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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

55..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

rreeaalliizzaaddaa  eemm  1144  ddee  MMaarrççoo  ddee  22000077  
 
 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

SEGUNDA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

Segunda Alteração Orçamental, de acordo com o 
proposto na informação Interno/2007/4736, de 
09.03.2007, e conforme consta dos mapas que farão parte 
integrante da acta da presente reunião. 
 
 
“No âmbito da operacionalização da candidatura do 
Município ao Programa INTERREG IIIC Sul, Operação 
Quadro Regional MARE - Mobilidade e Acessibilidade 
Metropolitana nas Regiões do Sul da Europa procedeu-se 
à 2.ª Alteração Orçamental. O DGAF utilizou esta mesma 
alteração para regularização de projectos de dívida de 
algumas situações que ficaram pendentes na primeira 
alteração orçamental.  
 
A presente modificação orçamental realizou-se ao nível 
das despesas correntes no montante de €88.340,44, 
conforme Mapa Síntese:  
 

 Inscrições/Reforços Diminuições/ 
Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 

88.340,44 88.340,44 

Total Geral 88.340,44 88.340,44 

(em euros)” 
 
(Aprovado por unanimidade)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO 
 

 
 

CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA O DEPARTAMENTO 
DE ADMINISTRAÇÃO JURÍDICA E GERAL 

 
Constituição de um Fundo de Maneio para o 
Departamento de Administração Jurídica e Geral, nos 
termos do artigo 21.º e seguintes da Norma de Controlo 
Interno do Município de Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2007/3726, de 
27.02.2007, com o valor de €2.000,00 (dois mil euros), 
repartidos da seguinte forma: 
 
a) 09.02/02.02.25 – €250,00. 
b) 09.05/02.01.21 - €250,00. 
09.05/02.02.25 - €1.500,00. 

 
O Valor máximo a movimentar por um ano será de 
€24.000,00. 
 
O responsável pelo manuseamento do Fundo de Maneio 
será o Director do Departamento de Administração 
Jurídica e Geral, que ficará responsável pelo cumprimento 
de todas as regras e normas de funcionamento deste 
Fundo, previstas na Norma de Controlo Interno do 
Município de Odivelas. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

NORMAS PARA CEDÊNCIA DE VEÍCULOS 
 

 
 

NORMAS PARA CEDÊNCIA DE VEÍCULOS DECLARADOS 
ABANDONADOS, AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

Revogação das normas aprovadas na 3ª Reunião Ordinária 
de Câmara de 10 de Fevereiro de 2005, (Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 3 de 2005, página 9) bem como 
aprovar as Normas para Cedência Temporária de veículos 
Declarados Abandonados aos Bombeiros Voluntários do 
Município de Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação Interno/2007/4584, de 08.03.2007. 

 
 

“NORMAS PARA CEDÊNCIA TEMPORÁRIA 
DE VEÍCULOS DECLARADOS ABANDONADOS 

AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
1) Só podem ser cedidos temporariamente os veículos 
removidos pela Autarquia que tenham sido declarados 
sem interesse pela Direcção Geral do Património do 
Estado;  
 
2) A cedência temporária terá de ser precedida de 
solicitação devidamente comprovada por parte das 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
8 27 de Março de 2007 Ano VIII - N.º 5 

 

Associações, através de ofício, fax ou outro documento 
que comprove a realização do curso ou instrução interna e 
onde conste o número de veículos pretendidos, com a 
máxima antecedência possível;  
 
3) Os veículos cedidos temporariamente destinam-se 
exclusivamente à utilização para os cursos e instruções de 
desencarceramento e operações de socorro por parte das 
Associações de Bombeiros Voluntários do Município de 
Odivelas, devendo os mesmos ser posteriormente 
devolvidos à Câmara Municipal de Odivelas findo o 
objectivo da cedência;  
 
4) Os veículos cedidos temporariamente são para uso 
exclusivo das Corporações de Bombeiros do Município de 
Odivelas, não podendo ser cedidos nem pelos serviços 
municipais, nem pelas Associações de Bombeiros a 
quaisquer outras Corporações fora da área do Concelho 
de Odivelas;  
 
5) Os serviços municipais não se responsabilizam por 
qualquer atraso ou impedimento de um curso por falta de 
entrega de veículos, caso não se encontrem preenchidos 
os requisitos necessários a poder viabilizar a cedência;  
 
6) No acto de entrega as Associações são obrigadas a 
preencher documento, um por cada veículo, registando a 
sua recepção e a assunção da obrigação de dar 
cumprimento ao procedimento instituído. O documento 
constará em cada processo correspondente a cada veículo 
cedido;  
 
7) Não existe qualquer obrigatoriedade de serem os 
serviços municipais a levar os veículos cedidos às 
Associações;  
 
8) Após a utilização dos veículos, a Associação informará 
a Câmara Municipal (DFM) que por sua vez se 
responsabilizará pelo seu encaminhamento para 
desmantelamento através de operador devidamente 
licenciado para o efeito, procedendo, com a emissão do 
certificado de destruição ao cancelamento das matrículas 
de acordo com a legislação vigente;  
 
9) As Associações de Bombeiros são responsáveis por 
eventuais perdas ou extravios que possam ocorrer no 
período em que os veículos se encontrem sob a sua 
utilização.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ODIVELCULTUR, E.M. 
 

 
 

RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO 2006 
 

Relatório e Contas do Exercício de 2006, da Odivelcultur, 
Gestão, Produção e Divulgação Cultural, E.M., 
apresentado pelo Conselho de Administração em anexo 
ao ofício com o registo de entrada na Câmara Municipal 
de Odivelas número 5894 de 7 de Março de 2007, 
documento que se publica como anexo do presente 
Boletim. 
 
(Aprovado por unanimidade dos presentes, por três dos 
Vereadores se terem ausentado da reunião, não participando assim na 
discussão e na votação do presente documento.) 

 
 
 

 

DESAFECTAÇÃO 
 

 
 

DESAFECTAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO 
DO DOMÍNIO PÚBLICO 

 
Desafectação do Domínio Público para o Domínio 
Privado do Município, de uma parcela de terreno, com  a 
área de 27,70 m2, sita na Quinta do Mendes, Ribeirada, 
denominada Terra do Cemitério ou Casal do Barradas, 
Lote 13, (actual Praceta Grão Vasco, n.º 5), Freguesia de 
Odivelas, com as seguintes confrontações: a Norte e 
Nascente com o Domínio Público e a Sul e Poente com o 
Lote 13, no valor de €83,10, de acordo com o proposto na 
informação n.º 4458/DP/2007, de 07.03.2007. 
 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

PROTOCOLO 
 

 
 

PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, 
A LUSOCAPITAL E COMETNA II 

 
Celebração de um Protocolo de Cooperação entre o 
Município de Odivelas, Lusocapital, SGPS, S.A., e a 
Cometna II, Fundição S.A, relativo à promoção conjunta 
do projecto O’TECH – Parque de Competitividade e 
Tecnologia de Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação n.º 2007/4776, de 09.03.2007, e nas condições 
da Minuta de Protocolo anexa à informação. 
 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal. 
 
(Aprovado por maioria) 
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CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

 
 

SUBSTITUIÇÃO DO REPRESENTANTE 
DAS FORÇAS DE SEGURANÇA 

 
Indicação, por parte do Gabinete do Senhor Secretário de 
Estado Adjunto e da Administração Interna, do Senhor 
Subcomissário Samuel João Pires Fernandes para 
representante das forças de segurança no Conselho 
Municipal de Educação de Odivelas, em substituição do 
Senhor Subcomissário Carlos Alberto Batista Correia, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/5538, de 28.02.2007. 
 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO ADICIONAL 
 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA PONTINHA 
ASFALTAMENTO DE RUA 

PROCESSO N.º 1661/07/PO-DOMT 
 

Celebração de um Protocolo Adicional com a Junta de 
Freguesia da Pontinha ao abrigo do artigo 28º do 
Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 
Freguesia, disponibilizando o Município a quantia de 
€24.700,00 (vinte e quatro mil e setecentos euros), 
acrescida de IVA à taxa legal em vigor, para o 
asfaltamento da Rua São Sebastião, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2007/4544, de 
08.03.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SERVIÇO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS 
 

 
 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO 

DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS A QUENTE 
 

Abertura de um procedimento adjudicatório  na sequência 
da tramitação do concurso público internacional com o 
objectivo da aquisição da prestação de serviços de 
fornecimento de refeições para as Escolas do 1º Ciclo e 
Jardins de Infância (Boletim Municipal n.º 2/2007 de 13 de 
Fevereiro de 2007, pág. 9 e 22), incluindo a aquisição de 
produtos e confecção em escolas da área do Município de 
Odivelas, nos termos e de acordo com o proposto na 

informação Interno/2007/4519, de 07-03-07, foi 
deliberado, especificamente, o seguinte: 
 
• Que o Concorrente a consultar seja a empresa, 
Uniself, Lda;  
 
• Que o tipo de Procedimento a utilizar seja o de 
Ajuste Directo, nos termos da alínea e), do n.º 1, do art. 
86º, do Decreto Lei 197/99, de 8 de Junho;  
 
• A aquisição da prestação de serviços de fornecimento 
de refeições para o 3º período escolar do ano lectivo de 
2006/07, 1º e 2º período do ano lectivo 2007/08, 
(equivalente ao período de 12 meses), podendo ser 
renovada por iguais períodos, até ao limite máximo de 
duração do contrato actual (processo n.º 187/06), 
estimando-se que a prestação de serviços não exceda o 
valor global de €851.839,89, acrescido de IVA; 
 
• Que o prazo de resposta seja de 5 dias. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROGRAMA PER - FAMÍLIAS 
 

 
 

CANDIDATURA DE AGREGADO FAMILIAR 
 

Comparticipação no valor de €11.392,80 (onze mil, 
trezentos e noventa e dois euros e oitenta cêntimos), 
correspondente a 20% do valor máximo estipulado pela 
Portaria N.º 696/2006 de 10 de Julho, para a tipologia T2, 
destinada à aquisição de habitação pelo agregado familiar 
de Joaquim Marques Urbano, recenseado no PER com o 
n.º de matrícula 069.0001.01, para resolução efectiva da 
situação habitacional do referido agregado familiar, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
074/DGHS/SIS/2007, de 2007-02-02 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

INICIATIVAS 
 

 
 

PASSEIO SÉNIOR 2007 
 

A Iniciativa “Passeio Sénior 2007” é dirigida aos 
residentes no Concelho de Odivelas com mais de 65 anos 
de idade, e pretende “...proporcionar a este grupo etário 
meios, condições e iniciativas que satisfaçam as suas 
necessidades lúdicas e culturais de forma a valorizá-los e a 
integrá-los na comunidade em que se inserem. ...”, de 
acordo com o proposto na informação 
Interno/2007/4354, de 06-03-2007: 
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Programa e Organização da Iniciativa 
“...  
08h30 – partida (freguesias do Concelho), locais a 
combinar dependendo das inscrições, em direcção à Ponte 
Vasco da Gama, Azeitão, Serra da Arrábida; 
 
10h30/11h30 – chegada a Sesimbra, passeio livre; 
 
11h45 – partida para o almoço, na zona de Fernão Ferro; 
 
12h30 – chegada; 
 
13h00 – almoço; 
 
14h00 – espectáculo de animação com música ao vivo e 
dança; 
 
16h30 – lanche; 
 
17h30 – partida. Regresso ao Concelho de Odivelas pela 
Ponte 25 de Abril. 
 
(...) 
 
Universo/Destinatários: 
1500 munícipes de ambos os sexos, com idade igual ou 
superior a 65 anos à data de 1 de Maio. 
 
Data: 
17, 24 e 31 de Maio, com 500 participantes cada. 
 
Divulgação: 
serão elaborados cartazes informativos alusivos à 
iniciativa, fazendo referência às respectivas condições de 
inscrição/participação. Os cartazes serão distribuídos 
pelas Juntas de Freguesia, instituições que trabalham com 
a população idosa, bem como, outros serviços da 
comunidade. 
 
Inscrições: 
• Sugere-se que sejam efectuadas na Loja do Munícipe 
e nas Juntas de Freguesia da área de residência do 
participante, podendo estes organismos descentralizar as 
inscrições, se assim o entenderem, para as instituições 
locais que trabalham com a população idosa. Importa 
referir que, caso esta proposta mereça autorização será 
remetido um fax às juntas de freguesia a solicitar a 
colaboração. 
• No acto da inscrição, os interessados devem 
apresentar bilhete de identidade, cartão de eleitor e uma 
comparticipação no valor de €3,00 (três euros). 
(...). 
 
Método de Selecção: 
por ordem de inscrição, desde que cumpram os requisitos 
atrás referidos. Dada a natureza desta iniciativa assim 
como ao elevado número de participantes não serão 
considerados outros métodos de selecção. 
 
Formas de Organização: 
Após terminadas as inscrições, a DAS procederá à 
organização das listagens de participantes por dia, e 

efectuará a sua divulgação junto dos locais de inscrição 
atrás enumerados. 
 
Período de inscrição: 
16 a 24 de Abril 2007.  
...” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

PARÓQUIA DO SANTÍSSIMO NOME DE JESUS DE ODIVELAS 
 

Ratificação de despacho da Senhora Presidente, datado de 
09 de Março de 2007, para atribuição à Paróquia do 
Santíssimo Nome de Jesus de Odivelas, de um apoio, sob 
a forma de transporte, realizado em veículo municipal no 
dia 11 de Março de 2007, para deslocação à Serra da 
Estrela no âmbito de um passeio de confraternização da 
Pastoral dos Imigrantes Brasileiros, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2007/4069 de 01-03-
2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Ratificação de despacho da Senhora Presidente, datado de 
01 de Março de 2007, para atribuição ao Odivelas Futebol 
Clube, no âmbito do Programa de Apoio ao Rendimento 
Desportivo de Odivelas (PARDO), Programa A, de um 
apoio, sob a forma de transporte, realizado em veículo 
municipal no dia 04 de Março de 2007, para deslocação a 
Albergaria, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/3845 de 28-02-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Atribuição ao Odivelas Futebol Clube, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Rendimento Desportivo de 
Odivelas (PARDO), Programa A, de um apoio, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículo municipal no 
dia 14 de Abril de 2007, para deslocação a Santa Cruz do 
Bispo, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/4360 de  06-03-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Atribuição ao Odivelas Futebol Clube, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas (PADO), Sub-Programa A4, de um apoio, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículo municipal no 
dia 22 de Abril de 2007, para deslocação a Vila Verde, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/3658 de 26-02-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DA RAMADA 
 

Atribuição ao Centro Comunitário Paroquial da Ramada, 
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 transporte, a realizar em veículo municipal nos dias 27 
de Março e 29 de Junho de 2007, para deslocação ao 
Teatro da Malaposta em Odivelas e à zona de Évora, 
respectivamente, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/3602 de 26-02-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL 
GRUPO 19 DA PONTINHA 

 
Atribuição à Associação dos Escoteiros de Portugal, 
Grupo 19 da Pontinha, de um apoio, sob a forma de 
transporte, a realizar em veículo municipal no dia 31 de 
Março, para deslocação às Grutas da Ervideira em 
Alcobaça, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/4628 de 08-03-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA PONTINHA 
ESCOLA EB1 SERRA DA LUZ 

 
Atribuição à Junta de Freguesia da Pontinha, de um apoio, 
sob a forma de transporte, a realizar em veículo municipal 
no dia 19 de Março, para deslocação à Pontinha de um 
grupo de 82 crianças da Escola EB1 da Serra da Luz no 
âmbito da Semana do Teatro Infantil, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2007/4675 de 09-03-
2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

INSTITUTO DE APOIO À CRIANÇA 
 

Atribuição ao Instituto de Apoio à Criança, no âmbito do 
n.º 2 do artigo 3º do Acordo de Cooperação celebrado 
entre esta Instituição e a Comissão Instaladora do 
Município de Odivelas em 2001, de um apoio, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículo municipal no 
dia 26 de Março de 2007, para deslocação a Lagos, de 

acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/4585 de 08-03-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

 

URBANISMO 
 

 
 

GMCS – PROJECTOS DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA 
BAIRRO CASAL DAS COMENDADEIRAS, LOTE 23 -  FAMÕES 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 23, 
inserido no Bairro Casal das Comendadeiras, em Famões, 
pelo depósito caução, efectuado no Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor €605,79 (seiscentos e cinco euros e 
setenta e nove cêntimos), para garantir a boa execução das 
obras de urbanização referentes ao Alvará n.º10/2003, de 
10 de Setembro de 2003, e autorização do distrate da 
hipoteca legal, de acordo com o proposto na informação 
n.º 064/PC/DGOU/DRU/2007, de 23-02-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GMCS – PROJECTOS DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA 
BAIRRO CASAL DAS COMENDADEIRAS, LOTE 24 -  FAMÕES 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 24, 
inserido no Bairro Casal das Comendadeiras, em Famões, 
pelo depósito caução, efectuado no Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor €618,96 (seiscentos e dezoito euros e 
noventa e seis cêntimos), para garantir a boa execução das 
obras de urbanização referentes ao Alvará n.º10/2003, de 
10 de Setembro de 2003, e autorização do distrate da 
hipoteca legal, de acordo com o proposto na informação 
n.º 065/PC/DGOU/DRU/2007, de 23-02-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO TRIGACHE NORTE, AUGI I, LOTE 165 -  FAMÕES 

JOSÉ ANTÓNIO PINTO 
 

Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 165, 
inserido no Bairro Trigache Norte – AUGI I, em Famões, 
pelo depósito caução, efectuado no Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor €2.744,30 (dois mil setecentos e 
quarenta e quatro euros e trinta cêntimos), para garantir a 
boa execução das obras de urbanização referentes ao 
Alvará n.º5/2001, de 14 de Maio de 2001, e autorização 
do distrate da hipoteca legal, de acordo com o proposto 
na informação n.º 045/PC/DGOU/DRU/2007, de 16-
02-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
BAIRRO TRIGACHE SUL, LOTE 102 -  FAMÕES 

CARLA SOFIA RODRIGUES MARQUES 
 

Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 102, 
inserido no Bairro Trigache Sul, em Famões, pelo 
depósito caução, efectuado no Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor € 416,53 (quatrocentos e dezasseis 
euros e cinquenta e três cêntimos), para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao Alvará 
n.º2/2001, de 26 de Março de 2001, e autorização do 
distrate da hipoteca legal, de acordo com o proposto na 
informação n.º 060/PC/DGOU/DRU/2007, de 16-02-
2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 8/PRES/2007 
 

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 70º da Lei n° 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e nos 
termos do disposto nos artigos 35° a 40° 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 27 de Março a 
2 de Abril de 2007, 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 27 de 
Março de 2007. 
 
Odivelas, 21 de Março de 2007 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

Financeira 
 

 
 

Despacho de autorização de pagamento, exarados pelo Sr. 
Director do DGAF, nos termos da Informação n.º 4430/2007, 
de 07 de Março de 2007: 

 
 

Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “Alfredo José Alves Rodrigues”, 
no valor de €40,00, referente à aquisição de “verbetes da 
Administração Autárquica”. 
Decisão do Sr. Director: Autorizo o Processo de Despesa. 
Data de Decisão: 08-02-2007 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “Inforvip, Informática 
Profissional, Lda”, no valor de €306,60, referente a juros de 
mora. 
Decisão do Sr. Director: Autorizo. 
Data de Decisão: 22-02-2007 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “Bodas e Festas, Lda”, no valor 
de €1.288,75, referente a juros de mora, de acordo com a 
Informação nº3983/2007 de 01-03-2007. 
Decisão do Sr. Director: Autorizo. 
Data de Decisão: 01-03-2007 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à empresa “Alvenobra – Sociedade de 
Construções, Lda”, no valor de €1.475,32, referente a juros de 
mora, de acordo com a Informação nº4100/2007 de 02-03-2007. 
Decisão do Sr. Director: Autorizo. 
Data de Decisão: 02-03-2007 

 
 
 
 

Aprovisionamento 
 

 
 

Despachos de autorização de procedimento, de autorização de 
pagamentos, de compromisso e adjudicação, nos termos das 
Informações n.º Interno/2007/2825, de 13 de Fevereiro de 
2007, Interno/2007/2826, de 13 de Fevereiro de 2007, 
Interno/2007/2827, de 15 de Fevereiro de 2007, 
respectivamente. 

 
 

Interno/2007/2825, de 13 de Fevereiro de 2007: 
 
Despachos exarados pelo Sr. Director do DGAF (conforme 
despacho n.º 82/PRES/06) no período de 14 de Dezembro de 
2006 a 01 de Fevereiro de 2007 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição 
de estanteria para o arquivo da DGOU, às empresas 
 “Directório, Lda.”,   “Alfeta, Lda.”  e  “Linhas  Imaginárias, 
 Lda.”,   pelo  valor  estimado  de € 4.283,40 (Quatro mil 

duzentos e oitenta e três Euros e quarenta cêntimos), de acordo 
com a Informação n.º 2864/DA/2006 de 2006/12/14.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo a consulta nos termos 
propostos sujeita a registo de cabimento prévio. 
Data da decisão: 2006/12/18 
Processo n.º: 457/06 
 
Assunto: Procedimento de consulta para aquisição de 
equipamento de rede para comunicações de dados e telefones, 
para as novas instalações do Centro de Exposições da Câmara 
Municipal de Odivelas, às empresas “PROLÓGICA”, 
“INFORMANTEM” e “CPCis”, pelo valor estimado de € 
15.730,28 (Quinze mil, setecentos e trinta euros e vinte e oito 
cêntimos), de acordo com a Informação n.º interno/2007/1551. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Concordo com a consulta nos 
termos propostos; proponho o seguinte: 1) Que seja autorizado 
o procedimento e consulta após registo de cabimento; 2) Que 
após validação do PRC, se proceda ao registo dos faxes. 
Concordo e autorizo.  
Data da decisão: 2007/01/20 
Processo n.º: 0022/2007 
 
Assunto: Proposta de consulta para aquisição de fotocopiadora 
com retoma de antiga para o DHSAS/DGHS da CMO, às 
empresas “XEROX, S.A.”, “KONICA MINOLTA, S.A.” e 
“CANON COPICANOLA, LDA.”, pelo valor estimado de € 
3.146,00 (Três mil, cento e quarenta e seis euros), de acordo com 
a Informação n.º interno/2007/458.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Concordo e autorizo.  
Data da decisão: 2007/01/24 
Processo n.º: 0004/2007 
 
 
Despachos exarados pela Sra. Chefe da DA (conforme despacho 
n.º 03/DGAF/2006) no período de 14 de Dezembro de 2006 a 
01 de Fevereiro de 2007 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição 
de tinteiros para plotter para DGOU/DPUPE, à empresa 
“Noprodigital, Lda.”, pelo valor estimado de € 1.452,00 (Mil 
quatrocentos e cinquenta e dois Euros), de acordo com a 
Informação n.º 2827/DA/2006 de 2006/12/11.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta, nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF. 
Data da decisão: 2006/12/14 
Processo n.º: 542/06 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição 
de consumíveis para plotter, às empresas “Copicanola, S.A.” e 
“Crediforma, Lda.”, pelo valor estimado de € 2.023,12 (Dois mil 
e vinte e três Euros e doze cêntimos), de acordo com a 
Informação n.º 2840/DA/2006 de 2006/12/13.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF. 
Data da decisão: 2006/12/14 
Processo n.º: 546/06 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para 
fornecimento de rolos de papel de plotagem, à empresa 
“Crediforma, Lda.”, pelo valor estimado de € 73,88 (Setenta e 
três Euros e oitenta e oito cêntimos) de acordo com a 
Informação n.º 2848/DA/2006 de 2006/12/13.   
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Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF. 
Data da decisão: 2006/12/14 
Processo n.º: 544/06 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição 
de tapes para backups para GISC, à empresa “Informática El 
Corte Inglês, S.A.”, pelo valor estimado de € 3.000,01 (Três mil 
Euros e um cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
2828/DA/2006, de 2006/12/11.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF. 
Data da decisão: 2006/12/15 
Processo n.º: 543/06 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para 
fornecimento de acessório para plotter, à empresa “Copicanola, 
S.A.”, pelo valor estimado de € 689,70 (Seiscentos e oitenta e 
nove Euros e setenta cêntimos), de acordo com a Informação 
n.º 2847/DA/2006, de 2006/12/13.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF. 
Data da decisão: 2006/12/15 
Processo n.º: 545/06 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição 
de artigos para WC para DPUPE, à empresa “Álvaro Henriques 
& Filhos, Lda.”, pelo valor estimado de € 612,19 (Seiscentos e 
doze Euros e dezanove cêntimos) de acordo com a Informação 
n.º 2902/DA/2006 de 2006/12/20.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. No entanto, a 
sua formalização e o registo do cabimento prévio só deverá 
ocorrer em Janeiro de 2007. Remeta-se ao DGAF/DF, a partir 
de 3 de Janeiro, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2006/12/27 
Processo n.º: 551/06 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição 
de publicações para BMDD, à empresa “Papelaria Cruzeiro de 
Castro e Dália, Lda.”, pelo valor estimado de € 224,40 
(Duzentos e vinte e quatro Euros e quarenta cêntimos) de 
acordo com a Informação n.º 2903/DA/2006 de 2006/12/20.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Concordo e autorizo a consulta nos termos propostos. 
No entanto, deverá aguardar o dia 3 de Janeiro para pedido de 
cabimento ao DGAF/DF e posterior formalização de consulta. 
Data da decisão: 2006/12/27 
Processo n.º: 549/06 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição 
de pneus para viaturas da frota municipal, às empresas 
“Pneumacor, Lda.”, “Colipneus, Lda.” e “Casa dos Pneus a 
Central de Caneças, Lda.”, pelo valor estimado de € 1.259,31 
(Mil duzentos e cinquenta e nove Euros e trinta e um cêntimos) 
de acordo com a Informação n.º 2912/DA/2006 de 
2006/12/21.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio. No entanto, a formalização da 
consulta e o necessário registo de cabimento são deverá ocorrer 
em Janeiro de 2007. Remeta-se ao DGAF/DF, a partir de 3 de 
Janeiro. 

Data da decisão: 2006/12/27 
Processo n.º: 548/06 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de publicações para 
BMDD da CMO, para o ano 2007, à empresa “Papelaria 
Cruzeiro de Castro e Dália, Lda.”, pelo valor estimado de € 
224,40 (Duzentos e vinte quatro euros e quarenta cêntimos), de 
acordo com a Informação n.º 002903/DA/2006 de 2006/12/20.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Concordo e autorizo a consulta nos termos propostos. 
No entanto, deverá aguardar o dia 03 de Janeiro para pedido de 
cabimento ao DGAF/DF e posterior formalização da consulta. 
Data da decisão: 2006/12/27 
Processo n.º: 549/06 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para 
fornecimento de diverso material eléctrico, à empresa “Elpor, 
S.A.”, pelo valor estimado de € 1.127,71 (Mil cento e vinte e sete 
Euros e setenta e um cêntimos) de acordo com a Informação n.º 
2918/DA/2006 de 2006/12/21.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio, ficando pendente até ao início do 
novo ano económico. Remeta-se ao DGAF/DF, a partir de 3 de 
Janeiro para cabimento. 
Data da decisão: 2006/12/28 
Processo n.º: 554/06 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para 
fornecimento de diverso material para instalação de equipamento 
de controlo de assiduidade, à empresa “Elpor, S.A.”, pelo valor 
estimado de € 119,06 (Cento e dezanove Euros e seis cêntimos) 
de acordo com a Informação n.º 2919/DA/2006 de 
2006/12/21.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio, ficando pendente até ao início do 
novo ano económico. Remeta-se ao DGAF/DF, a partir de 3 de 
Janeiro, para cabimento. 
Data da decisão: 2006/12/28 
Processo n.º: 552/06 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para 
fornecimento de 2 vidros para instalações do arquivo do 
DGOU, à empresa “Vidrofornense, Lda.”, pelo valor estimado 
de € 120,00 (Cento e vinte Euros) de acordo com a Informação 
n.º 2922/DA/2006 de 2006/12/21.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio, ficando pendente até ao início do 
novo ano económico. Remeta-se ao DGAF/D, a partir de 3 de 
Janeiro, para cabimento. 
Data da decisão: 2006/12/28 
Processo n.º: 553/06 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para 
fornecimento de material diverso para DOMT/DIEM, às 
empresas “Somacota, Lda.” e “Pedro & Paulo, Lda.”, pelo valor 
estimado de € 331,65 (Trezentos e trinta e um Euros e sessenta e 
cinco cêntimos) de acordo com a Informação n.º 
2926/DA/2006 de 2006/12/22.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio, ficando pendente até ao início do 
novo ano económico. Remeta-se ao DGAF/D, a partir de 3 de 
Janeiro, para cabimento. 
Data da decisão: 2006/12/28 
Processo n.º: 556/06 
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Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição 
de seguro multiriscos cobertura de paredes, às empresas 
“Empremédia – Corretores de Seguros, Lda.”, “João Bernardino 
– Mediador de Seguros” e “Engracias & Silva – Mediação de 
Seguros, Lda.”, pelo valor estimado de € 1.000,00 (Mil Euros) de 
acordo com a Informação n.º 2932/DA/2006 de 2006/12/27.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio, ficando pendente até ao início do 
novo ano económico. Remeta-se ao DGAF/D, a partir de 3 de 
Janeiro, para cabimento. 
Data da decisão: 2006/12/28 
Processo n.º: 560/06 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para aquisição 
de impressos de licença de condução para o DAJG/DL, à 
“Imprensa Nacional Casa da Moeda”, pelo valor estimado de € 
605,00 (Seiscentos e cinco Euros) de acordo com a Informação 
n.º 2936/DA/2006 de 2006/12/28.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio, ficando pendente até ao início do 
novo ano económico. Remeta-se ao DGAF/DF, a partir do dia 
3 de Janeiro de 2007, para cabimento. 
Data da decisão: 2006/12/28 
Processo n.º: 558/06 
 
Assunto: Proposta de abertura de procedimento para 
fornecimento de 50 sacos de guloseimas no âmbito da iniciativa 
“Cantar as Janeiras” à empresa “Odivelgest”, pelo valor 
estimado de € 75,02 (Setenta e cinco Euros e dois cêntimos) de 
acordo com a Informação n.º 16/DA/2007 de 2007/01/04.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente. 
Data da decisão: 2007/01/04 
Processo n.º: 1/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de fita de isolamento para 
DOMT/DIEM da CMO, à empresa “Xamflow, Lda.”, pelo 
valor estimado de € 8,06 (Oito euros e seis cêntimos), de acordo 
com a Informação n.º 000021/DA/2006 de 2007/01/03.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/01/11 
Processo n.º: 557/06 
 
Assunto: Procedimento de consulta para aquisição de vidro 
duplo para o Centro de Exposições na Quinta da Memória, às 
empresas “Virclar, Lda.; A Vidreira da Ramada, Lda.; Vidreira 
Central da Pontinha, Lda. e Vidrofornense, Lda.”, pelo valor 
estimado de € 1.452,00 (Mil, quatrocentos e cinquenta e dois 
euros) de acordo com a Informação n.º 048/DA/2007 de 
2007/01/05.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/01/11 
Processo n.º: 0555/06 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de placa para o 
Gabinete de Apoio Psicológico da Pontinha, à empresa “Dacor, 
Lda.”, pelo valor estimado de € 471,90 (Quatrocentos e setenta e 
um euros e noventa cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
interno/2007/184, de 2007/01/09.   

Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeita a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/01/09 
Processo n.º: 010/07 
 
Assunto: Procedimento de consulta para fornecimento de 
esquentador para instalações de limpeza urbana do Bairro Olival 
do Pancas, às empresas “Rodrigues & Rodrigues, Lda. e 
Movicrédito, Lda.”, pelo valor estimado de € 384,00 (Trezentos 
e oitenta e quatro euros), de acordo com a Informação n.º 
550/DA/2007, de 2007/01/16.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) 
Proceda-se ao registo da informação e dos faxes; 3) Remeta-se 
ao DGAF/DF, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/01/14 
Processo n.º: 014/07 
 
Assunto: Procedimento por Ajuste Directo para Desmontagem e 
Acondicionamento em Película Plástica de 3 Unidades de Ar 
Condicionado, à empresa “Servoclima, Lda.”, pelo valor 
estimado de € 605,00 (Seiscentos e cinco euros) de acordo com a 
Informação n.º 584/DA/2006 de 2007/01/16.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) 
Proceda-se ao registo da informação e do fax; 3) Remeta-se ao 
DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/01/14 
Processo n.º: 0016/2007 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento e colocação de 
estores para o Centro de Dia da CMO, à empresa “A. Ferreira & 
Filhos, Lda.”, pelo valor estimado de € 1.452,00 (Mil, 
quatrocentos e cinquenta e dois euros) de acordo com a 
Informação n.º interno/2007/603 de 2007/01/15.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) 
Proceda-se ao registo da informação e do fax; 3) Remeta-se ao 
DGAF/DF, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/01/14 
Processo n.º: 011/2007 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento e colocação de 
estores para o Centro de Dia, à empresa “Sófilestor, Lda.”, pelo 
valor estimado de € 242,00 (Duzentos e quarenta e dois euros) 
de acordo com a Informação n.º interno/2007/614 de 
2007/01/15.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) 
Proceda-se ao registo da informação e do fax; 3) Remeta-se ao 
DGAF/DF, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/01/14 
Processo n.º: 009/2007 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de suporte de papel 
para DE da CMO, à empresa “Higipower, Lda.”, pelo valor 
estimado de € 66,55 (Sessenta e seis euros e cinquenta e cinco 
cêntimos) de acordo com a Informação n.º interno/2007/476 de 
2007/01/15.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) 
Proceda-se ao registo da informação e do fax; 3) Remeta-se ao 
DGAF/DF, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/01/14 
Processo n.º: 015/2007 
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Assunto: Procedimento por Ajuste Directo para fornecimento 
de diverso material para a Obra n.º 561/DIEM/SOAD/2006, 
na Rua Garção, n.º 11 – C/V, à empresa “Elpor, S.A., Lda.”, 
pelo valor estimado de € 1.081,01 (Mil e oitenta e um euros e um 
cêntimo) de acordo com a Informação n.º interno/DA/2007 de 
2007/01/16.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) 
Proceda-se ao registo da informação e do fax; 3) Remeta-se ao 
DGAF/DF, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/01/15 
Processo n.º: 0018/2007 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de grades de enrolar 
para as instalações do DGAF/DA, à empresa “Liderportas., 
Lda.”, pelo valor estimado de € 1.996,50 (Mil novecentos e 
noventa e seis euros e cinquenta cêntimo) de acordo com a 
Informação n.º interno/2007/625, de 2007/01/16..   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) 
Proceda-se ao registo da informação e do fax; 3) Remeta-se ao 
DGAF/DF, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/01/15 
Processo n.º: 0019/2007 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de Taças e Medalhas no 
âmbito da iniciativa “ Corta-Mato Concelho 2007”, à empresa 
“K-Brinde, Lda.”, pelo valor estimado de € 439,58 
(Quatrocentos e trinta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos) 
de acordo com a Informação n.º interno/2007/638 de 
2007/01/17.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) Remeta-
se ao DGAF/DF, para registo de cabimento; 3) Após validação 
do PRC, proceda-se ao registo do fax. 
Data da decisão: 2007/01/17 
Processo n.º: 0026/2007 
 
Assunto: Procedimento para Publicação de anúncio – 
Atendimento DGOU – 25 DE Janeiro, à empresa “Jornal de 
Odivelas”, pelo valor estimado de € 181,50 (cento e oitenta e um 
euros e cinquenta cêntimos) de acordo com a Informação n.º 
interno/2007/765 de 2007/01/18.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) Remeta-
se ao DGAF/DF, para registo de cabimento; 3) Após validação 
do PRC, proceda-se ao registo do fax. 
Data da decisão: 2007/01/19 
Processo n.º: 0028/2007 
 
Assunto: Procedimento de consulta para aquisição de envelope 
com fole para o CPCJO da CMO, às empresas “Etigrafe, Lda. e 
Gráfica Torriana, Lda.”, pelo valor estimado de € 388,41 
(Trezentos e oitenta e oito euros e quarenta e um cêntimos) de 
acordo com a Informação n.º interno/2007/652 de 2007/01/17.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) Remeta-
se ao DGAF/DF, para registo de cabimento; 3) Após validação 
do PRC, proceda-se ao registo dos faxes. 
Data da decisão: 2007/01/19 
Processo n.º: 0024/2007 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de Testes Psicológicos 
para o GAP da Pontinha, à empresa “CEGOC-TEA, Lda.”, pelo 
valor estimado de € 1.988,00 (Mil, novecentos e oitenta e oito 
euros) de acordo com a Informação n.º interno/2007/459 de 
2007/01/15.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) Remeta-

se previamente ao DGAF/DF, para estorno do PRC n.º 
3219/2006 e validação do PRC n.º 5/2007; 3) Após validação do 
PRC, proceda-se ao registo do fax. 
Data da decisão: 2007/01/20 
Processo n.º: 0005/2007 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de Placas Foto 
Luminescentes para DGAF/DFSO/SHST da CMO, à empresa 
“Bom Sinal, Lda.”, pelo valor estimado de € 12,71 (Doze euros e 
setenta e um cêntimos) de acordo com a Informação n.º 
interno/2007/460 de 2007/01/15.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) Remeta-
se previamente ao DGAF/DF, para registo de cabimento; 3) 
Após validação do PRC, proceda-se ao registo do fax. 
Data da decisão: 2007/01/20 
Processo n.º: 0017/2007 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de Livros de Recibos para 
Referendo para o DAJG/DAG da CMO, à empresa 
“ETIGRAFE, Lda.”, pelo valor estimado de € 193,48 (Cento e 
noventa e três euros e quarenta e oito cêntimos) de acordo com 
a Informação n.º interno/2007/697 de 2007/01/17.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) Remeta-
se previamente ao DGAF/DF, para registo de cabimento; 3) 
Após validação do PRC, proceda-se ao registo do fax. 
Data da decisão: 2007/01/20 
Processo n.º: 0027/2007 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de carimbos para o 
DGOU, à empresa “SPORGRAVO”, pelo valor estimado de € 
392,04 (Trezentos e noventa e dois euros e quatro cêntimos) de 
acordo com a Informação n.º interno/2007/1507 de 
2007/01/26.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) Remeta-
se previamente ao DGAF/DF, para registo de cabimento; 3) 
Após validação do PRC, proceda-se ao registo do fax. 
Data da decisão: 2007/01/29 
Processo n.º: 0042/2007 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de Testes Psicológicos 
para o GAP da Pontinha, à empresa “CEGOC-TEA, LDA.”, 
pelo valor estimado de € 1.196,29 (Mil, cento e noventa e seis 
euros e vinte e nove cêntimos) de acordo com a Informação n.º 
interno/2007/1515 de 2007/01/26.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) Remeta-
se previamente ao DGAF/DF, para registo de cabimento; 3) 
Após validação do PRC, proceda-se ao registo do fax. 
Data da decisão: 2007/01/29 
Processo n.º: 0043/2007 
 
Assunto: Procedimento por consulta para aquisição de 
mobiliário de Escola EB1 Eça de Queirós, às empresas “Tiago 
Sousa & Filhos, Equipex e Lemis”, pelo valor estimado de € 
1.085,37 (Mil e oitenta e cinco euros e trinta e sete cêntimos) de 
acordo com a Informação n.º interno/2007/1688 de 
2007/01/30.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) Remeta-
se previamente ao DGAF/DF, para registo de cabimento; 3) 
Após validação do PRC, proceda-se ao registo do fax. 
Data da decisão: 2007/01/30 
Processo n.º: 0013/2007 
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Assunto: Publicação de dois anúncios relativamente à aprovação 
da “ Aprovação do Projecto de Loteamento, à empresa “Global 
de Notícias, Lda. – Diário de Notícias ”, pelo valor estimado de 
€ 242,00 (Duzentos e quarenta e dois euros) de acordo com a 
Informação n.º interno/2007/1597 de 2007/01/29.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) Remeta-
se previamente ao DGAF/DF, para registo de cabimento; 3) 
Após validação do PRC, proceda-se ao registo do fax. 
Data da decisão: 2007/01/30 
Processo n.º: 0040/2007 
 
Assunto: Publicação de anúncios – 8 de Fevereiro, à empresa 
“Jornal de Odivelas - Traços Radicais, Lda.”, pelo valor estimado 
de € 181,50 (Cento e oitenta e um euros e cinquenta cêntimos) 
de acordo com a Informação n.º interno/2007/1899 de 
2007/02/01.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a consulta nos termos propostos; 2) Remeta-
se previamente ao DGAF/DF, para registo de cabimento; 3) 
Após validação do PRC, proceda-se ao registo do fax. 
Data da decisão: 2007/02/01 
Processo n.º: 0049/2007 
 
 
Interno/2007/2826, de 13 de Fevereiro de 2007: 
 
Despachos exarados pelo Sr. Director do DGAF (conforme 
despacho n.º 82/PRES/06) no período de 13 de Dezembro de 
2006 a 01 de Fevereiro de 2007 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Rentokil Initial 
Portugal, Lda.”, no valor de € 227,73 (Duzentos e vinte e sete 
Euros e setenta e três cêntimos), referente à prestação de serviço 
de manutenção no âmbito dos cuidados higio-sanitários para o 
refeitório municipal, de acordo com a informação n.º 
2794/DA/2006, de 2006/12/12. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2006/12/18 
Processo n.º: 36/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Oscarodivel, Lda.”, 
no valor de € 20.872,50 (Vinte mil oitocentos e setenta e dois 
Euros e cinquenta cêntimos), referente à aquisição de prestação 
de serviço de mudança de instalações de vários serviços da 
CMO, de acordo com a informação n.º 2849/DA/2006, de 
2006/12/13. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2006/12/18 
Processo n.º: 383/05 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Marques Raso, 
Lda.”, no valor total de € 394,20 (Trezentos e noventa e quatro 
Euros e vinte cêntimos), referente ao fornecimento de gás para 
as escolas e jardins-de-infância, de acordo com a informação n.º 
2793/DA/2006, de 2006/12/12. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2006/12/27 
Processo n.º: 411/05 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Nestlé Waters 
Direct Portugal, S.A.”, no valor de € 379,34 (Trezentos e setenta 
e nove Euros e trinta e quatro cêntimos), referente à prestação 
de serviço de aluguer de equipamentos, de acordo com a 
informação n.º 2836/DA/2006, de 2006/12/12. 

Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2006/12/27 
Processo n.º: 438/05 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Executive Clean, 
S.A.”, no valor de € 296,45 (Duzentos e noventa e seis Euros e 
quarenta e cinco cêntimos), referente à prestação de serviço de 
limpeza geral nas instalações da CAAI, de acordo com a 
informação n.º 2864/DA/2006, de 2006/12/15. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2006/12/27 
Processo n.º: 267/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Expressopapiro, 
Lda.”, no valor de € 10,71 (Dez Euros e setenta e um cêntimos), 
referente à aquisição de material de secretaria para stock da 
CMO, de acordo com a informação n.º 2874/DA/2006, de 
2006/12/18. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2006/12/28 
Processo n.º: 462/04 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Pedro & Paulo, 
Lda.”, no valor de € 2.749,28 (Dois mil setecentos e quarenta e 
nove Euros e vinte e oito cêntimos), referente ao fornecimento 
de materiais de construção para DOMT/DIEU/SIT, de acordo 
com a informação n.º 2880/DA/2006, de 2006/12/18. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: À DF. Autorizo o pagamento e estorno de 0,02 €. 
Data da decisão: 2006/12/28 
Processo n.º: 307/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “PT Prime”, no 
valor de € 1.815,00 (Mil oitocentos e quinze Euros), referente à 
prestação de serviço de acesso à rede Internet da CMO, de 
acordo com a informação n.º 2906/DA/2006, de 2006/12/20. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2006/12/28 
Processo n.º: 514/03 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Tenidil, Lda.”, no 
valor de € 5.001,56 (Cinco mil e um Euros e cinquenta e seis 
cêntimos), referente à prestação de serviço de aluguer e 
manutenção de equipamentos de higiene para lavagem e secagem 
de mãos em JI´s da rede pública e escolas do 1.º ciclo do 
Município de Odivelas, de acordo com a informação n.º 
2907/DA/2006, de 2006/12/21. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2006/12/21 
Processo n.º: 270/04 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa 
“NOPRODIGITAL.”, no valor de € 1.247.84 (Mil, duzentos e 
quarenta e sete euros e oitenta e quatro cêntimos), referente à 
aquisição de tinteiros para o DPEDE/DPDM, de acordo com a 
informação n.º 002556/DA/2006, de 2006/1102. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Autorizo o pagamento nos termos propostos, sujeito 
a disponibilidade de tesouraria; Ao DGAF/DF, para reforço de 
cabimento e compromisso, no total de € 0,01 e posterior 
pagamento. 
Data da decisão: 2007/01/20 
Processo n.º: 0433/06 
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Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Ataraxia, Lda.”, no 
valor de € 21.524,99 (Vinte e um mil, quinhentos e vinte e quatro 
euros, noventa e nove cêntimos), referente ao fornecimento de 
equipamento e software para computadores do GISC no âmbito 
do Projecto “Município Digital – Net para Todos”, de acordo 
com a informação n.º 2786/DA/2006, de 2006/12/05. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/01/23 
Processo n.º: 0369/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Protesegurança, 
S.A.”, no valor total de € 2.221,56 (Dois mil, duzentos e vinte e 
um euros e cinquenta e seis cêntimos), referente à prestação de 
serviço de segurança extra nas instalações BMDD, de acordo 
com a informação n.º Interno/2007/399, de 2007/01/12. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: À DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/01/24 
Processo n.º: 411/05 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Konica Minolta, 
S.A.”, no valor total de € 3.281,28 (Três mil, duzentos e oitenta e 
um euros e vinte e oito cêntimos), referente ao fornecimento de 
aquisição de fotocopiadora para a DAJG/DAG, de acordo com 
a informação n.º 2074/DA/2006, de 2006/09/06. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: À DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2004/01/24 
Processo n.º: 0365/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Lemis, Lda.”, no 
valor de € 919.29 (Novecentos e dezanove euros e vinte e nove 
cêntimos), referente ao mobiliário para apoio administrativo para 
estabelecimentos de educação e ensino pré-escolar e 1.º ciclo da 
EB, de acordo com a informação n.º 2823/DA/2006, de 
2006/12/11. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: À DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/01/24 
Processo n.º: 092/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Lemis”, no valor 
de € 2.216,02 (Dois mil, duzentos e dezasseis euros e dois 
cêntimos), referente à aquisição de mobiliário para EB/JI Dom 
Dinis, de acordo com a informação n.º 1602/DA/2006, de 
2006/07/03. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: À DF. Autorizo e Concordo. 
Data da decisão: 2007/01/24 
Processo n.º: 0147/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “CPCis, S.A.”, no 
valor de € 4.243.55 (Quatro mil, duzentos e quarenta e três euros 
e cinquenta e cinco cêntimos), referente ao fornecimento de 
Software Microsoft do Ensino Básico, de acordo com a 
informação n.º 2686/DA/2006, de 2006/11/20. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: À DF. Autorizo o pagamento sujeito à regularização 
de compromisso. 
Data da decisão: 2007/01/24 
Processo n.º: 0355/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Mobapec.”, no 
valor de € 20.490,75 (Vinte mil, quatrocentos e noventa euros e 
setenta e cinco cêntimos), referente a mobiliário para salas de 
aula, de acordo com a informação n.º 2002/DA/2006, de 
2006/11/08. 

Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: À DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/01/24 
Processo n.º: 0091/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Mobapec.”, no 
valor de € 8.603,10 (Oito mil, seiscentos e três euros e dez 
cêntimos), referente à aquisição de mobiliário para refeitórios, de 
acordo com a informação n.º 0265/DA/2006, de 2006-01-25. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: À DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/01/24 
Processo n.º: 0421/05 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Vista Alegre 
Atlantis, S.A.”, no valor de € 2.069,71 (Dois mil, sessenta e nove 
euros e setenta e um cêntimos), referente à aquisição de ofertas 
institucionais para a Assembleia Municipal, de acordo com a 
informação n.º 2888/DA/2006, de 2006/12/18. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: À DF. Autorizo o pagamento sujeito à regularização 
de cabimento e compromisso. 
Data da decisão: 2007/01/24 
Processo n.º: 0405/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Vista Alegre 
Atlantis, S.A.” no valor de € 2.058,21 (Dois mil, cinquenta e oito 
euros e vinte e um cêntimos), referente à aquisição de ofertas 
institucionais para a Assembleia Municipal, de acordo com a 
informação n.º 2346/DA/2006, de 2006/10/09. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: À DF. Pague-se. 
Data da decisão: 2007/01/30 
Processo n.º: 0405/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Marques Raso, 
Lda.”, no valor de € 7.508,00 (Sete mil, quinhentos e oito euros), 
referente ao fornecimento de Gás Propano e Butano para 
Escolas e Jardins-de-infância do Município de Odivelas. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/01/30 
Processo n.º: 0411/05 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Lemis” no valor de 
€ 6.542,71 (Seis mil, quinhentos e quarenta e dois euros e setenta 
e um cêntimos), referente ao fornecimento de mobiliário para 
apoio administrativo para estabelecimentos de educação e ensino 
pré-escolar e 1º ciclo do EB, de acordo com a informação n.º 
2375/DA/2006, de 2006/10/11. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo. 
Data da decisão: 200/01/31 
Processo n.º: 0092/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Manuel Rui 
Azinhais Nabeiro, Lda.”, no valor de € 435.19 (Quatrocentos e 
trinta e cinco euros e dezanove cêntimos), referente à aquisição 
de café e outros produtos de cafetaria para o refeitório municipal 
da CMO, de acordo com a informação n.º 00192/DA/2006, de 
2006/01/19. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Pague-se. 
Data da decisão: 2007/01/30 
Processo n.º: 0040/06 
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Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Executive Clean.”, 
no valor de € 296,45 (Duzentos e noventa e seis euros e quarenta 
e cinco cêntimos), referente à prestação de serviço de limpeza e 
fornecimento de consumíveis em instalações da CMO, de 
acordo com a informação n.º 001546/DA/2006, de 
2006/08/22. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Pague-se. 
Data da decisão: 2007/01/30 
Processo n.º: 0267/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa 
“GONÇALBRITAS”, no valor de € 2.117,50 (Dois mil, cento e 
dezassete euros e cinquenta cêntimos), referente à aquisição de 
materiais diversos para brigada SIT, de acordo com a informação 
n.º 001489/DA/2006, de 2006/06/19. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Pague-se. 
Data da decisão: 2006/01/30 
Processo n.º: 0436/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “RentoKil Initial.”, 
no valor de € 227,73 (Duzentos e vinte e sete euros e setenta e 
três cêntimos), referente à prestação de serviços de manutenção 
no âmbito dos cuidados higio-sanitários para o refeitório 
municipal. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: À DF. Pague-se. 
Data da decisão: 2007/01/30 
Processo n.º: 0036/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa 
“EXPOMAQUINA, LDA.”, no valor de € 688.94 (Seiscentos e 
oitenta e oito euros e noventa e quatro cêntimos), referente à 
prestação de serviço de manutenção de equipamentos de 
cozinha e cafetaria do refeitório municipal da CMO, de acordo 
com a informação n.º 001045/DA/2006, de 2006/05/02. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: À DF. Pague-se. 
Data da decisão: 2007/01/30 
Processo n.º: 0038/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “ISOPAPEL.”, no 
valor total de € 726,00 (Setecentos e vinte e seis euros), referente 
a material de secretaria para stock. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: À DF. Autorizo o estorno do cabimento e 
compromisso no valor de € 0,01 e o respectivo pagamento. 
Data da decisão: 2007/01/30 
Processo n.º: 0356/06 
 
 
Despachos exarados pela Sra. Chefe da DA (conforme despacho 
n.º 03/DGAF/2006) no período de 13 de Dezembro de 2006  
a 01 de Fevereiro de 2007 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Centímetro, Lda.”, 
no valor de € 6.05 (Seis Euros e cinco cêntimos), referente à 
aquisição de ferragens plásticas para o DOMT/DIEU da CMO, 
de acordo com a Informação n.º 2820/DA/2006, de 
2006/12/11. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2006/12/18 
Processo n.º: 436/06 
 
 
 

Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Centímetro, Lda.”, 
no valor de € 53,24 (Cinquenta e três Euros e vinte e quatro 
cêntimos), referente ao fornecimento de consumíveis de 
secretaria para o DAJG/DAG, de acordo com a Informação n.º 
2822/DA/2006, de 2006/12/11. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2006/12/18 
Processo n.º: 448/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Elpor – Comércio 
e Indústrias Eléctricas, S.A.”, no valor de € 2.019,01 (Dois mil e 
dezanove Euros e um cêntimos), referente à aquisição de 
material eléctrico, de acordo com a Informação n.º 
2825/DA/2006, de 2006/12/12. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento nos termos propostos, sujeito a 
disponibilidade de tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF para 
efeitos de reforço de cabimento e compromisso e posterior 
pagamento. 
Data da decisão: 2006/12/18 
Processo n.º: 29/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento ao “Centro de 
Histocompatibilidade do Norte”, no valor de € 12,00 (Doze 
Euros), referente à aquisição de CD interactivo para oferta às 
escolas via DEJC/DE, de acordo com a Informação n.º 
2830/DA/2006, de 2006/12/12. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2006/12/18 
Processo n.º: 456/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Diceque, Lda.”, no 
valor de € 1.182,17 (Mil cento e oitenta e dois Euros e dezassete 
cêntimos), referente à aquisição de um sistema de arquivo 
rotativo para o DGHS, de acordo com a Informação n.º 
2832/DA/2006, de 2006/11/12. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2006/12/18 
Processo n.º: 335/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Manutan, Lda.”, 
no valor de € 387,20 (Trezentos e oitenta e sete Euros e vinte 
cêntimos), referente à aquisição de chaveiro para o DAJG/DP, 
de acordo com a Informação n.º 2833/DA/2006, de 
2006/12/12. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2006/12/18 
Processo n.º: 332/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Sector Mais, Lda.”, 
no valor de € 907,20 (Novecentos e sete Euros e vinte 
cêntimos), referente à prestação de serviço de catering para o 
GCRPP, de acordo com a Informação n.º 2835/DA/2006, de 
2006/12/12. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2006/12/18 
Processo n.º: 388/06 
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Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Nestlé Waters 
Direct Portugal, S.A.”, no valor de € 6,66 (Seis Euros e sessenta 
e seis cêntimos), referente ao fornecimento de água para o 
equipamento instalado na Divisão de Licenciamentos, de acordo 
com a Informação n.º 2838/DA/2006, de 2006/12/12. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2006/12/21 
Processo n.º: 201/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Nestlé Waters 
Direct Portugal, S.A.”, no valor de € 6,66 (Seis Euros e sessenta 
e seis cêntimos), referente ao fornecimento de água para o 
equipamento instalado no Gabinete de Auditoria Interna, de 
acordo com a Informação n.º 2837/DA/2006, de 2006/12/12. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2006/12/21 
Processo n.º: 279/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Grafinal, Lda.”, no 
valor de € 980,10 (Novecentos e oitenta Euros e dez cêntimos), 
referente à aquisição de pastas via DGOU/DLOP da CMO, de 
acordo com a Informação n.º 2867/DA/2006, de 2006/12/18. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2006/12/27 
Processo n.º: 218/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Delikatessen, 
Lda.”, no valor de € 1.022,37 (Mil e vinte e dois Euros e trinta e 
sete cêntimos), referente ao fornecimento de consumíveis para 
DPEDE/DPDM, de acordo com a Informação n.º 
2773/DA/2006, de 2006/12/18. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento nos termos propostos, sujeito a 
disponibilidade de tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF, para 
estorno de cabimento e compromisso e posterior pagamento. 
Data da decisão: 2006/12/18 
Processo n.º: 169/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Reinaldo 
Fernandes Higino, Lda.”, no valor de € 199,65 (Cento de 
noventa e nove Euros e sessenta e cinco cêntimos), referente à 
aquisição de impressão do logótipo da Assembleia Municipal em 
pastas de plástico fornecidas pela CMO, de acordo com a 
Informação n.º 2890/DA/2006, de 2006/12/19. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2006/12/27 
Processo n.º: 468/06 
 
Assunto: Proposta   de pagamento à empresa  “Informática  El  
Corte  Inglês,  S.A.”,  no valor  total   de € 2.092,10 (Dois mil e 
noventa e dois Euros e dez cêntimos), referente ao fornecimento 
de software para computadores para escolas - PRODEP, de 
acordo com a Informação n.º 2876/DA/2006, de 2006/12/18. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento nos termos propostos, sujeito a 
disponibilidade de tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF, para 
realização de estorno de cabimento e compromisso e posterior 
pagamento. 
Data da decisão: 2006/12/28 
Processo n.º: 399/05 
 

Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Cosmos – Viagens 
e Turismo”, no valor de € 91,00 (Noventa e um Euros), 
referente ao alojamento da Sra. Chefe de Gabinete da 
Presidência no âmbito do Seminário – A Chefia do Gabinete da 
Presidência Autárquica”, de acordo com a Informação n.º 
2891/DA/2006, de 2006/12/21. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2006/12/28 
Processo n.º: 485/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Manutan, Lda.”, 
no valor de € 15,73 (Quinze Euros e setenta e três cêntimos), 
referente à aquisição de etiquetas para chave em plástico para o 
DOMT/DIEM, de acordo com a Informação n.º 
2908/DA/2006, de 2006/12/21. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2006/12/28 
Processo n.º: 434/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Global Notícias, 
S.A.”, no valor de € 152,46 (Cento e cinquenta e dois Euros e 
quarenta e seis cêntimos), referente à publicação de aviso em 
Jornal Nacional via DGOU, de acordo com a Informação n.º 
2909/DA/2006, de 2006/12/21. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2006/12/28 
Processo n.º: 480/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Lilaz, Lda.”, no 
valor de € 340,00 (Trezentos e quarenta Euros), referente à 
prestação de serviço de aluguer de autocarros para visitas de 
estudo via DOMT/DTO, de acordo com a Informação n.º 
2910/DA/2006, de 2006/12/21. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2006/12/28 
Processo n.º: 507/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Global Notícias, 
S.A.”, no valor total de € 1.107,88 (Mil cento e sete Euros e 
oitenta e oito cêntimos), referente à publicação de aviso em dois 
jornais nacionais via DOMT, de acordo com a Informação n.º 
2915/DA/2006, de 2006/12/21. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2006/12/28 
Processo n.º: 486/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Global Notícias, 
S.A.”, no valor total de € 332,15 (Trezentos e trinta e dois Euros 
e quinze cêntimos), referente à publicação de aviso em dois 
jornais nacionais via DOMT, de acordo com a Informação n.º 
2916/DA/2006, de 2006/12/21. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2006/12/28 
Processo n.º: 487/06 
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Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Cosmos, S.A.”, no 
valor de € 90,00 (Noventa Euros), referente à aquisição de 
alojamento para membros da Assembleia Municipal, de acordo 
com a Informação n.º 2917/DA/2006, de 2006/12/21. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento nos termos propostos, sujeito a 
disponibilidade de tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2006/12/28 
Processo n.º: 455/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Sector Mais, Lda.”, 
no valor de € 296,35 (Duzentos e noventa e seis Euros e trinta e 
cinco cêntimos), referente à prestação de serviço de catering para 
o GCRPP, de acordo com a Informação n.º 2920/DA/2006, de 
2006/12/21. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2006/12/28 
Processo n.º: 470/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “A. F. F. Suportes”, 
no valor de € 1.681,17 (Mil, seiscentos e oitenta e um euros e 
dezassete cêntimos), referente ao fornecimento de material de 
ginástica para a DD, de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/75, de 2007/01/05. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Proceda-se ao registo da informação; 2) Autorizo o 
pagamento nos termos propostos; 3) Remeta-se ao DGAF/DF, 
para realização de estorno de cabimento e compromisso e 
posterior pagamento. 
Data da decisão: 2007/01/05 
Processo n.º: 0478/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Expressopapiro, 
Lda.”, no valor de € 39,93 (Trinta e nove euros e noventa e três 
cêntimos), referente à aquisição de bolsas de identificação para a 
Divisão de Educação, de acordo com a Informação n.º 
2897/DA/2006, de 2006/12/19. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento nos termos propostos, sujeito a 
disponibilidade de tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/01/08 
Processo n.º: 0064/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Grafinal, Lda.”, no 
valor de € 2.008,60 (Dois mil e oito euros e sessenta cêntimos), 
referente à aquisição de pastas para o DGOU/DLOP, de acordo 
com a Informação n.º 2878/DA/2006, de 2006/12/18. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/01/08 
Processo n.º: 0294/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Xamflow, Lda.”, 
no valor de € 677,64 (Seiscentos e setenta e sete euros e sessenta 
e quatro cêntimos), referente ao fornecimento de materiais de 
construção para o DOMT/DIEU/SIT, de acordo com a 
Informação n.º 2881/DA/2006, de 2006/12/18. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF para realização de estorno 
de cabimento e compromisso e posterior pagamento. 
Data da decisão: 2007/01/08 
Processo n.º: 0345/06 
 
 
 

Assunto: Proposta de pagamento ao “Sporgravo, Lda.”, no valor 
de € 102,85 (Cento e dois euros e oitenta e cinco cêntimos), 
referente à aquisição de selo branco para a DFM, de acordo com 
a Informação n.º 2899/DA/2006, de 2007/12/20. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/01/08 
Processo n.º: 0215/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Expressopapiro, 
Lda.”, no valor de € 41,87 (Quarenta e um euros e oitenta e sete 
cêntimos), referente à aquisição de furadores para a 
DGOU/DRU, de acordo com a Informação n.º 
2898/DA/2006, de 2006/12/20. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/01/08 
Processo n.º: 0266/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Trisca, Lda.”, no 
valor de € 429,55 (Quatrocentos e vinte e nove euros e 
cinquenta e cinco cêntimos), referente ao fornecimento de 
material de sinalização para a Divisão de Educação, de acordo 
com a Informação n.º 2883/DA/2006, de 2006/12/18. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/01/08 
Processo n.º: 0454/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Fronteira do Caos, 
Lda.”, no valor de € 14,75 (Catorze euros e setenta e cinco 
cêntimos), referente ao fornecimento de livro técnico para a 
DAS/DA, de acordo com a Informação n.º 2882/DA/2006, de 
2006/12/18. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/01/08 
Processo n.º: 0353/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “A Tendinha, Lda.”, 
no valor de € 548,80 (Quinhentos e quarenta e oito euros e 
oitenta cêntimos), referente ao fornecimento de um cattering no 
âmbito do 8º Aniversário do Concelho, de acordo com a 
Informação n.º 0007/DA/2007, de 2007/01/03. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento nos termos propostos, sujeito a 
disponibilidade de tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/01/08 
Processo n.º: 0504/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Rodrigues e 
Rodrigues, Lda.”, no valor de € 260,15 (Duzentos e sessenta 
euros e quinze cêntimos), referente à aquisição de um aspirador 
para a JI Roque Gameiro via DEJC/DE,de acordo com a 
Informação n.º 0006/DA/2007, de 2007/01/03 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/01/08 
Processo n.º: 0404/06 
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Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Expressopapiro, 
Lda.”, no valor de € 66,16 (Sessenta e seis euros e dezasseis 
cêntimos), referente à aquisição de diverso material para o 
Gabinete de Saúde (consumíveis de secretária), de acordo com a 
Informação n.º 2875/DA/2006, de 2006/12/18. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/01/08 
Processo n.º: 0057/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Expressopapiro, 
Lda.”, no valor de € 1.633,50 (Mil, seiscentos e trinta e três euros 
e cinquenta cêntimos), referente ao fornecimento de pastas 
Âmbar para stock da CMO, de acordo com a Informação n.º 
2873/DA/2006, de 2006/12/18. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/01/08 
Processo n.º: 0100/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Rudistel, Lda.”, no 
valor de € 1.295,31 (Mil, duzentos e noventa e cinco euros e 
trinta e um cêntimos), referente à aquisição de prestação de 
serviços de reparação de Central Telefónica das Instalações 
Municipais da Divisão de Cultura e Divisão de Desporto, de 
acordo com a Informação n.º 2877/DA/2006, de 2006/12/18. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/01/08 
Processo n.º: 0386/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento à empresa “Directório, Lda.”, 
no valor de € 408.56 (Quatrocentos e oito euros e cinquenta e 
seis cêntimos), referente aquisição de cadeira e de um bloco de 
gavetas, de acordo com a Informação n.º 0024/DA/2007, de 
2007/01/04. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento nos termos propostos, sujeito a 
disponibilidade de tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF para 
reforço de cabimento e compromisso e posterior pagamento. 
Data da decisão: 2007/01/10 
Processo n.º: 0399/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2789/2006, à 
empresa “REPERTINTAS, LDA.”, no valor de € 686,07 
(Seiscentos e oitenta e seis euros e sete cêntimos), referente à 
aquisição de tinta branca para stock da CMO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/01/14 
Processo n.º: 0476/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 5526 B/2006, à 
empresa “Imprensa Municipalista.”, no valor de € 108,90 (Cento 
e oito euros e noventa cêntimos), referente à aquisição de cartões 
para eleitos para AM. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento 
Data da decisão: 2007/01/14 
Processo n.º: 0445/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 1084/2006, à 
empresa “Jornal de Odivelas”, no valor de € 121,00 (Cento e 
vinte e um euros), referente à publicação de um anúncio 
“Empreitada de Reabilitação em Partes Comuns em Habitação 
Municipal, Praceta Alice Pestana, n.º 3 e 4 – Arroja – Odivelas. 

Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/01/14 
Processo n.º: 0538/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 53257/2006, à 
empresa “PRESSELIVRE”,  no valor de € 145,50 (Cento e 
quarenta e cinco euros e cinquenta cêntimos), referente à 
publicação de um anúncio “Empreitada de Reabilitação em 
Partes Comuns em Habitação Municipal, Praceta Alice Pestana, 
n.º 3 e 4 – Arroja – Odivelas. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/01/14 
Processo n.º: 0539/06 
 
Assunto: Proposta   de  pagamento  da  factura   n.º  7617/2006,   
à  empresa  “Etigrafe.”,  no  valor  de € 1.524,60 (Mil, 
quinhentos e vinte e quatro euros e sessenta cêntimos), referente 
à aquisição de pastas para a Assembleia Municipal. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/01/14 
Processo n.º: 0275/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 9054/2006, à 
empresa “Centímetro – Papelaria e Equipamento Técnico, 
Lda.”, no valor de € 158.81 (Cento e cinquenta e oito euros e 
oitenta e um cêntimos), referente à aquisição de pasta francesa 
verde com atilho para o DEJC/DCPC, de acordo com a 
Informação n.º 1532/DA/2006. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/01/15 
Processo n.º: 01808/06 
 
Assunto: Proposta  de  pagamento  da  factura  n.º  9150/2006,  
à  empresa  “Centímetro”,  no valor de € 980,10 (Novecentos e 
oitenta euros e dez cêntimos), referente à aquisição de material 
de secretaria para DGAF/DF da CMO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/01/16 
Processo n.º: 0148/06  
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 85/2006, à 
empresa “Xangai Editora, Lda.”, no valor de € 45,00 (Quarenta e 
cinco euros), referente à aquisição de publicação para BMDD. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/01/30 
Processo n.º: 017406 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 1868/2006, à 
empresa “EPL – Equipamentos e Produtos de Limpeza, Lda.”, 
no valor de € 1.065,65 (Mil e sessenta e cinco euros e sessenta e 
cinco cêntimos), referente ao fornecimento de materiais para 
limpeza e manutenção da Quinta das Águas Férreas. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/01/30 
Processo n.º: 0319/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º A 21259/2006, à 
empresa “Extinloures, Lda.”, no valor de € 597,84 (Quinhentos 
e noventa e sete euros e oitenta e quatro cêntimos), referente à 
aquisição de sinalização de emergência para escolas do 1º ciclo 
EB. 
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Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/01/30 
Processo n.º: 0308/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento das facturas N.º 
7062004661/2006 e 7062004686/2006, à empresa “Informática 
– El Corte Inglês”, no valor de € 369,34 (Trezentos e sessenta e 
nove euros e trinta e quatro cêntimos), referente à aquisição de 
máquinas fotográficas digitais e cartões de memória para a 
DAS/DA.  
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/01/30 
Processo n.º: 0318/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 6067/2006, à 
empresa “Vifato”, no valor de € 179,08 (Cento e setenta e nove 
euros e oito cêntimos), referente ao fornecimento de protecção 
individual para a Quinta das Águas Férreas via DD. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/01/30 
Processo n.º: 0419/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento das facturas n.º 2087 e 2088, à 
empresa “Papelaria Cruzeiro.”, no valor de € 140,15 (Cento e 
quarenta euros e quinze cêntimos), referente a publicações 
periódicas para a Biblioteca Municipal D. Dinis. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/01/30 
Processo n.º: 0125/06 
 
Assunto: Proposta  de pagamento  da factura n.º  4513/PD, à 
empresa  “Globalnotícias”, no valor de € 177,87 (Cento e setenta 
e sete euros e oitenta e sete cêntimos), referente à publicação de 
dois anúncios em Jornais Nacionais para o DOMT. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/02/01 
Processo n.º: 0529/06 
 
Assunto: Proposta  de  pagamento da factura   n.º 33568/DN,  à 
empresa “Globalnotícias”,  no valor de € 359,38 (Trezentos e 
cinquenta e nove euros e trinta e oito cêntimos), referente à 
publicação de aviso em dois Jornais Nacionais para o DOMT. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/02/01 
Processo n.º: 0530/06 
 
Assunto: Proposta  de  pagamento da  factura n.º 4425/PD,  à  
empresa “Globalnotícias”,  no  valor  de € 1.031.65 (Mil e trinta 
e um euros e sessenta e cinco cêntimos), referente à publicação 
de aviso em dois Jornais Nacionais para o DOMT. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/02/01 
Processo n.º: 0488/06 
 
Assunto: Proposta  de  pagamento da  factura  n.º 4424/PD,  à 
empresa  “Globalnotícias”,  no valor  de € 332,15 (Trezentos e 
trinta e dois euros e quinze cêntimos), referente à publicação de 
anúncios em dois Jornais Nacionais para o DOMT. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/02/01 
Processo n.º: 0489/06 
 

Assunto: Proposta de pagamento da  factura n.º 4319/2006,  à  
empresa “Costa & Santos”, no valor de € 90,75 (Noventa euros 
e setenta e cinco cêntimos), referente à aquisição de fichas para o 
DGOU/DLOP. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/02/01 
Processo n.º: 0398/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 221593/2006, à 
empresa “RASIA”, no valor de € 54,45 (Cinquenta e quatro 
euros e quarenta e cinco cêntimos), referente à fitas de 
impressão para o DEJC/DCPC/SBAH. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, sujeito a disponibilidade de 
tesouraria. 
Data da decisão: 2007/02/01 
Processo n.º: 0437/06 
 
 
Interno/2007/2827, de 15 de Fevereiro de 2007: 
 
Despachos exarados pela Sra. Presidente da CMO no período de 
12 de Dezembro de 2006 a 05 de Fevereiro de 2007  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de 
refeições, incluindo a aquisição de produtos e confecção em 
Escolas do Município de Odivelas, ano lectivo 2007/2008, à 
empresa “Uniself, Lda.”, pelo valor de € 21.384,00 (Vinte e um 
mil trezentos e oitenta e quatro Euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º 2931/DA/2006, de 2006/12/27. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Dra. 
Susana Amador: Autorizo a adjudicação. Segue ofício assinado. 
Data da decisão: 2006/12/28 
Processo n.º: 561/06 
 
Despachos exarados pelo Sr. Director do DGAF (conforme 
despacho n.º 82/PRES/06) no período de 12 de Dezembro de 
2006 a 05 de Fevereiro de 2007  
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços/consultoria da aplicação HABITAT para o DHSAS da 
CMO, ao “Sérgio Fontes”, pelo valor de € 3.267,00 (Três mil 
duzentos e sessenta e sete Euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º 2739/DA/2006, de 2006/12/27. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: À DF. Autorizo a adjudicação nos termos propostos 
sujeita a reforço de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2006/12/18 
Processo n.º: 502/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de mobiliário 
de refeitórios para as EB1/JI´s do Concelho de Odivelas, à 
empresa “Linhas Imaginárias, Lda.”, pelo valor de € 3.382,51 
(Três mil trezentos e oitenta e dois Euros e cinquenta e um 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
2865/DA/2006, de 2006/12/18. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos sujeita a estorno de cabimento e registo de 
compromisso. 
Data da decisão: 2006/12/22 
Processo n.º: 501/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento continuado 
de gás propano e butano para os refeitórios escolares dos 
EB1/JI´s via DEJC/DE, à empresa “Marques Raso, Lda.”, pelo 
valor de € 4.707,60 (Quatro mil setecentos e sete Euros e 
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sessenta cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
2895/DA/2006, de 2006/12/19. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Autorizo a adjudicação nos termos propostos. 
Data da decisão: 2006/12/22 
Processo n.º: 327/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
equipamento informático via GISC, à empresa ”CPCis”, no 
valor de € 3.183,84 (Três mil, cento e oitenta e três euros e 
oitenta e quatro cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/455 de 2007/01/15. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Concordo e autorizo.  
Data da decisão: 2007/01/24 
Processo n.º: 0518/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
utensílios/equipamentos de cozinha de refeitórios para as 
EB1/JI’s do Concelho de Odivelas, à empresa “Interútil, Lda.”, 
pelo valor de € 5.383,02 (Cinco mil, trezentos e oitenta e três 
euros e dois cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/713, de 2007/01/17. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Concordo e autorizo.  
Data da decisão: 2007/01/31 
Processo n.º: 0499/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição estanteria para 
o arquivo da DGOU, à empresa ”Linhas Imaginárias, Lda.”, no 
valor de € 3.491,81 (Três mil, quatrocentos e noventa e um euros 
e oitenta e um cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/899 de 2007/01/19. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Concordo e autorizo.  
Data da decisão: 2007/02/03 
Processo n.º: 0547/06 
 
 
Despachos exarados pela Sra. Chefe da DA (conforme despacho 
n.º 03/DGAF/2006) no período de 12 de Dezembro de 2006 a 
05 de Fevereiro de 2007 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de placas dual 
band wireless PCI Adapter A+G, à empresa ”Informática – El 
Corte Inglês, Lda.”, no valor de € 569,43 (Quinhentos e sessenta 
e nove Euros e quarenta e três cêntimos), de acordo com a 
Informação n.º 2905/DA/2006 de 2006/12/20. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeita a 
estorno de cabimento e registo de compromisso. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2006/12/22 
Processo n.º: 537/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 50 sacos de 
guloseimas no âmbito da iniciativa “Cantar as janeiras”, à 
empresa ”Odivelgest, EM”, no valor de € 75,00 (Setenta e cinco 
euros), de acordo com a Informação n.º 27/DA/2006 de 
2007/01/04. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeita a 
reforço de cabimento e registo de compromisso. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/01/04 
Processo n.º: 0001/07 
 
 
 

Assunto: Proposta de adjudicação para prestação de serviços de 
reparação de central telefónica do DRH, à empresa “Rudistel, 
Lda.”, no valor de € 1.178,00 (Mil, cento e setenta e oito euros), 
de acordo com a Informação n.º 2940/DA/2006 de 
2006/12/28. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos. Por se 
tratar de um processo de 2006, solicito a adopção dos 
procedimentos necessários ao registo do cabimento e 
compromisso no orçamento de 2007. À Dr.ª Paula Cardoso para 
promover os referidos registos em articulação com o 
DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/01/09 
Processo n.º: 0525/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para prestação de serviço de 
central telefónica do GCRPP, à empresa ”Rudistel, Lda.”, no 
valor de € 1.449,55 (Mil, quatrocentos e quarenta e nove euros e 
cinquenta e cinco cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
293/DA/2006 de 2006/12/28. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos. Por se 
tratar de um processo de 2006, solicito a adopção dos 
procedimentos necessários ao registo do cabimento e 
compromisso no orçamento de 2007. À Dr.ª Paula Cardoso para 
promover os referidos registos em articulação com o 
DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/01/09 
Processo n.º: 0524/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de seguro 
de acidentes pessoais para 4 auxiliares de acção educativa, à 
empresa ”João Bernardino – Mediador de Seguros”, no valor de 
€ 321,05 (Trezentos e vinte e um euros e cinco cêntimos), de 
acordo com a Informação n.º 2937/DA/2006 de 2006/12/28. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos. Por se 
tratar de um processo de 2006, solicito a adopção dos 
procedimentos necessários ao registo do cabimento e 
compromisso no orçamento de 2007. À Dr.ª Paula Cardoso para 
promover os referidos registos em articulação com o 
DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/01/09 
Processo n.º: 0528/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de placa em 
PVC para GAPP via GCRPP, à empresa ”Dacor, Lda.”, no valor 
de € 453,75 (Quatrocentos e cinquenta e três euros e setenta e 
cinco cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/292 de 2007/01/11. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Proceda-se ao registo da informação; 2) Autorizo a 
adjudicação nos termos propostos; 3) Remeta-se ao DGAF/DF, 
para realização de estorno de cabimento e registo do 
compromisso. 
Data da decisão: 2007/01/11 
Processo n.º: 0010/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de livro técnico 
para arquivo municipal, à empresa ”FNAC LOJA DO 
COLOMBO, no valor de € 18,90 (Dezoito euros e noventa 
cêntimos), de acordo com a Informação n.º Interno/2007/915 
de 2007/01/09. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a adjudicação nos termos propostos; 2) 
Remeta-se ao DGAF/DF, para registo e compromisso. 
Data da decisão: 2007/01/22 
Processo n.º: 0402/06 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de publicação 
de um anúncio – Atendimento da DGOU, à empresa ”Traços 
Radicais – Publicações Regionais, Lda. – Jornal de Odivelas”, no 
valor de € 150,00 (Cento e cinquenta euros), de acordo com a 
Informação n.º Interno/2007/1193 de 2007/01/23. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeita a 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/01/23 
Processo n.º: 0028/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de grades de 
enrolar para instalações do DGAF/DA, à empresa ”Liderportas, 
Lda.”, no valor de € 1.650,00 (Mil, seiscentos e cinquenta euros), 
de acordo com a Informação n.º Interno/2007/1657 de 
2007/01/30. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a adjudicação nos termos propostos; 2) 
Remeta-se previamente ao DGAF/DF, para registo do 
compromisso. 
Data da decisão: 2007/01/30 
Processo n.º: 0019/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de tinteiros 
para plotter para o DGOU da CMO, à empresa ”Noprodigital, 
Lda.”, no valor de € 1.263,20 (Mil, duzentos e sessenta e três 
euros e vinte cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/925 de 2007/01/19. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a adjudicação nos termos propostos; 2) 
Remeta-se ao DGAF/DF, para regularização do cabimento e 
registo do compromisso. 
Data da decisão: 2007/02/01 
Processo n.º: 0542/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de pneus para 
viaturas da Frota Municipal, à empresa ”Pneumacor, Lda.”, no 
valor de € 951,06 (Novecentos e cinquenta e um euros e seis 
cêntimos), de acordo com a Informação n.º 808/DA/2007 de 
2007/01/18. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a adjudicação nos termos propostos; 2) 
Remeta-se ao DGAF/DF, para regularização do cabimento e 
registo do compromisso. 
Data da decisão: 2007/02/01 
Processo n.º: 0548/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças para 
viaturas da Frota Municipal LAND ROVER, à empresa 
”Glaxcar, Lda.”, no valor de € 1.875,16 (Mil, oitocentos e setenta 
e cinco euros e dezasseis cêntimos), de acordo com a 
Informação n.º 919/DA/2007 de 2007/01/19. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a adjudicação nos termos propostos; 2) 
Remeta-se ao DGAF/DF, para regularização de estorno de 
cabimento e registo do compromisso. 
Data da decisão: 2007/02/01 
Processo n.º: 0535/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de consumíveis 
para plotter para o GCRPP, à empresa ”Copicanola, S.A.”, no 
valor de € 551,76 (Quinhentos e cinquenta e um euros e setenta 
e seis cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/1614 de 2007/01/19. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a adjudicação nos termos propostos; 2) 
Remeta-se ao DGAF/DF, para regularização de estorno de 
cabimento e registo do compromisso. 
Data da decisão: 2007/02/03 
Processo n.º: 0545/06 
 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de livros 
técnicos para DAJG/DP, à empresa ”FNAC COLOMBO.”, no 
valor de € 382,31 (Trezentos e oitenta e dois euros e trinta e um 
cêntimos), de acordo com a Informação n.º Interno/2007/1526 
de 2007/01/26. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a adjudicação nos termos propostos; 2) 
Remeta-se ao DGAF/DF, para regularização do cabimento e 
registo do compromisso. 
Data da decisão: 2007/02/03 
Processo n.º: 0440/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para publicação de dois 
anúncios relativamente à “Aprovação de Projecto de 
Loteamento”, à empresa ”Global Notícias, Lda. – Diário de 
Notícias”, no valor de € 958,32 (Novecentos e cinquenta e oito 
euros e trinta e dois cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/2128 de 2007/02/05. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: 1) Autorizo a adjudicação nos termos propostos; 2) 
Remeta-se ao DGAF/DF, para reforço do cabimento e registo 
do compromisso. 
Data da decisão: 2007/02/05 
Processo n.º: 0040/07 
 
 
 

 

Ambiente e Salubridade 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas ao abrigo das 
competências delegadas pelo Despacho n.º 53/PRES/2006, de 8 
de Março de 2006, durante o período compreendido entre 08 de 
Fevereiro a 08 de Março de 2007, nos termos da Informação n.º 
Interno/2007/4620, de 08 de Março de 2007: 

 
 

Departamento do Ambiente e Salubridade 
 
Divisão de Ambiente 
 
Informação n.º Interno/2007/2524 de 2007/02/08 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento das 
facturas da Coelho Pereira, Lda, referentes à aquisição de 
sementes e plantas em pé, no âmbito do Programa Hortas 
Pedagógicas: 
- Factura n.º 8444, no valor de € 30.15 (trinta euros e quinze 
cêntimos), valor com IVA incluído à taxa de 5 %; 
- Factura n.º 8445, no valor de € 9.18 (nove euros e dezoito 
cêntimos), valor com IVA incluído à taxa de 5 %; 
- Factura n.º 8446, no valor de € 181.54 (cento e oitenta e um 
euros e cinquenta e quatro cêntimos), valor com IVA incluído  
à taxa de 5 %; 
- Factura n.º 8447, no valor de € 6.93 (seis euros e noventa e três 
euros), valor com IVA incluído à taxa de 5 %; 
- Factura n.º 8448, no valor de € 639.52 (seiscentos e trinta e 
nove euros e cinquenta e dois cêntimos), valor com IVA 
incluído  
à taxa de 12 %; 
- Factura n.º 8449, no valor de € 174.03 (cento e setenta e quatro 
euros e três cêntimos), valor com IVA incluído à taxa de 5 %; 
- Factura n.º 8450, no valor de € 57.22 (cinquenta e sete euros e 
vinte e dois cêntimos), valor com IVA incluído à taxa de 5 %). 
Perfazendo um valor total de € 1.098.97 (mil e noventa e oito 
euros e noventa e sete cêntimos), com IVA incluído. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados. 
Data: 2007.02.13 
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Informação n.º Interno/2007/3913 de 2007-02-28 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura n.º 1902 da Triambiente, Serviços Ambientais Lda, 
referente à prestação de serviços de limpeza e desobstrução de 
passagens hidráulicas da Ribeira do Troca, no valor de € 4.067.22 
(quatro mil e sessenta e sete euros e vinte e dois cêntimos), valor 
com IVA incluído à taxa de 21 %. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados 
Data: 2007/03/02 
 
Informação n.º Interno/2007/3936 de 2007-02-28 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura n.º 1903 da Triambiente, Serviços Ambientais, Lda, 
referente à prestação de serviços de limpeza e desobstrução de 
passagens hidráulicas da Ribeira do Freixinho, no valor de € 
4.982.36 (quatro mil novecentos e oitenta e dois euros e trinta e 
seis cêntimos), valor com IVA incluído à taxa de 21 %. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2007/03/02  
 
Informação n.º Interno/2007/3942 de 2007-02-28 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura n.º 1905 da Triambiente, Serviços Ambientais, Lda, 
referente à prestação de serviços de limpeza e desobstrução de 
passagens hidráulicas da Ribeira do Barruncho, no valor de € 
4.982.36 (quatro mil novecentos e oitenta e dois euros e trinta e 
seis cêntimos), valor com IVA incluído à taxa de 21 %. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados. 
Data: 2007/03/06 
 
Informação n.º Interno/2007/3943 de 2007-02-28 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura n.º 1906 da Triambiente, Serviços Ambientais, Lda, 
referente à prestação de serviços de limpeza e desobstrução do 
afluente do Rio da Costa, no valor de € 3.050.42 (três mil e 
cinquenta euros e quarenta e dois cêntimos), valor com IVA 
incluído à taxa de 21 %. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados. 
Data: 2007/03/06 
 
 
Divisão de Prevenção Hígio-Sanitária 
 
Informação n.º Interno/2007/3000 de 2007-02-15 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 22. 00014 da 
Valorsul, no valor de € 3.526.67 (três mil quinhentos e vinte e 
seis euros e sessenta e sete cêntimos), valor com IVA incluído à 
taxa de 5 %, referente à utilização do sistema da Valorsul – 
Aterro Sanitário de Mato da Cruz, para deposição de resíduos 
sólidos urbanos e equiparados durante o mês de Janeiro, 
proveniente das intervenções de limpeza de estaleiros das Juntas 
de Freguesia de Odivelas e Olival Basto. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados. 
Data: 2007/02/16 
 
Informação n.º Interno/2007/3813 de 2007-02-27 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7001029426 dos 
Serviços Municipalizados de Loures, no valor de € 7.879.18 (sete 
mil oitocentos e setenta e nove euros e dezoito cêntimos), valor 
com IVA incluído à taxa de 21 %, referente ao serviço de 
colocação e remoção de contentores de 8 e 20 m3, nas 
Freguesias do Município, no decorrer do mês de Novembro 
2006. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados. 
Data: 2007/03/05 
 
 
 
 

Divisão de Parques e Jardins 
 
Processo n.º 68/2006/MO-DAS/DPJ 
Informação n.º Interno/2007/2490 de 2007-02-08 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura n.º 159 da Construções Coelho & Saraiva, Lda, no valor 
de €3.517.50 (três mil quinhentos e dezassete euros e cinquenta 
cêntimos), valor com IVA incluído à taxa de 5  %, referente à 
construção de corredores em betão nos patamares destinados ao 
vasário dos Viveiros Municipais.  
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2007/02/15 
 
Processo n.º 50/2006/MO-DAS/DPJ  
Informação n.º Interno/2007/3742 de 2007-02-27 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura n.º 2-2006/07 da Alfredo Moreira da Silva & Filhos, Lda, 
no valor de € 8.017.49 (oito mil e dezassete euros e quarenta e 
nove cêntimos), valor com IVA incluído à taxa de 5 %, referente 
ao fornecimento de plantas para os Viveiros Municipais. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os efeitos solicitados. 
Data: 2007/03/02 
 
 
 

 

Médico Veterinário Municipal 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas ao abrigo das 
competências delegadas pelo Despacho n.º 53/PRES/2006, de 8 
de Março de 2006, durante o período compreendido entre 08 de 
Fevereiro a 08 de Março de 2007, nos termos da Informação n.º 
Interno/2007/4620, de 08 de Março de 2007: 

 
 

Processo AT.07.02/1-2005 
Informação n.º 034/MVM/07 de 2007-02-09 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura n.º B60, emitida pela Fundação São Francisco de Assis , 
no valor de € 3.025 (três mil e vinte e cinco euros), valor com 
IVA incluído à taxa de 21 % , no âmbito do Contrato de 
Prestação de Serviços n.º 08/05 – Recolha, Tratamento e 
Encaminhamento de Animais Errantes, referente ao serviço 
efectuado no mês de Janeiro de 2007. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2007/02/13 
 
Processo n.º 11.14./21-2006 
Informação n.º 035/MVM/07 de 2007-02-14 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura n.º M06090020994 da Câmara Municipal de Lisboa, 
Departamento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos, no valor 
de € 66.40 (sessenta e seis euros e quarenta cêntimos), valor com 
IVA incluído á taxa de 21 %, referente à cremação de cadáveres 
de animais no Canil Municipal de Lisboa durante o mês de 
Dezembro de 2006. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2007/02/15 
 
Processo 11.14/4-2007 
Informação n.º Interno/2007/4103 de 2007-3-02 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura n.º MO6090006402 da Câmara Municipal de Lisboa, 
Departamento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos, no valor 
de € 51.18 (cinquenta e um euros e dezoito cêntimos), valor com 
IVA incluído à taxa de 21 % , referente à cremação de 6 
cadáveres de animal no Canil da Câmara Municipal de Lisboa. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2007/03/05 
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Habitação, Saúde e Assuntos Sociais 
 

 
 

Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais, pelo 
Senhor Vereador José Esteves, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo Despacho n.º 54/PRES/2006, nos termos da 
Informação n.o Interno/2007/4662 de 09 de Março de 2007, 
referente ao período de 21 de Fevereiro a 08 de Março de 2007: 

 
 

Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Informação n.º 0051/DHSAS/2007 de 2007-02-22 
Assunto: Alteração da titularidade do Fogo Municipal sito na 
Rua António Aleixo, n.º 3 – C/V Esq.º Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão: Celebração de um Novo Contrato de Arrendamento 
em nome de Miguel da Veiga Moreira, procedendo-se à 
regularização da titularidade do fogo municipal sito na Rua 
António Aleixo n.º 3, c/v Esq.º, Póvoa de Santo Adrião.  
Data: 2007-02-23 
 
 
Secção de Gestão do Parque Habitacional 
 
Processo n.º 0902/13-1999 
Informação n.º 076/SGPH/2007 de 2007-02-02 
Assunto: Regularização da Dívida de Janeiro de 2000 a Junho de 
2005. Fogo: Rua Rainha Santa Isabel, n.º 2, r/c Esq.º, Famões. 
Inquilino: João Carlos Santos de Almeida Pinto. 
Decisão: Regularização da divida no valor total de € 9.260,10 
através de um plano de regularização de 91 prestações mensais, 
no valor de € 100,00 cada, e, a última no valor de € 160,10  com 
início de pagamento em Março de 2007. Oficiar o inquilino e 
informar a Divisão Financeira do teor da decisão. 
Data: 2007-02-28 
 
 
Sector de Intervenção Social 
 
Informação n.º 769/DGHS/SIS/2006 de 2006-12-12 
Assunto: Pedido de indemnização de Januário Carvalho Pereira. 
Decisão: Oficiar o requerente dando-lhe conta do indeferimento 
da indemnização.  
Data: 2007-02-23 
 
Informação n.º 80/DGHS/SIS/2007 de 2007-02-06 
Assunto: Levantamento de bens depositados na sequência da 
desocupação do fogo municipal sito na Rua Rainha Santa Isabel 
n.º 3 – 3º Esq., Famões – Manuel Joaquim Falé Potes.  
Decisão: Assinatura de Edital n.º 17/VJE/2007.  
Data: 2007-02-28  
 
Processo n.º 07.01/90-1999 
Interno/2007/3887 de 2007-02-28 
Assunto: Gestão Social do PER – Proposta de exclusão de Ilda 
dos Anjos Duarte Serigado dos Santos – recenseada com o 
registo de matrícula n.º 042.0018.1 – Bairro do Chapim – 
Ramada. 
Decisão: Exclusão do PER de Ilda dos Anjos Duarte Serigado 
dos Santos e alteração da titularidade a favor de Armando 
Virgílio Romão dos Santos.  
Data: 2007-03-02 
 
 
 
 

Interno/2007/4091 de 2007-03-02 
Assunto: Exclusão do PER de elemento de agregado 
020.0098.1.Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião. 
Audiência de interessados.  
Decisão: Assinatura de Edital n.º 26/VJE/2007 referente ao 
processo de exclusão do PER de Paula Diniz Tavares da Veiga, 
recenseado no PER n.º 020.0098.1, por falta de residência 
permanente na construção precária n.º 98, do Núcleo 20 PER, 
Bairro do Barruncho, freguesia da Póvoa de Santo Adrião.  
Data: 2007-03-02 
 
Interno/2007/4045 de 2007-03-01 
Assunto: Exclusão do PER do agregado 020.0083.1. Bairro do 
Barruncho, Póvoa de Santo Adrião. Audiência de interessados. 
Decisão: Assinatura de Edital n.º 25/VJE/2007 referente ao 
processo de exclusão do PER de Adelaide da Silva Caramelo 
Calado e Daniela Patrícia da Silva Fernandes, recenseadas no 
PER n.º 020.0083.1, por falta de residência permanente na 
construção precária n.º 83, do Núcleo 20 PER, Bairro do 
Barruncho, freguesia da Póvoa de Santo Adrião. 
Data: 2007-03-02 
 
 
Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais, pela 
Senhora Directora do DHSAS, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo Despacho n.º 08/VJE/2006, nos termos da 
Informação n.o 066/DHSAS/2007, de 06 de Março de 2007, 
referente ao período de 24 de Janeiro a 06 de Março de 2007: 

 
 

Assunto: Pagamento das quotas de 2007 do Condomínio do 
Edifício n.º 16 – Rua Dr. Jaime Cortesão – Póvoa de Santo 
Adrião, no valor de €420,00 (quatrocentos e vinte euros), de 
acordo com a informação n.º 113/DGHS/SGPH/07, 2007-02-
22. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Envia-se a 
presente informação, para efeitos de compromisso e pagamento 
da verba referida no quadro da pág. 1. 
Data da Decisão: 2007.02.26 
 
Assunto: Pagamento das quotas de 2007 do Condomínio do 
Edifício n.º 13 – Rua Alves Redol - Odivelas, no valor de €42,00 
(quarenta e dois euros), de acordo com a informação n.º 
120/DGHS/SGPH/07, 2007-02-27. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba apresentada na 
informação. 
Data da Decisão: 2007.03.05 
 
Assunto: Pagamento das quotas de 2007 do Condomínio do 
Edifício n.º 27 – Rua Serpa Pinto - Odivelas, no valor de 
€270,00 (duzentos e setenta euros), de acordo com a informação 
n.º 129/DGHS/SGPH/07 – Interno/2007/3985, 2007-02-27. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba apresentada na 
informação. 
Data da Decisão: 2007.03.05 
 
Assunto: Pagamento das quotas de 2007 do Condomínio do 
Edifício n.º 05 – Rua Guilhermina Ascenso - Odivelas, no valor 
de €504,00 (quinhentos e quatro euros), de acordo com a 
informação n.º 119/DGHS/SGPH/07 – Interno/2007/3987, 
2007-02-27. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba apresentada na 
informação. 
Data da Decisão: 2007.03.05 
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Assunto: Pagamento das quotas de 2007 do Condomínio do 
Edifício n.º 30 – Rua Jorge de Sena - Odivelas, no valor de 
€230,00 (duzentos e trinta euros), de acordo com a informação 
n.º 123/DGHS/SGPH/07, 2007-02-27. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba apresentada na 
informação. 
Data da Decisão: 2007.03.05 
 
Assunto: Pagamento das quotas de 2007 do Condomínio do 
Edifício n.º 1 – Rua Palmira Bastos - Odivelas, no valor de 
€390,00 (trezentos e noventa euros), de acordo com a 
informação n.º 124/DGHS/SGPH/07, 2007-02-27. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba apresentada na 
informação. 
Data da Decisão: 2007.03.05 
 
Assunto: Pagamento das quotas de 2007 do Condomínio do 
Edifício n.º 11 – Rua Barbosa do Bocage - Ramada, no valor de 
€180,00 (cento e oitenta euros), de acordo com a informação n.º 
125/DGHS/SGPH/07, 2007-02-27. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para efeitos 
de compromisso e pagamento da verba apresentada na 
informação. 
Data da Decisão: 2007.03.05 
 
 
 

 

Obras Municipais e Transportes 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Senhor Vereador Vítor Peixoto, ao 
abrigo das competências delegadas, durante o período de 23 de 
Fevereiro a 9 de Março de 2007, no âmbito do despacho de 
delegação de competências n.º 65/PRES/2006 de 10 de Março 
2006, nos termos da Informação n.º Interno/4773/2007 de 09 
de Março de 2007: 

 
 

Divisão de Instalações e Equipamentos Municipais 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato Vamclima 01/11/2002 – Pagamento de factura 2006” 
– Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamento da factura 
n.º 1562 à empresa VAMCLIMA – INSTALAÇÕES DE 
CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇAO, LDA., no valor de € 
363,00. Processo n.º 1507/MO-DOMT. Informação n.º 
1241/DIEM/SOAD/06 de 29/12/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 23/02/07 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato Vamclima 01/01/2003 – Pagamento de factura 2006” 
– Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamento das facturas 
n.os 1549 e 1563 à empresa VAMCLIMA – INSTALAÇÕES 
DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇAO, LDA., no valor de € 
726,00. Processo n.º 1508/MO-DOMT. Informação n.º 
1242/DIEM/SOAD/06 de 29/12/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 23/02/07 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato OSF 01/02/2000 – Pagamento de facturas 2006” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamento da factura n.º 
683 à empresa OSF – OCTÁVIO SARAMGO FERREIRA, 

HERDEIROS, LDA., no valor de € 45,27. Processo n.º 
1514/MO-DOMT. Informação n.º 1246/DIEM/SOAD/06 de 
29/12/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento.  
Data da Decisão: 23/02/07 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato OSF 01/10/2001 – Pagamento de facturas 2006” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamento das facturas 
n.os 682 e 714 à empresa OSF – OCTÁVIO SARAMGO 
FERREIRA, HERDEIROS, LDA., no valor total de € 241,42. 
Processo n.º 1515/MO-DOMT. Informação n.º 
1247/DIEM/SOAD/06 de 29/12/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento.  
Data da Decisão: 23/02/07 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato OSF 01/01/2002 – Pagamento de facturas 2006” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamento das facturas 
n.os 621, 681 e 747 à empresa OSF – OCTÁVIO SARAMGO 
FERREIRA, HERDEIROS, LDA., no valor total  de € 633,72. 
Processo n.os 1516/MO-DOMT. Informação n.º 
1248/DIEM/SOAD/06 de 29/12/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento 
Data da Decisão: 23/02/07 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato OSF 01/01/2002 – Pagamento de facturas 2006” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamento da factura n.os 
679 à empresa OSF – OCTÁVIO SARAMGO FERREIRA, 
HERDEIROS, LDA., no valor de € 181,50. Processo n.º 
1517/MO-DOMT. Informação n.º 1249/DIEM/SOAD/06 de 
29/12/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento.  
Data da Decisão: 23/02/07 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato OSF 01/06/2002 – Pagamento de facturas 2006” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamento da factura n.º 
680 à empresa OSF – OCTÁVIO SARAMGO FERREIRA, 
HERDEIROS, LDA., no valor de € 151,25. Processo n.º 
1518/MO-DOMT. Informação n.º 1250/DIEM/SOAD/06 de 
29/12/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para pagamento.  
Data da Decisão: 23/02/07 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato Servoclima 01/01/2003 – pagamento de factura 2006” 
– Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamento das facturas 
n.os 218 e 241 à empresa SERVOCLIMA – AR 
CONDICIONADO, LDA, no valor total de € 1.585,10. 
Informação n.º 718/2007 de 17/01/07. Processo n.º 1511/MO-
DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 23/02/07 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato Servoclima 01/01/2003 – Cabimento e compromisso 
2007” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF para cabimento e 
compromisso à empresa SERVOCLIMA – AR 
CONDICIONADO, LDA, no valor de € 3.170,20. Informação 
n.º 719/2007 de 17/01/07. Processo n.º 1511/MO-DOMT. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 23/02/07 
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Assunto: “Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato Vamclima 01/11/2002 – pagamento de factura 2006” 
– Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamento das facturas 
n.os 1572 e 1586 no valor de € 726,00 à empresa VAMCLIMA – 
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO, 
LDA. Processo n.º 1507/MO-DOMT. Informação n.º 800/2007 
de 18/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 23/02/07 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato Vamclima 01/11/2002 – Compromisso e cabimento 
2007” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF para cabimento e 
compromisso à empresa VAMCLIMA – INSTALAÇÕES DE 
CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO, LDA, no valor de 
4.356,00. Processo n.º 1507/MO-DOMT. Informação n.º 
806/2007 de 18/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 23/02/07 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato Vamclima 01/01/2003 – pagamento de facturas 2006” 
– Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamento das facturas 
n.º 1573 e 1587 no valor total de € 726,00 à empresa 
VAMCLIMA – INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E 
VENTILAÇÃO, LDA. Processo n.º 1508/MO-DOMT. 
Informação n.º 831/2007 de 18/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 23/02/07 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato Vamclima 01/01/2003 – Cabimento e compromisso 
2007” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF para cabimento e 
compromisso no valor de € 4.356,00 à empresa VAMCLIMA – 
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO, 
LDA. Processo n.º 1508/MO-DOMT. Informação n.º 839/2007 
de 18/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 23/02/07 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato OSF 01/01/2002 – Pagamento de facturas 2006” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamento da factura n.º 
792 à empresa OSF – OCTÁVIO SARAMGO FERREIRA, 
HERDEIROS, LDA., no valor de € 211,24. Processo n.º 
1516/MO-DOMT. Informação n.º 1808/2007 de 31/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 23/02/07 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato OSF 01/10/2001 – Pagamento de facturas 2006” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamento da factura n.º 
775 à empresa OSF – OCTÁVIO SARAMGO FERREIRA, 
HERDEIROS, LDA., no valor de € 120,71. Processo n.º 
1515/MO-DOMT. Informação n.º 843/2007 de 18/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos.  
Data da Decisão: 23/02/07 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato OSF 01/10/2001 – Cabimento e compromisso 2007” 
– Propõe-se o envio ao DGAF/DF para cabimento e 
compromisso à empresa OSF – OCTÁVIO SARAMGO 
FERREIRA, HERDEIROS, LDA., no valor de € 1.448,52. 
Processo n.º 1515/MO-DOMT. Informação n.º 844/2007 de 
18/01/07. 

Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos.  
Data da Decisão: 23/02/07 
 
Assunto: Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato OSF 01/06/2002. Pagamento de facturas 2006” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamentos das facturas 
n.os 730 e 776 à empresa OCTÁVIO SARAMAGO 
FERREIRA, HERDEIROS, LDA, no valor de € 423,50. 
Processo n.º 1519/MO-DOMT. Informação n.º 846/2007 de 
18/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 23/02/07 
 
Assunto: Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato OSF 01/06/2002. Compromisso e pagamento 2007” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para compromisso e 
cabimento à empresa OCTÁVIO SARAMAGO FERREIRA, 
HERDEIROS, LDA, no valor de € 2.541,00. Processo n.º 
1519/MO-DOMT. Informação n.º 847/2007 de 18/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 23/02/07 
 
Assunto: Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato OSF 01/01/2002. Cabimento e compromisso 2007” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para cabimento e 
compromisso à empresa OCTÁVIO SARAMAGO 
FERREIRA, HERDEIROS, LDA, no valor de € 2.534,90. 
Processo n.º 1516/MO-DOMT. Informação n.º 1835/2007 de 
31/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 23/02/07 
 
Assunto: Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato OSF 01/01/2002. Pagamento de facturas 2006” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamentos das facturas 
n.os 748 e 793 à empresa OCTÁVIO SARAMAGO 
FERREIRA, HERDEIROS, LDA, no valor de € 363,00. 
Processo n.º 1517/MO-DOMT. Informação n.º 1931/2007 de 
01/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 23/02/07 
 
Assunto: Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato OSF 01/01/2002. Cabimento e compromisso 2007” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para cabimento e 
compromisso à empresa OCTÁVIO SARAMAGO 
FERREIRA, HERDEIROS, LDA, no valor de € 2.178,00. 
Processo n.º 1517/MO-DOMT. Informação n.º 1936/2007 de 
01/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 23/02/07 
 
Assunto: Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato OSF 01/06/2002. Pagamento de facturas 2006” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamentos das facturas 
n.os 749 e 794 à empresa OCTÁVIO SARAMAGO 
FERREIRA, HERDEIROS, LDA, no valor de € 302,50. 
Processo n.º 1518/MO-DOMT. Informação n.º 1943/2007 de 
01/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 23/02/07 
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Assunto: Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato OSF 01/06/2002. Cabimento e compromisso 2007” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para cabimento e 
compromisso à empresa OCTÁVIO SARAMAGO 
FERREIRA, HERDEIROS, LDA, no valor de € 1.815,00. 
Processo n.º 1518/MO-DOMT. Informação n.º 1945/2007 de 
01/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 23/02/07 
 
Assunto: Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato OSF 01/06/2002. Pagamento de facturas 2006” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamentos das facturas 
n.os 622 e 719 à empresa OCTÁVIO SARAMAGO 
FERREIRA, HERDEIROS, LDA, no valor de € 695,75. 
Processo n.º 1519/MO-DOMT. Informação n.º 
1251/DIEM/SOAD/06 de 29/12/06. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 23/02/07 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato OSF 01/02/2000 – Pagamento de facturas 2006” – 
Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamento das facturas 
n.os 746 e 791 à empresa OSF – OCTÁVIO SARAMGO 
FERREIRA, HERDEIROS, LDA., no valor de € 90,54. 
Processo n.º 1514/MO-DOMT. Informação n.º 1619/2007 de 
29/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos.  
Data da Decisão: 23/02/07 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato OSF 01/02/2000 – Cabimento e compromisso 2007” 
– Propõe-se o envio ao DGAF/DF para cabimento e 
compromisso à empresa OSF – OCTÁVIO SARAMGO 
FERREIRA, HERDEIROS, LDA., no valor de € 543,19. 
Processo n.º 1514/MO-DOMT. Informação n.º 1627/2007 de 
29/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos.  
Data da Decisão: 23/02/07 
 
Assunto: “ Reparação do compressor da unidade VRV da 
instalação: Rua Alfredo Keil, n.º 39, Odivelas. Pagamento de 
factura” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamento à 
empresa CLIMOBRA – INSTALAÇÕES TECNICAS DE 
CLIMATIZAÇAO, LDA., da factura n.º 3321A no valor de € 
1.966,25. Informação n.º 714/2007 de 17/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 27/02/07 
 
Assunto: “análise da qualidade do ar interior do centro cultural 
Malaposta. Pagamento de factura” – Propõe-se o envio ao 
DGAF/DF para pagamento da factura n.º 115072 no valor de € 
1.487,57 ao INSTITUTO NACIONAL DE SAUDE DR. 
RICARDO JORGE. Informação n.º 2007/716 de 17/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para os devidos efeitos. 
Data da Decisão: 27/02/07 
 
Assunto: “Impermeabilização da cobertura do polidesportivo 
descoberto do parque dos poetas da revolução de Abril, na Serra 
da Luz, Pontinha. Abertura de procedimento.” – Propõe-se a 
aprovação para a abertura de procedimento assim como o envio 
ao DGAF/DF para cabimentação da despesa sendo o valor 

estimado dos trabalhos em  € 4.085,86. Informação n.º 2027 de 
02/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de cabimentação. 
Data da Decisão: 27/02/07 
 
Assunto: “Remodelação do acesso ao Caos, em Odivelas. 
Revisão de preços” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF para 
cabimento e compromisso no ano de 2007 da verba de € 969,47. 
Informação n.º 2049/2007 de 02/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao Sr. DDOMT aprovo a 
revisão de preços, conforme proposto. Ao DGAF/DF para 
efeitos. 
Data da Decisão: 27/02/07 
 
Assunto: “Empreitada de beneficiação da secretaria do cemitério 
Municipal de Caneças. Abertura de procedimento.” – Propõe-se 
a aprovação para a abertura de procedimento assim como o 
envio ao DGAF/DF para cabimentação da despesa sendo o 
valor estimado dos trabalhos em € 2.549,02. Informação n.º 
2055/2007 de 02/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao Sr. DDOMT 
realize-se o procedimento nos termos propostos. Ao 
DGAF/DF para efeitos de cabimento. 
Data da Decisão: 27/02/07 
 
Assunto: “Empreitada de reparação da instalação de iluminação 
do Pavilhão Desportivo da Escola Pedro Alexandrino. Abertura 
de procedimento.” – Propõe-se a aprovação para a abertura de 
procedimento assim como o envio ao DGAF/DF para 
cabimentação da despesa, sendo o valor estimado dos trabalhos 
em  € 1.000,00 + IVA.. Informação n.º 3109/2007 de 16/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de cabimento. Ao Sr. DDOMT aprovo o caderno de 
encargos e o convite, conforme proposto. 
Data da Decisão: 28/02/07 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de elevadores / 
ascensores. Contrato Otis 01/05/2003 – Compromisso e 
cabimento 2007” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF para 
cabimento e compromisso à empresa OTIS – ELEVADORES, 
LDA., do valor de € 1.652,67. Processo n.º 1501/MO-DOMT. 
Informação n.º 723/2007 de 17/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 07/03/07 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de elevadores / 
ascensores. Contrato Otis 01/05/2003 – pagamento de facturas 
2007” –  Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamento à 
empresa OTIS – ELEVADORES, LDA., da factura n.º 
FCN06113166 no valor de € 413,17. Processo n.º 1501/MO-
DOMT. Informação n.º 724/2007 de 17/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 07/03/07 
 
Assunto: Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Assinatura de Contrato Globalfrio 01/01/2006. Pagamento de 
facturas 2006” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF para 
pagamento à empresa GLOBALFRIO – EQUIPAMENTOS 
HOTELEIROS E AR CONDICIONADO, LDA., das facturas 
n.os 1150 e 1156 no valor total de € 447,70. Processo n.º 
1521/MO-DOMT. Informação n.º 728/2007 de 17/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 07/03/07 
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Assunto: Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Assinatura de Contrato Globalfrio 01/01/2006. Pagamento de 
facturas 2006” – Propõe-se o envio ao DGAF/DF para 
pagamento à empresa GLOBALFRIO – EQUIPAMENTOS 
HOTELEIROS E AR CONDICIONADO, LDA., das facturas 
n.os 1151 e 1155 no valor total de € 907,50. Processo n.º 
1522/MO-DOMT. Informação n.º 729/2007 de 17/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 07/03/07 
 
Assunto: “Remodelação da instalação eléctrica das escolas: EB1 
Prof. Maria Costa; EB1 de Caneças; EB1 Qt.ª das Dálias e 
EB1/JI nº2 de Caneças. Pagamento do auto n.º 1” – Propõe-se 
o envio ao DGAF/DF para pagamento da factura n.º 304/1 à 
empresa HARL – SOCIEDADE DE INSTALAÇÕES 
ELECTRICAS, LDA., no valor de € 21.526,23. Processo n.º 
1372/MO-DOMT. Informação n.º 756/2007 de 18/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 07/03/07 
 
Assunto: “Fornecimento de aparelho de medida Macrotest HT 
5035 – pagamento de factura” – Propõe-se o envio ao 
DGAF/DF para pagamento da factura n.º UA0702439 à 
empresa ELPOR – COMERCIO E  INDUSTRIAS 
ELECTRICAS, LDA., no valor de € 1.028,50. Informação n.º 
1156/2007 de 26/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 07/03/07 
 
Assunto: “Remodelação da instalação eléctrica das escolas: EB1 
Prof. Maria Costa; EB1 de Caneças; EB1 Qt.ª das Dálias e 
EB1/JI nº2 de Caneças. Nota de crédito referente ao auto nº1” 
– Propõe-se o envio ao DGAF/DF para correcção do IVA da 
factura n.º 304/1 à empresa HARL – SOCIEDADE DE 
INSTALAÇÕES ELECTRICAS, LDA., no valor de € 3.295,89. 
Processo n.º 1372/MO-DOMT. Informação n.º 1568/2007 de 
29/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 07/03/07 
 
Assunto: “Remodelação da instalação eléctrica das escolas: EB1 
Prof. Maria Costa; EB1 de Caneças; EB1 Qt.ª das Dálias e 
EB1/JI nº2 de Caneças. Pagamento do auto n.º 2” – Propõe-se 
o envio ao DGAF/DF para pagamento da factura n.º 310/1 à 
empresa HARL – SOCIEDADE DE INSTALAÇÕES 
ELECTRICAS, LDA., no valor de € 42.687,41. Processo n.º 
1372/MO-DOMT. Informação n.º 1569/2007 de 27/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 07/03/07 
 
Assunto: “Remodelação da instalação eléctrica das escolas: EB1 
Prof. Maria Costa; EB1 de Caneças; EB1 Qt.ª das Dálias e 
EB1/JI nº2 de Caneças. Nota de crédito referente ao auto n.º 2” 
– Propõe-se o envio ao DGAF/DF para correcção do IVA da 
factura n.º 310/1 à empresa HARL – SOCIEDADE DE 
INSTALAÇÕES ELECTRICAS, LDA., no valor de € 6.535,87. 
Processo n.º 1372/MO-DOMT. Informação n.º 1570/2007 de 
27/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 07/03/07 
 
 
 

Assunto: “Concepção e execução do muro de suporte nos 
campos de ténis do Parque 25 de Abril na Póvoa de Santo 
Adrião. Pagamento do auto de medição nº1” – Propõe-se a 
aprovação do auto de medição n.º1, assim como o envio ao 
DGAF/DF para cabimento, compromisso e pagamento da 
factura n.º 581 à empresa ALDIS – PROJECTOS E 
CONSTRUÇÕES, LDA., no valor de € 2.763,87. Informação 
n.º 2649/2007 de 09/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. Ao Sr. DDOMT aprovo o auto de medição nº1. 
Data da Decisão: 07/03/07 
 
Assunto: “Beneficiação da cobertura e fachadas na cabine 3 do 
polidesportivo da Arroja. Pagamento do auto de medição nº1 
(trabalhos a mais)” – Propõe-se a aprovação do auto de medição 
nº1, assim como o envio ao DGAF/DF para cabimento, 
compromisso e pagamento da factura n.º 1287 à empresa 
COFAN –CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS, LDA., no 
valor de € 381,84. Informação n.º 2874/2007 de 13/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao Sr. DDOMT aprovo o 
auto de medição em anexo. Concordo. Ao DGAF/DF para 
efeitos. 
Data da Decisão: 07/03/07 
 
Assunto: “Escola EB1 Barbosa do Bocage. Fornecimento de 
portas de ferro. Pagamento de factura” – Propõe-se o envio ao 
DGAF/DF para pagamento da factura n.º 0572 no valor de € 
5.566,00 à empresa SERRALHARIA IDEVELAS – 
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA., Informação n.º 
2996/2007 de 15/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 07/03/07 
 
Assunto: “Substituição de filtros de ar das unidades de 
tratamento de ar (UTA’S) da Quinta da Memória. – pagamento 
de factura” –  Propõe-se o envio ao DGAF/DF para pagamento 
das facturas n.º 1596 no valor total de € 1442,15 à empresa 
VAMCLIMA – INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E 
VENTILAÇÃO, LDA. Informação n.º 3090/2007 de 16/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 07/03/07 
 
Assunto: “Inspecção do elevador da Quinta da Memória CMO-
11.16/0823 NSJ542 Otis – notas de cláusulas de cumprimento 
imediato – pagamento factura” – Propõe-se o envio ao 
DGAF/DF para pagamento à empresa OTIS – 
ELEVADORES, LDA., da factura n.º FRT07004604 do valor 
de € 264,14. Informação n.º 3198/2007 de 19/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 07/03/07 
 
Assunto: “Assistência técnica e manutenção de sistemas AVAC. 
Contrato Acit 04/02/2002 – Pagamento de factura” – Propõe-se 
o envio ao DGAF/DF para pagamento da factura n.º 5/2007-B 
à empresa ACIT – ASSISTENCIA E CONDUÇAO DE 
INSTALAÇÕES TÉCNICAS, S A., no valor total de € 155,42. 
Processo n.º 1512/MO-DOMT. Informação n.º 3500/2007 de 
23/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 07/03/07 
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Divisão de Infra-Estruturas e Espaços Urbanos 
 
Assunto: “Construção de terminal rodoviário na rua Vítor Hugo, 
na freguesia de Caneças.” – Propõe-se a homologação do auto 
de vistoria e medição de trabalhos assim como o envio ao 
DGAF/DF para pagamento à empresa PAVILANCIL, 
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DE PAVIMENTOS E 
LANCIL, LDA., no valor de € 15.146,55. Informação n.º 
1012/2007 de 22/01/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao Sr. DDOMT 
vide despacho de homologação de documento em anexo. Ao 
DGAF/DF para efeitos. 
Data da Decisão: 27/02/07 
 
Assunto: “Arranjo paisagístico da rotunda da Quinta do 
Pinheiro, na freguesia da Pontinha.” – Propõe-se o envio ao 
DGAF/DF para pagamento à empresa CONSTRADAS, SA, no 
valor de € 9.371,77. Informação n.º 2023/2007 de 02/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 27/02/07 
 
Assunto: “Pedido de reembolso.” – Propõe-se o envio ao 
DGAF/DF para reembolso no valor de € 36,55. Informação n.º 
3662/2007 de 26/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de cabimento. 
Data da Decisão: 28/02/07 
 
Assunto: “Instalação de sistemas de sinalização semafórica de 
passagem de peões na rua de Angola, freguesia de Olival Basto, 
concelho de Odivelas. Lançamento de empreitada.” – Propõe-se 
a aprovação para a abertura de procedimento assim como o 
envio ao DGAF/DF para cabimento da despesa sendo o valor 
estimado dos trabalhos em € 10.177,12, a que acresce IVA à taxa 
legal em vigor. Empreitada n.º 2007/1640. Informação n.º 
3471/2007 de 23/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de cabimento. 
Data da Decisão: 28/02/07 
 
Assunto: “Instalação de sistemas de sinalização semafórica de 
passagem estreita na rua Aura Abranches, freguesia da Ramada, 
concelho de Odivelas. Lançamento de empreitada.” – Propõe-se 
a aprovação para a abertura de procedimento assim como o 
envio ao DGAF/DF para cabimento da despesa sendo o valor 
estimado dos trabalhos em € 8.490,22, a que acresce IVA à taxa 
legal em vigor. Empreitada nº 2007/1641. Informação n.º 
3472/2007 de 23/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de cabimento. 
Data da Decisão: 28/02/07 
 
Assunto: “Instalação de sistemas de sinalização semafórica na 
saída dos bombeiros voluntários de Odivelas, freguesia de 
Odivelas, concelho de Odivelas. Lançamento de empreitada.” – 
Propõe-se a aprovação para a abertura de procedimento assim 
como o envio ao DGAF/DF para cabimento da despesa sendo 
o valor estimado dos trabalhos em € 16.928,84, a que acresce 
IVA à taxa legal em vigor. Empreitada nº 2007/1642. 
Informação n.º 3473/2007 de 23/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de cabimento. 
Data da Decisão: 28/02/07 
 
Assunto: “Instalação de sistemas de sinalização semafórica na 
passagem estreita na estrada do Lugar D’Além, freguesia de 
Caneças, concelho de Odivelas. Lançamento de empreitada.” – 
Propõe-se a aprovação para a abertura de procedimento assim 

como o envio ao DGAF/DF para cabimento da despesa sendo 
o valor estimado dos trabalhos em € 7.259,56, a que acresce IVA 
à taxa legal em vigor. Empreitada n.º 2007/1643. Informação n.º 
3474/2007 de 23/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de cabimento. 
Data da Decisão: 28/02/07 
 
Assunto: “Beneficiação do cruzamento da rua Vítor Hugo com a 
EN250, na freguesia de Caneças.” – Propõe-se a homologação 
do auto de medição de trabalhos assim como o envio ao 
DGAF/DF para pagamento à empresa PAVILANCIL, 
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DE PAVIMENTOS E 
LANCIL, LDA., no valor de € 6.428,86. Informação n.º 
1958/2007 de 02/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao Sr. DDOMT 
vide despacho de homologação. Ao DGAF/DF para efeitos. 
Data da Decisão: 07/03/07 
 
Assunto: “Beneficiação do cruzamento da rua Vítor Hugo com a 
EN250, na freguesia de Caneças.” – Propõe-se a homologação 
do auto de vistoria e medição de trabalhos assim como o envio 
ao DGAF/DF para pagamento à empresa PAVILANCIL, 
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DE PAVIMENTOS E 
LANCIL, LDA., no valor de € 922,91. Informação n.º 
1970/2007 de 02/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao Sr. DDOMT 
vide despacho de homologação. Ao DGAF/DF para efeitos. 
Data da Decisão: 07/03/07 
 
 
 

 

Protecção Civil 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Senhor Vereador Vítor Peixoto, ao 
abrigo das competências delegadas, durante o período de 23 de 
Fevereiro a 9 de Março de 2007, no âmbito do despacho de 
delegação de competências n.º 65/PRES/2006 de 10 de Março 
2006, nos termos da Informação n.º Interno/4773/2007 de 09 
de Março de 2007: 

 
 

Assunto: “Provisionamento da conta para pagamento de água e 
electricidade”. Propõe-se o envio à Divisão Financeira para 
pagamento à ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PONTINHA no valor de 
€ 4.124,32. Informação n.º 4245 de 05/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 07/03/07 
 
Assunto: “Pagamento seguros ramo de bombeiros – ABV 
Odivelas”. Propõe-se o envio à divisão financeira para 
cabimento, compromisso e pagamento da importância de € 
11.915,52 à ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE ODIVELAS. Informação n.º 4351 de 
06/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 07/03/07 
 
Assunto: “Pagamento seguros ramo de bombeiros – AHBV 
Pontinha”. Propõe-se o envio à divisão financeira para 
cabimento, compromisso e pagamento da importância de € 
9.381,76 à ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 
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BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PONTINHA. 
Informação n.º 4353 de 06/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 07/03/07 
 
Assunto: “Pagamento seguros ramo de bombeiros à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caneças”. Propõe-
se o envio à Divisão Financeira para cabimento, compromisso e 
pagamento da importância de € 8.765,44 à ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
CANEÇAS. Informação n.º 4357 de 06/03/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos. 
Data da Decisão: 07/03/07 
 
 
 

 

Desporto 
 

 
 

Decisões tomadas pelo Senhor Vereador Vítor Peixoto, ao 
abrigo das competências delegadas, durante o período de 23 de 
Fevereiro a 9 de Março de 2007, no âmbito do despacho de 
delegação de competências n.º 65/PRES/2006 de 10 de Março 
2006, nos termos da Informação n.º Interno/4773/2007 de 09 
de Março de 2007: 

 
 

Assunto: “Desporto Sénior – Clube do Movimento – 
Pagamento de factura à Pedagotur, Lda” . Propõe-se o envio ao 
DFA/DF para pagamento da factura n.º 7000001/00 no valor 
de € 602,00, à PEDAGOTUR, LDA H2OVITA. Informação n.º 
2930/2007 de 21/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Concordo. Ao DGAF/DF 
para efeitos de pagamento. 
Data da Decisão: 23/02/07 
 
 
 

 

Fiscalização Municipal 
 

 
 
Decisões tomadas pelo Senhor Vereador Vítor Peixoto, ao 
abrigo das competências delegadas, durante o período de 23 de 
Fevereiro a 9 de Março de 2007, no âmbito do despacho de 
delegação de competências n.º 65/PRES/2006 de 10 de Março 
2006, nos termos da Informação n.º Interno/4773/2007 de 09 
de Março de 2007: 
 
 
Assunto: “Aquisição de carimbos para a divisão de fiscalização 
municipal”. Propõe-se o envio à Divisão Financeira para 
reembolso da importância de € 48,40. Informação n.º 3531 de 
23/02/07. 
Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao DGAF/DF para os 
devidos efeitos. 
Data da Decisão: 27/02/07 
 
Assunto: “Emissão de factura relativa a abate de veículos em fim 
de vida”. Propõe-se o envio à Divisão Financeira para emissão 
de factura e envio à empresa BAPTISTAS – EMPRESA DE 
RECICLAGEM SA da importância a receber no valor de € 
2.299,50. Informação n.º 3792/2007 de 27/02/07. 

Decisão do Vereador Vítor Peixoto: Ao DGAF/DF para os 
devidos efeitos. 
Data da Decisão: 28/02/07 
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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

22..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

rreeaalliizzaaddaa  eemm  2222  ddee  MMaarrççoo  ddee  22000077  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MOÇÃO 
 

 
 

ASSIM VAI A SAÚDE NO CONCELHO DE ODIVELAS 
 

As carências na prestação de cuidados de saúde à 
população do Concelho de Odivelas têm merecido a 
denúncia generalizada por parte dos cidadãos, das forças 
políticas e dos órgãos autárquicos. 
 
Expressões de descontentamento surgem dos 
movimentos de utentes, de diversas Juntas e Assembleias 
de Freguesia, do executivo da Câmara e desta Assembleia 
Municipal. 
 
O diagnóstico da situação, patente no Perfil de Saúde 
publicado em 2005 e que oportunamente foi entregue ao 
Ministro da Tutela, agravou-se em todos os domínios.  
 
Quanto às instalações, aguarda-se a urgente construção 
dos Centros de Saúde em Odivelas, Olival Basto e Póvoa 
de St.º Adrião, os quais já foram objecto de contrato-
programa celebrado em 2001 entre este Município e o 
Ministério da Saúde, compromisso reafirmado pelo Sr. 
Ministro da Saúde há mais de um ano. A necessidade de 
equipamentos é também premente em mais três freguesias 
do Concelho - Pontinha, Famões e Ramada - as duas 
primeiras porque as instalações em que funcionam não 
dispõem de condições mínimas e a última porque não 
dispõe de qualquer equipamento.  
 
Nas instalações do Centro de Saúde de Odivelas, sito na 
Rua dos Bombeiros Voluntários, não existem condições 
mínimas de dignidade e eficácia para servir a população:  
 
� No atendimento, com espaço exíguo, é motivo de mau 
estar e conflitos;  
 
� No acesso às consultas há, logo na entrada do edifício, 
escadas de uso obrigatório para utilização do elevador ou 
de outras escadas, que são um verdadeiro tormento para 
as pessoas idosas;  

� As pessoas portadoras de deficiência são atendidas 
numa salinha onde trabalham administrativos porque o 
espaço que lhes estava destinado está empestado com 
cheiro de água de esgoto doméstico que, de pinga em 
pinga, enche um balde frequentemente despejado por 
quem o vê em vias de transbordar;  
 
� Em todas as divisões onde há pessoas a trabalhar ou a 
serem atendidas, impera a falta de espaço. 
 
Problemas desta natureza ou semelhantes são comuns à 
generalidade das instalações dos Centros que estão 
completamente desajustadas dos requisitos exigidos à 
prestação de cuidados de saúde!  
 
Das sete freguesias do Concelho apenas Caneças dispõe 
de instalações com condições aceitáveis. 
 
Quanto aos recursos humanos, dados fornecidos pelos 
Centros de Saúde indicam que no concelho de Odivelas o 
número de médicos contraria a tendência do aumento da 
população. Em 2001 havia 86 médicos de família para 
cerca de 128.000 utentes, em 2006 a população aumentou 
para cerca de 162.000 e o número de médicos reduziu 
para 85.  
 
Em apenas 1 ano, a taxa de utentes sem médico de família 
no Concelho passou de 17% para 21%, contando-se 
actualmente mais 35.000 pessoas nessa situação.  
 
Os médicos especialistas são residuais em áreas como a 
Pediatria e Otorrinolaringologia, em que apenas existe um 
médico para todo o Concelho. Outras especialidades são 
simplesmente inexistentes como é o caso da Ginecologia. 
 
Para a agravar a situação foi encerrado, no início do 
passado mês de Fevereiro, o serviço de Raio X que 
funcionava na Sede/CATUS.  
 
Em face deste quadro, a Assembleia Municipal de 
Odivelas, reunida em 22 de Março de 2007, em segunda 
sessão extraordinária, interpretando os anseios e 
necessidades da população, decide exigir ao Governo: 
 
1. Reforço dos recursos humanos, designadamente o 
número de enfermeiros e médicos de saúde familiar e de 
especialidades em que existe maior carência; 
 
2. Construção com carácter de urgência dos Centros de 
Saúde de Odivelas, Olival Basto, Póvoa de St.º Adrião e 
Pontinha; 
 
3. Definição de medidas para a construção de 
equipamentos de saúde nas freguesias de Famões e 
Ramada; 
 
4. Manutenção do funcionamento do RX no Centro de 
Saúde de Odivelas. 
 
Odivelas, 22 de Março de 2007 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PROCESSO DE PARTILHA 
 

 
 

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 
 

No decurso da apreciação relativamente ao processo de 
partilha dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento, de acordo com a documentação remetida 
pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, através do 
oficio n.º 5036/2007 de 14 de Março de 2007, resultaram 
os seguintes documentos: 

 
 
 

MOÇÃO 
 

PROCESSO DE PARTILHA DOS SMAS 
 

Passados oito anos da criação do Município de Odivelas, a 
partilha com o município de Loures está incompleta. 
 
Faltam os SMAS (Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento). 
 
Assim, neste momento, o município de Odivelas não 
controla: 
 
- O investimento que é efectuado no seu território; 
 
- A política de preços e taxas de saneamento que são 
aplicadas aos seus munícipes; 
 
- As intervenções que são feitas no seu território ao nível 
das redes de distribuição e a sua prioridade.  
 
É tempo de Odivelas, chamar a si a responsabilidade, 
controlo e gestão plena de funcionamento destes serviços.  
 
No entanto, o processo de partilha é um processo 
complicado, que poderá ter implicações no 
desenvolvimento do nosso Município, se não for 
conduzido de modo a acautelar e a absorver o impacto 
financeiro que forçosamente irá gerar.  
 
Deste modo, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida 
em 22 de Março de 2007, delibera: 
 
- Apoiar a Senhora Presidente da Câmara, pela sua decisão 
em não assinar o relatório de partilhas, que nos presentes 
moldes, revela-se altamente penalizador para o Município 
de Odivelas; 
 
- Expressar apoio e confiança à Senhora Presidente da 
Câmara no sentido de conduzir as negociações, de modo a 
que sejam acautelados os legítimos interesses do 
Município de Odivelas.  
 
Odivelas, 22 de Março de 2007  
 
(Aprovada por maioria) 

 

RECOMENDAÇÃO 
 

PROCESSO DE PARTILHA TÉCNICA DOS SMAS 
 

A Assembleia Municipal de Odivelas apoia e participa 
neste processo de partilha técnica dos SMAS de Loures 
alicerçada num grande objectivo, o de defender os 
interesses superiores dos munícipes de Odivelas, baseada 
nos mesmos pressupostos que têm norteado o executivo 
da Câmara Municipal de Odivelas. 
 
Porém, tal processo de partilha deveria ter ocorrido de 
imediato e em simultâneo com a criação do Município de 
Odivelas, pelo que, desde 1 de Janeiro de 1999 que se 
encontra por fazer a partilha dos SMAS, não tendo nunca 
o Município de Odivelas participado, directa ou 
indirectamente, na sua gestão durante todos estes anos.  
 
Sendo parceiro nos SMAS de Loures, como titular de 
cerca de 40%, tornar-se-ia necessário que o Município de 
Odivelas tivesse participado na sua gestão, já que inclui o 
seu próprio território, devendo, assim, ter assento no seu 
Conselho de Administração, o que nunca aconteceu.  
 
De facto, desde 01/01/99 que a gestão dos SMAS de 
Loures pertence, em exclusivo, à respectiva Câmara 
Municipal de Loures, o que significa que todas as opções 
de gestão, nomeadamente as políticas tarifária, de recursos 
humanos e de investimento, são da exclusiva 
responsabilidade daquele Município.  
 
Entretanto, sob o impulso do actual executivo, o Processo 
de Partilha Técnica dos SMAS que se iniciou a 21 de 
Julho, com a arbitragem do Governo através da DGAL, 
tinha como expectativa e objectivo a aprovação do 
respectivo relatório final de partilha até 30 de Novembro 
do ano transacto.  
 
Reconhecemos que o Município de Odivelas, através do 
seu executivo, assumiu este processo como um assunto de 
extrema relevância para todos os seus munícipes.  
 
A Assembleia Municipal de Odivelas reconhece, também, 
o esforço desenvolvido pelo executivo no sentido de 
obter uma solução consensual em matéria de transmissão 
de bens, universalidades, direitos e obrigações dos 
Serviços Municipalizados de Loures para o Município de 
Odivelas. 
 
Verificamos, ainda, que às dificuldades que têm surgido 
durante este processo e que o Município de Odivelas tem 
procurado contrariar, junta-se o facto de não ser 
conhecida qualquer resposta clara quanto ao modelo de 
gestão futuro assente numa solução prudente e em que 
fiquem salvaguardados os interesses dos munícipes de 
ambas as autarquias.  
 
Igualmente se torna necessária uma resposta positiva, por 
parte do Governo, quanto à criação de um regime de 
excepção para o Município de Odivelas não considerando, 
para efeitos de endividamento líquido, o endividamento 
que venha a resultar do processo de partilha entre os 
municípios de Loures e Odivelas.  
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Considerando que no primeiro processo de partilha, com 
a criação do Município de Odivelas, o nosso Município 
assumiu cerca de 40% da dívida do Município de Loures, 
nascendo assim, desde logo, endividado com cerca de 27 
milhões de euros, o que fragilizou "ab inicio" o seu 
equilíbrio financeiro como Município, não queremos 
agora, nem podemos permitir, mais uma vez, que tal 
situação venha de novo a ocorrer, pois, desse modo 
resultaria, um agravamento inqualificável das dificuldades 
financeiras do Município de Odivelas e seria gravemente 
lesivo para os munícipes de Odivelas.  
 
Assim, Odivelas não poderá nem deverá assumir a 
assinatura do Processo de Partilha Técnica dos SMAS de 
Loures, até que se encontre uma solução equilibrada para 
ambos os municípios, baseada nos mais elementares 
princípios de Boa Fé negocial e de equidade, para que 
fiquem salvaguardados os interesses superiores do 
Município de Odivelas e dos seus munícipes, solução que 
é perfeitamente possível, atentos os pressupostos aqui 
enunciados.  
 
Neste âmbito, não pode deixar de referir-se que a escolha 
de um modelo de gestão, adequado às necessidades do 
Concelho de Odivelas, pressupõe que se conclua o 
processo de partilha dos SMAS, e que aquele modelo 
dependerá, naturalmente, do resultado a que se chegar no 
processo de partilha.  
 
A complexidade do processo exige de todos total 
transparência e um espírito de cooperação e de serenidade 
em todo o processo negocial, o que não pode significar 
que o Município de Odivelas abdique dos mais 
elementares princípios de justiça e de equidade que devem 
nortear quem defende a causa pública.  
 
Para além das questões relacionadas com a conta corrente 
relativas às taxas cobradas aos munícipes de Odivelas, 
para pagamento do serviço de tratamento de águas 
residuais, é urgente que se reponha a legalidade na 
aprovação das actualizações de preços e taxas que são 
cobradas, pelos SMAS de Loures, aos munícipes no 
território de Odivelas. Não pode continuar a ser a 
Assembleia Municipal de Loures a fazê-lo, pois não tem 
qualquer jurisdição sobre o território do Município de 
Odivelas.  
 
Nestes termos, a Assembleia Municipal de Odivelas, 
reunida em 22 de Março de 2007,  
 
1. Recomenda ao Executivo Municipal;  
 
Que envide todos os esforços na redacção de uma 
Proposta de Relatório Final que consagre os seguintes 
pressupostos: 
 
a) Que o relatório de partilha técnica dos SMAS de Loures 
consagre uma solução justa, equilibrada e proporcional 
para ambas as partes;  
 
b) Que tal relatório acautele as necessárias compensações 
financeiras relativamente ao património localizado em 

Loures (princípio da territorialidade/critério da localização 
geográfica), cujas compensações relativamente ao 
património privatístico dos SMAS deveriam ter por base 
uma reavaliação a preços de mercado, bem como prever a 
participação de Odivelas nas participações sociais 
originárias da VALOR SUL; 
 
c) Que a partilha técnica dos SMAS de Loures não 
comprometa a consolidação orçamental que o Município 
de Odivelas tem vindo a efectuar, no respeito pelos limites 
ao endividamento, nem comprometa a sua viabilidade 
futura.  
 
2. Solicita ao Governo; 
 
a) Que dê prioridade à resolução deste processo, 
solicitando que aceite os pressupostos aqui enunciados, de 
modo a encontrar a melhor e mais justa decisão e 
patrocine, com carácter de urgência, uma reunião para o 
efeito;  
 
b) Que excepcione o Município de Odivelas, não 
considerando, para efeitos do endividamento líquido, o 
endividamento que venha a resultar do processo de 
partilha entre os municípios de Loures e Odivelas;  
 
c) Que seja ressarcido o Município dos custos da sua 
instalação  
 
3. Insta o Município de Loures;  
 
Para que contribua para uma solução equilibrada, no 
respeito pelos pressupostos aqui enunciados, que 
corresponda e salvaguarde os interesses dos munícipes de 
ambas as autarquias.  
 
(Aprovado por maioria) 
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ANEXO: 
 
 
 
 

ODIVELCULTUR 
 

GESTÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO CULTURAL, E.M. 
 

RELATÓRIO E CONTAS 
 

DO EXERCÍCIO DE 2006 
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INTRODUÇÃO 
 
 
No intróito ao documento Plano e Orçamento 2007 (apresentado em reunião do Executivo Municipal em 30 
de Novembro de 2006) o Conselho de Administração da Odivelcultur EM referia que (e citamos) “os grandes 
objectivos estratégicos desta empresa municipal, para o exercício de 2006, foram plenamente atingidos. Não 
só em termos qualitativos como, no geral, em termos quantitativos”. Após o fecho contabilístico do exercício 
e após uma análise detalhada do nível de execução de todos os objectivos estamos em condições de 
confirmar a convicção demonstrada no texto citado. Com efeito, podemos agora afirmar com justo 
conhecimento de causa que os grandes objectivos estratégicos desta empresa municipal, para o exercício 
de 2006, foram plenamente atingidos.  
 
Ao nível da prestação de serviços de arte e cultura aos munícipes do Concelho de Odivelas – objectivo 
estratégico essencial desta empresa municipal e razão da sua criação – as metas foram inteiramente 
atingidas. O exercício de 2006 comprovou que houve um claro reforço da qualidade da programação 
apresentada e um forte incremento da diversidade de géneros e sub-géneros culturais e artísticos. 
Comprovou, ainda, um reforço evidente da regularidade e da intensidade da programação.  
 
A ligação à comunidade, eixo central para uma política estruturada de criação de uma corrente de público 
sustentável, foi um dos pontos em evidência durante 2006. Veremos, em pormenor, os protocolos que foram 
estabelecidos.  
 
Durante o exercício de 2006 foram consolidados os investimentos registados no final de 2005 e foram 
realizados investimentos complementares. Pelas benfeitorias registadas nos seus interiores o Centro 
Cultural Malaposta é hoje um equipamento cultural de referência não só pelo seu peso histórico no concelho 
como pelas condições que apresenta para receber público e artistas. 
 
Os trabalhadores e colaboradores de todos os departamentos e serviços da Odivelcultur EM  
desempenharam as tarefas que lhes foram cometidas com inteiro zelo e eficácia. Devem pois sentir orgulho 
pelo alto serviço prestado ao concelho de Odivelas. 
 
Em 2006 foram também potenciadas as bases de um frutuoso e estreito relacionamento institucional entre a 
Odivelcultur EM e a Câmara Municipal de Odivelas. O caminho do futuro para o trabalho a desenvolver em 
acção comum das duas instituições continuará de forma cada vez mais sustentada e proactiva. 
 
O Conselho de Administração funcionou sempre com a clara sintonia dos seus membros e sempre com a 
preocupação de servir o bem público à frente de qualquer outra. 
 
Enfim, podemos dizer, tal como dissemos aquando da apresentação do Plano e orçamento 2007 (e citamos): 
“No final do quadriénio 2005/2009 a Odivelcultur EM terá atingido todas as metas que os munícipes de 
Odivelas desejam ver atingidas em prol da arte e da cultura no concelho”. 
 
O Conselho de Administração da Odivelcultur EM 
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A) OBJECTIVOS QUALITATIVOS 
 
Os objectivos qualitativos da Odivelcultur para 2006 foram estruturados tendo em linha de conta o facto de 
ser 2006 o primeiro ano, propriamente dito, de um mandato de quatro. E esses objectivos eram os seguintes:   
 
- dignificar as instalações do Centro Cultural Malaposta de molde a torná-las atraentes, confortáveis e 
adequadas ao exercício do objecto de actividade; 
 
- apresentar uma programação regular no tempo e de intrínseca qualidade artística; 
 
- atribuir notoriedade acrescida ao Centro Cultural Malaposta (equipamento cultural de referência no 
concelho e na Área Metropolitana de Lisboa); 
 
- criar uma corrente de público; 
 
- aproximar a empresa da comunidade em que se insere (Odivelas e envolventes). 
 
Eram, sem dúvida, objectivos estratégicos e, por isso mesmo, também arrojados e de difícil execução. A 
seguir apresentamos relatório da execução dos referidos objectivos que é, no essencial, coincidente com o 
já apresentado no documento do Plano e Orçamento 2007: 
 
- dignificar as instalações do Centro Cultural Malaposta de molde a torná-las atraentes, confortáveis e 
adequadas ao exercício do objecto de actividade. 
 
Já no final de 2005 tinha sido implementado o processo de renovação de parte das instalações do interior do 
CCM: nomeadamente o Auditório Principal e o bar do foyer.  
 
Algumas intervenções complementares foram também necessárias.  
 
A verdade é que, hoje, Odivelas pode afirmar com orgulho que possui uma sala de teatro e espectáculo (o 
Auditório Principal) com elevado nível de excelência em termos visuais e funcionais. Não existe, em boa 
parte dos concelhos envolventes da Área Metropolitana de Lisboa (com a natural excepção da Capital), um 
equipamento cultural com tanta qualidade e tão grande adaptação ao fim a que se destina. 
 
Uma sala de teatro e espectáculo tem de estar servida com camarins que possam receber todos os artistas 
em plenas condições. O CCM possui sete camarins sendo um deles de grandes dimensões. Todos eles 
foram renovados e equipados. A reacção unânime de todos os artistas que passaram pelo CCM durante o 
ano de 2006 foi de grande aplauso. 
  
Foi ainda necessário efectuar intervenções na zona da recepção e do foyer. No tocante à recepção tendo em 
vista a modernização visual e a informatização da bilheteira; no concernente ao foyer aconteceu a completa 
renovação do bar e a renovação visual das paredes. 
 
O auditório de cinema (com a lotação de 50 lugares) encontrava-se em condições que exigiam intervenção. 
Essa intervenção aconteceu, o que tornou possível apresentar ao público do concelho mais um espaço 
cultural em devidas condições. 
  
Houve ainda necessidade de outras pequenas intervenções quer ao nível dos lavabos, quer ao nível de 
pequenas infra-estruturas, para além (e isso foi a única intervenção no exterior do edifício CCM) da 
imperiosa renovação das letras que anunciam, na frontaria, o teatro e o seu nome: Malaposta. 
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De facto, entendeu-se que a prioridade das intervenções passava pelo interior das instalações  e  não  pelo  
seu exterior. Quanto  ao exterior será apresentado em devido tempo um plano de intervenção tendo em vista 
a sua execução ainda durante o actual mandato (de preferência). 
  
- apresentar uma programação regular no tempo e de intrínseca qualidade artística 
 
Ao nível da programação a herança recebida assentava numa política de qualidade e de diversidade. A 
aposta da actual administração foi, naturalmente, a do aprofundamento dessas duas vertentes: qualidade e 
diversidade. Mas entendeu-se que se deveria acrescentar um novo factor a esses dois: uma regularidade de 
apresentação de iniciativas de malha muito mais apertada. Para se conseguir uma corrente de público 
efectiva não se podem criar hiatos de programação, pelo menos hiatos de duração significativa. 
 
A aposta na qualidade acrescida da programação foi fundamental e criou uma forte corrente de público. Foi 
reconhecido por esse público e pela comunicação social (do concelho e não só) que em todas as áreas se 
primou por escolhas em que a solidez das propostas estéticas e a competência dos intervenientes (dos 
actores e diferentes performers) foram a pedra de toque. 
 
- atribuir notoriedade acrescida ao Centro Cultural Malaposta (equipamento cultural de referência no 
concelho e na Área Metropolitana de Lisboa) 
 
Como consequência natural do acrescido conforto das instalações e da política de programação seguida a 
notoriedade do CCM começou a ser um caso único no concelho de Odivelas. Toda a comunicação social 
concelhia, sem excepção, reconheceu o papel fundamental do CCM através do trabalho desenvolvido e das 
propostas apresentadas. Aliás, o CCM começa já a ser procurado por diferentes programadores, 
empresários e por diferentes instituições e companhias teatrais da Área Metropolitana de Lisboa (e não só) 
tendo em vista o estabelecimento de parcerias. 
 
O CCM não se encontrava no roteiro natural dos odivelenses e agora podemos dizer que a faixa de 
frequentadores regulares do equipamento se alargou grandemente.  
 
O CCM não se encontrava no roteiro mais exigente dos programadores e produtores de cultura e hoje isso já 
é uma realidade. Claro que se trata de um processo progressivo. Nas instituições de oferta cultural não 
existem processos finalizados. Tudo se apresenta num espírito work in progress.     
 
- criar uma corrente de público 
 
Quem conhece a área da arte e da cultura sabe que uma corrente de público sustentada não se cria em 
meses ou mesmo durante um ano. Uma corrente de público sustentada (no quadro de um centro cultural) 
cria-se com um trabalho continuado e uma programação adequada que crie laços duradouros com os 
diferentes estratos que compõem o público potencial no seu todo. 
 
A criação da tal corrente de público sustentada exige uma integração progressiva na comunidade em geral e 
nos diferentes grupos especialmente ligados às áreas culturais e artísticas. É preciso integrar devidamente a 
comodidade das instalações, a programação, a aproximação à comunidade e a linguagem da comunicação.  
 
Mantendo a filosofia implementada em 2006 estamos certos de que no final de 2007 estará concluída a 
primeira fase da criação de uma corrente de público sustentada no CCM. Os anos de 2008 e 2009 serão 
anos de consolidação. Mas uma coisa é certa: se se viessem a permitir quebras significativas na 
programação (regularidade e/ou qualidade) ou se fosse desacelerado o processo de aproximação à 
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comunidade, todo um trabalho de alta qualidade e todo um investimento estruturado seria perdido em muito 
pouco tempo. 
 
Tal como se previa no documento Plano e Orçamento 2007 o exercício de 2006 registou uma afluência de 
público, em termos globais, acima das 20 000 pessoas. O que representou uma forte evolução se 
compararmos com os dados dos anos anteriores. Em 2005 a afluência global foi de cerca de 15000 pessoas. 
Ora deve referir-se ainda que em Janeiro e Fevereiro de 2006, motivado pelas diversas intervenções 
realizadas nos interiores do CCM, não houve programação e, portanto, não houve afluxo de público 
(excepção feita às representações da peça “Os Maias”, realizadas na Sala Experimental). 
 
- aproximar a empresa da comunidade em que se insere (Odivelas e envolventes) 
 
Este é um dos pontos essenciais de todo o processo. Um centro cultural digno desse nome só cumpre o seu 
papel quando se integra plenamente nos anéis comunitários envolventes. Ou seja, e no caso vertente, em 
primeiro lugar nas freguesias que compõem o concelho a que pertence e, depois, no vasto anel da área 
Metropolitana de Lisboa.  
 
Após a inauguração da programação de 2006, o que formalmente aconteceu em 11 de Março, sentiu-se que 
houve uma grande expectativa em diversas instituições do concelho de Odivelas. Com a continuação da 
apresentação das diversas iniciativas cedo se percebeu que a expectativa se transformou em vontade de 
colaborar. Foi neste quadro que se tornou possível o estabelecimento de contactos e negociações que 
levaram, por sua vez, ao estabelecimento de protocolos de colaboração, a saber: 
 
- Centro Pró Educação e Formação de Odivelas 
- Centros de Dia de todo o concelho 
- Escolas Secundárias de Odivelas 
- ISCE 
- Jornal Triângulo 
 
Os protocolos estabelecidos vieram a criar um elo muito mais forte de ligação e aproximação entre a 
Odivelcultur EM e a comunidade. Há contactos em curso com diferentes instituições nomeadamente o 
Rotary Clube de Odivelas, o IFAPES, o Odivelas Futebol Clube e o Ginásio Clube de Odivelas. 
 
Em termos de Área Metropolitana de Lisboa houve diversos contactos que tiveram já os seus resultados 
concretos: refiro-me ao Sindicato dos Professores da Grande Lisboa. Há outras instituições da AML que, já 
contactadas, estão em processo de análise e negociação. Numa delas, o culminar das negociações levou à 
assinatura de um protocolo com a Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem Artur 
Ravara (já nos inícios de 2007). 
 
Mesmo fora da AML houve contactos que levaram ao estabelecimento de parcerias operativas. De facto, foi 
um grande êxito a parceria estabelecida entre o CCM e o Teatro Extremo para trazer o SEMENTES - 

Festival Internacional de Artes Para O Pequeno Público ao concelho de Odivelas. De forma mais alargada 
acabou por ser uma colaboração entre a edilidade de Odivelas e a edilidade de Almada. 
 
Conclusão: De facto, estas linhas de orientação estratégica de base qualitativa são linhas que ao longo dos 
quatro anos do mandato terão de ser melhoradas e aprofundadas. A sua plena execução durante o exercício 
de 2006 deixa antever excelentes perspectivas para os anos 2007, 2008 e 2009. 
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B) OBJECTIVOS QUANTITATIVOS 
 
- Introdução 
 
Os resultados quantitativos apresentados pelos quadros contabilísticos respeitantes ao exercício de 2006 
mostram uma situação equilibrada. Os desvios existentes às previsões  apresentadas no Plano e Orçamento 
para 2006 têm ampla justificação. Essa justificação foi enquadrada no documento Plano e Orçamento 2007 
(documento apresentado, tal como já referimos, em finais de Novembro 2006). 
 
O Resultado Líquido (de ora em diante referido por RL), real e definitivo, do exercício de 2006 da 
Odivelcultur EM, apresenta o valor negativo de 88 544.47 euros. Este desvio está profundamente ligado à 
situação criada pelo novo enquadramento do IVA (em devido tempo foi presente à CMO documentação 
específica respeitante a esse enquadramento derivado do facto de esta empresa municipal ter sido 
considerada sujeito passivo misto e ter visto, assim, reduzida a sua capacidade de retorno de IVA, dado que 
o critério passou a ser um critério pro rata).  
 
Na verdade, os Resultados Operacionais identificam para a Conta 63 um valor em impostos de 57 191,26 
euros (o previsto era de 2500 euros). Significa isto que 54 691.26 influenciam negativamente o RL 
(atempadamente foi enviado relatório exaustivo à tutela, na pessoa da Exmª. Srª. Presidente da Câmara 
Municipal, Drª. Susana de Carvalho Amador. Nesse relatório todas as razões e todos os passos do problema 
foram explicados pelo que neste documento não faria sentido repeti-los. No documento Plano e Orçamento 

2007 referimos que, e citamos, “Aquando da apresentação do Relatório e Contas do exercício de 2006 será 
anexo relatório adequado”; ora exactamente porque não houve nenhuma evolução deste assunto específico 
(após o tal relatório já entregue) nada faz sentido que se acrescente neste momento. O assunto encontra-se, 
aliás, encerrado com as Finanças. Apenas o eventual avanço de um recurso por parte da Odivelcultur EM 
poderia trazer algo de novo ao processo. 
 
Desta forma, retirando ao valor global do desvio (88 544.47 euros) o valor respeitante à influência negativa 
do IVA (54 691.26 euros) ficaria apenas por justificar um desvio de 33 853.21 euros. Desses, 25 000 euros 
pertencem à previsão de obtenção de rendas de publicidade nas empenas do CCM. Depois da quebra de 
contrato entre o anunciante existente e a empresa de intermediação publicitária não se conseguiu, ainda, 
encontrar uma alternativa. 
 
Ou seja, retirando a questão do IVA e a questão da publicidade fica apenas um diferencial de 8 853.21 
euros, cuja explicação nós encontraremos, essencialmente, em termos das receitas previstas para mecenato 
e nas receitas directas de bilheteira.  
 
Não podemos esquecer, ainda, que o exercício de 2006 decorreu num quadro de investimento em 
benfeitorias nos interiores do CCM aliado a uma situação (já anteriormente referida) em que, por causa das 
mesmas benfeitorias a programação só se iniciou em meados de Março (o que implicou natural redução da 
expectativa de receitas) 
 
- Estrutura de Custos Operacionais 
 
Ao nível dos Custos Operacionais encontramos uma estrutura totalmente equilibrada em termos de 
execução orçamental no exercício de 2006.  
 
Como sabemos é nas rubricas que compõem os Custos Operacionais que se encontra uma parte decisiva 
do ajustamento da execução orçamental ao que foi proposto no respectivo Plano e Orçamento. Com efeito 
os resultados aqui obtidos serão sempre o espelho do rigor do controle da actividade ou da ausência dele. 
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Ora a verdade é que para analisar a execução orçamental de 2006 não podemos levar em conta a já referida 
incidência do novo enquadramento do IVA. E ao não fazê-lo teremos de concluir que houve um cumprimento 
integral, ao nível dos custos operacionais, de todos os compromissos assumidos. 
 
Com efeito, a situação concreta é a seguinte: 
 
Conta 61 
 
Mercadorias e Mat. Primas Orç: 20 000 €   Real: 6 880.94 € 
 
Conta 62 
 
Fornecimentos e Servs. Externos  Orç: 326 712 € Real: 330 558.63 € 
 
Encontramos, portanto, no conjunto das duas rubricas, uma economia de custos de 9 272.43 euros. 
Significa, portanto, que as políticas de gestão aplicadas funcionaram, acontecendo apenas algumas 
transferências entre rubricas. Essas transferências são normais e derivam do concreto de cada iniciativa e 
de cada situação. Um bom exemplo disso é o que aconteceu com as rubricas Honorários e Trabalhos 
Especializados.  
 
A previsão 2006 para Honorários era de 115 000 euros e o realizado foi de 63 393.67; ao invés, a previsão 
para Trabalhos Especializados era de 25 000 euros e o realizado foi de 74 928.65 euros. Ou seja, o 
somatório das duas rubricas em orçamento dá 140 000 euros e o somatório da execução orçamental é de 
138 322.32 euros (execução em baixa de 1 677.68 euros). Tal deve-se ao facto de haver iniciativas cujos 
custos são titulados por recibos verdes e outras que são tituladas por facturas (sendo contabilizadas as 
primeiras em Honorários e as segundas em Trabalhos Especializados). Tais situações não têm modo de ser 
previstas com total exactidão.    
 
Na Conta 64 (Custos com Pessoal) tudo aconteceu como o previsto tendo havido um desvio (em baixa) de 3 
267.23 euros.   
 
Ao nível da Conta 66 (Amortizações) a previsão em orçamento era de 41 400.92  euros, sendo a execução 
de 43 872.85. 
 
No tocante à Conta 65 (Outros Custos Operacionais) a previsão era de 4 967 euros e a execução foi de 1 
675 euros. 
 
O somatório do resultado previsional de todas as contas atrás referidas (contas 61, 62, 64, 65 e 66) aponta 
para os seguintes valores: 
 
 
Orçamentado: 967 490.2 euros 
 
Real: 954 130.47 euros 
 
Houve, objectivamente, uma execução orçamental, em baixa, de 13 359.7 euros. O que significa que a 
estrutura de custos esteve sempre totalmente controlada pelas políticas de gestão seguidas. Deve concluir-
se, por isso, que os objectivos foram atingidos em pleno ao nível da estrutura de custos. 
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Portanto, ao nível da estrutura de custos é lícito concluir que a única rubrica que desequilibrou 
negativamente de forma relevante foi a que se relaciona com os impostos e que, como já vimos, derivou da 
amplamente referida questão do IVA. 
 
O único factor de desequilíbrio foi, portanto, a questão do IVA. De facto, o novo enquadramento significou 
um custo adicional não esperado de 54 691.26 euros. O diferencial negativo entre os Custos Operacionais 
totais orçamentados e os atingidos na execução orçamental foi de 41 331.5 euros. Ou seja, sem a questão 
do IVA identificamos que houve uma execução em baixa de 13 359.7 euros. Isto é, os custos reais da gestão 
operacional do exercício de 2006 foram inferiores aos custos previstos.  
 
- Estrutura das Receitas 
 
O pano de fundo da execução orçamental, em 2006, relativo às Receitas foi o seguinte: 
 
a) programação iniciada a 11 de Março (devido ao tempo de execução das benfeitorias no interior das 

instalações do Centro Cultural Malaposta). Com a única excepção da peça “Os Maias”, levada à cena 
ainda durante o mês de Fevereiro de 2006, na Sala Experimental; 

 
b) uma nova gestão precisa de algum tempo para estabelecimento de elo de confiança com o público; 
 
c) precisa, ainda, de algum tempo para estruturação de confiança junto de eventuais patrocinadores e/ou 

mecenas. 
 
Vejamos, então, rubrica por rubrica os resultados das receitas: 
 
- Subsídio à Exploração Oriundo da CMO: nada há de especial a referir a não ser que atempadamente 
(mensalmente) foi transferido durante o exercício de 2006 e sempre de acordo com o previsto. Ou seja, 
previa-se uma transferência de 879 750 euros e foi isso o que foi transferido. 
 
- Outros Subsídios à Exploração/Proveitos Suplementares: a verba total entre donativos em dinheiro no 
âmbito da Lei do Mecenato e Proveitos Suplementares foi de 16 730.76 euros. 
 
- Vendas e Prestações de Serviços: obteve-se o resultado de 29 418.48 euros. Resultado que superou em 
36.3 % as receitas do exercício de 2005. 
 
Globalmente houve em 2006, comparativamente a 2005, um acréscimo global de receitas de 27 205 euros.  
  
Ainda uma última referência ao mecenato. Agora, ao mecenato em espécie. Houve um conjunto de 
entidades que procedeu a donativos em espécie. Esses donativos foram valorados em 9 832.36 euros. 
 
Contabilisticamente este tipo de mecenato não afecta o Resultado Líquido enquanto receita mas sim 
enquanto amortização. Todavia influenciou positivamente o Capital Próprio que se viu incrementado em 9 
832.36 euros. 
 
Conclusão: podemos dizer que ao nível das receitas o resultado foi o possível no quadro de mutação da 
empresa. O não atingimento da verba prevista para publicidade  
 
nas empenas (25000 euros) terá sido o factor de impacto mais negativo em toda a  
estrutura de receitas. 
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C) A  PROGRAMAÇÃO EM 2006 
 
CENTRO CULTURAL MALAPOSTA 
 
1. Como grandes objectivos estratégicos para o quadriénio 2005/2009 foram definidos no Plano e 

Orçamento 2006 os seguintes três vectores essenciais:  
 
- o fim de um ciclo e o início de outro 
- aproximar ainda mais a Odivelcultur EM dos habitantes e da sociedade civil de todo o concelho 
- colocar a Malaposta no roteiro das instituições com programação regular da mais alta qualidade 
 
Para atingir esses grandes objectivos estratégicos foram definidas e implementadas as seguintes linhas de 
actuação: 
 
- qualidade cultural e artística; 
- diversidade de géneros culturais e artísticos; 
- integração com os agentes culturais e artísticos do concelho de Odivelas; 
- integração com os agentes culturais e artísticos da A.M.L.; 
- abordagem multicultural (integradora); 
- divulgação e promoção alargada da programação apresentada. 
 
Pode afirmar-se que todos os objectivos foram atingidos porque todos os instrumentos (linhas de actuação) 
foram implementados.  
 
 
2. No documento  Plano e Orçamento 2007  efectuámos um sólido resumo do essencial da programação. 
Mantemos esse resumo e acrescentamos o que de mais significativo aconteceu em Novembro e Dezembro 
2006.  
 
A actividade da programação subdividiu-se, em 2006, num conjunto invejável de iniciativas e sessões: a) 
mais de 100 iniciativas ou espectáculos diferentes b) um total de mais de 300 sessões. 
  
A actividade aconteceu nas diferentes salas de espectáculo da Odivelcultur EM (todas as salas do CCM e as 
salas do Centro de Artes e Ofícios): Auditório Principal, Sala Experimental, Sala de Cinema, Foyer, Café-
Teatro e, no Centro de Artes e Ofícios, na Sala de Exposições e no Auditório. No exterior realizaram-se duas 
sessões, mais propriamente do Largo D. Dinis. Deve sublinhar-se que houve, por diversas vezes, 
programação simultânea em todas as salas referidas! 
 
 
3. O Teatro, a Música, o Cinema, a Dança e as Artes Plásticas foram géneros acarinhados e, praticamente, 
todas as sessões realizadas tiveram uma excelente resposta do público. As semanas temáticas 
funcionaram, também, em pleno.  Atentemos em alguns destaques em cada área ou género artístico: 
 
No Teatro caberá destacar o acolhimento à companhia Teatro da Rainha, que apresentou quatro peças 
fundamentais: "Médico à Força" de Moliére; "Ella" de Herbert Achternburg; "A Estação Inexistente" de Luigi 
Pirandello e D'Onghia; "Desconcerto Gin-Fónico" de Mário Henrique Leiria.  
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Destaque, também, para a comédia "Du Bocage in Love" de Fernando Gomes. Depois do êxito das sessões 
de Julho esta comédia viria a ser reposta em Novembro tendo registado significativa resposta do público. A 
parceria com a Klássikus (companhia onde o actor Fernando Gomes se integra) teve novo momento alto 
com a estreia, em finais de Dezembro, da tragi-comédia “Zé do Telhado Segundo Camilo Castelo Branco”. 
 
Dentro do Teatro devem destacar-se, ainda, as apresentações dos "Bonecos de Santo Aleixo"; "Uma 
História da Música" parceria entre o Conservatório D. Dinis e a Malaposta; para além da performance 
"BoboClown" da Companhia Farpas Teatro e da peça "O Terceiro Homem" da Inestética Companhia Teatral 
(Vila Franca de Xira). 
 
Devemos também salientar a extensão do "SEMENTES - Festival de Artes Para o Pequeno Público" que 
durante duas semanas trouxe uma imensa animação aos mais jovens do concelho, inclusivamente com duas 
muito bem sucedidas actuações de rua. Realce tem de merecer a primeira produção Malaposta para 
crianças: "O Chapéu Mágico" de Carlos Correia, produção que antes de ser estreada já se encontrava 
praticamente esgotada. 
 
No Cinema o primeiro destaque vai para o Ciclo de Rainer Werner Fassbinder e para a extensão do 
doclisboa (parceria com Malaposta). No primeiro caso, para além das boas lotações da sala de cinema 
registou-se um forte impacto na comunicação social do concelho e também na comunicação social nacional; 
no segundo caso tratou-se da recuperação do perfume que o Festival de Cinema Documental (originário 
precisamente da Malaposta) deixou ao longo de diversos anos. 
 
Ainda no cinema cabe referência à Mostra de Cinema Científico e às sessões temáticas (filme de Allan 
Tanner sobre Fernando Pessoa; filme alusivo ao 25 de Abril e os três filmes integrados na Semana Africana. 
Para além de diversas sessões em que a atenção se concentrou em obras já clássicas como "Tempos 
Modernos" de Chaplin; "Um dia de Festa" de Jacques Tati e "Carros" de John Lasseter ou, ainda, "A Paixão 
dos Fortes" de John Ford). 
 
Na música houve diversos grandes momentos: os recitais de Olga Prats/António Vitorino de Almeida e de 
Rao Kyao; a peça musical "Uma História da Música", esta já referida nos destaques do Teatro, para além de 
todos as sessões integradas nas Sextas de Jazz (Maria Viana, Graphelix Quartet, Carlos Barreto, Quarteto 
Zé Maria). 
 
Na Dança houve também um grande impulso: a realização do Festival Internacional de Solos de Dança; o 
Ballet Contemporâneo do Norte e a parceria com a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo.   
 
Nas Semanas Temáticas cumpriram-se as duas grandes apostas: o "Espaço Poético 06" e a Semana de 
Cultura Africana. Durante o "Espaço Poético 06", dedicado ao poeta Fernando Pessoa, houve recitais, 
debates, concertos, cinema e a leitura encenada da peça "O Marinheiro". Na Semana de Cultura Africana 
houve dança, música, moda, poesia e artes plásticas. Destaque para os concertos de Galissa e Té Macedo, 
para além das notáveis obras plásticas de NTaluma, Magina, Mitó, Vino Morais, entre outros. 
 
Na Poesia (especificamente) iniciou-se uma rubrica chamada Poesia em Concerto e que provavelmente se 
irá tornar uma rubrica de culto. A primeira sessão chamou-se “Concerto para Poesia e Trompete", a segunda 
sessão teve o titulo “Poeticando”.  
 
Nas Exposições (pintura, escultura e temáticas) houve diversos momentos altos: a exposição “Memória da 
Malaposta”; a exposição de Artes Plásticas Africanas; as exposições de fotografia “Tango” e “Vilas Operárias 
de Olival Basto” de Margarida Nunes; a exposição do C. M.D. D.; etc. 
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CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS 
 
 
O Centro de Artes e Ofícios desempenhou, ao longo de 2006, um papel de complementaridade 
relativamente ao Centro Cultural Malaposta. Foi assim possível realizar algumas exposições na sala que a 
Odivelcultur EM dispõe para o efeito.  
 
O Auditório também foi disponibilizado quer para ensaios de peças levadas à cena na Malaposta, quer para 
entidades que o solicitaram atempadamente. 
 
O Centro de Artes e Ofícios de Odivelas terá em 2007 um papel mais interveniente sobretudo facultando a 
Sala de Exposições para artistas do Concelho de Odivelas que o solicitem e, claro, continuando a 
disponibilizar e/ou alugar o auditório. 
 
Estamos certos de que este equipamento exige uma intervenção da Câmara Municipal de Odivelas em 
termos do visual exterior e em termos de alguns pormenores interiores. Será, sem dúvida, uma situação a 
enquadrar entre a Odivelcultur EM e a Câmara Municipal de Odivelas. Pois não devemos nunca esquecer 
que a responsabilidade de gestão do espaço do Centro de Artes e Ofícios compete a uma efectiva parceria 
entre as duas entidades. 
 
 
D) RECURSOS HUMANOS 
 
Depois das alterações havidas no final de 2005 não houve mais nenhuma mudança excepto a saída do Sr. 
Carlos Glória (motorista). O quadro geral da empresa ficou assim constituído por 34 elementos, contando 
com o Conselho de Administração. De realçar a polivalência, a dedicação e o espírito de equipa 
demonstrados por todos os trabalhadores da Odivelcultur EM sem excepção.   
 
 
D) CONCLUSÃO GERAL 
 
Uma vez analisadas todas as vertentes estratégicas ligadas ao exercício de 2006 (e aqui referimo-nos às 
vertentes qualitativas e quantitativas) cabe-nos dizer que em termos de execução orçamental houve muito 
rigor e muita eficácia. A missão de serviço público cometida à empresa municipal Odivelcultur EM foi 
amplamente cumprida. A prestação  de  serviços de Arte e Cultura aconteceu com a oportunidade, a 
qualidade, a regularidade e a intensidade que a tutela (Câmara Municipal de Odivelas), por um lado, e os 
munícipes, por outro, desejavam que acontecesse. 
 
Há vertentes e sectores que ainda poderão ser potenciados e optimizados na gestão da empresa. Há 
resultados que ainda terão de ser melhorados (nomeadamente no plano da aquisição de receitas). Mas 
existem também necessidades de investimento que os próximos orçamentos terão de encarar: o 
equipamento de som que serve as salas do Centro Cultural Malaposta (nomeadamente o equipamento do 
Auditório Principal); o equipamento de luzes do mesmo Auditório Principal; o sistema geral de ar 
condicionado e o visual exterior de todo o Centro Cultural exigem atenção. Para a cultura do concelho de 
Odivelas e para todos os munícipes o Centro Cultural Malaposta é um equipamento que vale ouro. Isto é, um 
equipamento estratégico que necessita de ser acarinhado. Em linguagem de gestão: um equipamento que 
precisa de ter uma manutenção adequada e no tempo certo, para além de uma actualização que nunca 
permita que acabe por tornar-se obsoleto. 
 
 



 

 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 

18 27 de Março de 2007 Ano VIII - N.º 5 
 

 
PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 
 
 
 
 
O Resultado Líquido do Exercício foi de 88 544.47 euros (negativo). Propomos que o referido resultado seja 
transferido para a conta de Resultados Transitados. 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 
 

 
 
 
 

  2005
AB AA AL AL

  
 IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS:   
    Despesas de Instalação 1.818,00 1.818,00 0,00 202,06
  1.818,00 1.818,00 0,00 202,06

IMOBILIZAÇÕES  CORPÓREAS:  
    Edifícios e outras construções 0,00 0,00 0,00 0,00

    Equipamento básico 126.099,35 47.105,35 78.994,00 86.972,29
   Ferramentas e urtensílios 37.150,47 8.925,49 28.224,98 7.563,41
   Equipamento administrativo 56.222,12 31.686,86 24.535,26 26.989,78
   Outras imobilizações corpóreas 90.872,40 24.356,06 66.516,34 55.251,01

310.344,34 112.073,76 198.270,58 176.776,49

  
Existências:
   Matérias Primas 0,00 0,00 0,00

    Mercadorias 0,00 0,00 0,00
   0,00 0,00 0,00

  
   Clientes c/c 26.930,28 26.930,28 17.099,46
   Estado e outros entes publicos 4.057,57 4.057,57 98.790,11

    Outros devedores 177,84 177,84 268,71
   Subscritores de capital 0,00 0,00 0,00

 31.165,69 31.165,69 116.158,28
TITULOS NEGOCIAVEIS

Outras aplicações de  tesouraria 51.968,12 51.968,12 235.199,50
51.968,12 51.968,12 235.199,50

  
 

    Depósitos à ordem 64.967,11 64.967,11 173.791,31
   Caixa 255,56 255,56 546,53

65.222,67 65.222,67 174.337,84

 148.356,48 0,00 148.356,48 525.695,62
   

  
  

   Acréscimos de Proveitos 0,00 0,00 0,00
   Custos diferidos 6.641,62 6.641,62 1.277,32

 6.641,62 0,00 6.641,62 1.277,32
  
   Total de amortizações 113.891,76
   Total de ajustamentos 0,00

Total do activo 467.160,44 113.891,76 353.268,68 703.951,49

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

 

 
DÍVIDAS DE TERCEIROS DE CURTO PRAZO

CIRCULANTE

DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA

IMOBILIZADO:

 

 
ACTIVO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006

BALANÇO ANALÍTICO 

EXERCÍCIOS
2006
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 2006 2005

  

 Capital 500.000,00 500.000,00
 Reservas  9.832,36 0,00
 Reservas para investimentos 0,00 0,00
 Resultados Transitados -169.737,01 -22.774,67

  340.095,35 477.225,33
Resultado líquido do exercício -88.544,47 7.189,48

Total do capital próprio 251.550,88 484.414,81

Provisões para pensões 0,00 0,00
Provisões para impostos 0,00 0,00
Outras provisões 0,00 0,00

0,00 0,00

Instituições de crédito 0,00 0,00
 0,00 0,00

 
Instituições de crédito 0,00 0,00
Fornecedores  c/c 7.473,46 27.588,76
Fornecedores de imobilizado c/c 12.586,05 112.376,59
Estado e outros entes publicos 13.016,74 13.890,25
Outros credores 44,03 361,08

33.120,28 154.216,68

 
Acréscimos de custos 68.597,52 65.320,00
Proveitos diferidos-subsídio ao investimento 0,00 0,00

 68.597,52 65.320,00

Total do Passivo 101.717,80 219.536,68

Total do capital próprio e passivo 353.268,68 703.951,49

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006

BALANÇO ANALÍTICO 

 Exercícios

 
CAPITAL PROPRIO E PASSIVO

Acréscimos e diferimentos

PASSIVO

Dívidas a terceiros - médio e longo prazo

Dividas a terceiros - curto prazo

 

Provisões:

CAPITAL PRÓPRIO  
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CUSTOS E PERDAS
61 Custo 

Mercadorias vendidas 217,14 0,00
Matérias primas 6.663,80 6.880,94 7.474,57 7.474,57

62 Fornecimentos e serviços externos 330.558,63 282.648,00
64 Custos com o pessoal  

Remunerações 481.173,68  475.662,42
Encargos 84.583,29  76.768,96
Outros 5.386,08 571.143,05 5.386,08 557.817,46

66 Amortizações e ajustamentos do exercício 43.872,85  34.057,17
67 Provisões de exercício 0,00 43.872,85 0,00 34.057,17
63 Impostos 57.191,26 3.378,42
65 Outros custos operacionais 1.675,00 58.866,26 1.186,32 4.564,74

(A) 1.011.321,73 886.561,94
68 Custos e perdas financeiros  4.774,52  4.773,59

(C) 1.016.096,25 891.335,53
69 Custos e perdas extraordinarios 535,62 249,61

(E) 1.016.631,87 891.585,14
Imposto sobre o rendimento do exercício 750,23 280,80

(G) 1.017.382,10 891.865,94
88 Resultado líquido do exercício -88.544,47 7.189,48

928.837,63 899.055,42

PROVEITOS E GANHOS
71 Vendas 441,07  0,00
72 Prestação de serviços 28.977,41 29.418,48 21.582,15 21.582,15
73 Proveitos suplementares 11.358,86 25.811,56
74 Subsidios à exploração 885.121,90 896.480,76 851.300,00 877.111,56
76 Outros proveitos operacionais

76 Outros proveitos operacionais    
77 Reversões de amortizações e ajustamentos     0,00 0,00

(B) 925.899,24 898.693,71
78 Proveitos e ganhos financeiros 2.856,68 356,77

(D) 928.755,92 899.050,48
79 Proveitos  e ganhos extraordinarios 81,71 4,94

(F) 928.837,63 899.055,42

RESUMO
-85.422,49 12.131,77

-1.917,84 -4.416,82
-87.340,33 7.714,95
-87.794,24 7.470,28
-88.544,47 7.189,48

   EXERCÍCIOS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS  

Resultados antes dos impostos            (F)-(E) 

2006 2005

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006

Resultado líquido do exercicio             (F)-(G)

Resultados operacionais                      (B)-(A)

Resultados financeiros                     (D-B)-(C-A)

Resultados correntes                           (D)-(C)
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RUBRICAS 2006 2005
Actividades Operacionais
Recebimentos de clientes 30.010,17 54.213,74
Pagamentos a fornecedores 509.330,73 302.346,49
Pagamentos ao pessoal 380.369,21 376.413,21

Fluxo gerado pelas operações -859.689,77 -624.545,96

Pagamento/Recebimento do Imposto sobre o rendimento -464,44 -1.489,95
Outros pag,/receb, relacionados com a act, operacional -249.118,20 -215.126,81

Fluxo antes das rubricas extraordinárias -1.109.272,41 -841.162,72

Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias 81,71 4,94
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias 535,62 249,61

Fluxo das actividades operacionais -1.109.726,32 -841.407,39

Actividades de Investimento
Recebimentos provenientes de:

Investimentos Financeiros
Imobilizações Corpóreas
Imobilizações Incorpóreas
Subsídios de Investimento
Juros e proveitos similares 2.856,68 356,77
Dividendos

Subtotal 2.856,68 356,77
Pagamentos respeitantes a:

Investimentos Financeiros
Imobilizações Corpóreas 66.952,39 18.865,74
Imobilizações Incorpóreas 0,00 0,00

Subtotal 66.952,39 18.865,74

Fluxo das actividades de investimento -64.095,71 -18.508,97

Actividades de Financiamento
Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos 0,00 0,00
Capital... 0,00 0,00
Subsídios e doações 886.250,00 851.300,00
Venda de acções (Quotas) próprias
Cobertura de prejuízos 0,00 176.238,82

Subtotal 886.250,00 1.027.538,82
Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos obtidos 0,00 50.000,00
Amortizações de contratos de locação financeira
Juros e custos similares 4.774,52 4.773,59
Dividendos
Reduções de capital e prestações suplementares
Aquisição de acções (quotas) próprias

Subtotal 4.774,52 54.773,59

Fluxo das actividades de financiamento 881.475,48 972.765,23

Variação de caixa e equivalentes -292.346,55 112.848,87
Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e equivalentes inicial 409.537,34 296.688,47
Caixa e equivalentes final 117.190,79 409.537,34

Demonstração de fluxos de caixa  
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ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 

31 DE DEZEMBRO DE 2006 
 
 

Nota Introdutória 
 
 
A empresa “ Odivelcultur – Gestão, Produção E Divulgação Cultural, EM.”, é uma empresa pública de 
âmbito Municipal, sediada na Av. D. Dinis, nº 96 – C em Odivelas, matriculada na Conservatório do Registo 
Comercial de Odivelas sob o nº 2/EM,  pessoa colectiva número 506 219 992. 
 
As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano Oficial de Contabilidade. 
 
As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis à empresa, ou a sua 
apresentação não é relevante para a leitura das Demonstrações Financeiras anexas. 
 
1. As demonstrações foram preparadas de harmonia com os princípios contabilísticos constantes do Plano 
Oficial de Contabilidade, (POC), a partir dos   registos contabilísticos da Empresa, de acordo com os 
princípios de contabilidade geralmente aceites. 
 
 
3. Critérios valorimétricos: 
 
Imobilizações: - O imobilizado está valorizado ao custo de aquisição; 
 
Amortizações: As amortizações foram calculadas nos termos do Decreto Regulamentar número 2/90, de 12 
de Janeiro, segundo o método das quotas constantes e os bens de reduzido valor foram amortizados pela 
totalidade (100%). 
 
7. O Número médio de pessoas aos serviços da empresa no exercício foi de 34. 
 
10. Os movimentos ocorridos nas rubricas de imobilizações e respectivas amortizações foram : 
 
 
10.1 - Activo Bruto 
 

 
RUBRICAS 

Saldo 
inicial Aumentos Alienações Transferências 

Abates 
Saldo 
final 

Imobilizações Incorpóreas      

Despesas de Instalação 3109.44   1 291.44  1 818.00 

 3109.44  1 291.44  1 818.00 

Imobilizações Corpóreas      

Edifícios e Outras Construções      

Equipamento Básico 117 314.35 8 785.00   126 099.35 

Ferramentas e Utensílios 10 450.66 26 699.81   37150.47 

Equipamento  Administrativo 49 501.53 6 720.59   56 222.12 

Outras Imobilizações Corpóreas 67 912.92 22 959.48   90 872.40 

  245 179.46 65 164.88   310 344.34 
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10.2- Amortizações 
 

RUBRICAS Saldo 
Inicial Reforço Regularizações Saldo 

Final 

Imobilizações Incorpóreas     

Despesas de Instalação 2 907.38 202.06 1 291.44 1 818.00 

 2 907.38 202.06  1 291.44 1 818.00 

Imobilizações Corpóreas     

Edifícios e Outras Construções     

Equipamento Básico 30 342.06  16 763.29  47 105.35 

Ferramentas e Utensílios 2 887.25  
  

6 038.24  8 925.49 

Equipamento  Administrativo 22.511.75 9 175.11  31 686.86 

Outras Imobilizações Corpóreas 12 661.91 11 694.15  24 356.06 

  68 402.97 43 670.79  112 073.76 

 
 
15. Estão contabilizadas imobilizações corpóreas no valor de 62 467.40€, adquiridos em regime de locação 
financeira, sendo o saldo em dívida respeitante a essas imobilizações o montante de 12 586.05€, no final do 
exercício. 
. 
28. No final do exercício não havia  dívidas ao  Estado e Outros Entes Públicos em situação de mora. 
 
35. O capital social de 500 000.00€,  encontra-se  totalmente realizado em dinheiro. 
 
37. O Capital Social da Empresa  foi subscrito na totalidade pelo Município de Odivelas. 
 
 
40. Movimentos ocorridos na situação líquida: 
 

 Saldo 
Inicial Débitos Créditos Saldo 

Final 

       

Capital social 500 000.00     500 000.00 

Reservas - Doações .00  9 832.36 9 832.36 

Resultados transitados (22 774.67) 154157.43 7195.09 (169 737.01) 

Resultado Líquido 7189.48 95 733.95    (88 544.47) 

 
 
41. Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: 
 

MOVIMENTOS Mercadorias 
Matérias-primas 
Subsidiárias e 
de consumo 

Total 

Existências Iniciais .00  .00  .00  
Compras 217.14 6 663.80 6880.94 
Regularização das existências .00 .00 .00 
Existências Finais .00  .00  .00  
Custos do Exercício 217.14 6 663.80 6880.94 
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43. Remunerações dos órgãos sociais: 
 

Cargos Remunerações Encargos Total 

Presidente do Cons. Administração 49 396.44 8 350.38 57 746.82 

2 Vogais (senhas de presença nas reuniões do C.A) 7 332.00  7 332.00 

Total 56 728.44 8 350.38 65 078.82 

 
 
 
44. Distribuição das Vendas e  Prestações de Serviços por mercados e actividades: 
 

 Mercado 

 Nacional Externo 

 
Total 

Vendas 441.07  441.07 

Prestações de Serviços  28 977.41  28 977.41 

 29 418.48  29 418.48 

 
 
 
45. Demonstração dos resultados financeiros: 
 

EXERCÍCIOS EXERCÍCIOS 
Custos e Perdas 

CORRENTE ANTERIOR 
Proveitos e Ganhos 

CORRENTE ANTERIOR 

Juros Suportados 1 574.73 2 007.12 Juros Obtidos   

Amortizações de Inv.em Imóveis     Rendimento de Inv. Imóveis   

Ajust. de Apli. Financeiras   Rendimentos de Part. Capital   

Diferenças Câmbio Desfavora.   Diferenças Câmbio Favorav..   

Descontos P.P. Concedidos   Descontos P.P. Obtidos .20 .76 

Perdas Alienação Ap. Tesoura.   Ganhos Alien.  Ap. Tesouraria 2 779.78 356.01 

Outros Custos e Perdas Finan. 3 199.79 2 766.47 Rev..e o/Prov./Ganhos Fin. 76.70  

Resultados Financeiros -1 917.84 -4 416.82     

 2 856.68 356.77  2 856.68 356.77 
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46. Demonstração dos resultados extraordinários: 
 

EXERCÍCIOS EXERCÍCIOS 
Custos e Perdas 

CORRENTE ANTERIOR 
Proveitos e Ganhos 

CORRENTE ANTERIOR 

Donativos   Restituição de Impostos   

Dividas Incobráveis   Recuperação de Dívidas   

Perdas em Existências   Ganhos em Existências   

Perdas em Imobilizações   Ganhos em Imobilizações   

Multas e Penalidades   Benefícios de Penalid. Contrat   

Aumentos de Provisões   Reduções de Provisões   

Correcções Exercí. Anteriores 520.39 184.45 Correcções Exerci. Anteriores   

Outros Custos/Perdas Extraor 15.23 65.16 Outros Prov./Ganhos Extraord. 81.71 4.94 

Resultados Extraordinários -453.91 244.67    

 81.71 4.94  81.71 4.94 

 
 
 

O Técnico Oficial de Contas  Pelo Conselho de Administração 
 

O Presidente 
____________________           _____________________ 

 
 
 
 
 


