõe-se o envio ao DGAF/DPC cabimento da 
despesa e ao DGAF/DF para compromisso da mesma no valor 
estimado de € 6.000,00. Info 370/DOMT/DTO/06 de 
09/08/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimento. Ao DGAF/DF para 
efeitos de compromisso.  
Data da Decisão: 10/08/06 

 

Instalações e Equipamentos Municipais 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Senhor Vereador Vítor Peixoto, ao 
abrigo das competências delegadas, durante o período de 31 de 
Julho a 10 de Agosto de 2006, no âmbito do despacho de 
delegação de competências n.º 65/PRES/2006 de 10 de Março 
2006, nos termos da Informação n.º 182/GVVP/2006 de 14 de 
Agosto de 2006. 
 
 
Divisão de Instalações e Equipamentos Municipais 
 
Assunto: “ Adjudicação da proposta de substituição de bomba 
de condensados de unidade interior da instalação: Rua Alfredo 
Keil, lote 39, loja, Odivelas” - Propõe-se a adjudicação à empresa 
CLIMOBRA - INSTALAÇÕES TECNICAS DE 
CLIMATIZAÇAO, LDA., assim como o envio ao DGAF/DPC 
para cabimentação da despesa e ao DGAF/DF para 
compromisso no valor de €246,00, ao qual acresce o valor do 
IVA à taxa legal em vigor. Info 648/DIEM/SOAD/06 de 
12/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimento. Ao DGAF/DF para 
efeitos de compromisso. 
Data da Decisão: 31/07/06 
 
Assunto: “ Adjudicação da proposta de reparação de unidade 
exterior da instalação: Praça Ordem de Cristo, C.C. Chapim, 
n.º7, 1ºB, Odivelas” - Propõe-se a adjudicação à empresa 
CLIMOBRA - INSTALAÇÕES TECNICAS DE 
CLIMATIZAÇAO, LDA., assim como o envio ao DGAF/DPC 
para cabimentação da despesa e ao DGAF/DF para 
compromisso no valor de €230,00, ao qual acresce o valor do 
IVA à taxa legal em vigor. Info 649/DIEM/SOAD/06 de 
12/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimento. Ao DGAF/DF para 
efeitos de compromisso. 
Data da Decisão: 31/07/06 
 
Assunto: “ Adjudicação da proposta de substituição de bomba 
de condensados de unidade interior da instalação: Alameda do 
Poder local, n.º 3 e 5, Odivelas” - Propõe-se a adjudicação à 
empresa CLIMOBRA - INSTALAÇÕES TECNICAS DE 
CLIMATIZAÇAO, LDA., assim como o envio ao DGAF/DPC 
para cabimentação da despesa e ao DGAF/DF para 
compromisso no valor de €246,00, ao qual acresce o valor do 
IVA à taxa legal em vigor. Info 650/DIEM/SOAD/06 de 
12/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimento. Ao DGAF/DF para 
efeitos de compromisso. 
Data da Decisão: 31/07/06 
 
Assunto: “ Adjudicação da proposta de substituição de comando 
e bomba de condensados de unidade interior da instalação: Urb. 
Quinta Nova, Lt 27 (Rua Abel Manta n.º 4B), Odivelas” - 
Propõe-se a adjudicação à empresa CLIMOBRA - 
INSTALAÇÕES TECNICAS DE CLIMATIZAÇAO, LDA., 
assim como o envio ao DGAF/DPC para cabimentação da 
despesa e ao DGAF/DF para compromisso no valor de 
€386,00, ao qual acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor. 
Info 651/DIEM/SOAD/06 de 12/07/06. 
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Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimento. Ao DGAF/DF para 
efeitos de compromisso. 
Data da Decisão: 31/07/06 
 
Assunto: “ Adjudicação da proposta de substituição de bomba 
de condensados de unidade interior da instalação: Rua Jardim da 
Radial, n.º3, piso 1 A, Urb. Jardim da Radial, Ramada” - Propõe-
se a adjudicação à empresa AEROCLIMA - INDUSTRIA 
TERMICA, LDA., assim como o envio ao DGAF/DPC para 
cabimentação da despesa e ao DGAF/DF para compromisso no 
valor de €125,00, ao qual acresce o valor do IVA à taxa legal em 
vigor. Info 652/DIEM/SOAD/06 de 12/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimento. Ao DGAF/DF para 
efeitos de compromisso. 
Data da Decisão: 31/07/06 
 
Assunto: “ Adjudicação da proposta de substituição de filtros e 
reparação da unidade exterior da instalação: Ed. Caelo, rua da 
Memória, n.º 2 A, Parque Maria Lamas, Odivelas” - Propõe-se a 
adjudicação à empresa O.S.F. - OCTAVIO SARAMAGO 
FERREIRA, HERDEIROS, LDA., assim como o envio ao 
DGAF/DPC para cabimentação da despesa e ao DGAF/DF 
para compromisso no valor de €356,00, ao qual acresce o valor 
do IVA à taxa legal em vigor. Info 653/DIEM/SOAD/06 de 
12/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimento. Ao DGAF/DF para 
efeitos de compromisso. 
Data da Decisão: 31/07/06 
 
Assunto: “ Adjudicação da proposta de reparação do motor 
eléctrico do sistema de ventilação da instalação: Rua Laura Aires, 
n.º 6, Arroja, Odivelas” - Propõe-se a adjudicação à empresa 
GLOBALFRIO - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS E AR 
CONDICIONADO, LDA., assim como o envio ao 
DGAF/DPC para cabimentação da despesa e ao DGAF/DF 
para compromisso no valor de €275,00, ao qual acresce o valor 
do IVA à taxa legal em vigor. Info 654/DIEM/SOAD/06 de 
12/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimento. Ao DGAF/DF para 
efeitos de compromisso. 
Data da Decisão: 31/07/06 
 
Assunto: “ Adjudicação da proposta de substituição de bomba 
de condensados de unidade interior da instalação: Rua Frei João 
Turiano, n.º 12, Odivelas” - Propõe-se a adjudicação à empresa 
O.S.F. - OCTAVIO SARAMAGO FERREIRA, HERDEIROS, 
LDA., assim como o envio ao DGAF/DPC para cabimentação 
da despesa e ao DGAF/DF para compromisso no valor de 
€215,50, ao qual acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor. 
Info 655/DIEM/SOAD/06 de 12/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimento. Ao DGAF/DF para 
efeitos de compromisso. 
Data da Decisão: 31/07/06 
 
Assunto: “ Instrumento para verificação completa de instalações 
eléctricas em baixa tensão. Proposta de adjudicação” - Propõe-se 
a aquisição assim como o envio ao DGAF/DPC para 
cabimentação da despesa no valor estimado em cerca de 
€1.250,00 a que acresce IVA à taxa legal em vigor. Info 
677/DIEM/06 de 18/07/06.  
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimento. 

Data da Decisão: 31/07/06 
 
Assunto: “ Remodelação das instalações sanitárias e criação de 
refeitório e copa da escola EB1 da Azenha - Ramada. Aprovação 
de elementos para concurso” - Propõe-se a aprovação do 
projecto, caderno de encargos, programa de concurso e anúncio 
de concurso, assim como o envio ao DGAF/DPC para 
cabimentação da despesa no valor estimado em cerca de 
€87.601,40 a que acresce IVA à taxa legal em vigor. Info 
703/DIEM/06 de 27/07/06. Processo n.º 1551/RA-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao Sr. Director 
do DOMT - aprovo o projecto, caderno de encargos, programa 
de concurso e anúncio do concurso, nos termos propostos. Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimento. Ao SLE para abertura 
de procedimento. 
Data da Decisão: 31/07/06 
 
Assunto: “EB - 1º ciclo de Caneças - substituição de pavimento 
nas salas de aula do pavilhão. Pagamento de factura” - Propõe-se 
o envio ao DGAF/DF para pagamento da factura n.º 0885 à 
empresa ENGIDOMUS - PROJECTO E CONSTRUÇÃO, 
LDA., no valor de €3.579,44. Info 484/DIEM/06 de 18/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 02/08/06 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato Acit 04/02/2002 - compromisso e cabimento 2006” - 
Propõe-se o envio ao DGAF/DPC para cabimento da despesa e 
ao DGAF/DF para compromisso da mesma no valor de 
€767,81 à qual acrece o valor do IVA à taxa legal em vigor. 
Processo n.º 1512/MO-DOMT. Info 623/DIEM/SOAD/06 de 
03/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimento. Ao DGAF/DF para 
efeitos de compromisso. 
Data da Decisão: 02/08/06 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato Acit 41/02/2002 - Pagamento de facturas 2006” - 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamento das facturas 
n.os 6/2006-B, 40/2006-B e 71/2006-B à empresa ACIT - 
ASSISTENCIA E CONDUÇAO DE INSTALAÇÕES 
TÉCNICAS, S A., no valor total de €462,77. Processo n.º 
1512/MO-DOMT. Info 624/DIEM/SOAD/06 de 03/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 02/08/06 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Assinatura de Contrato Aeroclima 01/07/2006 -Cabimento e 
compromisso 2006” - Propõe-se a adjudicação à empresa 
AEROCLIMA - INDÚSTRIA TÉRMICA, LDA., assim como o 
envio ao DGAF/DPC para cabimento da despesa e ao 
DGAF/DF para compromisso da mesma no valor de €375,00 à 
qual acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor. Processo n.º 
1559/MO-DOMT. Info 633/DIEM/SOAD/06 de 05/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimento. Ao DGAF/DF para 
efeitos de compromisso. 
Data da Decisão: 02/08/06 
 
Assunto: “Remodelação da instalação eléctrica das escolas: EB1 
da Amoreira; Jardim de Infância Álvaro de Campos e EB1/JI da 
Quinta de São José. Pagamento de factura” - Propõe-se o envio 
ao DGAF/DF para pagamento à empresa RAIOCOOP - 
COOPERATIVA DE ESTUDO E MONTAGEM DE 
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ELECTRICIDADE da factura n.º 3904 no valor de €9.800,90. 
Info 660/DIEM/06 de 13/07/06. Processo n.º 1375/MO-
DOM. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 02/08/06 
 
Assunto: “Substituição da cobertura e reparação de fachadas no 
Jardim de Infância da Urmeira. Pagamento de factura referente a 
trabalhos a mais” - Propõe-se o envio ao DGAF/DF para 
pagamento da factura n.º 1241 à empresa COFAN - 
CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS, LDA., no valor de 
€1.805,63. Processo n.º 1283/PO-DOM. Info 683/DIEM/06 de 
20/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao DGAF/DF para efeitos 
de pagamento. 
Data da Decisão: 02/08/06 
 
Assunto: “Escola EB1 n.º 1 da Pontinha - remodelação das 
instalações sanitárias. Pagamento de factura dos trabalhos a 
mais” - Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamento da 
factura n.º 395 à empresa GUALDIM NUNES DA SILVA, 
LDA., no valor de €1.276,20. Processo n.º 1217/PO-DOM. Info 
689/DIEM/06 de 20/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao DGAF/DF para efeitos 
de pagamento. 
Data da Decisão: 02/08/06 
 
Assunto: “Recolha de contentores de entulho no concelho de 
Odivelas. Pagamento de factura” - Propõe-se o envio ao 
DGAF/DF para pagamento da factura n.º 5253 à empresa 
RESOTRANS, LDA., no valor de €324,43. Info 693/SOAD/06 
de 21/07/06. Processo n.º 1548/MO-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 02/08/06 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de elevadores / 
ascensores. Contrato Atlas 01/05/2004 - compromisso e 
cabimento 2006” - Propõe-se o envio ao DGAF/DPC para 
cabimento da despesa e ao DGAF/DF para compromisso da 
mesma no valor de €1.120,56 à qual acrece o valor do IVA à taxa 
legal em vigor. Processo n.º 1500/MO-DOMT. Info 
592/DIEM/SOAD/06 de 29/06/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimento. Ao DGAF/DF para 
efeitos de compromisso. 
Data da Decisão: 03/08/06 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de elevadores / 
ascensores. Contrato Elevabrantes 01/05/2003 - compromisso e 
cabimento 2006” - Propõe-se o envio ao DGAF/DPC para 
cabimento da despesa e ao DGAF/DF para compromisso da 
mesma no valor de €1.137,60 à qual acrece o valor do IVA à taxa 
legal em vigor. Processo n.º 1502/MO-DOMT. Info 
594/DIEM/SOAD/06 de 29/06/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimento. Ao DGAF/DF para 
efeitos de compromisso. 
Data da Decisão: 03/08/06 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de elevadores / 
ascensores. Contrato Atlas 01/05/2004 - pagamento de facturas 
2006” - Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamento à 
empresa ATLAS - ASCENSORES, LDA., das facturas n.os 
600810 e 604690 no valor total de €677,94. Processo n.º 
1500/MO-DOMT. Info 595/DIEM/SOAD/06 de 29/06/06. 

Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 03/08/06 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de elevadores / 
ascensores. Contrato Elevabrantes 01/05/2003 - pagamento de 
facturas 2006” - Propõe-se o envio ao DGAF/DF para 
pagamento à empresa ELEVABRANTES - ELEVAÇÃO E 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, UNIPESSOAL, LDA., 
das facturas n.ºs 2006-1C001506 e 2006-1C003272 no valor total 
de €688,24. Processo n.º 1502/MO-DOMT. Info 
597/DIEM/SOAD/06 de 29/06/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 03/08/06 
 
Assunto: “Centro de dia do Bairro Stº Eloy - Fornecimento e 
montagem de elevador.” - Propõe-se o envio ao DGAF/DF 
para pagamento à empresa OTIS - ELEVADORES, LDA., da 
factura Npe106002265 no valor de €4.153,87. Processo n.º 
1427/PO-DOMT. Info 646/DIEM/06 de 12/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 03/08/06 
 
Assunto: “Transporte de cofre da DAS/DPJ para DGOU” - 
Propõe-se a adjudicação à empresa TRANSPORTADORA 
CENTRAL DA PONTINHA, LDA., bem como o envio ao 
DGAF/DPC para cabimento da despesa e ao DGAF/DF para 
compromisso no valor de €266,20. Info 707/SOAD/06 de 
28/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 05/07/06 
 
Assunto: “Festa do Desporto. Carregamento e transporte de 
pneus. Pagamento de factura ” - Propõe-se o envio ao 
DGAF/DF para pagamento da factura n.º 06/00124 à empresa 
NELSON AUGUSTO LAMEIRAS PEIXOTO, LDA., no 
valor de €1.392,00, à qual acresce o valor do IVA à taxa legal em 
vigor. Info 712/SOAD/06 de 28/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 07/08/06 
 
Assunto: “Remodelação da iluminação exterior da escola EB1 
Maria Máxima Vaz. Pagamento de factura” - Propõe-se o envio 
ao DGAF/DF para pagamento da factura n.º 248 à empresa 
HARL - SOCIEDADE DE INSTALAÇÕES ELECTRICAS, 
LDA., no valor de €3.115,95. Info 573/DIEM/06 de 21/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para pagamento e efeitos propostos. 
Data da Decisão: 08/08/06 
 
Assunto: “ EB1 Vale Grande - execução dos arranjos exteriores. 
Aprovação dos elementos” - Propõe-se a abertura de 
procedimento assim como o envio ao DGAF/DPC para 
cabimentação da despesa no valor estimado em cerca de 
€13.745,55 a que acresce IVA à taxa legal em vigor. Info 
695/DIEM/06 de 21/07/06. Processo n.º 1587/PO-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao Sr. Director 
do DOMT para os efeitos propostos. Ao DGAF/DPC para 
efeitos de cabimento. 
Data da Decisão: 08/08/06 
 
Assunto: “ EB1/JI D. Dinis - execução de telheiro na nova 
entrada da escola. Aprovação dos elementos” - Propõe-se a 
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abertura de procedimento assim como o envio ao DGAF/DPC 
para cabimentação da despesa no valor estimado em cerca de 
€6.850,00. Info 699/DIEM/06 de 25/07/06. Processo n.º 
1585/OD-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao Sr. Director do DOMT 
aprovo nos termos propostos. Ao DGAF/DPC para efeitos de 
cabimento. 
Data da Decisão: 08/08/06 
 
Assunto: “Biblioteca D. Dinis - pedido de cópias. Pagamento de 
factura” - Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamento da 
factura n.º 2006038 à empresa FASCOPIA - CENTRO DE 
COPIAS E SERVIÇOS, LDA., no valor de €88,91. Info 
711/DIEM/06 de 28/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimento. Ao DGAF/DF para 
efeitos de compromisso e pagamento. 
Data da Decisão: 08/08/06 
 
Assunto: “EB - 1º ciclo da Serra da Luz - limpeza de colectores 
de esgoto. Pagamento de factura” - Propõe-se o envio ao 
DGAF/DPC para cabimento e ao DGAF/DF para 
compromisso e pagamento da factura n.º 6001212435 aos 
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE LOURES, no valor de 
€245,48. Info 713/DIEM/06 de 31/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao Sr. Director do DOMT 
aprovo a referida despesa. Ao DGAF/DPC para efeitos de 
cabimento. Ao DGAF/DF para efeitos de compromisso e 
pagamento. 
Data da Decisão: 10/08/06 
 
Assunto: “Execução do espaço Jovem em Odivelas -Pagamento 
do auto de medição n.º 2.” - Propõe-se a aprovação superior do 
Auto de trabalhos n.º2, assim como o envio ao DGAF/DF para 
pagamento à empresa ADLIS - PROJECTOS E 
CONSTRUÇOES, LDA., da factura n.º 488 no valor de 
€3.530,28. Info 00716/DIEM/06 de 01/08/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 10/08/06 

 
 
 
 

Infra-Estruturas e Espaços Urbanos 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Senhor Vereador Vítor Peixoto, ao 
abrigo das competências delegadas, durante o período de 31 de 
Julho a 10 de Agosto de 2006, no âmbito do despacho de 
delegação de competências n.º 65/PRES/2006 de 10 de Março 
2006, nos termos da Informação n.º 182/GVVP/2006 de 14 de 
Agosto de 2006. 
 
 
Divisão de Infra-Estruturas e Espaços Urbanos 
 
Assunto: “Pagamento de facturas referentes aos consumos de 
energia em BT - Semáforos e painéis publicitários.” - Propõe-se 
o envio ao DGAF/DPC para cabimentação da despesa e ao 
DGAF/DF para compromisso e pagamento à empresa EDP do 
valor total de €5.949,22 (Semáforos €2.222,02, J.C.Decaux 
€3.727,20). Info 00627/DIEU/06 de 25/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimento. Ao DGAF/DF para 
efeitos de compromisso e pagamento. 

Data da Decisão: 02/08/06 
 
Assunto: “Aquisição de materiais para a brigada de sinalização, 
concelho de Odivelas.” - Propõe-se a adjudicação à empresa 
PEDRO & PAULO, LDA., assim como o envio ao 
DGAF/DPC para cabimentação da despesa e ao DGAF/DF 
para compromisso da mesma no valor de €45,45 acrescida de 
IVA à taxa legal em vigor. Info 00560/DIEU/06 de 06/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimento.  
Data da Decisão: 03/08/06 
 
Assunto: “Colocação de um tapete betuminoso na rua 1º de 
Maio, na freguesia da Pontinha - trabalhos a mais.” - Propõe-se a 
aprovação dos trabalhos a mais e a menos assim como o envio 
ao DGAF/DPC para cabimentação da despesa e ao DGAF/DF 
para compromisso sendo o valor dos trabalhos €2.024,87, a que 
acresce IVA à taxa legal em vigor. Processo n.º 1401/PO-
DOMT. Info 00588/DIEU/06 de 14/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao Sr. Director do DOMT. 
Concordo com o proposto nos termos da presente informação. 
Ao DGAF/DPC para efeitos de cabimento. Ao DGAF/DF 
para efeitos de compromisso. 
Data da Decisão: 07/08/06 
 
Assunto: “Deslocação de abrigos existentes junto da estação do 
metropolitano de Odivelas.” - Propõe-se oficiar a empresa 
CEMUSA PORTUGAL assim como o envio ao DGAF/DPC 
para cabimentação da despesa e ao DGAF/DF para 
compromisso da mesma, sendo o valor estimado dos trabalhos 
em €18.000,00, a que acresce IVA à taxa legal em vigor. Info 
00631/DIEU/06 de 25/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao Sr. Director 
do DOMT para oficiar a Cemusa p/deslocação dos abrigos. Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimento. Ao DGAF/DF para 
efeitos de compromisso. 
Data da Decisão: 07/08/06 
 
Assunto: “Reforço de iluminação pública no acesso às traseiras 
do centro comercial Kaué, na freguesia de Odivelas. Lançamento 
de empreitada.” - Propõe-se a aprovação para a abertura de 
procedimento assim como o envio ao DGAF/DPC para 
cabimentação da despesa sendo o valor estimado dos trabalhos 
em €3.011,00, a que acresce IVA à taxa legal em vigor. Processo 
n.º 1485/OD-DOMT. Info 00414/DIEU/06 de 22/05/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao Sr. Director 
do DOMT para os efeitos propostos. Ao DGAF/DPC para 
efeitos de cabimento. 
Data da Decisão: 08/08/06 
 
Assunto: “Intervenção urbana na ligação entre a rua Alves Redol 
e a rua António José de Almeida, na freguesia da Póvoa de Santo 
Adrião. Lançamento de empreitada.” - Propõe-se a aprovação 
para a abertura de procedimento assim como o envio ao 
DGAF/DPC para cabimentação da despesa sendo o valor 
estimado dos trabalhos em €24.756,25, a que acresce IVA à taxa 
legal em vigor. Processo n.º 1471/PV-DOMT. Info 
00447/DIEU/06 de 18/05/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao Sr. Director 
do DOMT para os efeitos propostos. Ao DGAF/DPC para 
efeitos de cabimento. 
Data da Decisão: 08/08/06 
 
Assunto: “Construção / reformulação de recorte para 
transportes públicos, no concelho. Lançamento de empreitada.” 
- Propõe-se a aprovação para a abertura de procedimento assim 
como o envio ao DGAF/DPC para cabimentação da despesa 



  

ODIVELAS 
 

Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano VII - N.º 16 5 de Setembro de 2006 41 

 

sendo o valor estimado dos trabalhos em €71.392,65, a que 
acresce IVA à taxa legal em vigor. Processo n.º 1494/MO-
DOMT. Info 00594/DIEU/06 de 13/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao Sr. Director 
do DOMT para os efeitos propostos. Ao DGAF/DPC para 
efeitos de cabimento. 
Data da Decisão: 08/08/06 
 
Assunto: “Fornecimento de material e aluguer de máquinas para 
a reparação de abatimento na rua S. José, na freguesia da Póvoa 
de Santo Adrião.” - Propõe-se a adjudicação à empresa 
PAVILANCIL, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DE 
PAVIMENTOS E LANCIL, LDA., assim como o envio ao 
DGAF/DPC para cabimentação da despesa e ao DGAF/DF 
para compromisso da mesma no valor de €1.469,50. Info 
00610/DIEU/06 de 01/08/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimento. Ao DGAF/DF para 
efeitos de compromisso. 
Data da Decisão: 08/08/06 
 
Assunto: “Pagamento de factura referente ao consumo de 
energia em iluminação pública.” - Propõe-se o envio ao 
DGAF/DPC para cabimentação da despesa e ao DGAF/DF 
para compromisso e pagamento à empresa EDP da nota de 
débito n.º 10238666367 no valor de €2.883,81. Info 
00642/DIEU/06 de 31/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimento. Ao DGAF/DF para 
efeitos de compromisso e pagamento. 
Data da Decisão: 09/08/06 
 
Assunto: “Sinalização horizontal e vertical na Urbanização 
Quinta Nova - proposta de pagamento.” - Propõe-se o envio ao 
DGAF/DPC para cabimentação da despesa e ao DGAF/DF 
para compromisso e pagamento à empresa F.L. GASPAR da 
factura n.º 630/2006 no valor de €11.905,41. Info 
00622/DIEU/06 de 21/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimento. Ao DGAF/DF para 
efeitos de compromisso e pagamento. 
Data da Decisão: 10/08/06 
 
Assunto: “Instalações da Divisão de Transportes e Oficinas, 
freguesia de Famões - pagamento de ramal de água.” - Propõe-se 
o envio ao DGAF/DPC para cabimentação da despesa e ao 
DGAF/DF para compromisso e pagamento aos SERVIÇOS 
MUNICIPALIZADOS DE LOURES da factura n.º 
6001159186 no valor de €6.907,39. Info 00639/DIEU/06 de 
28/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimento. Ao DGAF/DF para 
efeitos de compromisso e pagamento. 
Data da Decisão: 10/08/06 
 
Assunto: “Aquisição de sinalização vertical para o concelho - 
Proposta de pagamento.” - Propõe-se o envio ao DGAF/DF 
para pagamento à empresa TRACEVIA, LDA., da factura n.º 
264 no valor de €8.280,13. Info 00650/DIEU/06 de 07/08/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para os devidos efeitos. 
Data da Decisão: 10/08/06 
 
Assunto: “Execução do espaço Jovem em Odivelas - Pagamento 
do auto de medição n.º 2.” - Propõe-se a aprovação superior do 
Auto de trabalhos n.º2, assim como o envio ao DGAF/DF para 
pagamento à empresa ADLIS - PROJECTOS E 

CONSTRUÇOES, LDA., da factura n.º 488 no valor de 
€3.530,28. Info 00716/DIEM/06 de 01/08/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 10/08/06 

 
 
 
 

Serviço Municipal de Protecção Civil 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Senhor Vereador Vítor Peixoto, ao 
abrigo das competências delegadas, durante o período de 31 de 
Julho a 10 de Agosto de 2006, no âmbito do despacho de 
delegação de competências n.º 65/PRES/2006 de 10 de Março 
2006, nos termos da Informação n.º 182/GVVP/2006 de 14 de 
Agosto de 2006. 
 
 
Assunto: “Pagamento de factura referente à aquisição de 
brindes”. Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamento da 
factura n.º 0403 à empresa REINALDO FERNANDES 
HIGINO - BRINDES PUBLICITARIOS, UNIPESSOAL, 
LDA., no valor de €2.355,87. Info 214/SMPC/06 de 24/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento.  
Data da Decisão: 31/07/06 
 
Assunto: “Pagamento seguros ramo de bombeiros - AHBV 
Caneças”. Propõe-se o envio ao DGAF/DPC para cabimento e 
ao DGAF/DF para compromisso e pagamento do aviso/recibo 
n.º 0111572177 no valor de €160,17 apresentado pela 
COMPANHIA DE SEGUROS IMPERIO BONANÇA. Info 
215/SMPC/06 de 27/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimento. Ao DGAF/DF para 
efeitos de compromisso e pagamento.  
Data da Decisão: 31/07/06 
 
Assunto: “Estorno de seguro do ramo bombeiro, referente à 
A.H.B.V. Pontinha”. Propõe-se o envio ao DGAF/DF para 
reembolso de estorno da importância de €136,38 apresentado 
pela SEGURADORA BONANÇA. Info 217/SMPC/06 de 
10/08/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos.  
Data da Decisão: 10/08/06 

 
 
 
 

Desporto 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Senhor Vereador Vítor Peixoto, ao 
abrigo das competências delegadas, durante o período de 31 de 
Julho a 10 de Agosto de 2006, no âmbito do despacho de 
delegação de competências n.º 65/PRES/2006 de 10 de Março 
2006, nos termos da Informação n.º 182/GVVP/2006 de 14 de 
Agosto de 2006. 
 
 
Assunto: “Festa do desporto. Pagamento à RTP.” . Solicita-se o 
envio ao DGAF/DF para um acréscimo ao compromisso inicial 
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de €193,15 e para pagamento da factura n.º 6001789 à RTP - 
RADIOTELEVISÃO PORTUGUESA no valor total de € 
1.530,11. Info n.º 364/DD/06 de 10/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para compromisso adicional do valor de 193,15 e pagamento da 
factura na sua totalidade. 
Data da Decisão:31/07/06 
 
Assunto: “Segurança nas provas de atletismo. Cabimento, 
compromisso e pagamento.” Solicita-se o envio ao DFA/DPC 
para cabimentação da despesa e ao DGAF/DF para 
compromisso e pagamento à POLICIA DE SEGURANÇA 
PUBLICA - COMANDO METROPOLITANO DE LISBOA - 
ESQUADRA DE TRANSITO DA DIVISAO DE LOURES, 
das facturas n.os 96/SOPSA/06, 100/SOPSA/06, 
119/SOPSA/06, 127/SOPSA/06 e 131/SOPSA/06 no valor 
total de €3.144,72. Info n.º 390/DD/SAED/06 de 27/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimento. Ao DGAF/Dfpara 
efeitos de compromisso e pagamento. 
Data da Decisão: 31/07/06 
 
Assunto: “Férias desportivas. Pagamento de factura à Casa 
Senna.” . Solicita-se o pagamento da factura n.º 47550 à empresa 
CASA SENNA, LDA., no valor de € 585,52. Info n.º 
391/DD/SAED/06 de 27/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 31/07/06 
 
Assunto: “23º Grande Prémio das Patameiras em Atletismo. 
Aquisição de t-shirts” . Propõe-se o envio ao DGAF/DPC para 
cabimento e ao DGAF/DF para compromisso e posterior 
pagamento da factura n.º 5 à firma K-SPORT BANDEIRA E 
GENTIL, LDA.,. no valor de € 1.896,68. Info n.º 
392/DD/SELFD/06 de 27/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimento. Ao DGAF/DF para 
efeitos de compromisso e pagamento. 
Data da Decisão: 31/07/06 
 
Assunto: “Pagamento das vendas a dinheiro n.º05250103985 e 
n.º 05110205204 de AKI Bricodis, datadas de 18/04/06 e 
13/07/06 respectivamente” . Solicita-se o envio ao DGAF/DPC 
para respectivo cabimento e ao DFA/DF para compromisso e 
reembolso a CARLOS ALEXANDRE BARGADO LÉRIAS no 
valor de €45,45. Info n.º 393/DD/06 de 28/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao 
DGAF/DPC para efeitos de cabimento. Ao DGAF/DF para 
efeitos de compromisso e reembolso ao Dr. Carlos Lérias, chefe 
da DD. 
Data da Decisão: 31/07/06 
 
Assunto: “Pagamento da factura à Uma Imagem” . Solicita-se o 
envio ao DGAF/DF para pagamento da factura n.º 188 à 
empresa UMA IMAGEM - PRODUÇOES AUDIOVISUAIS E 
MULTIMEDIA UNIPESSOAL, LDA., no valor de € 907,50. 
Info n.º 281/DD/06 de 21/07/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 01/08/06 
 
 
 
 
 
 

Assunto: “Quinta das Águas Férreas. Entrega de verba referente 
à ocupação” . Solicita-se o envio ao DGAF/DF para entrega do 
valor de € 270,00 referentes à estadia na Quinta das Águas 
Férreas de uma equipa de voleibol e emissão do respectivo 
recibo em nome de CARLOS MANUEL PRATA. Info n.º 
396/DD/06 de 01/08/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para os devidos efeitos. 
Data da Decisão: 01/08/06 
 
Assunto: “Serviço de lavandaria da Quinta das Águas Férreas. 
Compromisso e pagamento” . Propõe-se o envio ao DGAF/DF 
para compromisso e posterior pagamento da factura n.º 4306 à 
firma SOC. LAVANDARIA JUPITER, LDA.,. no valor de € 
441,05. Info n.º 399/DD/06 de 02/08/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de compromisso e pagamento. 
Data da Decisão: 02/08/06 
 
Assunto: “Pagamento da venda a dinheiro n.º 05250104416 de 
AKI Bricodis, datadas de 24/07/06” . Solicita-se o envio ao 
DGAF/DPC para respectivo cabimento e ao DFA/DF para 
compromisso e reembolso a CARLOS ALEXANDRE 
BARGADO LÉRIAS no valor de €30,15. Info n.º 398/DD/06 
de 01/08/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para compromisso e posterior reembolso ao Sr. Chefe da 
Divisão Dr. Carlos Lérias.  
Data da Decisão: 03/08/06 
 
Assunto: “Utilização de instalações desportivas - anulação de 
guia de pagamento” . Solicita-se o envio ao DFA/DF para 
anulação da guia de pagamento n.º 110/2005/06 no valor de 
€41,40, emitida em nome de NELSON JOSE FERREIRA 
MOTA DE JESUS MENDES. Info n.º 402/DD/06 de 
02/08/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
considerando o exposto, deverá a guia de pagamento n.º 
110/2005/06 ser anulada. 
Data da Decisão: 03/08/06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


