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ACTA 
 

 
 

ACTA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Acta da Quarta Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada no dia 28 de Fevereiro de 2007. 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 

 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

QUARTA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

Quarta Alteração Orçamental, quinta Modificação 
Orçamental, de acordo com os mapas anexos, à 
informação n.º Interno/2007/10947, de 30-05-07, 
conforma consta dos mapas que farão parte integrante da 
acta da presente reunião. 

 
“Resumo da 5.ª Modificação Orçamental 

4.ª Alteração Orçamental 
 

A 4.ª Alteração Orçamental, ocorre no âmbito da 
calendarização prevista e aprovada pela Sra. Presidente, e 
resulta da regularização de alguns projectos propostos 
pelos serviços, assim como das rubricas de pessoal, que 
devido às mobilidades internas carecem de ajustamentos. 
 
Por outro lado, foi reforçado o projecto relativo ao apoio 
municipal à construção da Igreja da Arroja, o projecto 
referente à recepção dos Agentes Educativos e 
Homenagem aos Professores Aposentados e ainda, alguns 
projectos referentes às previsíveis necessidades de 
Conferências/Centro de Exposições. 
 
Salienta-se ainda, o reforço do projecto para Beneficiação 
e Reparação de Espaços Urbanos em vários locais do 
Concelho e o projecto respeitante à aquisição de 
mobiliário urbano. 
 
A presente modificação orçamental totaliza € 1.238.397,92 
(um milhão duzentos e trinta e oito mil e trezentos e 
noventa e sete euros e noventa e dois cêntimos), 
verificando-se uma diminuição das despesas de capital no 
valor de € 28.133,77 (vinte e oito mil cento e trinta e três 
euros e setenta e sete cêntimos) em contrapartida de um 
acréscimo de igual montante ao nível das despesas 
correntes, conforme Mapa Síntese: 
 
 
 Inscrições/ 

Reforços 
Diminuições/ 
Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 

208.464,09 180.330,32 

Total de Despesas 
Capital 

1.029.933,83 1.058.067,60 

Total Geral 1.238.397,92 1.238.397,92 
(em euros) 

 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 

 

EMPRÉSTIMO PER 
 

 
 

REVISÃO DE TAXA DE JURO DO EMPRÉSTIMO PER 
N.º 0402/000081/987/0019 

 
Manutenção do regime de taxa de juro variável resultante 
de EURIBOR a seis meses acrescida de 0,475%, com 
arredondamento para 1/8 ponto percentual 
imediatamente superior, pelo prazo de 5 anos, 
relativamente ao empréstimo P.E.R. nº 
0402/000081/987/0019 no montante de € 5.677.984,05 
(cinco milhões, seiscentos e setenta e sete mil, novecentos 
e oitenta e quatro euros e cinco cêntimos), de acordo com 
o proposto na informação Interno/2007/10634, de 24-05-
2007. 
 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por maioria) 
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VEÍCULOS DECLARADOS ABANDONADOS 
 

 
 

CEDÊNCIA TEMPORÁRIA AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DA PONTINHA 

 
Atribuição aos Bombeiros Voluntários da Pontinha, da 
cedência temporária de dezoito veículos declarados 
abandonados, para fins de instrução de salvamento e 
desencarceramento, de acordo com o proposto na 
informação Interno/2007/10606, de 28-05-07, e 
conforme consta no “quadro A” da mesma informação. 

 
 

Quadro A 
 

Marca/Modelo Matrícula 

Renault 11 PC-51-06 

Peugeot 405 RX-75-1 5 

Ford Cortina GT-24-81 

Lancia SF-11-44 

Renault 11 PD-06-05 

Fiat Uno SD-70-75 

Renault 5 OF-26-73 

Fiat Uno 08-24-AV 

Fiat Uno 53-71-JN 

Citroen ZX 23-10-FS 

Renault 19 UC-81-90 

Fiat Uno 86-39-BG 

Nissan Sunny NC-79-77 

Fiat Uno XO-44-65 

Citroen Ax VL-35-50 

VW GoIf UD-07-27 

Hiunday 08-42-OB 

Ford Escort 76-16-LL 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR 

 

 
 

PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DE INGLÊS E OUTRAS 
ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO - 2007/2008 

 
Programa de Generalização do Inglês e Outras 
Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do 
Ensino Básico (AEC), ano Lectivo 2007/2008, de acordo 
com o proposto na informação Interno/2007/10895, de 
30-05-07, e nos seguintes termos: 
 
“…de acordo com o estabelecido no Despacho nº 12 
591/2006 (2ª série) de 16 de Junho, propõe-se que a 
Câmara Municipal de Odivelas se apresente como 
entidade promotora da candidatura ao Programa das 
AEC, nas escolas abaixo identificadas. 
 
Oferta de Actividades de Enriquecimento Curricular – 
AEC 
 
O Programa traduz-se numa oferta educativa 
extracurricular gratuita, que se desenvolve ao longo do 
ano lectivo, em regime de complemento educativo e 
destina-se aos alunos que frequentam os 1º/2º/3º/4º anos 
das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico Público. 
 
As AEC foram planificadas pelos Agrupamentos de 
Escolas em parceria com a Câmara Municipal, tendo por 
base o regime de funcionamento dos estabelecimentos de 
ensino, o espaço de funcionamento das actividades e um 
nº estimativo de alunos. A supervisão pedagógica das 
AEC é da competência dos Agrupamentos de Escolas 
(articulação vertical e horizontal) e a 
gestão/desenvolvimento do Programa é da 
responsabilidade da Câmara Municipal de Odivelas e 
respectivos parceiros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano VIII - N.º 11 19 de Junho de 2007 9 

 

 
 
Oferta de AEC – Inglês 3º/4º Anos, Ensino da Música 1º/2º/3º/4º Anos e Actividade Física/Desportiva 1º/2º/3º/4º Anos 
_ € 250 / Aluno/Ano 
 

Nº Alunos Turmas 
Designação 

1º,2º 3º, 4º 1º/2º 3º/4º 
Regime 

Funcionamento 
Outra AEC 
1º/2º Anos 

Financiamento 
M. E. (euros) 

EB 1 nº3 de Famões 10 14 1 1 Normal Inglês 6 000 
EB 1 Quinta das Dálias 20 35 1 2 Normal Inglês 13 750 
EB 1/JI Chafariz D’El Rei 63 67 3 3 Normal ------------ 32 500 
EB1/JI Quinta da Paiã 75 104 4 5 Normal T.I.C. 44 750 
EB1/JI Casal da Serra 78 55 4 3 Normal T.I.C. 33 350 

 
Nota: A Outra Actividade 1º/2º Anos é uma alternativa em substituição do inglês para os 3º/4º anos  
 
 
Oferta de AEC – Inglês 3º/4º Anos, Ensino da Música 1º/2º/3º/4º Anos e Expressão Dramática 1º/2º/3º/4º Anos _ € 180 
/ Aluno/Ano 
 

Nº Alunos Turmas Designação 
1º,2º 3º, 4º 1º/2º 3º/4º 

Regime 
Funcionamento 

Outra AEC 
1º/2º Anos 

Financiamento 
M. E. (euros) 

EB 1 Barbosa du Bocage 82 68 4 3 Normal T.I.C. 27 000 
EB 1 Serra da Luz 39 43 2 2 Normal T.I.C. 14 760 
EB 1 da Azenha 16 23 1 1 Normal Inglês 7 020 
EB 1 Eça de Queiroz 12 10 1 1 Normal ------------ 4 500 

 
 
Oferta de AEC – Inglês 3º/4º Anos, Ensino da Música 1º/2º/3º/4º Anos _ € 130 / Aluno/Ano 
 

Nº Alunos Turmas  Designação 
1º,2º 3º, 4º 1º/2º 3º/4º Regime 

Outra AEC 
1º/2º Anos 

Financiamento 
M. E. (euros) 

EB 1 Maria Bravo * 103 102 5 5 Misto ----------- 26 650 
EB 1 Rainha Santa 113 133 6 7 Misto ----------- 31 980 
EB1 / JI Maria Lamas 129 151 6 7 Normal E. Dramática 36 400 
EB1 / JI de Caneças nº1 80 60 4 3 Misto ----------- 18 200 

 
* Esta oferta depende do número de turmas em regime duplo e consequente libertação de salas para as AEC, estando a 
mesma condicionada à decisão da DRELVT.  
 
 
Oferta de AEC – Inglês 3º/4º Anos, Actividade Física/Desportiva 1º/2º/3º/4º Anos _€ 130 / Aluno/Ano 
 

Nº Alunos Turmas 
Designação 

1º,2º 3º, 4º 1º/2º 3º/4º 
Regime 

Funcionamento 
Outra AEC 
1º/2º Anos 

Financiamento 
M. E. (euros) 

EB 1/ JI do Olival Basto 97 104 5 5 Misto Música 26 130 
EB 1 /JI Cesário Verde 105 93 5 4 Misto E. Dramática 25 740 
EB 1 /JI Quinta de S. José 120 95 6 5 Misto ------------- 27 950 
EB 1 nº7 de Odivelas 229 181 11 9 Duplo ------------ 53 300 
EB 1 nº5 de Odivelas 85 85 4 4 Misto Música 22 100 

 
 
Oferta de AEC – Inglês 3º/4º Anos _ € 100 / Aluno/Ano 
 

Nº Alunos Turmas 
Designação 

1º,2º 3º, 4º 1º/2º 3º/4º 
Regime 

Funcionamento 
Outra AEC 
1º/2º Anos 

Financiamento 
M. E. (euros) 

EB 1/JI Veiga Ferreira 113 103 6 4 Misto -------------- 10 300 
EB 1 de Caneças 85 124 4 6 Misto -------------- 12 400 
EB 1 da Amoreira 142 111 7 5 Duplo ------------ 11 100 

 



 

  
 
 
 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
10 19 de Junho de 2007 Ano VIII - N.º 11 

 

 
 
Outras Situações 
 
Estabelecimentos de Ensino com ofertas distintas para as turmas em horário normal e duplo: 
 
 Oferta de AEC – Inglês 3º/4º Anos Ensino da Música 1º/2º/3º/4º Anos e Act. Física/Desportiva 1º/2º/3º/4º Anos  
_ €250 / Aluno/Ano 
 
 

Nº Alunos Turmas Designação 
1º,2º 3º, 4º 1º/2º 3º/4º 

Regime 
Funcionamento 

Outra AEC 
1º/2º Anos 

Financiamento 
M. E. (euros) 

EB 1 Professora Maria Costa 22 44 1 2 Normal E. Dramática 16 500 
 
 
Oferta de AEC – Inglês 3º/4º Anos, Actividade Física/Desportiva 1º/2º/3º/4º Anos ___ € 130 / Aluno/Ano 
 
 

Nº Alunos Turmas Designação 
1º,2º 3º, 4º 1º/2º 3º/4º 

Regime 
Funcionamento 

Outra AEC 
1º/2º Anos 

Financiamento 
M. E. (euros) 

EB 1 Professora Maria Costa 58 21 3 1 Duplo Música 10 270 
 
 
Inglês 3º/4º Anos, Ensino da Música 1º/2º/3º/4º Anos e Act. Física/Desportiva 1º/2º/3º/4º Anos _€ 250 / Aluno/Ano 
 

Nº Alunos Turmas Designação 
1º,2º 3º, 4º 1º/2º 3º/4º 

Regime 
Funcionamento 

Outra AEC 
1º/2º Anos 

Financiamento 
M. E. (euros) 

EB 1/JI João Villaret --- 44 --- 2 Normal ------- 11 000 
 
 
Oferta de AEC – Inglês 3º/4º Anos _ € 100 / Aluno/Ano 
 

Nº Alunos Turmas Designação 
1º,2º 3º, 4º 1º/2º 3º/4º 

Regime 
Funcionamento 

Outra AEC 
1º/2º Anos 

Financiamento 
M. E. (euros) 

EB 1/JI João Villaret 84 80 4 4 Duplo -------- 8 000 
 
 
Parcerias Tripartidas: 
 
Oferta de AEC – Inglês 3º/4º Anos, Ensino da Música 1º/2º/3º/4º Anos e Actividade Física/Desportiva 1º/2º/3º/4º Anos 
_ € 250 / Aluno/Ano 
 
 

Nº Alunos Turmas Designação 
1º,2º 3º, 4º 1º/2º 3º/4º 

Regime 
Funcionamento 

Outra AEC 
1º/2º Anos 

Financiamento 
M. E. (euros) 

EB 1 nº4 de Famões 43 33 2 2 Normal Inglês 19 000 
EB 1/JI D. Dinis 136 172 6 8 Misto T.I.C. 77 000 

(…)” 
 
Este assunto carece de deliberação da Assembleia Municipal. 

 
(Aprovado por maioria) 
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PATROCÍNIO 
 

 
 

ACEITAÇÃO DO PATROCÍNIO DA TOTAL – PORTUGAL 
PETRÓLEOS, S.A. 

 
Aceitação do patrocínio da TOTAL Portugal Petróleos, 
S.A., constituído na atribuição de 900 braçadeiras 
reflectoras no valor total de € 625,00 (seiscentos e vinte e 
cinco euros), que serão distribuídas, a todos os alunos das 
turmas participantes no Projecto Educação Rodoviária no 
1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Odivelas, de 
acordo com o proposto na informação 
Interno/2007/10590, de 25 de Maio de 2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CENTRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
DE LOURES E ODIVELAS 

 

 
 

MANDATAR OS REPRESENTANTES DA CÂMARA MUNICIPAL E 
TRANSFERÊNCIA DE VERBA A TÍTULO DE SUPRIMENTO 

 
Mandatar os representantes da Câmara Municipal de 
Odivelas na Assembleia Geral e no Conselho de Gerência 
do Centro de Actividades Económicas de Loures e 
Odivelas - CAELO, a Presidente da Câmara Dr.ª Susana 
de Carvalho Amador e o Senhor Vereador Sérgio Paiva, 
para votarem favoravelmente a dissolução desta 
sociedade, bem como aprovar a transferência para o 
CAELO de uma verba correspondente a € 10.485,49 (dez 
mil quatrocentos e oitenta e cinco euros e quarenta e nove 
cêntimos), a título de suprimento, valor correspondente 
ao pagamento dos custos de gestão corrente previstos até 
Maio de 2007, de acordo com a estimativa anexa à 
informação dos serviços, de acordo com o proposto na 
informação Interno/2007/9793, de 16-05-07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ODIVELGEST, E.M. 
 

 
 

PLANO DE ACTIVIDADES, TABELA DE PREÇOS PARA A ÉPOCA 
2007/2008 E ALTERAÇÃO AO QUADRO NORMATIVO 

 
Plano de Actividades e a Tabela de Preços para a época 
2007/2008 e a Alteração ao Quadro Normativo da 
Odivelgest – Gestão de Equipamentos, E.M, de acordo 
com o despacho da Senhora Presidente, exarado no ofício 
042/PCA/OF/07, de 1-06-07, do Conselho de 

Administração da empresa municipal Odivelgest – Gestão 
de Equipamentos, E.M.. 
 
Plano de Actividades para a época 2007/2008 da 
Odivelgest, E.M.. (documento publicado em anexo) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
Tabela de Preços para a época 2007/2008 da Odivelgest, 
E.M.. (documento publicado em anexo) 
 
(Aprovada por maioria) 

 
Alterações ao Quadro Normativo da Odivelgest, E.M, 
propostas pelo Conselho de Administração da empresa 
municipal. (documento publicado em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
Os documentos aprovados farão parte integrante da acta 
da presente reunião. 

 
 
 

TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA COBERTURA DOS 
RESULTADOS DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2006 

 
Transferência, para a Odivelgest - Gestão de 
Equipamentos, E.M, de uma verba no valor de 
€307.313,64 (trezentos e sete mil, trezentos e treze euros e 
sessenta e quatro cêntimos), para fazer face ao resultado 
negativo do exercício no ano de 2006, de acordo com o 
proposto na informação Interno/2007/10048, de 
18.05.07. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ODIVELCULTUR, E.M. 
 

 
 

TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA COBERTURA DOS 
RESULTADOS DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2006 

 
Transferência, para a Odivelcultur, Gestão, Produção e 
Divulgação Cultural, E.M., de uma verba no valor de 
€88.544,47 (oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e 
quatro euros e quarenta e sete cêntimos), para fazer face 
ao resultado negativo do exercício no ano de 2006, de 
acordo com o proposto na informação 
Interno/2007/10049, de 18-05-07. 
 
(Aprovado por maioria) 
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ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 
PÓVOA DE SANTO ADRIÃO 

 

 
 

CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA 
DE TERRENO COM 133,00 M2 À SIMTEJO 

 
Cedência em Direito de Superfície à SIMTEJO – 
Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão, 
S.A., para construção de uma estação elevatória para 
recolha dos efluentes domésticos, de uma parcela de 
terreno com a área de 133,00 m2 , sita na Terra do Terço, 
na Freguesia da Póvoa de Santo Adrião, que confronta a 
Norte, Sul e Nascente e Poente com o Domínio público, 
no valor de € 399,00, de acordo com o proposto na 
informação Interno/2007/10497, de 24-05-07, e nos 
termos do disposto na minuta do contrato de cedência em 
direito de superfície anexa à informação dos serviços. 

 
 

“ (Minuta) 
Cedência em Direito de Superfície 

 
Primeira - Susana de Fátima Carvalho Amador .…. 
(dados) que outorga na qualidade de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas e em representação deste 
Município 
 
Segundo - Adriano Cabaços Tourais, Engenheiro ….. 
(dados), que outorga na qualidade de representante legal 
da SIMTEJO - Saneamento Integrado dos Municípios do 
Tejo e Trancão, S. A., pessoa colectiva n.º 505908093, 
com sede em Lisboa na Avenida Defensores de Chaves, 
n.º 45, 3.º piso, com o capital social de € 38.700.000,00 
 
UM - O Município de Odivelas, em cumprimento da 
deliberação tomada pela Câmara Municipal de Odivelas na 
.... Reunião Ordinária, realizada em ……, cede em direito 
de superfície, a título gratuito, livre de quaisquer ónus ou 
encargos à SIMTEJO - Saneamento Integrado dos 
Municípios do Tejo e Trancão, S. A., um lote de terreno, 
com a área de 133,00 m2, sito na Terra do Terço, Póvoa 
de Santo Adrião, que confronta de Norte, Sul, nascente e 
Poente com Domínio Público, o qual está descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Odivelas sob a ficha 
n.º 1085, da Freguesia da Póvoa de Santo Adrião e inscrito 
a favor do Município de Odivelas pela inscrição G, 
apresentação número 16 de 12/10/2006 e inscrito na 
matriz sob o artigo Provisório P2286 da Freguesia da 
Póvoa de Santo Adrião, participado em 09/10/2006. 
 
DOIS - A constituição do direito de superfície rege-se 
pelas seguintes cláusulas: 

 
Primeira 

 
O lote de terreno sobre o qual é constituído o direito de 
superfície destina-se à construção da Estação Elevatória 
EE1, integrada no Projecto de Drenagem dos Efluentes 
Domésticos das Bacias Afluentes à EN8. 

Segunda 
 

O Direito de Superfície é constituído, pelo prazo de 60 
anos, a contar da data da assinatura da presente escritura, 
caducando de imediato se a concessão do Sistema 
Multimunicipal de Saneamento do Tejo e Trancão de que 
a superficiária tem o exclusivo da exploração e gestão nos 
termos do Decreto-Lei n.° 288-A/2001 de 10 de 
Novembro, terminar antes de decorrido este prazo. 

 
Terceira 

 
A construção da Estação Elevatória deverá ter início em 
……. e a sua conclusão em ……… 

 
Quarta 

 
Todas as despesas decorrentes da construção da Estação 
Elevatória ficam a cargo da Superficiária. 

 
Quinta 

 
O Município obriga-se a criar todas as condições para que 
a superficiária proceda à construção e exploração da 
Estação Elevatória, bem como a sua plena integração no 
sistema multimunicipal a seu cargo. 

 
Sexta 

 
Fica expressamente proibido à superficiária proceder à 
alienação do direito de superfície constituído a seu favor. 

 
Sétima 

 
Em caso de incumprimento por parte da superficiária de 
qualquer das condições de constituição do direito, o 
terreno, bem como as edificações nele implantadas 
reverterão automaticamente para o património do 
Município, não havendo lugar a qualquer indemnização. 

 
Oitava 

 
No caso de a superficiária ser privada da posse da parcela 
identificada na Cláusula Primeira antes de terminado o 
prazo fixado na Cláusula Segunda, por motivo 
exclusivamente imputável ao Município, terá direito de ser 
ressarcida por este de todas as despesas em que, directa ou 
indirectamente, tenha incorrido até essa data na 
construção da Estação Elevatória. 

 
Nona 

 
As questões omissas à constituição do direito de superfície 
são regidas pelo disposto nos arts. 19.º a 21.º da Lei dos 
Solos, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 de 
Novembro.” 
 
(Aprovado por maioria) 
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REFEITÓRIOS ESCOLARES 
 

 
 

COMPARTICIPAÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS DAS 
EB1/JI’S, PARA O ANO LECTIVO DE 2007/2008 

 
Transferência de verbas para a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da Escola nº 2 de Odivelas, do 
1º Ciclo, para a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação dos Alunos da Escola Básica do 1º Ciclo e 
Jardim de Infância do Casal da Silveira e para o Centro 
Comunitário e Paroquial de Famões, relativa à 
comparticipação das refeições dos alunos das EB1/JI’s, 
para o Ano Lectivo de 2007/2008, no valor global de 
€110.988,00 (cento e dez mil, novecentos e oitenta e oito 
euros), de acordo com o proposto na informação 
Interno/2007/10704, de 28-05-07. 
 
“…Valor das refeições e das comparticipações: 
 
Os escalões para calcular o valor das refeições a pagar 
pelos alunos, têm como referência o Despacho do 
Ministério da Educação, que procede à harmonização das 
formas de cálculo da capitação do agregado familiar e à 
actualização dos preços das refeições em refeitórios 
escolares, considerado para o 2.º e 3º Ciclos do Ensino 
Básico (anexo 2), a publicar anualmente pelo Ministério da 
Educação em Diário da República II Série para o ano 
subsequente e que são os seguintes: 
 
- Escalão A – Alunos não carenciados, – alunos cujo 
rendimento per capita da família seja superior ao valor 
referenciado no Despacho do Ministério da Educação; 
 
- Escalão B – Alunos carenciados, – alunos cujo 
rendimento per capita da família seja inferior ou igual ao 
valor referenciado no Despacho do Ministério da 
Educação; 
 
- Escalão C – Alunos em situações de risco, – alunos cujas 
famílias são ausentes ou revelam indicadores de 
negligência capazes de colocar em risco a saúde da criança, 
nomeadamente não possibilitando o acesso da criança a 1 
refeição completa por dia, independentemente do seu 
rendimento per capita. Esta situação deve ser devidamente 
justificada pelo estabelecimento de ensino. 
 
O valor das refeições e comparticipações deve ter em 
consideração os seguintes critérios: 
 
O valor a pagar pelos alunos tem como base de referência 
a proposta de actualização dos preços das refeições a 
pagar pelos alunos em 2006/2007, aprovada na 19.ª 
Reunião de Câmara Municipal de Odivelas, realizada a 11 
de Outubro de 2006 (anexo 3), dado que ainda não existe 
enquadramento jurídico para o próximo ano lectivo. Após 
publicação das orientações para 2007/2008, e no caso de 
se verificarem alterações aos valores agora propostos, os 
Agrupamentos de Escolas terão que proceder a uma 
revisão dos processos de candidatura dos alunos 

apresentados até à data da saída do Despacho, por forma 
a uniformizar os critérios de comparticipação do preço 
das refeições. 
 
Valor a pagar pelos alunos: 
 
- Escalão A – valor determinado para as refeições dos 
alunos = € 1,38, com IVA incluído; 
 
- Escalão B – Dedução de 50% do valor a cobrar aos 
alunos não carenciados = € 0,69, com IVA incluído; 
 
- Escalão C – Dedução de 100% do valor a cobrar aos 
alunos não carenciados = € 0,00. 
 
O valor considerado para calcular os escalões e o valor da 
refeição a pagar pelos alunos será actualizado no início do 
ano lectivo, em Reunião da Câmara Municipal, após 
publicação das orientações para o ano lectivo de 
2007/2008, e caso se venham a verificar alterações aos 
valores agora propostos, será efectuada a respectiva 
alteração. 
 
Valor a pagar pela Câmara Municipal de Odivelas: 
 
- Escalão A: diferença entre o valor real da refeição e o 
valor pago pelos alunos; 
 
- Escalão B: diferença entre o valor real da refeição e os 
50% do valor pago pelos alunos; 
 
- Escalão C: o valor real da refeição. 
 
Valor a transferir, tendo em consideração o custo actual 
das refeições e o número de refeições previsíveis para os 
180 dias do ano lectivo 2007/2008: 
 

Entidade N.º de Refeições Previsto 

Esc. A Esc. B Esc. C 

Valor 
Total Associação Pais 

Encarregados de 
Educação da Escola do 
1.º Ciclo da N.º2 de 
Odivelas (EB1 António 
Maria Bravo) 

85 20 8 € 26.438,40 

 
Escalão A: diferença entre o valor real da refeição (€ 2,46) e o valor pago 
pelos alunos (€ 1,38); 
Escalão B: diferença entre o valor real da refeição (€ 2,46)e o valor pago 
pelos alunos (€0,69); 
Escalão C: o valor real da refeição (€ 2,46). 
 

Entidade N.º de Refeições Previsto 

Esc. A Esc. B Esc. C 

Valor 
Total Associação Pais 

Encarregados de 
Educação dos Alunos 
Escola Básica do 1º ciclo 
e Jardim de Infância do 
Casal da Silveira  
(EB1/JI Veiga Ferreira) 

193 27 7 € 77.005,80 

 
Escalão A: diferença entre o valor real da refeição (€ 3,14) e o valor pago 
pelos alunos (€ 1,38); 
Escalão B: diferença entre o valor real da refeição (€ 3,14)e o valor pago 
pelos alunos (€0,69); 
Escalão C: o valor real da refeição (€ 3,14). 
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Entidade N.º de Refeições Previsto 

Esc. A Esc. B Esc. C 

Valor 
Total 

Centro Comunitário e 
Paroquial de Famões 
(EB1 Nº 4 de Famões) 10 19 8 € 7.543,80 

 
Escalão A: diferença entre o valor real da refeição (€ 1,86) e o valor pago 
pelos alunos (€ 1,38); 
Escalão B: diferença entre o valor real da refeição (€ 1,86)e o valor pago 
pelos alunos (€0,69); 
Escalão C: o valor real da refeição (€ 1,86) 
 
Propõe-se ainda que o valor correspondente às 
comparticipações da Câmara Municipal seja transferido no 
início de cada período lectivo, para as entidades e que os 
acertos decorrentes do aumento do preço das refeições, 
do acréscimo do número de crianças e do número de dias 
lectivos sejam considerados no período lectivo 
seguinte….” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROGRAMA DAS VISITAS DE ESTUDO 
 

 
 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE PÚBLICA 
ANO LECTIVO 2007/2008 

 
Programa das Visitas de Estudo para os Estabelecimentos 
de Ensino da Rede Pública, para o Ano Lectivo 
2007/2008, de acordo com o proposto na informação 
Interno/2007/10743, de 28-05-07: 
 
“…Critérios de Apoio 
 
Assim, e para que a Câmara Municipal de Odivelas possa 
dar continuidade ao Programa das Visitas de Estudo para 
os alunos que frequentam as escolas da rede pública do 
Concelho no ano lectivo 2007/2008, e tendo presente que 
só é possível garantir o serviço com recurso ao transporte 
municipal, propõe-se a prossecução da disponibilização de 
viaturas municipais, de acordo com os critérios abaixo 
enunciados, sendo que estes cnténos foram revistos e 
reduzidos para 50%, relativamente ao ano lectivo de 
2006/2007, quer para os Jardins de Infância e Escolas do 
1° ciclo, cujo número de visitas de estudo aluno/ano 
passou de duas para uma, quer para as Escolas do 2° e 3° 
ciclos do Ensino Básico, Secundário e Profissional, cujo 
número de autocarros a conceder em função do número 
de alunos matriculados, passou de 20% para 10% dos 
alunos de cada estabelecimento de ensino: 
 
1) Aos Jardins-de-infância e Escolas do 1° Ciclo do 
Ensino Básico, propõe-se a cedência de autocarros 
municipais para uma visita de estudo por aluno durante o 
ano lectivo 2007/2008, tendo em conta que: 
 

a. O universo de alunos estimado é de 818 nos Jardins-de-
infância e de 5378 nas EBI; 
 
b. O rácio de acompanhantes (professor/aluno) 
considerando adequado pela DREL, é de um docente por 
cada dez alunos para o 1° e 2° Ciclos (Ofício circular n.º 2 
da DREL, de 04 Janeiro 2005, ponto 3 - Organização da 
Visita - que remete para o ponto 5 do Despacho n.º 
28/ME/91 de 28 Março, conforme anexo 1); 
 
c. A frota municipal dispõe de uma capacidade total de 
149 lugares, distribuídos por 4 autocarros. 
 
2) Às Escolas do 2° e 3° ciclos do Ensino Básico, 
Secundário e Profissional, o número de autocarros 
concedido irá variar em função do número de alunos 
matriculados. A Câmara Municipal de Odivelas assegurará 
que 10% dos alunos de cada estabelecimento de ensino, 
possam beneficiar do Programa das Visitas de Estudo, 
tendo em conta que: 
 
a. O universo de alunos estimado é de 5150 para as EB 
2,3 e de 6145 para as Secundárias; 
 
b. O rácio de acompanhantes (professor/aluno) 
considerado adequado pela DREL, é de um docente por 
cada 15 alunos para o 3º Ciclo e Secundário (Ofício 
circular n.º 2 da DREL, de 04 Janeiro 2005, ponto 3 - 
Organização da Visita - que remete para o ponto 5 do 
Despacho n.º 28/ME/91 de 28 Março, conforme anexo 
1); 
 
c. A frota municipal dispõe de uma capacidade total de 
149 lugares, distribuídos por 4 autocarros. 
 
3) À semelhança de anos anteriores, propõe-se que a área 
de abrangência das visitas de estudo se confine aos 
concelhos situados num perímetro de 75 quilómetros ao 
redor de Odivelas, dada a existência de diversos 
equipamentos relevantes, cuja função pode ser utilizada 
para objectivos educativos e pedagógicos. 
 
4) Devido à dimensão da frota municipal, propõe-se ainda 
a alteração do âmbito das visitas de estudo, isto é, para o 
ano lectivo 2007/2008, propõe-se que as visitas de estudo 
apoiadas pela Câmara Municipal de Odivelas se 
circunscrevam apenas às visitas com carácter de 
enriquecimento curricular e pedagógico, excluindo-se as 
visitas de carácter lúdico como as idas ao circo ou a 
parques. 
 
5) O início da cedência de transportes ocorrerá no dia 05 
Novembro de 2007. Assim, o período considerado válido 
para a realização das visitas de estudo está compreendido 
entre 05 Novembro de 2007 e 15 Julho de 2008 
(conforme orientações do calendário escolar para o pré-
escolar). 
 
6) Sempre que uma escola proceda à anulação de uma 
visita de estudo, perde o direito à mesma, uma vez que, 
este modelo de implementação do programa, não permite 
remarcações ou alterações ao mapa inicial. 
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7) Sempre que as viaturas municipais comparecerem num 
estabelecimento educativo para uma visita e, por lapso 
deste, a visita não se realize, a mesma será descontada. 
 
Metodologia de Trabalho 
 
Tendo presente que a dimensão da frota municipal é 
reduzida, que existem diversos projectos e programas 
municipais que dependem deste recurso e que as visitas de 
estudo se farão exclusivamente em transporte municipal, 
propõe-se uma nova metodologia de trabalho e 
articulação entre os diferentes intervenientes: 
 
1) A Divisão de Transportes e Oficinas (DTO), com base 
na proposta do número de visitas de estudo por cada 
estabelecimento de ensino, a elaborar pela Divisão de 
Educação e com o Calendário Lectivo 2007/2008 (dados 
a fornecer pala Divisão de Educação logo que o 
Ministério da Educação publique o diploma), programa as 
visitas para o ano lectivo 2007/2008 (Novembro a Julho) 
e fornece a calendarização à DE até ao final de Julho de 
2007;  
 
2) A DE remete a calendarização elaborada pela DTO aos 
estabelecimentos de ensino até ao final da 1.ª semana de 
Setembro de 2007; 
 
3) Os estabelecimentos de ensino, após marcação das 
visitas, enviam um mapa para a DE, com o destino, o 
horário e o número de passageiros por visita, até 15 de 
Outubro de 2007; 
 
4) A DE articula com a DTO a programação definitiva 
das visitas e efectua a gestão e o controlo do programa ao 
longo do ano lectivo. 
 
5) As escolas serão recomendadas a utilizar os autocarros 
que lhes forem destinados entre as 09h00 e as 12h30, e as 
14h00 e as 17h30. Tratar-se-á apenas de uma 
recomendação, uma vez que a agenda de alguns 
monumentos poderá não ser conciliável com este horário. 
 
6) A DE contactará por escrito os estabelecimentos de 
ensino para confirmação das visitas de estudo, com um 
período mínimo de 15 dias úteis anteriores à data de 
realização das mesmas, os estabelecimentos de ensino 
deverão confirmar igualmente por escrito, para efeitos de 
confirmação do serviço junto da DTO: 
 
7) Para esclarecimentos, marcação e confirmação das 
visitas de estudo, os contactos serão estabelecidos 
directamente com a Divisão de Educação….” 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROTOCOLO ADICIONAL 
 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DO OLIVAL BASTO 
PROCESSO N.º 3.4/2007/OL-DAS/DPJ 

 
Celebração de um Protocolo Adicional, ao abrigo do 
artigo 4º do Protocolo de Delegação de Competências nas 
Juntas de Freguesia, ente o Município de Odivelas e a 
Junta de Freguesia de Olival Basto, para a manutenção da 
zona verde da Rotunda do Sr. Roubado, nos termos da 
cláusula segunda, o Município de Odivelas obriga-se a 
transferir anualmente os meios financeiros necessários no 
montante de €4.902,00 (quatro mil novecentos e dois 
euros), de acordo com o proposto na informação 
Interno/2007/10395, de 23-05-07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

APOIOS 
 

 
 

APOIOS PARA A INICIATIVA “O SALVADOR 
VAI À PRAIA E AO CAMPO” 

 
Aceitação de apoios, para a iniciativa “O Salvador vai à 
Praia e ao Campo”, a realizar com cerca de 160 alunos das 
Escolas do 1º Ciclo da EB1 de Caneças, EB1 Professora 
Maria Costa, EB1 1º Ciclo da Amoreira e EB1 JI n.º 1 de 
Caneças, para deslocação à Praia da Torre, em Oeiras, e ao 
Parque de Merendas da Serra da Amoreira, na Ramada, 
por parte do Modelo da Arroja (oferece três vales de 50 
euros para aquisição de produtos directamente no 
supermercado), da Panrico Donuts (oferece 5 cestos com 
Bollycaos no valor de €137.94, da L’Oreal Paris (oferece 
102 unidades de Solar Expertise Leite Kids SPF 40+ saco) 
e da Garnier – Ambre Solaire (oferece 100 unidades de 
Spray Protector Solar Crianças Color Control SPF 30, de 
acordo com o proposto na informação 
Interno/10891/2007, de 30-05-07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE “AUXÍLIOS ECONÓMICOS” 
ÀS ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
DA REDE PÚBLICA – ANO LECTIVO 2007/2008 

 
Atribuição de Subsídio de “Auxílios Económicos” às 
Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública 
para o ano lectivo 2007/2008, o valor global estimado é 
de € 50.026,10 (cinquenta mil e vinte seis euros e dez 
cêntimos), de acordo com o proposto na informação 
Interno/2007/10340, de 28-05-07. 
 
“…Desta forma, e para efeitos da atribuição do subsídio 
de “Auxílios Económicos” considera-se como referência 
o escalão máximo definido pelo Ministério da Educação, 
para os alunos do 2° e 3° Ciclos do Ensino Básico, em 
vigor no ano lectivo 2006/2007 (conforme publicação no 
Diário da República, N.° 233, de 5 de Dezembro de 2006, 
2.ª série) (anexo 1), dado que na presente data ainda não 
foi publicado o enquadramento jurídico para o próximo 
ano lectivo. Após publicação das orientações para o ano 
lectivo de 2007/2008, e no caso de se verificarem 
alterações aos valores agora propostos, os Agrupamentos 
de Escolas terão que proceder a uma revisão dos 
processos de candidatura dos alunos apresentados até à 
data da saída do Despacho, por forma a uniformizar os 
critérios de comparticipação dos livros e material escolar. 
 
O subsídio que se propõe para o ano lectivo de 
2007/2008 é de € 35,99 (trinta e cinco euros e noventa e 
nove cêntimos) por aluno/ano, destinado a todos os 
alunos que apresentem um rendimento per capita igual ou 
inferior a € 205,93 mensais. 
 
O valor do subsídio representa um acréscimo de € 1,08 
(um euro e oito cêntimos), relativamente ao ano lectivo 
2006/2007, decorrente da taxa de inflação de 3,1% 
(variação média anual de 2006), indicador de referência do 
INE para o ano de 2007 (anexo 2). 
 
O valor global estimado para a atribuição do subsídio de 
“Auxílios Económicos” às escolas do 1° ciclo do ensino 
básico para o ano lectivo de 2007/2008, tem por base o 
número estimado de alunos carenciados (1390) e é de € 
50.026,10 (cinquenta mil e vinte seis euros e dez 
cêntimos). 
 
Propõe-se que à semelhança do ano anterior, estes 
subsídios sejam pagos directamente aos Agrupamentos de 
Escolas, até ao início do 1° período lectivo, em função do 
número de alunos carenciados que efectuarem matrícula 
para o ano lectivo 2007/2008. (…)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

APOIO MUNICIPAL PARA A REALIZAÇÃO DA VI EDIÇÃO 
DO TORNEIO INTERNACIONAL DE FUTEBOL INFANTIL 

DO CER TENENTE VALDEZ 
 

Atribuição ao Centro Escolar Republicano Tenente 
Valdez, de um conjunto de apoios em forma de subsídio, 
para a realização da VI Edição do Torneio Internacional 
de Futebol Infantil, a realizar nos dias 23 e 24 de Junho, 
de acordo com o proposto na informação interno/2007/ 
10843, de 29 de Maio de 2007.  
 
 
1. A cedência de 3 (três) autocarros municipais para 
transporte de comitivas do norte do país e Espanha e 
deslocações nos dias do torneio. 
 
2. A cedência de aparelhagem de som, com técnico, a fim 
de estar no campo de jogos nos dias 23 e 24 de Junho 
entre as 8h00 e as 20h00. 
 
3. A cedência de 250 brindes para oferta aos participantes. 
 
4. A oferta de 1 troféu para a equipa vencedora no valor 
estimado de 80 € (oitenta euros). 
 
5. A cedência do serviço de fornecimento de refeições 
para 6 das equipas participantes (6 equipas x 23 pessoas x 
575 refeições sendo 7,42 € por refeição) no valor total 
estimado de 4.270,00 € (quatro mil duzentos e setenta 
euros) com IVA incluído à taxa em vigor. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS 
 

Atribuição à Junta de Freguesia de Odivelas, no âmbito de 
uma iniciativa de turismo social da referida Junta de 
Freguesia, de um apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal no dia 16 de Junho, para 
deslocação à Nazaré, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/10254, de 23.05.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE FAMÕES 
 

Atribuição à Junta de Freguesia de Famões, no âmbito de 
uma iniciativa - passeio do idoso - da referida Junta de 
Freguesia, de um apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal no dia 7 de Junho, para 
deslocação à Ericeira/Guincho, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2007/10719, de 
28.05.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CLUBE ATLÉTICO E CULTURAL 
 

Atribuição ao Clube Atlético e Cultural, no âmbito da 
realização dos “Jogos Desportivos da Pontinha” – I 
Torneio Internacional de Iniciados -, de um apoio, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículo municipal nos 
dias 14 a 17 de Junho, para deslocações a Caneças e à 
Figueira da Foz, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2007/10791, de 29.05.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO COMUNITÁRIO PAROQUIAL DA RAMADA 
 

Atribuição ao Centro Comunitário Paroquial da Ramada, 
ao abrigo do Programa de Apoio às Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (PAIPSSO), Sub-
Programa E, de um apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal no dia 25 de Junho, para 
deslocação ao Safari Badoca Park, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2007/10724, de 
25.05.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Atribuição ao Odivelas Futebol Clube, no âmbito da 
participação do mesmo no Campeonato Nacional da 1ª 
Divisão de Futsal, de um apoio, sob a forma de 
transporte, a realizar em veículo municipal no dia 7 de 
Junho, para deslocação a Braga, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2007/10886, de 
30.05.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DO POMARINHO 
 

Atribuição ao Grupo Desportivo e Recreativo do 
Pomarinho, ao abrigo Programa de Apoio aos Agentes 
Culturais do Concelho de Odivelas (PACO), Programa C, 
de um apoio, sob a forma de transporte, a realizar em 
veículo municipal no dia 29 de Julho, para deslocação à 
Lousã, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/9911, de 17.05.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DO POMARINHO 
 

Atribuição ao Grupo Desportivo e Recreativo do 
Pomarinho, ao abrigo Programa de Apoio aos Agentes 
Culturais do Concelho de Odivelas (PACO), Programa C, 
de um apoio, sob a forma de transporte, a realizar em 
veículo municipal no dia 05 de Agosto, para deslocação a 

St.ª Marta de Penaguião, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/9919, de 17.05.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

PROCESSO N.º 27426/L/OC 
RECEPÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

E REDUÇÃO DA GARANTIA BANCÁRIA 
 

Recepção provisória das obras de urbanização na Rua da 
República, em Caneças, no âmbito do Alvará de 
Loteamento n.º 4/2002, tendo como titular Miracima – 
urbanizações, Lda, homologação do Auto de Vistoria 
respectivo e redução da garantia bancária nº D.14370, 
emitida pelo banco Internacional de Crédito, para o valor 
de € 126.200,00 (cento e vinte e seis mil e duzentos euros), 
de acordo com o proposto na informação dos serviços n.º 
181/MP/DLOP/SLU/07, de 04.05.2007 e na folha 816 
do processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 29515/L/OC 
RECEPÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

 
Indeferimento da recepção provisória das obras de 
urbanização no Cerrado da Lapa - Lameiras, em Caneças, 
no âmbito do Alvará de Loteamento n.º 12/2002, tendo 
como titular Vitalino da Costa Marques e Outro, tendo 
em conta a natureza dos trabalhos por executar que 
implicam a reformulação da quase totalidade dos passeios 
da urbanização, de acordo com o proposto na informação 
dos serviços nº 178/MP/DLO/SLU/07, de 02.05.2007 
(fls 747) e na folha 748 do processo. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 6053/DPU 
ESTUDO URBANÍSTICO, PLANTA SÍNTESE DO ESTUDO DE 

LOTEAMENTO E ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 
 

Estudo Urbanístico constante a folhas 182 a 201 do 
processo, planta síntese do Estudo de Loteamento 
constante a folha 186 do processo e aditamento ao alvará 
de loteamento nº 5/2005/DPU relativo ao Terreno 
Municipal do Arinto, na Póvoa de Santo Adrião, com as 
condicionantes expressas na informação dos serviços n.º 
009/DPUPE/MC/07, de 30-05-07. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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LOTE 223, BAIRRO TRIGACHE NORTE, AUGI I, FAMÕES 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 223, 
inserido no Bairro Trigache Norte, AUGI I, em Famões, 
pelo depósito caução, em nome de José Alfredo Martins 
Clara, na Caixa Geral de Depósitos, com o valor de 
€2.745,00 (dois mil, setecentos e quarenta e cinco euros), 
para garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará n.º 5/2001, de 14 de Maio de 2001, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
185/PC/DGOU/DRU/2007, de 22-05-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LOTE 283, BAIRRO TRIGACHE NORTE, AUGI I, FAMÕES 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 283, 
inserido no Bairro Trigache Norte, AUGI I, em Famões, 
pelo depósito caução, em nome de Pedernais, Lda, na 
Caixa Geral de Depósitos, com o valor de € 2.264,05 (dois 
mil, duzentos e sessenta e quatro euros e cinco cêntimos), 
para garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará n.º 5/2001, de 14 de Maio de 2001, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
174/PC/DGOU/DRU/2007, de 16-05-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LOTE 284, BAIRRO TRIGACHE NORTE, AUGI I, FAMÕES 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 284, 
inserido no Bairro Trigache Norte, AUGI I, em Famões, 
pelo depósito caução, em nome de Pedernais, Lda, na 
Caixa Geral de Depósitos, com o valor de € 2.264,05 (dois 
mil, duzentos e sessenta e quatro euros e cinco cêntimos), 
para garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará n.º 5/2001, de 14 de Maio de 2001, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
173/PC/DGOU/DRU/2007, de 16-05-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LOTE 285, BAIRRO TRIGACHE NORTE, AUGI I, FAMÕES 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 285, 
inserido no Bairro Trigache Norte, AUGI I, em Famões, 
pelo depósito caução, em nome de Pedernais, Lda, na 
Caixa Geral de Depósitos, com o valor de € 2.264,05 (dois 
mil, duzentos e sessenta e quatro euros e cinco cêntimos), 
para garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará n.º 5/2001, de 14 de Maio de 2001, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
180/PC/DGOU/DRU/2007, de 16-05-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

LOTE 286, BAIRRO TRIGACHE NORTE, AUGI I, FAMÕES 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 286, 
inserido no Bairro Trigache Norte, AUGI I, em Famões, 
pelo depósito caução, em nome de Pedernais, Lda, na 
Caixa Geral de Depósitos, com o valor de € 2.264,05 (dois 
mil, duzentos e sessenta e quatro euros e cinco cêntimos), 
para garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará n.º 5/2001, de 14 de Maio de 2001, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
181/PC/DGOU/DRU/2007, de 16-05-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LOTE 287, BAIRRO TRIGACHE NORTE, AUGI I, FAMÕES 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 287, 
inserido no Bairro Trigache Norte, AUGI I, em Famões, 
pelo depósito caução, em nome de Pedernais, Lda, na 
Caixa Geral de Depósitos, com o valor de € 2.264,05 (dois 
mil, duzentos e sessenta e quatro euros e cinco cêntimos), 
para garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará n.º 5/2001, de 14 de Maio de 2001, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
179/PC/DGOU/DRU/2007, de 16-05-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LOTE 288, BAIRRO TRIGACHE NORTE, AUGI I, FAMÕES 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 288, 
inserido no Bairro Trigache Norte, AUGI I, em Famões, 
pelo depósito caução, em nome de Pedernais, Lda, na 
Caixa Geral de Depósitos, com o valor de € 2.264,05 (dois 
mil, duzentos e sessenta e quatro euros e cinco cêntimos), 
para garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará n.º 5/2001, de 14 de Maio de 2001, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
178/PC/DGOU/DRU/2007, de 16-05-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LOTE 289, BAIRRO TRIGACHE NORTE, AUGI I, FAMÕES 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 289, 
inserido no Bairro Trigache Norte, AUGI I, em Famões, 
pelo depósito caução, em nome de Pedernais, Lda, na 
Caixa Geral de Depósitos, com o valor de € 2.264,05 (dois 
mil, duzentos e sessenta e quatro euros e cinco cêntimos), 
para garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará n.º 5/2001, de 14 de Maio de 2001, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
177/PC/DGOU/DRU/2007, de 16-05-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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LOTE 290, BAIRRO TRIGACHE NORTE, AUGI I, FAMÕES 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 290, 
inserido no Bairro Trigache Norte, AUGI I, em Famões, 
pelo depósito caução, em nome de Pedernais, Lda, na 
Caixa Geral de Depósitos, com o valor de € 2.264,05 (dois 
mil, duzentos e sessenta e quatro euros e cinco cêntimos), 
para garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará n.º 5/2001, de 14 de Maio de 2001, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
176/PC/DGOU/DRU/2007, de 16-05-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LOTE 291, BAIRRO TRIGACHE NORTE, AUGI I, FAMÕES 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 291, 
inserido no Bairro Trigache Norte, AUGI I, em Famões, 
pelo depósito caução, em nome de Pedernais, Lda, na 
Caixa Geral de Depósitos, com o valor de € 2.401,26 (dois 
mil, quatrocentos e um euros e vinte e seis cêntimos), para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará n.º 5/2001, de 14 de Maio de 2001, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
182/PC/DGOU/DRU/2007, de 16-05-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

LOTE 292, BAIRRO TRIGACHE NORTE, AUGI I, FAMÕES 
SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 

 
Substituição da hipoteca legal constituída sobre o lote 292, 
inserido no Bairro Trigache Norte, AUGI I, em Famões, 
pelo depósito caução, em nome de Pedernais, Lda, na 
Caixa Geral de Depósitos, com o valor de € 2.401,26 (dois 
mil, quatrocentos e um euros e vinte e seis cêntimos), para 
garantir a boa execução das obras de urbanização 
referentes ao Alvará n.º 5/2001, de 14 de Maio de 2001, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
175/PC/DGOU/DRU/2007, de 16-05-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 32/PRES/2007 
 

Assunto: Elaboração do Regulamento de Taxas, Tarifas e 
Outras Receitas do Município e seu Regulamento de 
Liquidação e Cobrança para 2008 
 
Tendo em vista a elaboração do Regulamento de Taxas, 
Tarifas e Outras Receitas do Município e seu 
Regulamento de Liquidação e Cobrança para 2008, 
determino que seja constituído um grupo de trabalho, o 
qual será integrado pelos seguintes elementos: 
 
Dr. Abílio Santos - Gabinete da Presidência; 
 
Arq.ª Ana Paula Viegas - Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico; 
 
Dr. João Pedro Silva - Departamento de Administração 
Jurídica e Geral; 
 
Dr. Luís Duarte - Gabinete de Auditoria Interna; 
 
Dr. Sérgio Pipa - Departamento de Gestão Administrativa 
e Financeira. 
 
O grupo poderá solicitar a colaboração de funcionários de 
outros serviços caso o considere necessário. 
 
Odivelas, 4 de Junho de 2007  

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
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DESPACHO N.° 033/PRES/2007 
 

Assunto: Delegação de competências 
 
Considerando que estarei ausente, em representação da 
Câmara Municipal, entre os dias 14 e 17 de Junho de 
2007, todas as minhas competências próprias e as que me 
foram delegadas pela Câmara Municipal serão exercidas, 
no período acima indicado, pelo Senhor Vice-Presidente, 
Vereador Sérgio Constantino Gaspar Lopes de Paiva. 
 
Odivelas, 12 de Junho de 2007 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 1/2007/DOMT-LJ 
 

Assunto: Subdelegação de competências no Chefe de 
Divisão de Estudos e Projectos 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 36º do Código do 
Procedimento Administrativo e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Subdelegação de Competências n.º 
01/VSP/2007, de 9 de Maio, subdelego, pelo presente 
despacho, no Sr. Chefe da Divisão de Estudos e 
Projectos, Arq. Orlando Manuel Gomes da Silva, as 
seguintes competências, que serão exercidas no âmbito 
da respectiva Divisão, nos seguintes termos e limites: 
 
1. Decidir a contracção de despesas para a aquisição de 

bens e serviços até ao limite de € 1 500 (mil e 
quinhentos euros), bem como as competências 
atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
Junho, à entidade pública contratante, quanto aos 
procedimentos adjudicatórios que se contenham 
dentro daquele limite; 

 
2. Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimentos dos trabalhadores da unidade orgânica 
e ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade; 
 
4. Justificar e injustificar faltas no âmbito da Divisão, 

com excepção das referidas no artigo 71º do Estatuto 
Disciplinar dos Funcionários e Agentes da 
Administração Pública Regional e Local; 

 
5. Assinar correspondência e documentos de mero 

expediente, com excepção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 

 

6. Recepcionar, analisar e informar a respeito de 
correspondência dirigida à Divisão e a aquela que se 
refira a matéria da competência da mesma; 

 
7. Autorizar deslocações em serviço no País; 
 
8. Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
 
9. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
a documentos constantes de processos arquivados, e 
que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos 
locais, com respeito pelas salvaguardas estabelecidas 
por lei, bem como a restituição de documentos aos 
interessados; 

 
10. Competência genérica de gestão e instrução dos 

procedimentos e processos administrativos a cargo do 
respectivo serviço, devendo tomar todas as medidas 
que visem acelerar a respectiva conclusão e a 
execução das decisões. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo, desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo o subdelegado, neste caso, 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o assunto ou processo não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao sudelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 17 de Maio de 2007. 

 
Por Subdelegação de Competências do Sr. Vereador 

Sérgio Paiva 
O Director de Departamento de Obras Municipais e 

Transportes 
(a) Luís Jorge 

 
 
 

DESPACHO N.º 2/2007/DOMT/LJ 
 

Assunto: Subdelegação de competências no Chefe da 
Divisão de Instalações e Equipamentos Municipais 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 36º do Código do 
Procedimento Administrativo e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Subdelegação de Competências n.º 
01/VSP/2007, de 9 de Maio, subdelego, pelo presente 
despacho, no Sr. Chefe da Divisão de Instalações e 
Equipamentos Municipais, Eng.º António Gomes 
Mendes Lopes, as seguintes competências, que serão 
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exercidas no âmbito da respectiva Divisão, nos seguintes 
termos e limites: 
 
1. Decidir a contracção de despesas para a aquisição de 

bens e serviços até ao limite de € 1 500 (mil e 
quinhentos euros), bem como as competências 
atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
Junho, à entidade pública contratante, quanto aos 
procedimentos adjudicatórios que se contenham 
dentro daquele limite; 

 
2. As competências atribuídas ao dono da obra pelo 

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, para todos os 
procedimentos até ao valor de € 1 500 (mil e 
quinhentos euros); 

 
3. Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimentos dos trabalhadores da unidade orgânica 
e ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
4. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade; 
 
5. Justificar e injustificar faltas no âmbito da Divisão, 

com excepção das referidas no artigo 71º do Estatuto 
Disciplinar dos Funcionários e Agentes da 
Administração Pública Regional e Local; 

 
6. Assinar correspondência e documentos de mero 

expediente, com excepção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 

 
7. Recepcionar, analisar e informar a respeito de 

correspondência dirigida à Divisão e a aquela que se 
refira a matéria da competência da mesma; 

 
8. Autorizar deslocações em serviço no País; 
 
9. Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
 
10. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
a documentos constantes de processos arquivados, e 
que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos 
locais, com respeito pelas salvaguardas estabelecidas 
por lei, bem como a restituição de documentos aos 
interessados; 

 
11. Competência genérica de gestão e instrução dos 

procedimentos e processos administrativos a cargo do 
respectivo serviço, devendo tomar todas as medidas 
que visem acelerar a respectiva conclusão e a 
execução das decisões. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo, desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo o subdelegado, neste caso, 

abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o assunto ou processo não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao sudelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 17 de Maio de 2007. 

 
Por Subdelegação de Competências do Sr. Vereador 

Sérgio Paiva 
O Director de Departamento de Obras Municipais e 

Transportes 
(a) Luís Jorge 

 
 
 

DESPACHO N.º 3/2007/DOMT/LJ 
 

Assunto: Subdelegação de competências no Chefe da 
Divisão de Infra-Estruturas e Espaços Urbanos 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 36º do Código do 
Procedimento Administrativo e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Subdelegação de Competências n.º 
01/VSP/2007, de 9 de Maio, subdelego, pelo presente 
despacho, no Sr. Chefe da Divisão de Infra-Estruturas 
e Espaços Urbanos, Eng.º José Manuel Cabral 
Mateus da Fonseca, as seguintes competências, que 
serão exercidas no âmbito da respectiva Divisão, nos 
seguintes termos e limites: 
 
1. Decidir a contracção de despesas para a aquisição de 

bens e serviços até ao limite de € 1 500 (mil e 
quinhentos euros), bem como as competências 
atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
Junho, à entidade pública contratante, quanto aos 
procedimentos adjudicatórios que se contenham 
dentro daquele limite; 

 
2. As competências atribuídas ao dono da obra pelo 

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, para todos os 
procedimentos até ao valor de € 1 500 (mil e 
quinhentos euros); 

 
3. Autorizar férias, mediante os respectivos mapas e 

requerimentos dos trabalhadores da unidade orgânica 
e ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
4. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas 

e relatórios de assiduidade; 
 
5. Justificar e injustificar faltas no âmbito da Divisão, 

com excepção das referidas no artigo 71º do Estatuto 
Disciplinar dos Funcionários e Agentes da 
Administração Pública Regional e Local; 
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6. Assinar correspondência e documentos de mero 
expediente, com excepção da dirigida a organismos 
ou entidades públicas; 

 
7. Recepcionar, analisar e informar a respeito de 

correspondência dirigida à Divisão e aquela que se 
refira a matéria da competência da mesma; 

 
8. Autorizar deslocações em serviço no País; 
9. Propor a instauração de procedimentos disciplinares; 
 
10. Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 

autenticadas aos interessados, relativas a processos ou 
a documentos constantes de processos arquivados, e 
que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos 
locais, com respeito pelas salvaguardas estabelecidas 
por lei, bem como a restituição de documentos aos 
interessados; 

 
11. Competência genérica de gestão e instrução dos 

procedimentos e processos administrativos a cargo do 
respectivo serviço, devendo tomar todas as medidas 
que visem acelerar a respectiva conclusão e a 
execução das decisões; 

 
12. Competência prevista nos n.os 1 e 2 do artigo 6º do 

Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro, para a 
sinalização de vias públicas municipais, no que se 
refere à sinalização vertical, marcas rodoviárias e 
sinalização temporária, previstas nas alíneas a), b) e d) 
do artigo 2º do Decreto- Regulamentar n.º 22-A/98, 
de 1 de Outubro, alterado pelo Decreto-
Regulamentar n.º 41/2002, de 20 de Agosto.  

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo, desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo o subdelegado, neste caso, 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o assunto ou processo não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao sudelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 17 de Maio de 2007. 
 

Por Subdelegação de Competências do Sr. Vereador 
Sérgio Paiva 

O Director de Departamento de Obras Municipais e 
Transportes 
(a) Luís Jorge 

 
 
 

DESPACHO N.º 02/DDPEDE/2007 
 

Assunto: Subdelegação de Competências na Dra. Graça 
Maria Nobre Gualdino Dias Teixeira, no âmbito da 
Divisão de Apoio ao Desenvolvimento Económico, 
durante o período de férias do Chefe de Divisão, Dr. 
Fernando Noivo. 
 
JOSÉ PEDRO DA SILVA PEREIRA MOURA DE 
MESQUITA, Director do Departamento de Planeamento 
Estratégico e Desenvolvimento Económico, no uso das 
competências em mim subdelegadas, pelo Despacho n.º 
04/VSP/2006 e, ao abrigo do disposto no art.º 70º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.° 5-A/2002, de 11 de Janeiro e 
artigos 35º e seguintes do Código de Procedimento 
Administrativo e demais legislação habilitante, 
SUBDELEGO, na Sra. Chefe de Divisão de Estudos e 
Projectos Comparticipados, Dra. Graça Maria Nobre 
Gualdino Dias Teixeira, durante o período 
compreendido entre 06 e 25 de Junho, inclusive, as 
competências que foram subdelegadas ao Dr. Fernando 
Noivo, Chefe da Divisão de Apoio ao Desenvolvimento 
Económico, pelo Despacho 02/DDPEDE/2006, e que a 
seguir se enunciam e que serão exercidas no âmbito da 
referida Divisão: 
 
a) Assinatura da correspondência e de documentos de 
mero expediente, com excepção da dirigida a organismos 
ou entidades publicas; 
 
b) Justificar faltas no âmbito do serviço, com excepção 
das referidas no art. 71° do Estatuto Disciplinar; 
 
c) Autorizar o gozo e acumulação de férias, mediante os 
respectivos mapas e requerimento e propor a aprova o do 
respectivo plano anual; 
 
d) Controlar a assiduidade, visando informações. mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
e) Visar os boletins de horas extraordinárias e de ajudas de 
custo, confirmando as informações neles constantes e a 
sua conformidade com os limites legalmente 
estabelecidos; 
 
f) Propor superiormente a autorização para a realização de 
trabalho extraordinário com respeito pelos limites 
impostos pelo n.º 1 do artº 27º do Decreto-Lei n.º 
259/98, de 18 de Agosto: 
 
g) Autorizar termos de abertura e encerramento de livros 
sujeitos a esta formalidade; 
 
h) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias 
autenticadas aos interessados, relativos a processos ou a 
documentos constantes de processos arquivados e que 
careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais; 
 
j) Praticar actos formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória do 
delegante. 
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As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pela subdelegada: 
 
Poderá ainda, o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a subdelegada 
abster-se da pratica de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá a 
subdelegada prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 05 de Junho de 2007 

 
Por subdelegação de competências 

O Director do DPEDE 
(a) Pedro Mesquita 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

Administração Jurídica 
e Administração Geral 

 

 
 

Decisões tomadas pelo Senhor Vereador Fernando Ferreira ao 
abrigo das competências delegadas, no âmbito do Despacho n.º 
52/PRES/2006, de 8 de Março de 2006, nos termos da 
Informação n.º Interno/2007/10957, de 31 de Maio de 2007: 
 
 
DAJG – DL -Secção de Licenciamentos 
 
N.º Processo: 4676/81 
Nome: Medeiros Lopes & Ferreira, Lda 
Assunto: Deferimento de emissão de licença de utilização. 
Data: 23/04/2007 
 
N.º Processo: 3402/72 
Nome: Celmira Pires da Graça do Nascimento 
Assunto: Deferimento de Caducidade do Alvará de Licença 
Sanitária n.º. 191/72 e arquivamento do processo. 
Data: 12/04/2007 
 
N.º Processo: 2821/99 
Nome: Café Quente – Restauração e Catering, Lda 
Assunto: Deferimento de averbamento bem como Vistoria 
Conjunta. 
Data: 12/04/2007 
 
N.º Processo: 164/ODV/02 
Nome: Melisauto – Mercado Lisbonense de Automóveis, SA 
Assunto: Deferimento de arquivamento do processo. 
Data: 12/04/2007 
 
N.º Processo: 51/OD/97 
Nome: Frangos da Bica – Churrasqueira Sociedade Unipessoal, 
Lda 
Assunto: Deferimento de averbamento, entregar documentos e 
vistoria conjunta. 
Data: 27/04/2007 
 
N.º Processo: 278/ODV/03 
Nome: Joselindo Henriques Marques 
Assunto: Deferimento de emissão de licença de utilização e 
posterior arquivamento do processo. 
Data: 07/05/2007 
 
N.º Processo: 4630/80 
Nome: Luciano Correia Ferreira 
Assunto: Deferimento de emissão de Licença de Funcionamento 
Data: 07/05/2007 
 
N.º Processo: 316/ODV/03 
Nome: Lavandaria Jardim da Radial, Lda 
Assunto: Deferimento de emissão de Licença de Utilização e 
arquivamento do processo logo que pagas as taxas e levantada a 
Licença 
Data: 27/04/2007 
 
 
 
 

N.º Processo: 283/ODV/03 
Nome: Cecílio & Gonçalo, Lda 
Assunto: Deferimento de emissão de Licença de Utilização e 
arquivamento do processo logo que pagas as taxas e levantada a 
Licença 
Data: 22/12/2006 
 
N.º Processo: 178/ODV/02 
Nome: Nascimento Augusto Dias Morais 
Assunto: Deferimento de emissão de Licença de Utilização e 
arquivamento do processo logo que pagas as taxas e levantada a 
Licença 
Data: 27/04/2007 
 
N.º Processo: 130/ODV/2001 
Nome: Freixinho & Dinis, Lda 
Assunto: Deferimento de emissão de Autorização de Utilização 
e arquivamento do processo logo que pagas as taxas e levantada 
a Licença 
Data: 27/04/2007 
 
N.º Processo: 224/ODV/02 
Nome: João Manuel Ramos da Silva Ramos 
Assunto: Deferimento de emissão de Licença de Funcionamento 
c/ 3 condições de Licenciamento expressas no mesmo e 
arquivamento do processo logo que pagas as taxas e levantada a 
Licença 
Data: 07/05/2007 
 
N.º Processo: 735/88 
Nome: Pereira & Boucinha, Lda 
Assunto: INDEFERIR o pedido de dispensa de requisitos, com 
base no parecer da Comissão de Vistorias. Dar conhecimento ao 
requerente e notifica-lo para dar cumprimento ao Auto de 
Vistoria no prazo de 30 dias. Dar também conhecimento à 
Autoridade de Saúde da Pontinha. 
Data: 07/05/2007 
 
N.º Processo: 4743/82 
Nome: Ludicidade, Lda 
Assunto: Deferimento de averbamento bem como entregue 
documentos em falta 
Data: 27/04/2007 
 
N.º Processo: 95/ODV/00 
Nome: Carla Cristina Fonseca Bartolo Andrada 
Assunto: Deferimento de extinção do procedimento e posterior 
arquivo. 
Data: 23.04.2007 
 
N.º Processo: 1486/60 
Nome: Diamantino de Sousa, Herdeiros 
Assunto: Indeferimento do pedido de dispensa de requisitos e 
dar conhecimento deste facto à requerente, ao DGOU e à 
Autoridade de Saúde de Odivelas. Dar conhecimento do Auto 
de Vistoria ao Requerente para em 30 dias dar cumprimento ao 
mesmo e apresentar o Contrato de arrendamento em vigor para 
que se possa apurar quem é o proprietário e o notificar também 
Data: 11-05-2007 
 
N.º Processo: 1548/60 
Nome: Albertino dos Santos Pardal 
Assunto: Deferimento do pedido de dispensa da 2ª Instalação 
Sanitária, com conhecimento ao requerente à Autoridade de 
Saúde e ao DGOU. Ao 1º  dá-se conhecimento do conteúdo do 
Auto de Vistoria ao qual deverá dar conhecimento no prazo de 
30 dias 
Data: 15-05-2007 
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N.º Processo: 2043/93 
Nome: Manuel Maximino Martins dos Santos 
Assunto: Deferimento da caducidade do Alvará n.º 25/96 com 
conhecimento à AESCLO e arquivamento do processo. 
Data: 07-05-207 
 
 
DAJG/DL/SLG 
 
N.º Processo: 70/Ambulante 
Nome: Joaquim José Lopes Real 
Assunto: Deferimento da renovação do cartão de Ambulante 
Data: 2007-04-12 
 
N.º Processo: ODV300242 
Nome: Francisco Marques 
Assunto: Deferimento da renovação da Licença de Condução 
Data: 2007-04-12 
 
N.º Processo: Táxis 28/2003 
Nome: Transportadora Ideal de Caneças, Lda 
Assunto: Deferimento da renovação da Licença de Táxis por 
motivo do Alvará emitido pela DGTT ter caducado 
Data: 2007.04.17 
 
N.º Processo: 4/GN/2004 
Nome: Joaquim Fernando Lambrança 
Assunto: Deferimento da renovação da Licença e do Cartão de 
Guarda-Nocturno 
Data: 2007.04.17 
 
N.º Processo: 210/Ambulante 
Nome: Francisca Semedo 
Assunto: Deferimento da emissão de cartão de Ambulante 
Data: 2007.04.17 
 
 
 
Decisões tomadas pelo Senhor Director do Departamento 
de Administração Jurídica e Geral, ao abrigo das 
competências subdelegadas pelo Despacho n.º 
3/VFF/2006 de 8 de Março de 2006, nos termos da 
Informação n.º Interno/2007/10878, de 30 de Maio de 2007: 
 
 
DAJG – Divisão do Património 
 
Reunião de Câmara de 06 de Junho de 2007 
 
Informação nº I/2007/9042 
Data: 2007.05.08 
Assunto: Copicanola – Facturação. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Valor: 229,97 € 
Data: 2007.05.08 
 
Informação nº I/2007/9117 
Data: 2007.05.09 
Assunto: TV CABO – Pedido de cabimento. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Valor: 319,77 € 
Data: 2007.05.09 
 
Informação nº I/2007/9161 
Data: 2007.05.09 
Assunto: TV CABO – pedido de cabimento. 

Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Valor: 325,17 € 
Data: 2007.05.09 
 
Informação nº I/2007/9329 
Data: 2007.05.10 
Assunto: Seguro Multiriscos – Rua Combatentes do Ultramar, 
lote 2 C/V Qtª do Meio - Odivelas. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Valor: 78,55 € 
Data: 2007.05.10 
 
Informação nº I/2007/9279 
Data: 2007.05.10 
Assunto: Konica Minolta – Cópias em excesso. 
Despacho:. Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Valor: 59,46 € 
Data: 2007.05.10 
 
Informação nº I/2007/9289 
Data: 2007.05.10 
Assunto: Luban - Facturação  
Despacho:. Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Valor: 127,05 € 
Data: 2007.05.10 
 
Informação nº I/2007/9375 
Data: 2007.05.11 
Assunto: Seguro Multiriscos – Instalações da Odivelcultur 
Despacho:. Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Valor: 746,74 € 
Data: 2007.05.11 
 
Informação nº I/2007/9298 
Data: 2007.05.10 
Assunto: Seguro da Exposição de Escultura de Luís Laroche. 
Despacho:. Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Valor: 135,17 € 
Data: 2007.05.10 
 
Informação nº I/2007/9001 
Data: 2007.05.10 
Assunto: SMAS de Loures – Fornecimento de Água no Centro 
de Exposições. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Data: 2007.05.10 
Valor: 120,62 € 
 
Informação nº I/2007/9389 
Data: 2007.05.11 
Assunto: Seguro Multiriscos da Biblioteca Municipal D. Dinis 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Data: 2007.05.13 
Valor: 607,77 € 
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Informação nº I/2007/9363 
Data: 2007.05.11 
Assunto: Lisboagás – Consumo de gás natural – Facturação de 
30-03-2007. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Data: 2007.05.11 
Valor: 109,00 € 
 
Informação nº I/2007/9413 
Data: 2007.05.11 
Assunto: Prosegur – facturação referente a deslocação do 
piquete. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Data: 2007.05.11 
Valor: 60,67 € 
 
Informação nº I/2007/9594 
Data: 2007.05.16 
Assunto: SMAS de Loures – Fornecimento de Água em Serviços 
Municipais – Abril 2007 - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Data: 2007.05.16 
Valor: 1.272,27 € 
 
Informação nº I/2007/9595 
Data: 2007.05.16 
Assunto: SMAS de Loures – Fornecimento de Água em 
Pavilhões Polidesportivos – Abril 2007 - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Data: 2007.05.16 
Valor: 815,93 € 
 
Informação nº I/2007/9957 
Data: 2007.05.17 
Assunto: TV CABO - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Data: 2007.05.17 
Valor: 45,98 € 
 
Informação nº I/2007/7016 
Data: 2007.05.17 
Assunto: TV CABO - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Data: 2007.05.17 
Valor: 45,98 € 
 
Informação nº I/2007/9721 
Data: 2007.05.17 
Assunto: Lisboagás – Consumo de gás natural – Facturação de 
19-04-2007 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Data: 2007.05.17 
Valor: 141,72 € 
 
Informação nº I/2007/9647 
Data: 2007.05.15 
Assunto: Lisboagás – Consumo de gás natural – Facturação de 
30-03-2007 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Data: 2007.05-15 
Valor: 137,91 € 

Informação nº I/2007/9652 
Data: 2007.05.15 
Assunto: EDP – Fornecimento de Electricidade em 
Equipamentos – Habitação Social – Facturação de Março de 
2007. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Data: 2007.05.15 
Valor: 93,33 € 
 
Informação nº I/2007/10020 
Data: 2007.05.18 
Assunto: Prosegur – Facturação referente a assistência técnica 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Data: 2007.05.18 
Valor: 188,69 € 
 
Informação nº I/2007/10082 
Data: 2007.05.18 
Assunto: Luban – Assistência Técnica, Lda - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Data: 2007.05.18 
Valor: 1.223,55 € 
 
Informação nº I/2007/10273 
Data: 2007.05.22 
Assunto: TV CABO - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Data: 2007.05.22 
Valor: 73,79 € 
 
Informação nº I/2007/10273 
Data: 2007.05.22 
Assunto: TV CABO - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Data: 2007.05.22 
Valor: 73,79 € 
 
Informação nº I/2007/10370 
Data: 2007.05.23 
Assunto: Cabimento, compromisso e pagamento complementar 
à informação 7009 de 10-04-2007. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Valor: 44,47 € 
Data: 2007.05.23 
 
Informação nº I/2007/10286 
Data: 2007.05.22 
Assunto: TV CABO - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Valor: 22,99 € 
Data: 2007.05.22 
 
Informação nº I/2007/10327 
Data: 2007.05.22 
Assunto: Prosegur – Facturação de Piquetes 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Valor: 364,02 € 
Data: 2007.05.22 
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Informação nº I/2007/9289 
Data: 2007.05.10 
Assunto: Luban - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Valor: 127,05 € 
Data: 2007.05.10 
 
Informação nº I/2007/10467 
Data: 2007.05.24 
Assunto: TV CABO - Facturação. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Valor: 22,99 € 
Data: 2007.05.24 
 
Informação nº I/2007/10458 
Data: 2007.05.24 
Assunto: TV CABO - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Valor: 35,53 € 
Data: 2007.05.24 
 
Informação nº I/2007/10432 
Data: 2007.05.24 
Assunto: TV CABO - Facturação. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Valor: 35,53 € 
Data: 2007.05.24 
 
Informação nº I/2007/10495 
Data: 2007.05.24 
Assunto: TV CABO – Facturação. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente Informação 
Valor: 31,00 € 
Data: 2007.05.24 
 
 
 

 

Aprovisionamento 
 

 
 

Despachos de autorização de procedimento exarados pela  
Sr.ª Presidente de Câmara, pelo Sr. Director do DGAF e pela 
Sr.ª Chefe da DA, nos termos da Informação n.º 
Interno/2007/10479, de 24 de Maio de 2007, durante o período 
de 07 de Março a 14 de Maio de 2007, no âmbito da Divisão de 
Aprovisionamento: 
 
 
Despachos exarados pela Sr.ª Presidente da CMO: 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de prestação de serviços e 
fornecimento de refeições transportadas a quente nas Escolas do 
1º ciclo e Jardins de Infância do município de Odivelas, à 
empresa “Uniself, Lda.”, pelo valor de € 257.601,37 (Duzentos e 
cinquenta e sete mil, seiscentos e um euros e trinta e sete 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/4519, de 2007/03/07. 
Decisão da Presidente da CMO, Dr.ª Susana Amador: À 
DGAF/DF, para cabimentação. À SAOM. Inclua-se na OT da 
próxima reunião de Câmara. 
Data da decisão: 2007/03/09 
Processo n.º: 154/07 

Assunto: Procedimento para aquisição de diverso material para 
EB1/JI do Concelho de Odivelas, via DEJC/DE/SASERE da 
CMO, com consulta às empresas “C. MIRANDA, LDA., 
MOBAPEC, LDA., EQUIPEX, LDA. LEMIS, LDA. e TIAGO 
SOUSA & FILHOS, LDA.”, pelo valor estimado de € 48.901,45 
(Quarenta e oito mil, novecentos e um euros e quarenta e cinco 
cêntimos) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/3271 de 
2007/02/21.   
Decisão da Presidente da CMO, Dr.ª Susana Amador: Autorizo 
a consulta nos termos propostos, sujeito a registo de cabimento 
prévio. 
Data da decisão: 2007/03/14 
Processo n.º: 104/07 
 
 
Despachos exarados pelo Sr. Director do DGAF (conforme 
despacho n.º 82/PRES/2006): 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de fotocopiadora para o 
GCRPP da CMO, com consulta às empresas “XEROX, S.A.; 
CANON COPICANOLA, S.A. e KONICA MINOLTA, 
LDA.”, pelo valor estimado de € 25.000,00 (Vinte e cinco mil 
euros) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/1603 de 
2007/01/29.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Concordo e autorizo. 
Data da decisão: 2007/02/19 
Processo n.º: 46/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição e colocação de 
Bebedouros nos Jardins-de-infância Roque Gameiro e Álvaro de 
Campos, Odivelas via DOMT/DIEM/SOAD da CMO, com 
consulta às empresas “Murban, Resopre e Valéria”, pelo valor 
estimado de € 5.565,00 (Cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco 
euros), de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/3368 de 
2007/02/22.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Autorizo a consulta nos termos propostos, 
sujeito a registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/03/08 
Processo n.º: 96/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de equipamento via 
DEJC/DE da CMO, com consulta às empresas 
“MONTILÉCTRICA; RODRIGUES & RODRIGUES e 
FRAZÃO & PEREIRA”, pelo valor estimado de € 3.663,09 
(Três mil, seiscentos e sessenta e três euros e nove cêntimos),  
de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/3407de 2007/02/22.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Autorizo a consulta nos termos propostos, 
sujeito a registo de cabimento prévio. 
Data da decisão: 2007/03/12 
Processo n.º: 102/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de Almofadas e Puzzle 
para o Centro de Exposição, via DEJC/DCPC da CMO, com 
consulta às empresas “ESPAÇO & BRINCA, LDA. e 
ABRAKADABRA, LDA.”, pelo valor estimado de € 5.929,00 
(Cinco mil, novecentos e vinte e nove euros) de acordo com a 
Inf. n.º Interno/2007/4618 de 2007/03/08.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Autorizo a consulta nos termos propostos, 
sujeito a registo de cabimento prévio. 
Data da decisão: 2007/03/12 
Processo n.º: 166/07 
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Assunto: Procedimento para aquisição de equipamento 
informático para o Centro de Exposições, via DEJC/DCPC da 
CMO, com consulta à empresa “CPC-IS, LDA.”, pelo valor 
estimado de € 27.830,00 (Vinte e sete mil, oitocentos e trinta 
euros) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/4551 de 
2007/03/08.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Autorizo a consulta nos termos propostos, 
sujeito a registo de cabimento prévio. 
Data da decisão: 2007/03/12 
Processo n.º: 161/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de diverso equipamento 
para o Centro de Exposições, via DEJC/DCPC da CMO, com 
consulta às empresas “RODRIGUES & RODRIGUES, LDA. e 
FRAZÃO E PEREIRA, LDA.”, pelo valor estimado de € 
4.356,00 (Quatro mil, trezentos e cinquenta e seis euros) de 
acordo com a Inf. n.º Interno/2007/4622 de 2007/03/08.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Autorizo a consulta nos termos propostos, 
sujeito a registo de cabimento prévio. 
Data da decisão: 2007/03/14 
Processo n.º: 167/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de tutores, para 
DAS/DPJ da CMO, com consulta às empresas “VEDICERCA 
e NOVIREDE.”, pelo valor estimado de € 3.127,85 (Três mil, 
cento e vinte sete euros e oitenta e cinco cêntimos) de acordo 
com a Inf. n.º Interno/2007/4212 de 2007/03/05.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Autorizo a consulta nos termos propostos, 
sujeito a registo de cabimento prévio. 
Data da decisão: 2007/03/19 
Processo n.º: 146/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de Mochilas para o 
GCRPP da CMO, com consulta às empresas “REINALDO 
FERNANDES HIGINO”, pelo valor estimado de € 4.598,00 
(Quatro mil, quinhentos e noventa e oito euros) de acordo com 
a Inf. n.º Interno/2007/5471 de 2007/03/19.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Autorizo a consulta nos termos propostos, 
sujeito a registo de cabimento prévio. 
Data da decisão: 2007/03/21 
Processo n.º: 194/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de consumíveis para o 
Consultório Veterinário, para o DAS/DPHS da CMO, com 
consulta às empresas “ANASTÁCIO SALDANHA, 
UNIPESSOAL, LDA; LABORATÓRIO SOROLÓGICO – 
PRODUTOS VETERINÁRIOS, LDA e J. ARAÚJO 
SALGADO, LDA.”, pelo valor estimado de € 4.210,80 (Quatro 
mil, duzentos e dez euros e oitenta cêntimos) de acordo com a 
Inf. n.º Interno/2007/6942 de 2007/03/14.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Autorizo a consulta nos termos propostos, 
sujeito a registo de cabimento prévio. 
Data da decisão: 2007/03/21 
Processo n.º: 121/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de artigos de higiene 
pessoal para sanitários e cozinha do Refeitório Municipal, via 
DGAF/DRH da CMO, com consulta à empresa 
“HIGIPOWER”, pelo valor estimado de € 5.000,00 (Cinco mil 
euros) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/5479 de 
2007/03/22.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Autorizo a consulta nos termos propostos, 
sujeito a registo de cabimento prévio. 

Data da decisão: 2007/03/26 
Processo n.º: 183/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de Documentação para a 
Biblioteca Municipal D. Dinis, com consulta à empresa 
“LIVRARIA BULHOSA LIVREIROS”, pelo valor estimado de 
€ 5.183,32 (Cinco mil, cento e oitenta e três euros e trinta e dois 
cêntimos) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/4634 de 
2007/03/08.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Autorizo a consulta nos termos propostos, 
sujeito a registo de cabimento prévio. 
Data da decisão: 2007/03/26 
Processo n.º: 169/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de refeições para os 
dias 5, 6, 7 e 8 de Abril de 2007, no âmbito do XXVII Torneio 
Internacional de Futebol Infantil – “Torneio Luís Figo”, via DD 
da CMO, com consulta à empresa “SECTOR MAIS, LDA. e 
JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS”, pelo valor 
estimado de € 6.749,54 (Seis mil, setecentos e quarenta e nove 
euros e cinquenta e quatro cêntimos) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/6176 de 2007/03/27.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Autorizo a consulta nos termos propostos, 
sujeito a registo de cabimento prévio. 
Data da decisão: 2007/03/27 
Processo n.º: 225/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de serviços de 
manutenção de equipamento de cozinha do Refeitório 
Municipal, via DGAF da CMO, com consulta à empresa 
“EXPOMÁQUINA, DISOTEL E LUBAN”, pelo valor 
estimado de € 6.000,00 (Seis mil euros) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/5503 de 2007/03/20.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Autorizo a consulta nos termos propostos, 
sujeito a registo de cabimento prévio. 
Data da decisão: 2007/03/28 
Processo n.º: 193/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de equipamento de 
cozinha e refeitórios para as EB1’s e JI’s do Concelho de 
Odivelas, via DEJC/DE da CMO, com consulta às empresas 
“INTERUTIL, NORTEL SUL e ALGIFA”, pelo valor 
estimado de € 4.235,00 (Quatro mil, duzentos e trinta e cinco 
euros) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/5459 de 
2007/03/19.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Autorizo a consulta nos termos propostos, 
sujeito a registo de cabimento prévio. 
Data da decisão: 2007/03/29 
Processo n.º: 197/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de prestação de serviços 
de manutenção no âmbito dos cuidados higio-sanitários do 
Refeitório Municipal, via DGAF/DRH da CMO, com consulta 
às empresas “RENTOKIL, LDA.; QUARTY QUALITY, LDA. 
e CANNON HYGIENE, LDA.”, pelo valor estimado de  
€ 5.000,00 (Cinco mil oito euros) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/6938 de 2007/04/09.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Autorizo a consulta nos termos propostos, 
sujeito a registo de cabimento prévio. 
Data da decisão: 2007/04/12 
Processo n.º: 201/07 
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Assunto: Procedimento para fornecimento de servidor para o 
GISC da CMO, com consulta às empresas “PROLÓGICA, 
LDA.; INFORMÁTICA EL CORTE INGLÊS, LDA. e CPCis, 
LDA.”, pelo valor estimado de € 6.000,00 (Seis mil euros) de 
acordo com a Inf. n.º Interno/2007/7352 de 2007/04/13.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Autorizo a consulta nos termos propostos, 
sujeito a registo de cabimento prévio. 
Data da decisão: 2007/04/16 
Processo n.º: 277/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de flores e arranjos 
florais durante o ano de 2007, via GCRPP da CMO, com 
consulta à empresa “FLORISTA MARIAZINHA”, pelo valor 
estimado de € 4.145,00 (Quatro mil, cento e quarenta e cinco 
euros) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/6297 de 
2007/03/30. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Autorizo a consulta nos termos propostos, 
sujeito a registo de cabimento prévio. 
Data da decisão: 2007/04/16 
Processo n.º: 92/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de diverso material 
eléctrico para as viaturas da frota municipal, via 
DOMT/DTO/SO da CMO, com consulta às empresas 
“GLAXCAR e SIMOPEÇAS”, pelo valor estimado de € 
4.903,30 (Quatro mil, novecentos e três euros e trinta cêntimos) 
de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/6923 de 2007/04/09.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Autorizo a consulta nos termos propostos, 
sujeito a registo de cabimento prévio. 
Data da decisão: 2007/04/18 
Processo n.º: 189/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de serviço de aluguer de 
autocarros para a iniciativa “Passeio Sénior 2007”, via 
DHSAS/DAS da CMO, com consulta às empresas 
“BARRAQUEIRO TRANSPORTES, S.A.; RODOVIÁRIA 
DE LISBOA, S.A. e LILAZ, LDA.”, pelo valor estimado de  
€ 8.000,00 (Oito mil euros) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/7113 de 2007/04/11.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Autorizo a consulta nos termos propostos, 
sujeito a registo de cabimento prévio. 
Data da decisão: 2007/04/18 
Processo n.º: 258/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de papel A4 timbrado e 
envelopes com novo logótipo da CMO, via GCRPP da CMO, 
com consulta à empresa “ETIGRAFE; COPIDATA e 
CREDIFORMA.”, pelo valor estimado de € 8.000,00 (Oito mil 
euros) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/7457 de 
2007/04/13.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Autorizo a despesa. 
Data da decisão: 2007/04/18 
Processo n.º: 317/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de Outdoors no âmbito 
da campanha “Terra de Oportunidades”, para o GCRPP da 
CMO, com consulta às empresas “IMPRIME, LDA. e 
SERIGRAFIA RUJOCA.”, pelo valor estimado de € 5.929,00 
(Cinco mil, novecentos e vinte e nove euros) de acordo com a 
Inf. n.º Interno/2007/7169 de 2007/04/11.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Autorizo a consulta nos termos propostos, 
sujeito a registo de cabimento prévio. 
Data da decisão: 2007/04/18 
Processo n.º: 256/07 
 

Assunto: Procedimento para aquisição de serviço de refeições e 
animação para a iniciativa “Passeio Sénior 2007”, via 
DHSAS/DAS da CMO, com consulta às empresas 
“COMPLEXO TURÍSTICO ORION; RESTAURANTE 
FLOR DA MATA e QUINTA DA VALENCIANA.”, pelo 
valor estimado de € 23.500,00 (Vinte e três mil e quinhentos 
euros) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/7295 de 
2007/04/12.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Autorizo a consulta nos termos propostos, 
sujeito a registo de cabimento prévio. 
Data da decisão: 2007/04/19 
Processo n.º: 253/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de material de serralharia, 
via DOMT/DIEM/SOAD da CMO, com consulta à empresa 
“Abílio & Luís”, pelo valor estimado de € 1.790,80 (Mil, 
setecentos e noventa euros e oitenta cêntimos) de acordo com a 
Inf. n.º Interno/2007/8192 de 2007/04/23.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Autorizo nos termos propostos. 
Data da decisão: 2007/04/24 
Processo n.º: 308/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de livros em Braille 
para a BMDD, com consulta à empresa “CENTRO 
PROFESSOR ALBUQUERQUE E CASTRO”, pelo valor 
estimado de € 113,40 (Cento e treze euros e quarenta cêntimos) 
de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/8221 de 2007/04/24.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Autorizo nos termos propostos. 
Data da decisão: 2007/04/24 
Processo n.º: 310/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de mobiliário para a 
Biblioteca Municipal D. Dinis, via DEJC/DCPC/SBAH da 
CMO, com consulta à empresa “Linhas Imaginárias”, pelo valor 
estimado de €1.085,37 (Mil e oitenta e cinco euros e trinta e sete 
cêntimos) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/8205 de 
2007/04/24.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Autorizo nos termos propostos. 
Data da decisão: 2007/04/24 
Processo n.º: 312/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de papel para o GCRPP 
da CMO, com consulta à empresa “J. PAULO DUARTE”, pelo 
valor estimado de € 3.146,01 (Três mil, cento e quarenta e seis 
euros e um cêntimo) de acordo com a Inf. n.º 
Interno/2007/9202 de 2007/04/10.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Autorizo a consulta nos termos propostos, 
sujeito a registo de cabimento prévio. 
Data da decisão: 2007/05/14 
Processo n.º: 353/07 
 
 
Despachos exarados pela Sra. Chefe da DA (conforme 
despacho n.º 03/DGAF/2006): 
 
Assunto: Procedimento para diversas reparações e inspecção na 
viatura n.º 2601 da Frota Municipal para o DOMT/DTO/SO da 
CMO, com consulta à empresa “CARVALHO, BRANCO E 
LOPES”, pelo valor estimado de € 1.050,00 (Mil e cinquenta 
euros), de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/4346 de 
2007/03/06.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/03/07 
Processo n.º: 157/07 
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Assunto: Procedimento para aquisição de Lâmpadas para a 
BMDD via DOMT/DIEM/SOAD da CMO, com consulta à 
empresa “ELPOR”, pelo valor estimado de € 189,49 (Cento e 
oitenta e nove euros e quarenta e nove cêntimos), de acordo 
com a Inf. n.º Interno/2007/3387 de 2007/02/22.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/03/08 
Processo n.º: 97/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de material diverso para 
colocação de sirenes nas Escolas do Concelho via 
DOMT/DIEM/SOAD da CMO, com consulta às empresas 
“ELPOR, JOÃO VÍTOR E LIGEIRO”, pelo valor estimado de 
€ 2.306,76 (Dois mil, trezentos e seis euros e setenta e seis 
cêntimos), de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/3132 de 
2007/02/16.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/03/08 
Processo n.º: 95/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de diverso equipamento 
para as Escolas do Concelho via DEJC/DE da CMO, com 
consulta à empresa “REINALDO F. HIGINO, LDA.”, pelo 
valor estimado de €68,55 (Sessenta e oito euros e cinquenta e 
cinco cêntimos), de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/3490 de 
2007/02/23.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se ao DGAF/DF, para 
cabimento. 
Data da decisão: 2007/03/09 
Processo n.º: 103/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de material diverso para o 
Centro de Exposições via DEJC/DCPC da CMO, com consulta 
à empresa “ÁLVARO HENRIQUES & FILHOS, LDA.” pelo 
valor estimado de € 1.137,40 (Mil, cento e trinta e sete euros e 
quarenta cêntimos), de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/4630 de 2007/03/08.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se ao DGAF/DF, para 
cabimento. 
Data da decisão: 2007/03/09 
Processo n.º: 164/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de Fraldário para o 
Centro de Exposições via DEJC/DCPC da CMO, com consulta 
às empresas “TIAGO DE SOUSA & FILHOS, LDA. E 
NUTAS, LDA.” pelo valor estimado de € 326,70 (Trezentos e 
vinte e seis euros e setenta cêntimos), de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/4610 de 2007/03/08.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para efeitos de registo de 
cabimento.  
Data da decisão: 2007/03/09 
Processo n.º: 165/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de Taças e Medalhas no 
âmbito da iniciativa “Corta-Mato – Concelho 2007”, via DD da 
CMO, com consulta à empresa “K-Brinde, Lda., pelo valor 
estimado de €439,41 (Quatrocentos e trinta e nove euros e 
quarenta e um cêntimos), de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/3504 de 2007/02/23.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 

previamente, ao DGAF/DF, para efeitos de registo de 
cabimento.  
Data da decisão: 2007/03/09 
Processo n.º: 109/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de diverso equipamento 
para as Escolas do Concelho de Odivelas, via DEJC/DE da 
CMO, com consulta à empresa “ÁLVARO HENRIQURS E 
FILHOS”., pelo valor estimado de € 471,90 (Quatrocentos e 
setenta e um euros e noventa cêntimos), de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/3435 de 2007/02/22.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se ao DGAF/DF, para 
cabimento.  
Data da decisão: 2007/03/09 
Processo n.º: 101/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de peças para viaturas 
Citröen Berlingo e Jumpy da Frota Municipal, via 
DOMT/DTO/SO da CMO, com consulta às empresas “X-
CAR e GLAXCAR”, pelo valor estimado de € 357,41 (Trezentos 
e cinquenta e sete euros e quarenta e um cêntimos), de acordo 
com a Inf. n.º Interno/2007/3607 de 2007/02/26.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/03/12 
Processo n.º: 107/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de diverso material 
para substituição de lâmpadas nas instalações do DTO, Arroja, 
via DOMT/DIEM da CMO, com consulta à empresa 
“ELPOR”, pelo valor estimado de € 250,00 (Duzentos e 
cinquenta euros) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/3905 de 
2007/02/28.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para efeitos de registo de 
cabimento.  
Data da decisão: 2007/03/12 
Processo n.º: 143/07 
 
Assunto: Procedimento para reparação de equipamento AVAC 
da instalação: Núcleo Museológico/Sítio de Memória do Posto 
de Comando do MFA, no Regime de Engenharia 1 da Pontinha, 
via DOMT/DIEM da CMO, com consulta à empresa 
“SERVOCLIMA, LDA.”, pelo valor estimado de € 1.210,00 
(Mil, duzentos e dez euros) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/3873 de 2007/02/28.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para efeitos de registo de 
cabimento prévio.  
Data da decisão: 2007/03/12 
Processo n.º: 144/07 
 
Assunto: Procedimento para reparação de uma unidade 
condensadora, na instalação da Rua José Gomes Monteiro, n.º 3 
D, Loja B, em Odivelas, via DOMT/DIEM da CMO, com 
consulta à empresa “OCTÁVIO SARAMAGO FERREIRA 
HERDEIROS, LDA.”, pelo valor estimado de € 484,00 
(Quatrocentos e oitenta e quatro euros) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/3930 de 2007/02/28.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para efeitos de registo de 
cabimento.  
Data da decisão: 2007/03/12 
Processo n.º: 142/07 
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Assunto: Procedimento para aquisição de diverso material para 
iniciativa para o DEJC/DCPC/SBAH/BMDD, com consulta às 
empresas “CENTIMETRO, LDA., CREDIFORMA, LDA. e 
ISOPAPEL, LDA.”, pelo valor estimado de € 1.426,59 (Mil, 
quatrocentos e vinte e seis euros e cinquenta e nove cêntimos) 
de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/3807 de 2007/02/27.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para efeitos de registo de 
cabimento.  
Data da decisão: 2007/03/12 
Processo n.º: 139/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de comando e bomba de 
condensados – Rua Frei João Turiano, n.º 12, em Odivelas, via 
DOMT/DIEM da CMO, com consulta à empresa “OCTÁVIO 
SARAMAGO FERREIRA HERDEIROS, LDA.”, pelo valor 
estimado de € 444,68 (Quatrocentos e quarenta e quatro euros e 
sessenta e oito cêntimos) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/3553 de 2007/02/23.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/03/12 
Processo n.º: 122/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de óleos e massas para as 
viaturas da Frota Municipal, via DOMT/DTO/SO da CMO, 
com consulta às empresas “SIMOPEÇAS, OÁSIS, TI SALOIA 
e PECILOURES”, pelo valor estimado de € 2.593,86 (Dois mil, 
quinhentos e noventa e três euros e oitenta e seis cêntimos) de 
acordo com a Inf. n.º Interno/2007/3520 de 2007/02/23.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/03/12 
Processo n.º: 110/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de peças para viaturas 
Audi 1.9 TDI da Frota Municipal, via DOMT/DTO/SO da 
CMO, com consulta às empresas “LOURES AUTOMÓVEIS e 
GLAXCAR”, pelo valor estimado de € 2.642,67 (Dois mil, 
seiscentos e quarenta e dois euros e sessenta e sete cêntimos) de 
acordo com a Inf. n.º Interno/2007/4801 de 2007/02/26.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/03/12 
Processo n.º: 112/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de peças para viaturas 
Citröen Saxo da Frota Municipal, via DOMT/DTO/SO da 
CMO, com consulta às empresas “X-CAR e GLAXCAR”, pelo 
valor estimado de €2.469,83 (Dois mil, quatrocentos e sessenta e 
nove euros e oitenta e três cêntimos) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/3679 de 2007/02/26.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/03/12 
Processo n.º: 111/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de peças para viaturas 
Mégane cl. 1.9 da Frota Municipal, via DOMT/DTO/SO da 
CMO, com consulta às empresas “RENAULT CHELAS, 
MELO FALCÃO AUTO COMBOTA e GLAXCAR”, pelo 
valor estimado de € 333,13 (Trezentos e trinta e três euros e 
treze cêntimos) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/3647 de 
2007/02/26.   

Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/03/12 
Processo n.º: 106/07 
 
Assunto: Procedimento para arranjo de canalização no Centro 
de Exposições da Quinta da Memória – em Odivelas, via 
DOMT/DIEM da CMO, com consulta à empresa 
“SOMACOTA, LDA.” pelo valor estimado de € 333,13 
(Trezentos e trinta e três euros e treze cêntimos) de acordo com 
a Inf. n.º Interno/2007/3801 de 2007/02/27.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/03/12 
Processo n.º: 136/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de material para 
guilhotina, via GCRPP da CMO, com consulta à empresa 
“NORSANTOS, LDA.”, pelo valor estimado de € 193,60 
(Cento e noventa e três euros e sessenta cêntimos) de acordo 
com a Inf. n.º Interno/2007/3811 de 2007/02/27.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/03/13 
Processo n.º: 138/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de diverso material para 
reparação de avaria na iluminação exterior na EB1/JI Veiga 
Ferreira, em Famões, via DOMT/DIEM da CMO, com 
consulta às empresas “ELPOR, S.A., SOMACOTA e J. V. 
LIGEIRO”, pelo valor estimado de € 2.073,33 (Dois mil e 
setenta e três euros e trinta e três cêntimos) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/3944 de 2007/02/28.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para efeitos de registo de 
cabimento.  
Data da decisão: 2007/03/14 
Processo n.º: 141/07 
 
Assunto: Procedimento para aferição de tacógrafo na viatura n.º 
2202 da Frota Municipal, via DOMT/DTO/SO da CMO, com 
consulta à empresa “CARVALHO, BRANCO E LOPES”, pelo 
valor estimado de € 100,00 (Cem euros) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/4337 de 2007/03/06.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para efeitos de registo de 
cabimento.  
Data da decisão: 2007/03/16 
Processo n.º: 156/07 
 
Assunto: Procedimento para prestação de serviço de Seguro de 
Acidentes Pessoais para visita ao Centro Recuperação do Lobo 
Ibérico, via DEJC da CMO, com consulta à empresa “JOÃO 
BERNARDINO – MEDIADOR DE SEGUROS”, pelo valor 
estimado de € 40,35 (Quarenta euros e trinta e cinco cêntimos) 
de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/5103 de 2007/03/14.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/03/16 
Processo n.º: 180/07 
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Assunto: Procedimento para aquisição de cadeiras para o serviço 
de atendimento do DGOU, via GCRPP da CMO, com consulta 
à empresa “J. A. RIBEIRO, LDA.”, pelo valor estimado de  
€ 983,08 (Novecentos e oitenta e três euros e oito cêntimos) de 
acordo com a Inf. n.º Interno/2007/4170 de 2007/03/05.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento prévio.  
Data da decisão: 2007/03/16 
Processo n.º: 152/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de material diverso para o 
Viveiro Municipal, via DAS/DPJ da CMO, com consulta à 
empresa “COELHO PEREIRA, LDA.”, pelo valor estimado de 
€ 1.149,04 (Mil, cento e quarenta e nove euros e quatro 
cêntimos) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/4203 de 
2007/03/05.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/03/16 
Processo n.º: 148/07 
 
Assunto: Procedimento para reparação de unidade condensadora 
do sistema VRV da instalação da Rua Frei Turiano, n.º 12, 
Odivelas, via DOMT/DIEM da CMO, com consulta à empresa 
“OSF”, pelo valor estimado de € 605,00 (Seiscentos e cinco 
euros) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/4221 de 
2007/03/05.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/03/16 
Processo n.º: 151/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de Fundas para 
telemóveis e MP3, para o GCRPP da CMO, com consulta à 
empresa “REINALDO FERNANDES HIGINO”, pelo valor 
estimado de € 1.754,50 (Mil, setecentos e cinquenta e quatro 
euros e cinquenta cêntimos) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/5408 de 2007/03/19.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento prévio.  
Data da decisão: 2007/03/20 
Processo n.º: 195/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de esquentador para 
EB1/JI1 de Caneças, via DOMT/DIEM da CMO, com 
consulta à empresa “RODRIGUES & RODRIGUES, LDA”, 
pelo valor estimado de € 280,01 (Duzentos e oitenta euros e um 
cêntimo) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/5263 de 
2007/03/15.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/03/20 
Processo n.º: 191/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de produtos de 
veterinária para DAS/DPHS da CMO, com consulta às 
empresas “LABORATÓRIO SOROLÓGICO PRODUTOS 
VETERINÁRIOA, LDA”, pelo valor estimado de € 500,00 
(Quinhentos euros) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/4272 
de 2007/03/07.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/03/22 
Processo n.º: 159/07 
Assunto: Procedimento para fornecimento e montagem de 
pneus, alinhamento da direcção e equilibragem de rodas em 
diversas viaturas da Frota Municipal, para o DOMT/DTO/SO 

da CMO, com consulta às empresas “PNEUMACOR, CASA 
DE PNEUS “CENTRAL DE CANEÇAS”, COLIPNEUS E 
GARAGEM “OS PEDROS”, pelo valor estimado de € 2.024,20 
(Dois mil, vinte e quatro euros e vinte cêntimos) de acordo com 
a Inf. n.º Interno/2007/4309 de 2007/03/06.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF, para cabimento.  
Data da decisão: 2007/03/22 
Processo n.º: 149/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de botas descartáveis no 
âmbito do “Programa do Urbano ao Rural”, via DEJC/DE da 
CMO, com consulta à empresa “VIFATI, LDA.”, pelo valor 
estimado de € 131,29 (Cento e trinta e um euros e vinte e nove 
cêntimos) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/4468 de 
2007/03/07.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para  registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/03/22 
Processo n.º: 168/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de periódicos para 
BMDD da CMO, com consulta à empresa “PAPELARIA 
CRUZEIRO DE CASTRO & DÁLIA, LDA”, pelo valor 
estimado de € 1.479,72 (Mil, quatrocentos e setenta e nove euros 
e setenta e dois cêntimos) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/5500 de 2007/03/19.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/03/23 
Processo n.º: 99/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de Bandeira Nacional, via 
DEJC/DE da CMO, com consulta à empresa “REINALDO 
FERNANDES HIGINO, LDA”, pelo valor estimado de € 
18,15 (Dezoito euros e quinze cêntimos) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/4715 de 2007/03/09.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/03/23 
Processo n.º: 175/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de quadros em 
corticite, vitrina de exterior e réguas de cabides, via DEJC/DE 
da CMO, com consulta às empresas “TIAGO DE SOUSA & 
FILHOS, LDA e EQUIPEX”, pelo valor estimado de  
€ 1.119,25 (Mil, cento e dezanove euros e vinte e cinco 
cêntimos) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/4739 de 
2007/03/09.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/03/23 
Processo n.º: 174/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de termoacumulador para 
EB1/JI D. Dinis, via DEJC/DE da CMO, com consulta à 
empresa “TERMOVENTIL”, pelo valor estimado de € 520,30 
(Quinhentos e vinte euros e trinta cêntimos) de acordo com a 
Inf. n.º Interno/2007/4921 de 2007/03/13.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/03/23 
Processo n.º: 177/07 
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Assunto: Procedimento para aquisição de desumidificadores 
com capacidade para 16 lt/dia, com 4 rodas; painel digital, cor 
cinzento, via DEJC/DE da CMO, com consulta às empresas 
“MONTILÉCTRICA e RODRIGUES E RODRIGUES, 
LDA.”, pelo valor estimado de € 1.145,10 (Mil, cento e quarenta 
e cinco euros e dez cêntimos) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/4772 de 2007/03/09.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/03/23 
Processo n.º: 173/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de sabonetes de mãos 
para o Consultório Veterinário Municipal, via DAS/DPHS da 
CMO, com consulta às empresas “A. PEDROSO”, pelo valor 
estimado de € 145,20 (Cento e quarenta e cinco euros e vinte 
cêntimos) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/5026 de 
2007/03/14.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/03/23 
Processo n.º: 120/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de tinta para a BMDD, 
via DOMT/DIEM/SOAD da CMO, com consulta à empresa 
“RADIALCOR”, pelo valor estimado de € 127,05 (Cento e vinte 
e sete euros e cinco cêntimos) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/3720 de 2007/02/27.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/03/23 
Processo n.º: 140/07 
 
Assunto: Procedimento para remoção de equipamento de ar 
condicionado das instalações da Rua Abel Manta, n.º 4 e Rua 
José Malhoa, n.º 10, via DOMT/DIEM da CMO, com consulta 
à empresa “CLIMOBRA”, pelo valor estimado de € 1.210,00 
(Mil, duzentos e dez euros) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/4724 de 2007/03/09.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/03/23 
Processo n.º: 176/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento e montagem de 
compressor na unidade condensadora para a DGOU, via 
DOMT/DIEM da CMO, com consulta à empresa “OSF”, pelo 
valor estimado de € 828,85 (Oitocentos e vinte e oito euros e 
oitenta e cinco cêntimos) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/3117 de 2007/03/15.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/03/28 
Processo n.º: 185/07 
 
Assunto: Procedimento para instalação de ar condicionado nos 
Viveiros Municipais, em Famões, via DOMT/DIEM da CMO, 
com consulta à empresa “OSF”, pelo valor estimado de  
€ 1.210,00 (Mil, duzentos e dez euros) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/3337 de 2007/03/15.   

Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/03/28 
Processo n.º: 184/07 
 
Assunto: Procedimento para reparação do Expositor de 
Sobremesas do Refeitório Municipal, via DGAF/DRH da 
CMO, com consulta à empresa “EXPOMÁQUINAS”, pelo 
valor estimado de € 113,22 (Cento e treze euros e vinte e dois 
cêntimos) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/5413 de 
2007/03/19.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/03/28 
Processo n.º: 202/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de medalhas, Fitas e 
Galhardetes – Torneio Luís Figo, via DD da CMO, com 
consulta à empresa “KBRINDE”, pelo valor estimado de  
€ 799,81 (Setecentos e noventa e nove euros e oitenta e um 
cêntimos) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/5986 de 
2007/03/26.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/03/28 
Processo n.º: 203/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de lâmpadas HIT 35W 
para o Centro de Exposições da Qt.ª da Memória em Odivelas, 
via DOMT/DIEM da CMO, com consulta à empresa 
“ELPOR”, pelo valor estimado de € 632,47 (Seiscentos e trinta e 
dois euros e quarenta e sete cêntimos) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/5250 de 2007/03/15.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/03/28 
Processo n.º: 187/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de equipamento de 
cozinha e refeitório para as EB1’s e JI’s do Concelho de 
Odivelas, via DEJC/DE da CMO, com consulta às empresas 
“INTERUTIL, NORTEL SUL e ALGIFA”, pelo valor 
estimado de € 1.000,00 (Mil euros) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/5420 de 2007/03/19.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/03/28 
Processo n.º: 199/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de equipamento de 
cozinha e refeitório para as EB1’s e JI’s do Concelho de 
Odivelas, via DEJC/DE da CMO, com consulta às empresas 
“NORTEL SUL e ALGIFA”, pelo valor estimado de € 726,00 
(Setecentos e vinte e seis euros) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/5436 de 2007/03/19.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/03/28 
Processo n.º: 198/07 
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Assunto: Procedimento para aquisição de Carimbos para o GAI 
da CMO, com consulta à empresa “SPORGRAVO”, pelo valor 
estimado de € 148,83 (Cento e quarenta e oito euros e oitenta e 
três cêntimos) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/5392 de 
2007/03/19.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/03/28 
Processo n.º: 196/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de serviço de locução 
para os dias 6, 7 e 8 de Abril, no âmbito do XXVII Torneio 
Internacional de Futebol Infantil – “Torneio Luís Figo”, via DD 
da CMO, com consulta à empresa “JOAQUIM MARALHAS”, 
pelo valor estimado de € 500,00 (Quinhentos euros) de acordo 
com a Inf. n.º Interno/2007/6245 de 2007/03/28.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/03/28 
Processo n.º: 221/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de periódicos para a 
BMDD da CMO, com consulta à empresa “QUIOSQUE 
MIRANTE”, pelo valor estimado de € 831,47 (Oitocentos e 
trinta e um euros e quarenta e sete cêntimos) de acordo com a 
Inf. n.º Interno/2007/6245 de 2007/03/22.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/03/29 
Processo n.º: 218/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de material para 
colocação de termoacumuladores na Casa de Apoio à 
Jardinagem na Ramada, via DOMT/DIEM da CMO, com 
consulta à empresa “ELPOR”, pelo valor estimado de € 301,29 
(Trezentos e um euros e vinte e nove cêntimos) de acordo com a 
Inf. n.º Interno/2007/5246 de 2007/03/28.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/03/29 
Processo n.º: 170/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de publicações – “Manual 
de Apoio Técnico à Aplicação POCAL”, para o DGAF/DF da 
CMO, com consulta ao instituto “CEFA”, pelo valor estimado 
de € 50,00 (Dez euros) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/5481 de 2007/03/19.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/03/30 
Processo n.º: 192/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de molduras, para o 
Gabinete da presidência da CMO, com consulta à empresa 
“EXPANDIMAC”, pelo valor estimado de € 275,88 (Duzentos 
e setenta e cinco euros e oitenta e oito cêntimos) de acordo com 
a Inf. n.º Interno/2007/5451 de 2007/03/19.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 

registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/03/30 
Processo n.º: 190/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de cartolinas, para o 
GCRPP da CMO, com consulta às empresas “CREDIFORMA, 
CENTIMETRO e JOLEFI”, pelo valor estimado de € 181,50 
(Cento e oitenta e um euros e cinquenta cêntimos) de acordo 
com a Inf. n.º Interno/2007/6006 de 2007/03/26.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/04/03 
Processo n.º: 216/07 
 
Assunto: Procedimento para autorização de passagem de música 
em estúdio móvel ao ar livre – Direitos de autor, para o 
DEJC/DJ da CMO, com consulta à empresa “SOCIEDADE 
PORTUGUESA DE AUTORES”, pelo valor estimado de € 
8,04 (Oito euros e quatro cêntimos) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/6378 de 2007/03/29.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/04/03 
Processo n.º: 222/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de chaves e pastas para 
distribuição nas várias iniciativas a promover durante o ano de 
2007, para o GCRPP da CMO, com consulta às empresas 
“CAPABRINDE, LIDERPLÁS e REINALDO F. HIGINO”, 
pelo valor estimado de € 871,20 (Oitocentos e setenta e um 
euros e vinte cêntimos) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/6003 de 2007/03/26.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/04/03 
Processo n.º: 217/07 
 
Assunto: Procedimento para demonstração de Parkour em 
Odivelas, para o DEJC/DJ da CMO, com consulta à empresa 
“ASSOCIAÇÃO DE PARKOUR PORTUGUESA”, pelo valor 
estimado de € 302,50 (Trezentos e dois euros e cinquenta 
cêntimos) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/6340 de 
2007/03/29.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/03 
Processo n.º: 227/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de cabo TVHV 1X2 
condutores, para o DOMT/DIEM da CMO, com consulta à 
empresa “ELPOR”, pelo valor estimado de € 36,30 (Trinta e seis 
euros e trinta cêntimos) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/6085 de 2007/03/26.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/04/03 
Processo n.º: 208/07 
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Assunto: Procedimento para colocação de tomada no Jardim-de-
infância Álvaro de Campos, na Codivel em Odivelas, para via 
DOMT/DIEM da CMO, com consulta à empresa “ELPOR”, 
pelo valor estimado de € 13,64 (Treze euros e sessenta e quatro 
cêntimos) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/6047 de 
2007/03/26.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/04/03 
Processo n.º: 212/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de periódicos, para 
GVCB, GVJE e GVFF da CMO, com consulta à empresa 
“PAPELARIA HENRIQUINA”, pelo valor estimado de  
€ 1.051,72 (Mil e cinquenta e um euros e setenta e dois 
cêntimos) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/5779 de 
2007/03/22.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/04/03 
Processo n.º: 188/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de periódicos, para o 
GVMFF da CMO, com consulta à empresa “N-CENAS”, pelo 
valor estimado de € 175,52 (Cento e setenta e cinco euros e 
cinquenta e dois cêntimos) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/5776 de 2007/03/22.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/04/03 
Processo n.º: 205/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de periódicos, para o 
GVSP da CMO, com consultas à empresa “Quiosque de Maria 
Paula Pires Monteiro”, pelo valor estimado de € 189,50 (Cento e 
oitenta e nove euros e cinquenta cêntimos) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/5777 de 2007/03/22.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/04/03 
Processo n.º: 206/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de publicações para o 
Gabinete da Presidência, via GCRPP da CMO, com consulta à 
empresa “PAPELARIA CRUZEIRO DE CASTRO & DÁLIA, 
LDA.”, pelo valor estimado de € 393,25 (Trezentos e noventa e 
três euros e vinte e cinco cêntimos) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/6630 de 2007/04/02.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/04/03 
Processo n.º: 235/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de panamás, para o 
GCRPP da CMO, com consulta à empresa “REINALDO 
FERNANDES HIGINO, LDA.”, pelo valor estimado de  
€ 1.101,10 (Mil, cento e um euros e dez cêntimos) de acordo 
com a Inf. n.º Interno/2007/6489 de 2007/03/30.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 

registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF.  
Data da decisão: 2007/04/03 
Processo n.º: 224/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de máquina de destruir 
papel com capacidade para 20 folhas, para o GAI da CMO, com 
consulta às empresas “JOSÉ CARLOS DPS SANTOS 
ALCOBIA, LDA. e CARVALHO COSTA, LDA.”, pelo valor 
estimado de € 181,50 (Cento e oitenta e um euros e cinquenta 
cêntimos) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/6469 de 
2007/03/30.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF. Para efeitos de registo de 
cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/04 
Processo n.º: 231/07 
 
Assunto: Procedimento para reparação de canalização no Parque 
Central da Póvoa de St.º Adrião, via DOMT/DIEM/SOAD da 
CMO, com consulta à empresa “SOMACOTA”, pelo valor 
estimado de € 426,91 (Quatrocentos e vinte e seis euros e 
noventa e um cêntimos) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/6375 de 2007/03/29.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/04/04 
Processo n.º: 207/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de documentação para a 
Biblioteca Municipal D. Dinis – CD’s e DVD’s, via 
DEJC/DCPC/SBAH da CMO, com consulta à empresa 
“FNAC, LDA. – LOJA COLOMBO”, pelo valor estimado de  
€ 1.300,00 (Mil e trezentos euros) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/6343 de 2007/03/29.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para efeitos de registo de 
cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/04 
Processo n.º: 219/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de t-shirt’s, para o 
GCRPP da CMO, com consulta à empresa “PLURAL, LDA.”, 
pelo valor estimado de € 658,85 (Seiscentos e cinquenta e oito 
euros e oitenta e cinco cêntimos) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/6470 de 2007/03/30.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento prévio. Remeta-se, previamente, ao 
DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/04/04 
Processo n.º: 223/07 
 
Assunto: Procedimento para publicação de anúncio para 
promoção da imagem do Concelho no “Guia Portugal 
Autárquico 2007”, via GCRPP da CMO, com consulta à 
empresa “GLOBAL NOTÍCIAS, S.A.”, pelo valor estimado de 
€ 544,50 (Quinhentos e quarenta e quatro euros e cinquenta 
cêntimos) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/6892 de 
2007/04/09.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/09 
Processo n.º: 250/07 
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Assunto: Procedimento para aquisição e montagem de placa 
receptora Hitachi no Edifício CAELO, via GISC da CMO, com 
consulta à empresa “OSF”, pelo valor estimado de € 447,70 
(Quatrocentos e quarenta e sete euros e setenta cêntimos) de 
acordo com a Inf. n.º Interno/2007/6387 de 2007/03/29.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/10 
Processo n.º: 229/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de transformadores 
para teclado para iniciativa “ABC da Música”, via DCPC da 
CMO, com consulta à empresa “NASCEMÚSICA”, pelo valor 
estimado de € 106,48 (Cento e seis euros e quarenta e oito 
cêntimos) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/6665 de 
2007/04/03.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/10 
Processo n.º: 238/07 
 
Assunto: Procedimento para arranjo de fluxómetro nos WC’s da 
BMDD, via DOMT/DIEM/SOAD da CMO, com consulta às 
empresas “SOMACOTA e LEITE E MESQUITA”, pelo valor 
estimado de € 421,69 (Quatrocentos e vinte e um euros e 
sessenta e nove cêntimos) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/6690 de 2007/04/03.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/11 
Processo n.º: 236/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de serviços – “Oficina de 
Escrita Criativa”, para o DEJC/DJ da CMO, com consulta à 
empresa “PLANETA DAS IDEIAS”, pelo valor estimado de  
€ 423,50 (Quatrocentos e vinte e três euros e cinquenta 
cêntimos) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/6381 de 
2007/03/29.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/11 
Processo n.º: 220/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de molduras, caixas de 
sugestões e porta folhetos, no âmbito do Projecto 
“Modernização dos Postos de Atendimento da CMO, para o 
GMA da CMO, com consulta à empresa “REINALDO 
FERNANDES HIGINO, LDA.”, pelo valor estimado de  
€ 983,13 (Novecentos e oitenta e três euros e treze cêntimos) de 
acordo com a Inf. n.º Interno/2007/6350 de 2007/03/29.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/11 
Processo n.º: 211/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de identificadores, no 
âmbito do Projecto “Modernização dos Postos de Atendimento, 
para o GMA da CMO, com consulta à empresa “DALGOR, 
LDA.”, pelo valor estimado de € 64,03 (sessenta e quatro euros e 
três cêntimos) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/6332 de 
2007/03/29.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/11 
Processo n.º: 210/07 

Assunto: Procedimento para aquisição de lata de 5 litros de tinta 
para intervenção de resolução de infiltração na EB1/JI João 
Vilarret na Ramada, via DOMT/DIEM da CMO, com consulta 
à empresa “RADIALCOR, LDA.”, pelo valor estimado de  
€ 68,00 (sessenta e oito euros) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/6436 de 2007/03/30.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/11 
Processo n.º: 230/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de interruptor trifásico 
40A – 0,03Ma para reparação de anomalia no quadro eléctrico 
do JI da Ramada, via DOMT/DIEM da CMO, com consulta à 
empresa “ELPOR, LDA.”, pelo valor estimado de € 78,65 
(Setenta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos) de acordo com 
a Inf. n.º Interno/2007/8852 de 2007/04/02.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/11 
Processo n.º: 234/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de material de escritório 
para o DGOU da CMO, com consulta às empresas “JOLEFI e 
CENTIMETRO”, pelo valor estimado de € 63,38 (Sessenta e 
três euros e trinta e oito cêntimos) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/6376 de 2007/03/29.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/11 
Processo n.º: 215/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de CD-R para o 
DEJC/SBAH da CMO, com consulta às empresas “FNAC e 
MOVICRÉDITO”, pelo valor estimado de € 161,23 (Cento e 
sessenta e um euros e vinte e três cêntimos) de acordo com a 
Inf. n.º Interno/2007/6789 de 2007/04/04.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/11 
Processo n.º: 243/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de fechaduras de portas 
do GAI, via DOMT/DIEM/SOAD da CMO, com consulta às 
empresas “SOMACOTA e CUNHA & LEITE”, pelo valor 
estimado de € 193,60 (Cento e noventa e três euros e sessenta 
cêntimos) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/6974 de 
2007/04/10.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/11 
Processo n.º: 252/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de diverso material para 
obras, via DOMT/DIEM/SOAD da CMO, com consulta às 
empresas “SOMACOTA e CUNHA & LEITE”, pelo valor 
estimado de € 228,09 (Duzentos e vinte e oito euros e nove 
cêntimos) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/6965 de 
2007/04/10.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/11 
Processo n.º: 249/07 
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Assunto: Procedimento para fornecimento de um arranjo floral 
para a “Sessão Extraordinária Comemorativa do 25 de Abril, 
para a AM via GCRPP da CMO, com consulta à empresa 
“FLORISTA MARIAZINHA”, pelo valor estimado de € 18,15 
(Dezoito euros e quinze cêntimos) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/7315 de 2007/04/12.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/13 
Processo n.º: 275/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de um Porto de 
Honra para a “Sessão Extraordinária Comemorativa do 25 de 
Abril, para a AM via GCRPP da CMO, com consulta à empresa 
“SECTOR MAIS, LDA.”, pelo valor estimado de € 1.540,00 
(Mil, quinhentos e quarenta euros) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/7320 de 2007/04/12.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/13 
Processo n.º: 274/07 
 
Assunto: Procedimento para publicação de anúncio para 
concurso de provimento para o DGAF/DRH da CMO, com 
consulta à empresa “GLOBAL DE NOTÍCIAS, LDA.”, pelo 
valor estimado de € 121,00 (Cento e vinte e um euros) de acordo 
com a Inf. n.º Interno/2007/7110 de 2007/04/11.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para cabimento prévio.  
Data da decisão: 2007/04/13 
Processo n.º: 255/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de porta de acesso a ar 
condicionado, via DOMT/DIEM/SOAD da CMO, com 
consulta à empresa “ABÍLIO LUÍS, LDA.”, pelo valor estimado 
de € 800,78 (Oitocentos euros e setenta e oito cêntimos) de 
acordo com a Inf. n.º Interno/2007/6784 de 2007/04/04.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para cabimento prévio.  
Data da decisão: 2007/04/16 
Processo n.º: 241/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de caixa de contador, 
para o Jardim da Quinta da Memória, via DAS da CMO, com 
consulta à empresa “CONSTRUÇÕES COELHO & 
SARAIVA, LDA.”, pelo valor estimado de € 968,00 
(Novecentos e sessenta e oito euros) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/6927 de 2007/04/09.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/09 
Processo n.º: 246/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de Placa Descritiva para o 
GCRPP da CMO, com consulta à empresa “GRAVOMANOS 
GRAVADORES, LDA.”, pelo valor estimado de € 229,90 
(Duzentos e vinte e nove euros e noventa cêntimos) de acordo 
com a Inf. n.º Interno/2007/7466 de 2007/04/13.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/16 
Processo n.º: 285/07 
 

Assunto: Procedimento para aquisição de serviço de Catering 
para inauguração de Centro de Exposições no dia 25 de Abril, 
via GCRPP da CMO, com consulta à empresa “TENDINHA, 
LDA.”, pelo valor estimado de € 1.120,00 (Mil, cento e vinte 
euros) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/7523 de 
2007/04/16.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/16 
Processo n.º: 280/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de material didáctico 
para espaço Cultura/Centro de Exposições, via GCRPP da 
CMO, com consulta à empresa “VITOT PARDELHA DO 
CARMO”, pelo valor estimado de € 398,17 (Trezentos e 
noventa e oito euros e dezassete cêntimos) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/7460 de 2007/04/13.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/16 
Processo n.º: 284/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de prestação de serviço 
de instalação e manutenção de ar condicionado nas instalações 
da Rua Laura Aires n.º13, via DOMT/DIEM/SOAD da CMO, 
com consulta à empresa “AEROCLIMA, LDA.”, pelo valor 
estimado de € 3.025,00 (Três mil e vinte e cinco euros) de 
acordo com a Inf. n.º Interno/2007/7236 de 2007/04/12.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/16 
Processo n.º: 242/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de folhas de Cartolina A4 
para a DAS da CMO, com consulta às empresas “J. PAULO 
DUARTE e CREDIFORMA, LDA.”, pelo valor estimado de  
€ 58,08 (Cinquenta e oito euros e oito cêntimos) de acordo com 
a Inf. n.º Interno/2007/7309 de 2007/04/12.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/17 
Processo n.º: 254/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de papel autocolante para 
Plotter do GCRPP da CMO, com consulta à empresa 
“CREDIFORMA”, pelo valor estimado de € 127,00 (Cento e 
vinte sete euros) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/7251 de 
2007/04/12.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/17 
Processo n.º: 248/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de tampo de sanita para 
Veterinário Municipal, via DOMT/DIEM/SOAD da CMO, 
com consulta à empresa “SOMACOTA”, pelo valor estimado de 
€ 18,15 (Dezoito euros e quinze cêntimos) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/7092 de 2007/04/10.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/17 
Processo n.º: 264/07 
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Assunto: Procedimento para aquisição de pastas francesas para o 
DGAF/DF da CMO, com consulta às empresas 
“CENTIMETRO; CREDIFORMA e PAPELARIA JOLEFI”, 
pelo valor estimado de € 1.438,67 (Mil, quatrocentos e trinta e 
oito euros e sessenta e sete cêntimos) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/7091 de 2007/04/10.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/17 
Processo n.º: 261/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de livros “Odivelas, Uma 
Viagem ao Passado”, para GP via GCRPP da CMO, com 
consulta à empresa “MARIA MÁXIMA VAZ”, pelo valor 
estimado de € 630,00 (Seiscentos e trinta euros) de acordo com a 
Inf. n.º Interno/2007/7097 de 2007/04/11.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/17 
Processo n.º: 251/07 
 
Assunto: Procedimento para prestação de serviços de cópias de 
grande formato, para o DGOU da CMO, com consulta à 
empresa “BATIDORO – DOCUMENTAÇÃO E 
FISCALIDADE, LDA.”, pelo valor estimado de € 2.500.00 
(Dois mil e quinhentos euros) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/6034 de 2007/03/26.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/17 
Processo n.º: 214/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de sacos de plástico de 
cor preta para transporte de cadáveres de animais errantes para 
MVM da CMO, com consulta à empresa “ÁLVARO 
HENRIQUES E FILHOS, LDA.”, pelo valor estimado de  
€ 33.88 (Trinta e três euros e oitenta o oito cêntimos) de acordo 
com a Inf. n.º Interno/2007/7367 de 2007/04/13.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/17 
Processo n.º: 282/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de prestação de serviço 
de Curso de Formação em relvados para DAS/DPJ, via DRH da 
CMO, com consulta ao Sr. “ Eng. Auri Ladeira”, pelo valor 
estimado de € 1.000,00 (Mil euros) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/7132 de 2007/04/11.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/17 
Processo n.º: 267/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de serviço de seguro de 
acidentes pessoais para a iniciativa “Passeio Sénior 2007”, via 
DHSAS/DAS da CMO, com consulta à empresa “JOÃO 
BERNARDINO – MEDIADOR DE SEGUROS”, pelo valor 
estimado de € 1.000,00 (Mil euros) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/7096 de 2007/04/11.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/17 
Processo n.º: 257/07 
 

Assunto: Procedimento para aquisição de Módulo MEDIDATA, 
via GISC da CMO, com consulta à empresa “MEDIDATA”, 
pelo valor estimado de € 907,50 (Novecentos e sete euros e 
cinquenta cêntimos) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/7391 de 2007/04/13.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/17 
Processo n.º: 272/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de prestação de serviço 
de transporte de esculturas, para o Centro de Exposições, via 
DCPC da CMO, com consulta ao escultor “MARIUS 
MORARU”, pelo valor estimado de € 585,00 (Quinhentos e 
oitenta e cinco euros) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/7608 de 2007/04/16.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/17 
Processo n.º: 298/07 
 
Assunto: Procedimento para prestação de serviço de aluguer de 
Retroescavadora, via DAS/DA/SEPSA da CMO, com consulta 
às empresas “SOPOGEP, LDA.; ERNESTO RIBEIRO 
FERREIRA, LDA.: CONSTRUÇÕES DE JOAQUIM 
ANTÓNIO SANTOS, LDA. e CONSTRUHIPER, LDA.”, 
pelo valor estimado de € 2.541,00 (Dois mil, quinhentos e 
quarenta e um euros) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/7843 de 2007/04/18.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/19 
Processo n.º: 305/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição e montagem de comando 
para ar condicionado, via DOMT/DIEM/SOAD da CMO, com 
consulta às empresas “CLIMOBRA, LDA e OSF, LDA.”, pelo 
valor estimado de € 254,10 (Duzentos e cinquenta e quatro euros 
e dez cêntimos) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/6838 de 
2007/04/04.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/19 
Processo n.º: 239/07 
 
Assunto: Procedimento para prestação de serviço de 
manutenção a sistema VRV, via DOMT/DIEM/SOAD da 
CMO, com consulta às empresas “CLIMOBRA, LDA e OSF, 
LDA.”, pelo valor estimado de € 350,90 (Trezentos e cinquenta 
euros e noventa cêntimos) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/7823 de 2007/04/18.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/19 
Processo n.º: 240/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de carimbos para o 
GCRPP da CMO, com consulta à empresa “SPORGRAVO, 
LDA.”, pelo valor estimado de € 24,20 (Vinte e quatro euros e 
vinte cêntimos) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/7905 de 
2007/04/19.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/19 
Processo n.º: 292/07 
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Assunto: Procedimento para aquisição de materiais diversos, via 
DOMT/DIEM da CMO, com consulta à empresa 
“SOMACOTA”, pelo valor estimado de € 70,80 (Setenta euros e 
oitenta cêntimos) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/7360 
de 2007/04/13.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/20 
Processo n.º: 268/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de sacos para o GCRPP 
da CMO, com consulta às empresas “ETIGRAFE, LDA. e 
KBRINDE, LDA,”, pelo valor estimado de € 949,85 
(Novecentos e quarenta e nove euros  e oitenta e cinco 
cêntimos) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/7924 de 
2007/04/19.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento prévio.  
Data da decisão: 2007/04/20 
Processo n.º: 296/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de maçaneta para o 
DGAF/DA, via DOMT/DIEM/SOAD da CMO, com consulta 
à empresa “SOMACOTA”, pelo valor estimado de € 36,30 
(Trinta e seis euros e trinta cêntimos) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/7890 de 2007/04/19.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento prévio.  
Data da decisão: 2007/04/20 
Processo n.º: 297/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento e montagem de 
película espelhada para o DGAF/DA da CMO, com consulta à 
empresa “NUNO ANTUNES, LDA.”, pelo valor estimado de  
€ 302,50 (Trezentos e dois euros e cinquenta cêntimos) de 
acordo com a Inf. n.º Interno/2007/7922 de 2007/04/19.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/20 
Processo n.º: 294/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de diversos materiais para 
EB1/JI do Concelho de Odivelas, via DEJC/DE da CMO, com 
consulta às empresas “EQUIPEX, LDA.; TIAGO DE SOUSA 
& FILHOS, LDA. e LEMIS, LDA.”, pelo valor estimado de  
€ 2.008,60 (Dois mil e oito euros e sessenta cêntimos) de acordo 
com a Inf. n.º Interno/2007/7581 de 2007/04/16.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/20 
Processo n.º: 286/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de goteiras para o 
DGAF/DPC, via DOMT/DIEM da CMO, com consulta à 
empresa “ÁBILIO & LUÍS”, pelo valor estimado de € 48,40 
(Quarenta e oito euros e quarenta cêntimos) de acordo com a 
Inf. n.º Interno/2007/7712 de 2007/04/17.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/20 
Processo n.º: 265/07 
 

Assunto: Procedimento para prestação de serviços de lavagem e 
desinfecção de viaturas municipais para o DOMT/DTO da 
CMO, com consulta à empresa “TÍ SALOIA”, pelo valor 
estimado de € 1.999,98 (Mil, novecentos e noventa e nove euros 
e noventa e oito cêntimos) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/7568 de 2007/04/16.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/20 
Processo n.º: 289/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de diverso material 
para o DGAF/DA da CMO, com consulta à empresa 
“ÁLVARO HENRIQUES & FILHOS, LDA.”, pelo valor 
estimado de € 36,30 (Trinta e seis euros e trinta cêntimos) de 
acordo com a Inf. n.º Interno/2007/7907 de 2007/04/19.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/20 
Processo n.º: 295/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de seguro de acidentes 
pessoais no âmbito da iniciativa “Contar Carneiros” inserida no 
12º Edição do Festival Sementes – Mostra Internacional de 
Artes para o Pequeno Público, com consulta à empresa “JOÃO 
BERNARDINO – MEDIADOR DE SEGUROS”, pelo valor 
estimado de € 50,00 (Cinquenta euros) de acordo com a  
Inf. n.º Interno/2007/8047 de 2007/04/20.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/04/20 
Processo n.º: 309/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de chuveiros para o 
Centro de Exposições, à empresa “Airoferragens” pelo valor de 
€ 27,23 (Vinte e sete euros e vinte e três cêntimos) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/8588, de 
2007/05/02. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/05/04 
Processo n.º: 322/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de carimbos para 
DPEDE/DEPC, à empresa “Sporgravo” pelo valor de € 12,10 
(Doze euros e dez cêntimos) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/8531, de 2007/05/02. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/05/04 
Processo n.º: 323/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de seguro de acidentes 
pessoais para um auxiliar de Acção Educativa, à empresa “JOÃO 
BERNARDINO – MEDIADOR DE SEGUROS” pelo valor 
de € 79,00 (Setenta e nove euros) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/8894, de 2007/05/07. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/05/08 
Processo n.º: 340/07 
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Assunto: Procedimento para aquisição de papel térmico para a 
DGOU/DLOP/SSC, à empresa “COFIPORTI, S.A.” pelo 
valor de € 90,75 (Noventa euros e setenta e cinco cêntimos) nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2007/8902, de 
2007/05/07. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/05/08 
Processo n.º: 339/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de material gráfico 
para a iniciativa “Mostra de Projectos Escolares”, via GCRPP da 
CMO, com consulta à empresas “IMPRIME, LDA.”, pelo valor 
estimado de €1.511,82 (Mil, quinhentos e onze euros e oitenta e 
dois cêntimos) de acordo com a Inf. n.º Interno/2007/9127 de 
2007/05/09.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/05/09 
Processo n.º: 352/07 
 
Assunto: Procedimento para publicação em Diário da Republica, 
referente à nomeação em regime de substituição do Dr. Sérgio 
Pipa, como Chefe de Divisão da Financeira, via DGAF/DRH da 
CMO, com consulta à empresas “INCM”, pelo valor estimado 
de € 36,30 (Trinta e seis euros e trinta cêntimos) de acordo com 
a Inf. n.º Interno/2007/8878 de 2007/05/07.   
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/05/09 
Processo n.º: 333/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de 12 placas douradas 
com gravação do logótipo da CMO para iniciativa “VIII Festa 
da Ginástica”, à empresa “K-Brinde, Lda.”, pelo valor de  
€ 162,33 (Cento e sessenta e dois euros e trinta e três cêntimos) 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/9109, de 2007/05/09. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Para este 
efeito remeta-se ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/05/10 
Processo n.º: 351/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de seguro de exposição 
de fotografia “A Partilha do Indivisível”, via DEJC/DCPC, à 
empresa “JOÃO BERNARDINO – MEDIADOR DE 
SEGUROS”, pelo valor de €500,00 (Quinhentos euros) nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2007/8721, de 
2007/05/03. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-se 
ao DGAF/DF, para registo de cabimento.  
Data da decisão: 2007/05/10 
Processo n.º: 329/07 
 
 
Despacho exarado pela Sra. Chefe da DA, por 
subdelegação de competências do Sr. Director do 
Departamento Municipal de Gestão Administrativa e 
Financeira (conforme despacho nº 02/DGAF/2007): 
 
Assunto: Procedimento para aquisição para aluguer de viaturas 
para transporte de crianças, à empresa “Iberent” pelo valor de  

€ 5.203,00 (Cinco mil, duzentos e três euros) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/8892, de 
2007/05/07. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para cabimento. 
Data da decisão: 2007/05/07 
Processo n.º: 342/07 

 
 
 

Despachos de compromisso e adjudicação exarados pela 
Sr.ª Presidente de Câmara, pelo Sr. Vice Presidente de 
Câmara, pelo Sr. Director do DGAF e pela Sr.ª Chefe da 
DA, nos termos da Informação n.º Interno/2007/10480, de 
24 de Maio de 2007, durante o período de 06 de Março a 14 
de Maio de 2007, no âmbito da Divisão de 
Aprovisionamento: 
 
 
Despachos exarados pela Sr.ª Presidente da CMO: 
 
Assunto: Proposta de adjudicação de produtos, confecção e 
fornecimento de refeições no Refeitório Municipal da CMO – 
Período de Janeiro a Fevereiro de 2007”, à empresa “Sector 
Mais” pelo valor de €9.812,17 (Nove mil, oitocentos e doze 
euros e dezassete cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/4230, de 2007/03/05. 
Decisão da Presidente da CMO, Dr.ª Susana Amador:  
Ao Sr. D.DGAF. Autorizo, nos termos propostos. 
Data da decisão: 2007/03/06 
Processo n.º: 484/03 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para prestação de serviços de 
estafetas, à empresa “Entrega Certa”, pelo valor de € 33.396,00 
(Trinta e três mil, trezentos e noventa e seis euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/7216, de 
2007/04/11. 
Decisão da Presidente da CMO, Dr.ª Susana Amador: À DF. 
Autorizo a adjudicação, nos termos propostos. 
Data da decisão: 2007/04/11 
Processo n.º: 171/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de expositores 
para o Centro de Exposições, à empresa “TRIGÉNIUS, Lda.”, 
pelo valor de € 42.262,34 (Quarenta e dois mil, duzentos e 
sessenta e dois euros e trinta e quatro cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/7297, de 
2007/04/12. 
Decisão da Presidente da CMO, Dr.ª Susana Amador: Autorizo 
o proposto. Ao Sr. D.DGAF, para os devidos efeitos. 
Data da decisão: 2007/04/17 
Processo n.º: 162/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviços de 
limpeza no Centro de Exposições, à empresa “Restaurilimpa, 
Lda.”, pelo valor de € 12.341,13 (Doze mil, trezentos e quarenta 
e um euros e treze cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/6519, de 2007/03/22. 
Decisão da Presidente da CMO, Dr.ª Susana Amador: Autorizo 
o proposto. Ao Sr. D.DGAF, para os devidos efeitos. 
Data da decisão: 2007/04/18 
Processo n.º: 64/07 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para EB1/JI do Concelho de Odivelas, à empresa 
“Mobapec, Lda.”, pelo valor de € 56.122,82 (Cinquenta e seis 
mil, cento e vinte e dois euros e oitenta e dois cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2007/7305, de 
2007/04/12. 
Decisão da Presidente da CMO, Dr.ª Susana Amador: Autorizo 
o proposto. Ao Sr. D.DGAF, autorizo, nos termos propostos. 
Data da decisão: 2007/04/19 
Processo n.º: 104/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de mobiliário 
para o Centro de Exposições, à empresa “Linhas Imaginárias, 
Lda.”, pelo valor de € 38.957,70 (Trinta e oito mil, novecentos e 
cinquenta e sete euros e setenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/7696, de 
2007/04/17. 
Decisão da Presidente da CMO, Dr.ª Susana Amador: Autorizo 
o proposto. Ao Sr. D.DGAF, autorizo, nos termos propostos. 
Data da decisão: 2007/04/19 
Processo n.º: 181/07 
 
 
Despacho exarado pelo Sr. Vice-Presidente da CMO 
(conforme despacho n.º 08/PRES/2005): 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de 
refeições em escolas da Área do Município de Odivelas – Ano 
lectivo 2007/2008, à empresa “Uniself, Lda.”, pelo valor de  
€ 331.333,63 (Trezentos e trinta e um mil, trezentos e trinta e 
três euros e sessenta e três cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2007/5842, de 2007/03/22. 
Decisão do Vice-Presidente da CMO, Sr. Vítor Peixoto: 
Concordo com o proposto. Ao Sr. DGAF, para os devidos 
efeitos. 
Data da decisão: 2007/03/29 
Processo n.º: 154/07   
 
 
Despachos exarados pelo Sr. Director do DGAF (conforme 
despacho nº 82/PRES/06): 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de Software 
para o GCRPP, à empresa “CPC-is, Lda.”, pelo valor de € 
3.511,92 (Três mil, quinhentos e onze euros e noventa e dois 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/4454, de 2007/03/07. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos, sujeito a regularização de cabimento e compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/08 
Processo n.º: 94/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de 
produtos de veterinária para DAS/DPHS, à empresa “Merial, 
Lda.”, pelo valor de € 4.000,00 (Quatro mil euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/4770, de 
2007/03/09. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, 
sujeito a registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/12 
Processo n.º: 125/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para prestação de serviço de 
limpeza a fogos municipais da CMO, à empresa 
“RESTAURILIMPA, Lda.”, pelo valor de € 5.500,00 (Cinco mil 
e quinhentos euros), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2007/3633, de 2007/02/26. 

Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos, sujeito a registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/12 
Processo n.º: 85/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
equipamento de rede para comunicações da dados e telefones 
para as novas instalações do Centro de Exposições da CMO, à 
empresa “CPC-is”, pelo valor de € 11.552,84 (Onze mil, 
quinhentos e cinquenta e dois euros e oitenta e quatro cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/5564, de 2007/02/28. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos, sujeito a regularização de cabimento e registo de 
compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/14 
Processo n.º: 22/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
fotocopiadora para o GCRPP da CMO, à empresa “XEROX 
Portugal, Lda.”, pelo valor de € 27.830,00 (Vinte e sete mil, 
oitocentos e trinta euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/5012, de 2007/03/13. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos, sujeito a reforço de cabimento e registo de 
compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/19 
Processo n.º: 46/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material e 
equipamento de limpeza urbana para DAS/DPHS da CMO, à 
empresa “Contenur Portugal, Lda.”, pelo valor de € 6.836,50 
(Seis mil, oitocentos e trinta e seis euros e cinquenta cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/4813, de 2007/03/12. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos, sujeito a estorno de cabimento e registo de 
compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/26 
Processo n.º: 284/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
equipamento informático para o Centro de Exposições da CMO, 
à empresa “CPC-is, S.A.”, pelo valor de € 29.111,46 (Vinte e 
nove mil, cento e onze euros e quarenta e seis cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2007/5518, de 
2007/03/20. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos, sujeito a regularização de cabimento e registo de 
compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/27 
Processo n.º: 161/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de mochilas 
para o GCRPP da CMO, à empresa “Reinaldo Fernandes 
Higino”, pelo valor de € 4.598,00 (Quatro mil, quinhentos e 
noventa e oito euros), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2007/6152, de 2007/03/27. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos, sujeito a registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/28 
Processo n.º: 194/07 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de mobiliário 
para o DGOU da CMO, à empresa “Fax Cópia”, pelo valor de € 
4.498.54 (Quatro mil, quatrocentos e noventa e oito euros e 
cinquenta e quatro cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/5355, de 2007/03/16. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos, sujeito a registo de cabimento e compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/28 
Processo n.º: 186/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de alteração e 
inovação no sistema AVAC instalado na Rua Laura Aires, n.º 6, 
Arroja, para o DOMT/DIEM da CMO, à empresa “Globalfrio”, 
pelo valor de €3.907,45 (Três mil, novecentos e sete euros e 
quarenta e cinco cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/5538, de 2007/03/20. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo a adjudicação, sujeito a reforço 
de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/30 
Processo n.º: 50/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição material e 
equipamento de limpeza urbana para DAS/DPHS da CMO, à 
empresa “Coelho Pereira, Lda.”, pelo valor de € 3.024,00 (Três 
mil e vinte e quatro euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/5614, de 2007/03/20. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo a adjudicação, nos termos 
propostos, sujeito a estorno de cabimento e registo de 
compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/02 
Processo n.º: 303/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças para 
viaturas Citroën Saxo da Frota Municipal da CMO, à empresa 
“Glaxcar, Lda.”, pelo valor de € 3.025,09 (Três mil e vinte e 
cinco euros e nove cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/5747, de 2007/03/22. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo a adjudicação, nos termos 
propostos, sujeito a regularização do cabimento e registo de 
compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/02 
Processo n.º: 111/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de 
refeições para os dias 5, 6 e 7 de Abril de 2007, no âmbito do 
XXVII Torneio Internacional de Futebol Infantil – “Torneio 
Luís Figo”, à empresa “Sector Mais, Lda.”, pelo valor de  
€ 6.007,40 (Seis mil e sete euros e quarenta cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2007/6561, de 
2007/04/02. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo a adjudicação, nos termos 
propostos, sujeito a estorno de cabimento e registo de 
compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/02 
Processo n.º: 225/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição e colocação de 
Besouro nos Jardins de Infância Roque Gameiro, Álvaro de 
Campos e EB1/JI D. Dinis, em Odivelas, à empresa “Murban”, 
pelo valor de € 5.564,44 (Cinco mil, quinhentos e sessenta e 
quatro euros e quarenta e quatro cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/6045, de 
2007/03/26. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  

Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo a adjudicação, nos termos 
propostos, sujeito a regularização de cabimento e registo de 
compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/02 
Processo n.º: 96/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para transformação de duas 
viaturas de transporte de crianças, à empresa “Transvetra, Lda.”, 
pelo valor de € 3.772,78 (Três mil, setecentos e setenta e dois 
euros e setenta e oito cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/6664, de 2007/04/03. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo a adjudicação, nos termos 
propostos, sujeito a estorno de cabimento e registo de 
compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/03 
Processo n.º: 228/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
equipamento para o Centro de Exposições, à empresa 
“Movicrédito, Lda.”, pelo valor de € 4.322,78 (Quatro mil, 
trezentos e vinte e dois euros e setenta e oito cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2007/6907, de 
2007/04/09. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo a adjudicação, nos termos 
propostos, sujeito a regularização de cabimento e registo de 
compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/12 
Processo n.º: 167/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
equipamento de cozinha e refeitórios para as EB’s e JI’s do 
Concelho de Odivelas, à empresa “Interutil, Lda.”, pelo valor de 
€ 3.632,13 (Três mil, seiscentos e trinta e dois euros e treze 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/7429, de 2007/04/13. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo a adjudicação, nos termos 
propostos, sujeito a estorno de cabimento e registo de 
compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/18 
Processo n.º: 197/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviço de 
manutenção de equipamento da cozinha do Refeitório 
Municipal, à empresa “Luban, Lda.”, pelo valor de € 5.154,60 
(Cinco mil, cento e cinquenta e quatro euros e sessenta 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/7229, de 2007/04/12. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo a adjudicação, nos termos 
propostos, sujeito a estorno de cabimento e registo de 
compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/18 
Processo n.º: 193/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de artigos de 
higiene pessoal para sanitários e cozinha do Refeitório 
Municipal, à empresa “Higipower, Lda.”, pelo valor de € 
1.655,34 (Mil, seiscentos e cinquenta e cinco euros e trinta e 
quatro cêntimos), nos termos apresentados pela informação  
n.º Interno/2007/7122, de 2007/04/11. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo a adjudicação, nos termos 
propostos, sujeito a regularização de cabimento e registo de 
compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/18 
Processo n.º: 183/07 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de Revista de Imprensa – Clipping para o GCRPP, à 
empresa “Memorandum, S.A.”, pelo valor de € 3.388,00  
(Três mil, trezentos e oitenta e oito euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/7317, de 
2007/04/12. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo a adjudicação, nos termos 
propostos, sujeito a estorno de cabimento e registo de 
compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/18 
Processo n.º: 25/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material de 
escrita para stock da CMO, à empresa “A Um, Lda.”, pelo valor 
de € 11.276,76 (Onze mil, duzentos e setenta e seis euros e 
setenta e seis cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/77661, de 2007/04/17. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo, nos termos propostos. 
Data da decisão: 2007/04/23 
Processo n.º: 302/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material de 
encadernação para stock da CMO, à empresa “A Um, Lda.”, 
pelo valor de € 6.668,69 (Seis mil, seiscentos e sessenta e oito 
euros e sessenta e nove cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/7661, de 2007/04/17. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo, nos termos propostos. 
Data da decisão: 2007/04/23 
Processo n.º: 303/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de periódicos 
para BMDD da CMO, à empresa “Quiosque Mirante”, pelo 
valor de € 831,47 (Oitocentos e trinta e um euros e quarenta e 
sete cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/8169, de 2007/04/23. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo a adjudicação, nos termos 
propostos, sujeito a registo dos movimentos contabilísticos. 
Data da decisão: 2007/04/24 
Processo n.º: 218/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro de 
acidentes pessoais no âmbito da iniciativa “Contar Carneiros”, à 
empresa “João Bernardino”, pelo valor de € 35,35 (Trinta e 
cinco euros e trinta e cinco cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2007/8325, de 2007/04/26. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo, nos termos propostos, sujeito 
aos movimentos de regularização propostos. 
Data da decisão: 2007/04/27 
Processo n.º: 309/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviço de 
seguro de acidentes pessoais para a iniciativa “Passeio Sénior 
2007”, à empresa “João Bernardino”, pelo valor de € 600,00 
(Seiscentos euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/8231, de 2007/04/24. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo, nos termos propostos, sujeito a 
regularização de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/27 
Processo n.º: 257/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de servidor 
para o GISC, à empresa “Informática El Corte Inglês, S.A.” pelo 
valor de € 6.463,43 (Seis mil, quatrocentos e sessenta e três euros 
e quarenta e três cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/8340, de 2007/04/26. 

Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo, nos termos propostos, sujeito a 
reforço de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/27 
Processo n.º: 277/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de produtos de 
veterinária para DAS/DPHS, à empresa “Bio 2, Lda.”, pelo 
valor de € 3.000,00 (Três mil euros) nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2007/8348, de 2007/04/26. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo, nos termos propostos, sujeito a 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/05/09 
Processo n.º: 124/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição, montagem e 
equilibragem de pneus para várias viaturas da Frota Municipal, à 
empresa “Pneumacor, Lda.”, pelo valor de € 3.951,86 (Três mil, 
novecentos e cinquenta e um euros e oitenta e seis cêntimos) nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2007/9177, de 
2007/05/09. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo, nos termos propostos, sujeito a 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/05/10 
Processo n.º: 328/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de óleos e 
massas para as viaturas da Frota Municipal, à empresa 
“Simopeças, Lda.” pelo valor de € 4.905,10 (Quatro mil, 
novecentos e cinco euros e dez cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/8937, de 
2007/05/07. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo, nos termos propostos, sujeito a 
reforço de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/05/14 
Processo n.º: 110/07 
 
 
Despachos exarados pela Sra. Chefe da DA (conforme 
despacho nº 03/DGAF/2006): 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de testes 
Psicológicos para o GAP da Pontinha, à empresa “CEGOC-
TEA, Lda.”, pelo valor de € 1.473,73 (Mil, quatrocentos e 
setenta e três euros e setenta e três cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/4467, de 
2006/03/07. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
reforço de cabimento e registo de compromisso. Remeta-se, ao 
DGAF/DF, para registo dos movimentos contabilísticos 
descritos e emissão de cheque. 
Data da decisão: 2007/03/07 
Processo n.º: 43/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para prestação de serviço de 
seguro de acidentes pessoais para “Visita ao Aqueduto das Águas 
Livres”, à empresa “João Bernardino – Mediador de Seguros”, 
pelo valor de € 42,71 (Quarenta e dois euros e setenta e um 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/4729, de 2007/03/09. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-se 
ao DGAF/DF, para estorno de cabimento e registo de 
compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/12 
Processo n.º: 63/07 
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Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de carros 
porta cargas para a DGOU, à empresa “Manutan Unipessoal, 
Lda.”, pelo valor de € 235,04 (Duzentos e trinta e cinco euros e 
quatro cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/3469, de 2007/02/23. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/12 
Processo n.º: 41/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
eléctrico, à empresa “Elpor, Lda.”, pelo valor de € 681,10 
(Seiscentos e oitenta e um euros e dez cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/3838, de 
2007/02/27. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo do movimento de 
estorno do cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/12 
Processo n.º: 44/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para a Quinta das Àguas Férreas, à empresa “Nortel Sul, 
Lda.”, pelo valor de € 113,81 (Cento e treze euros e oitenta e um 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/3631, de 2007/02/26. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
regularização de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/12 
Processo n.º: 409/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de CD-R para 
o DHSAS/DSPT, à empresa “Isopapel, Lda.”, pelo valor de  
€ 314,60 (Trezentos e catorze euros e sessenta cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2007/4401, de 
2007/03/06. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
reforço de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/12 
Processo n.º: 51/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de cassetes 
áudio e CD-R para o DEJC/SBAH, à empresa “Fnac”, pelo 
valor de € 566,34 (Quinhentos e sessenta e seis euros e trinta e 
quatro cêntimos), nos termos apresentados pela informação  
n.º Interno/2007/4512, de 2007/03/07. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
regularização de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/12 
Processo n.º: 90/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de fraldário 
para o Jardim-de-infância da EB1/JI Veiga Ferreira, à empresa 
“Tiago Sousa & Filhos”, pelo valor de € 550,55 (Quinhentos e 
cinquenta euros e cinquenta e cinco cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/3972, de 
2007/03/01. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
reforço de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/14 
Processo n.º: 91/07 
 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de direitos de 
autor para actuação ao vivo para a Feira Multicultural, à empresa 
“Sociedade Portuguesa de Autores”, pelo valor de € 536,80 
(Quinhentos e trinta e seis euros e oitenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/5153, de 
2007/03/14. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
reforço de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/16 
Processo n.º: 134/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de argolas de 
encadernamento, à empresa “Crediforma”, pelo valor de € 51,09 
(Cinquenta e um euros e nove cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/4288, de 
2007/03/06. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para reforço de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/16 
Processo n.º: 59/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de capas de 
Processo para Contra Ordenações para o DAJG/DJ, à empresa 
”Etigrafe”, pelo valor de € 633,00 (Seiscentos e trinta e três 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/4199, de 2007/03/05. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para estorno de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/16 
Processo n.º: 94/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de chaveiro 
para o DGOU/DPUPE, à empresa ”Manutan, Lda.”, pelo valor 
de € 20,57 (Vinte euros e cinquenta e sete cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/4189, de 
2007/03/05. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/16 
Processo n.º: 65/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material de 
secretaria para stock da CMO, à empresa ”Isopapel, Lda.”, pelo 
valor de € 83,49 (Oitenta e três euros e quarenta e nove 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/4195, de 2007/03/05. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/16 
Processo n.º: 116/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de mobiliário 
para o GVFF, à empresa ”J. A. Ribeiro, Lda.”, pelo valor de € 
2.472,94 (Dois mil, quatrocentos e setenta e dois euros e noventa 
e quatro cêntimos), nos termos apresentados pela informação  
n.º Interno/2007/4118, de 2007/03/02. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para regularização de cabimento 
e registo do compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/02 
Processo n.º: 541/06 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de consumíveis 
para plotter, à empresa ”Crediforma, Lda.”, pelo valor de  
€ 1.042,81 (Mil e quarenta e dois euros e oitenta e um cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/3809, de 2007/02/27. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo do compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/16 
Processo n.º: 546/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de espectáculo de capoeira para a Feira Multicultural, à 
empresa ”Clube Recreativo Espírito Santo de Odivelas”, pelo 
valor de € 250,00 (Duzentos e cinquenta euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/5379, de 
2007/03/16. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo do compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/16 
Processo n.º: 130/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de limpeza extra nas instalações do Centro de 
Exposições da CMO, à empresa ”Restaurilimpa”, pelo valor de  
€ 1.838,63 (Mil, oitocentos e trinta e oito euros e sessenta e três 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/4745, de 2007/03/09. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
reforço de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/16 
Processo n.º: 108/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de espectáculo de música Celta para a Feira 
Multiculturas, à empresa ”Lunartoque, Lda.”, pelo valor de  
€ 181,50 (Cento e oitenta e um euros e cinquenta cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2007/5464, de 
2007/03/19. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para estorno de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/19 
Processo n.º: 133/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de t-shirts para 
a Feira Multicultural, à empresa ”Reinaldo Fernandes Higino, 
Lda.”, pelo valor de € 164,08 (Cento e sessenta e quatro euros e 
oito cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/5154, de 2007/03/14. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
reforço de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/19 
Processo n.º: 129/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de livros “O 
Foral de Odivelas” para o GCRPP, à empresa ”Oliveira Dias & 
Farinha”, pelo valor de € 2.100,00 (Dois mil e cem euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2007/5457, de 
2007/03/19. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
registo de compromisso; Remeta-se ao DGAF/DF, para registo 
de compromisso e emissão de cheque. 
Data da decisão: 2007/03/20 
Processo n.º: 48/07 
 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguros de 
acidentes pessoais para iniciativa no âmbito OTL’S Páscoa “ 
Empregado de Bar”, à empresa ”João Bernardino”, pelo valor de 
€ 25,00 (Vinte e cinco euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/5683, de 2007/03/21. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-se 
ao DGAF/DF, para registo de cabimento e compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/21 
Processo n.º: 213/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de materiais 
diversos para a Feira Multiculturas, à empresa ”Papelaria 
Touché”, pelo valor de € 289,38 (Duzentos e oitenta e nove 
euros e trinta e oito cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/5597, de 2007/03/20. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-se 
ao DGAF/DF, para regularização do cabimento, registo de 
compromisso e emissão de cheque. 
Data da decisão: 2007/03/21 
Processo n.º: 128/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de espectáculo de dança africana para a Feira 
Multicultural, à empresa ”Aracodi”, pelo valor de € 302,50 
(Trezentos e dois euros e cinquenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/5587, de 
2007/03/20. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para reforço de cabimento, 
registo de compromisso e emissão de cheque. 
Data da decisão: 2007/03/21 
Processo n.º: 132/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de policiamento para a Feira Multicultural, à entidade 
”PSP”, pelo valor de € 183,86 (Cento e oitenta e três euros e 
oitenta e seis cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/5514, de 2007/03/20. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para estorno de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/21 
Processo n.º: 135/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de espectáculo de dança do ventre para a Feira 
Multicultural, à empresa ”Circulo de Dança de Lisboa”, pelo 
valor de € 302,50 (Trezentos e dois euros e cinquenta cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/5732, de 2007/03/21. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para reforço de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/22 
Processo n.º: 131/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de rolos de 
película autocolante para forrar livros para a BMDD, à empresa 
”Neschen Portugal, S.A.”, pelo valor de € 1.715,90 (Mil, 
setecentos e quinze euros e noventa cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/4687, de 
2007/03/09. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
estorno de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/23 
Processo n.º: 67/07 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de folhas para 
plastificar para a DD/SELFP, à empresa ”Crediforma, Lda.”, 
pelo valor de € 95,04 (Noventa e cinco euros e quatro cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/4670, de 2007/03/09. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
estorno de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/23 
Processo n.º: 57/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de máquinas de 
encadernar para o DHSAS, à empresa ”Carvalho Costa, Lda.”, 
pelo valor de € 341,22 (Trezentos e quarenta e um euros e vinte 
e dois cêntimos), nos termos apresentados pela informação  
n.º Interno/2007/4688, de 2007/03/09. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
estorno de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/23 
Processo n.º: 70/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de pulverizador 
para DAS/DPHS/SHS, à empresa ”Coelho & Pereira, Lda.”, 
pelo valor de € 35,28 (Trinta e cinco euros e vinte e oito 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/4690, de 2007/03/09. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
estorno de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/23 
Processo n.º: 271/06 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
termoacumuladores eléctricos EFACEC para a Junta de 
Freguesia da Ramada, à empresa ”EFACEC”, pelo valor de  
€ 2.307,46 (Dois mil, trezentos e sete euros e quarenta e seis 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/4816, de 2007/03/12. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão:  Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/03/23 
Processo n.º: 158/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de autocolantes 
para instalações Municipais, à empresa ”Imprime, Lda.”, pelo 
valor de € 753,95 (Setecentos e cinquenta e três euros e noventa 
e cinco cêntimos), nos termos apresentados pela informação  
n.º Interno/2007/5202, de 2007/03/15. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/03/23 
Processo n.º: 07/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de pó de pedra 
para o SMPC, à empresa ”Areipor, Lda.”, pelo valor de € 665,50 
(Seiscentos e sessenta e cinco euros e cinquenta cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2007/4487, de 
2007/03/07. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
reforço de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/23 
Processo n.º: 55/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de grade para o 
armazém da DGAF/DA, sito na Rua Correia Garção, n. 11, em 

Odivelas, à empresa ”Liderportas, Lda.”, pelo valor de € 
1.391,50 (Mil, trezentos e noventa e um euros e cinquenta 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/5149, de 2007/03/14. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
estorno de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/23 
Processo n.º: 11/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de vidro duplo 
liso para o DOMT/DTO, à empresa ”Vidrofornense, Lda.”, 
pelo valor de € 242,00 (Duzentos e quarenta e dois euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2007/5072, de 
2007/03/14. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
reforço de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/26 
Processo n.º: 33/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diversas 
peças para a viatura n.º 1703 da Frota Municipal, à empresa 
”Glaxcar”, pelo valor de € 158,10 (Cento e cinquenta e oito 
euros e dez cêntimos), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2007/4978, de 2007/03/14. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
regularização de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/26 
Processo n.º: 61/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para prestação de serviço de 
reparação de impressora do DPEDE, à empresa ”Hewelett-
Packard Portugal, S.A.”, pelo valor de € 161,61 (Cento e sessenta 
e um euros e sessenta e um cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2007/5321, de 2007/03/16. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
estorno de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/27 
Processo n.º: 56/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material de secretaria para vários serviços da CMO, à empresa 
”Papelaria Jolefi, Lda.”, pelo valor de € 1.911,70 (Mil, 
novecentos e onze euros e setenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/5301, de 
2007/03/16. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
regularização de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/27 
Processo n.º: 69/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para reparação de máquina de 
lavar a loiça do Refeitório Municipal, à empresa ”Expomáquina, 
Lda.”, pelo valor de € 286,77 (Duzentos e oitenta e seis euros e 
setenta e sete cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/5669, de 2007/03/21. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
registo de cabimento e compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/27 
Processo n.º: 200/07 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de fraldário 
para o Centro de Exposições, à empresa ”Tiago de Sousa & 
Filhos, Lda.”, pelo valor de € 428,34 (Quatrocentos e vinte e oito 
euros e trinta e quatro cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/5542, de 2007/03/20. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
reforço de cabimento e registo compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/27 
Processo n.º: 165/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
diverso para o Centro de Exposições, à empresa ”Álvaro 
Henriques & Filhos, Lda.”, pelo valor de € 497,43 (Quatrocentos 
e noventa e sete euros e quarenta e três cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/5535, de 
2007/03/20. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
estorno de cabimento e registo compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/27 
Processo n.º: 164/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
equipamento de medição para o Centro de Exposições, à 
empresa ”Manutan, Lda.”, pelo valor de € 867,57 (Oitocentos e 
sessenta e sete euros e cinquenta e sete cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/5545, de 
2007/03/20. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito ao 
registo dos movimentos contabilísticos propostos. 
Data da decisão: 2007/03/27 
Processo n.º: 163/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de seguro de 
acidentes pessoais para “Visita ao Centro de Recuperação do 
Lobo Ibérico”, à empresa ”João Bernardino”, pelo valor de  
€ 25,00 (Vinte e cinco euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/6110, de 2007/03/27. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito ao 
estorno de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/27 
Processo n.º: 180/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de pavimento 
para instalações na Rua António Sousa Bastos, na Ramada, à 
empresa ”Mantovani, Lda.”, pelo valor de € 109,94 (Cento e 
nove euros e noventa e quatro cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/6267, de 
2007/03/28. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito ao 
registo de cabimento e compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/28 
Processo n.º: 226/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aluguer de autocarro no 
âmbito do “Torneio Luis Figo”, à empresa ”Lilaz, Lda.”, pelo 
valor de € 1.249,50 (Mil, duzentos e quarenta e nove euros e 
cinquenta cêntimos), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2007/6212, de 2007/03/28. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
estorno de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/28 
Processo n.º: 204/07 
 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de fundas para 
Telemóveis e MP3, à empresa ”Reinaldo Fernandes Higino, 
Lda.”, pelo valor de € 1.936,00 (Mil, novecentos e trinta e seis 
euros) nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/6192, de 2007/03/27. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
reforço de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/28 
Processo n.º: 195/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para remoção de equipamento 
de ar condicionado na Rua Abel Manta, n.º 4 e Rua José Malhoa, 
n.º 10, à empresa ”Climobra”, pelo valor de € 943,80 
(Novecentos e quarenta e três euros e oitenta cêntimos) nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2007/6175, de 
2007/03/27. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
estorno de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/29 
Processo n.º: 176/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para colocação de sirenes nas Escolas do Concelho, à 
empresa ”João, Vítor & Ligeiro, Lda.”, pelo valor de € 2.564,96 
(Dois mil, quinhentos e sessenta e quatro euros e noventa e seis 
cêntimos) nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/5652, de 2007/03/21. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
regularização de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/30 
Processo n.º: 95/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diversas 
reparações com inspecção na viatura 2601, à empresa ”Carvalho, 
Branco & Lopes”, pelo valor de € 290,08 (Duzentos e noventa 
euros e oito cêntimos) nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2007/5754, de 2007/03/22. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
regularização de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/30 
Processo n.º: 157/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição e montagem de 
placa electrónica para DOMT/DIEM/SOAD, à empresa ”OSF, 
Lda.”, pelo valor de € 448,91 (Quatrocentos e quarenta e oito 
euros e noventa e um cêntimos) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/6084, de 2007/03/26. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
estorno de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/30 
Processo n.º: 142/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
apanha animais errantes para o MVM, à empresa ”J. G. 
Moedas”, pelo valor de € 1.601,01 (Mil, seiscentos e um euros e 
um cêntimos) nos termos apresentados pela informação  
n.º Interno/2007/5688, de 2007/03/21. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
estorno de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/30 
Processo n.º: 80/07 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
equipamento para as Escolas do Concelho de Odivelas, à 
empresa ”Álvaro Henriques & Filhos”, pelo valor de € 275,36 
(Duzentos e setenta e cinco euros e trinta e seis cêntimos) nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2007/5583, de 
2007/03/20. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
regularização de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/30 
Processo n.º: 101/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
para arranjo de canalização no Centro de Exposições na Quinta 
da Memória, à empresa ”Somacota, Lda.”, pelo valor de € 19,67 
(Dezanove euros e sessenta e sete cêntimos) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/5603, de 
2007/03/20. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
estorno de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/03/30 
Processo n.º: 136/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material eléctrico para Carro de Piquete, à empresa ”Somacota, 
Lda.”, pelo valor de € 1.303,54 (Mil, trezentos e três euros e 
cinquenta e quatro cêntimos) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/6135, de 2007/03/27. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
regularização de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/02 
Processo n.º: 34/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de comando e 
bomba de condensados – Rua Frei João Turiano, n.º 12, em 
Odivelas, à empresa ”OSF, Lda.”, pelo valor de € 444,68 
(Quatrocentos e quarenta e quatro euros e sessenta e oito 
cêntimos) nos termos apresentados pela informação  
n.º Interno/2007/5742, de 2007/03/22. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/02 
Processo n.º: 122/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para reparação de unidade 
condensadora do sistema instalado na Rua Frei João Turiano,  
n.º 12, em Odivelas, à empresa ”OSF, Lda.”, pelo valor de € 
574,75 (Quinhentos e setenta e quatro euros e setenta e cinco 
cêntimos) nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/5905, de 2007/03/23. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
estorno de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/02 
Processo n.º: 151/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviço de 
locução para os dias 6, 7 e 8 de Abril, no âmbito do XXVII 
Torneio Internacional de Futebol Infantil – “ Torneio Luis 
Figo”, à empresa ”Joaquim Maralhas”, pelo valor de € 375,00 

(Trezentos e setenta e cinco euros) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/6412, de 2007/04/02. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
estorno de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/02 
Processo n.º: 221/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de cadeiras para 
o serviço de atendimento do DGOU, à empresa ”J. A. Ribeiro, 
Lda.”, pelo valor de € 983,08 (Novecentos e oitenta e três euros 
e oito cêntimos) nos termos apresentados pela informação  
n.º Interno/2007/6143, de 2007/03/27. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/02 
Processo n.º: 152/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de lâmpadas, 
arrancador e balastro para o DOMT/DIEM/SOAD, à empresa 
”Elpor, S.A.”, pelo valor de € 105,16 (Cento e cinco euros e 
dezasseis cêntimos) nos termos apresentados pela informação  
n.º Interno/2007/6094, de 2007/03/28. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito 
estorno de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/03 
Processo n.º: 143/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de tutores para 
a DAS/DPJ, à empresa ”Vedicerca”, pelo valor de € 2.577,30 
(Dois mil, quinhentos e setenta e sete euros e trinta cêntimos) 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/6253, de 2007/03/28. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito 
estorno de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/03 
Processo n.º: 146/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
para guilhotina, à empresa ”Reprojopa, Lda.”, pelo valor de  
€ 210,75 (Duzentos e dez euros e setenta e cinco cêntimos) nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2007/6253, de 
2007/03/28. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito 
estorno de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/03 
Processo n.º: 138/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de periódicos 
para BMDD, à empresa ”Papelaria Cruzeiro de Castro & Dália, 
Lda.”, pelo valor de € 612,37 (Seiscentos e doze euros e trinta e 
sete cêntimos) nos termos apresentados pela informação  
n.º Interno/2007/6692, de 2007/04/03. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação, após verificação dos 
movimentos contabilísticos de regularização propostos. 
Data da decisão: 2007/04/11 
Processo n.º: 98/07 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
equipamento para as escolas, à empresa ”Reinaldo F. Higino, 
Lda.”, pelo valor de € 119,79 (Cento e dezanove euros e setenta 
e nove cêntimos) nos termos apresentados pela informação  
n.º Interno/2007/5825, de 2007/03/22. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito 
estorno de cabimento e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/11 
Processo n.º: 103/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para formação externa para o 
GCRPP, à empresa ”NHK, Lda.”, pelo valor de € 427,40 
(Quatrocentos e vinte e sete euros e quarenta cêntimos) nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2007/7121, de 
2007/04/11. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para cabimento e compromisso.  
Data da decisão: 2007/04/11 
Processo n.º: 266/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para publicação de um 
anúncio para promoção do Concelho no “Guia Portugal 
Autárquico 2007”, à empresa “Jornal 24 Horas”, pelo valor de  
€ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta euros) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/6933, de 
2007/04/12. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de compromisso.  
Data da decisão: 2007/04/12 
Processo n.º: 250/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
demonstração de Parkour em Odivelas, à empresa “Associação 
Parkour Portuguesa”, pelo valor de € 302,50 (Trezentos e dois 
euros e cinquenta cêntimos) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/7332, de 2007/04/12. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de compromisso.  
Data da decisão: 2007/04/13 
Processo n.º: 227/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de Interruptor 
Horário e Contador de Potencia, à empresa “Elpor, S.A.”, pelo 
valor de € 980,96 (Novecentos e oitenta euros e noventa e seis 
cêntimos) nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/6447, de 2007/03/30. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para estorno de cabimento e 
registo de compromisso.  
Data da decisão: 2007/04/13 
Processo n.º: 171/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento e 
montagem do material para AVAC para o 
DOMT/DIEM/SOAD, à empresa “Servoclima, Lda.”, pelo 
valor de € 1.142,24 (Mil, cento e quarenta e dois euros e vinte e 
quatro cêntimos) nos termos apresentados pela informação  
n.º Interno/2007/6121, de 2007/03/27. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-

se, previamente, ao DGAF/DF, para regularização de cabimento 
e registo de compromisso.  
Data da decisão: 2007/04/13 
Processo n.º: 144/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
diverso para o Viveiro Municipal, à empresa “Coelho Pereira, 
Lda.”, pelo valor de € 1.895,10 (Mil, oitocentos e noventa e 
cinco euros e dez cêntimos) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/6639, de 2007/04/02. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para regularização de cabimento 
e registo de compromisso.  
Data da decisão: 2007/04/13 
Processo n.º: 148/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviço de 
desinfestação par o Centro de Dia de St.ª Maria, à empresa 
“Biomago, Lda.”, pelo valor de € 139,15 (Cento e trinta e nove 
euros e quinze cêntimos) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/7326, de 2007/04/12. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para cabimento e compromisso.  
Data da decisão: 2007/04/13 
Processo n.º: 260/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de publicação 
em Diário da República, referente à exoneração de funções do 
Arquitecto António Garcia Ordaz Canaveira, à empresa 
“Imprensa Nacional Casa da Moeda” pelo valor de € 36,30 
(Trinta e seis euros e trinta cêntimos) nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2007/7154, de 2007/04/11. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento e 
compromisso.  
Data da decisão: 2007/04/16 
Processo n.º: 263/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de publicação 
em Diário da República, referente à nomeação provisória da Sr.ª 
Lucilia Batalha Duarte Gaspar, à empresa “Imprensa Nacional 
Casa da Moeda” pelo valor de € 36,30 (Trinta e seis euros e 
trinta cêntimos) nos termos apresentados pela informação  
n.º Interno/2007/7154, de 2007/04/12. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento e 
compromisso.  
Data da decisão: 2007/04/16 
Processo n.º: 270/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de publicação 
em Diário da República, referente à nomeação provisória da  
Dr.ª Alice Mabília dos Santos Silva, à empresa “Imprensa 
Nacional Casa da Moeda” pelo valor de € 36,30 (Trinta e seis 
euros e trinta cêntimos) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/7154, de 2007/04/11. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento e 
compromisso.  
Data da decisão: 2007/04/16 
Processo n.º: 259/07 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de lâmpadas 
para a BMDD, à empresa “Elpor” pelo valor de € 65,79 
(Sessenta e cinco euros e setenta e nove cêntimos) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/6634, de 
2007/04/12. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para estorno de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/16 
Processo n.º: 97/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para publicação em Diário da 
República, referente à exoneração da Sr.ª Ana Filipa Azevedo 
Ferreira, à empresa “Imprensa Nacional Casa da Moeda” pelo 
valor de € 36,30 (Trinta e seis euros e trinta cêntimos) nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2007/7231, de 
2007/04/12. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para cabimento e compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/16 
Processo n.º: 273/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de molduras – 
Gabinete da Presidência, à empresa “Expandimac” pelo valor de 
€ 275,88 (Duzentos e setenta e cinco euros e oitenta e oito 
cêntimos) nos termos apresentados pela informação  
n.º Interno/2007/6855, de 2007/04/04. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/16 
Processo n.º: 190/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de botas 
descartáveis no âmbito do “Programa Urbano ao Rural”, à 
empresa “Vifato, Lda.” pelo valor de € 119,79 (Cento e 
dezanove euros e setenta e nove cêntimos) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/6634, de 
2007/04/12. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para estorno de cabimento e 
registo de compromisso.  
Data da decisão: 2007/04/17 
Processo n.º: 168/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para publicação em Diário da 
República, referente à pena disciplinar de demissão ao arguido 
Ricardo Duarte Neto Pisco, à empresa “Imprensa Nacional Casa 
da Moeda” pelo valor de € 36,60 (Trinta e seis euros e sessenta 
cêntimos) nos termos apresentados pela informação  
n.º Interno/2007/7652, de 2007/04/17. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para cabimento e compromisso.  
Data da decisão: 2007/04/17 
Processo n.º: 299/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de produtos de 
veterinária para DAS/DPHS, à empresa “Laboratório 
Sorológico” pelo valor de € 366,15 (Trezentos e sessenta e seis 
euros e quinze cêntimos) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/7194, de 2007/04/11. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo dos movimentos 
contabilísticos 
Data da decisão: 2007/04/17 
Processo n.º: 159/07 
 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de lâmpadas 
para o Centro de Exposições, à empresa “Elpor” pelo valor de  
€ 324,62 (Trezentos e vinte e quatro euros e sessenta e dois 
cêntimos) nos termos apresentados pela informação  
n.º Interno/2007/7178, de 2007/04/11. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para estorno de cabimento e 
registo de compromisso.  
Data da decisão: 2007/04/17 
Processo n.º: 187/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças para 
viaturas Renault Mégane 1.9 TDI da Frota Municipal, à empresa 
“Glaxcar” pelo valor de € 443,51 (Quatrocentos e quarenta e três 
euros e cinquenta e um cêntimos) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/7267, de 2007/04/12. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/04/17 
Processo n.º: 106/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de taças e 
medalhas no âmbito da iniciativa “Corta-Mato Concelho 2007”, 
à empresa “K-Brinde” pelo valor de € 354,89 (Trezentos e 
cinquenta e quatro euros e oitenta e nove cêntimos) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/5552, de 
2007/03/20. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para estorno de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/17 
Processo n.º: 109/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de quadros de 
corticite, vitrina de exterior e réguas de cabides, para escolas do 
Município de Odivelas, à empresa “Tiago de Sousa & Filhos, 
Lda.” pelo valor de € 1.367,30 (Mil, trezentos e sessenta e sete 
euros e trinta cêntimos) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/7379, de 2007/04/13. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para reforço de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/17 
Processo n.º: 174/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de sabonetes 
para o Veterinário Municipal, à empresa “A Pedroso” pelo valor 
de € 145,20 (Cento e quarenta e cinco euros e vinte cêntimos) 
nos termos apresentados pela informação  
n.º Interno/2007/7510, de 2007/04/16. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/17 
Processo n.º: 120/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de publicação 
de anúncio para concurso de provimento para DGAF/DRH, à 
empresa “Global Noticias, S.A.” pelo valor de € 50,82 
(Cinquenta euros e oitenta e dois cêntimos) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/7660, de 
2007/04/17. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para estorno de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/17 
Processo n.º: 255/07 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
termoacumulador para DOMT/DIEM/SOAD, à empresa 
“Termoventil, Lda.” pelo valor de € 435,36 (Quatrocentos e 
trinta e cinco euros e trinta e seis cêntimos) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/7464, de 
2007/04/13. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para estorno de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/18 
Processo n.º: 177/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para reparação de canalização 
no Parque Central da Póvoa de St.º Adrião, à empresa 
“Somacota” pelo valor de € 603,94 (Seiscentos e três euros e 
noventa e quatro cêntimos) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/7873, de 2007/04/19. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para regularização de cabimento 
e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/19 
Processo n.º: 207/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição e montagem de 
placa receptora Hitachi no edifício CAELO, à empresa 
“Somacota” pelo valor de € 439,23 (Quatrocentos e trinta e nove 
euros e vinte e três cêntimos) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/7764, de 2007/04/18. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para estorno de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/19 
Processo n.º: 229/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças para 
as viaturas Audi A4 1.9 TDI da Frota Municipal, à empresa 
“Somacota” pelo valor de € 2.701,41 (Dois mil, setecentos e um 
euros e quarenta e um cêntimos) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/6893, de 2007/04/09. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para regularização de cabimento 
e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/19 
Processo n.º: 112/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviço de 
remoção de equipamento de ar condicionado, à empresa 
“Climobra” pelo valor de € 411,40 (Quatrocentos e onze euros e 
quarenta cêntimos) nos termos apresentados pela informação  
n.º Interno/2007/7698, de 2007/04/17. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para estorno de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/19 
Processo n.º: 287/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de um Porto de 
Honra para a “Sessão Extraordinária Comemorativa do 25 de 
Abril” para a Assembleia Municipal, à empresa “Sector Mais, 
Lda” pelo valor de € 1.540,00 (Mil, quinhentos e quarenta euros) 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/7766, de 2007/04/18. 

Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/19 
Processo n.º: 274/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição e fornecimento 
de cinco cintos de segurança em diversas viaturas da Frota 
Municipal, à empresa “Carvalho, Branco e Lopes” pelo valor de 
€ 287,39 (Duzentos e oitenta e sete euros e trinta e nove 
cêntimos) nos termos apresentados pela informação  
n.º Interno/2007/7640, de 2007/04/17. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para estorno de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/19 
Processo n.º: 58/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de Bandeira 
Nacional, à empresa “Reinaldo Fernandes Higino, Lda.” pelo 
valor de € 21,59 (Vinte e um euros e cinquenta e nove cêntimos) 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/6913, de 2007/04/08. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para reforço de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/19 
Processo n.º: 175/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de placa 
identificativa para o Espaço Multiusos do Olival Basto, à 
empresa “ Gravomanos Gravadores” pelo valor de € 217,80 
(Duzentos e dezassete euros e oitenta cêntimos) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/7999, de 
2007/04/19. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para estorno de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/19 
Processo n.º: 285/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviços – 
Oficina de Escrita Criativa para o DEJC/DJ, à empresa “Planeta 
das Ideias” pelo valor de € 423,50 (Quatrocentos e vinte e três 
euros e cinquenta cêntimos) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/7887, de 2007/04/19. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/19 
Processo n.º: 220/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
transformadores para teclado para a iniciativa “ABC da Música”, 
à empresa “Armazém do Rock” pelo valor de € 43,56 (Quarenta 
e três euros e cinquenta e seis cêntimos) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/7827, de 
2007/04/18. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para estorno de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/19 
Processo n.º: 238/07 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de tinta para a 
BMDD, à empresa “Radialcor” pelo valor de € 127,05 (Cento e 
vinte e sete euros e cinco cêntimos) nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2007/7512, de 2007/04/16. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/20 
Processo n.º: 140/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de panamás 
para o GCRPP, à empresa “ Reinaldo F. Higino, Lda.” pelo 
valor de € 1.379,40 (Mil, trezentos e setenta e nove euros e 
quarenta cêntimos) nos termos apresentados pela informação  
n.º Interno/2007/7505, de 2007/04/16. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para reforço de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/20 
Processo n.º: 224/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
equipamento para escolas do Concelho de Odivelas, à empresa 
“Montiléctrica” pelo valor de € 2.265,57 (Dois mil, duzentos e 
sessenta e cinco euros e cinquenta e sete cêntimos) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/7932, de 
2007/04/19. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para reforço de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/20 
Processo n.º: 102/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de carimbos 
para o GAI, à empresa “Sporgravo” pelo valor de € 256,52 
(Duzentos e cinquenta e seis euros e cinquenta e dois cêntimos) 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/7904, de 2007/04/19. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo dos movimentos 
contabilísticos. 
Data da decisão: 2007/04/20 
Processo n.º: 196/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
desumidificadores, à empresa “Montiléctrica” pelo valor de  
€ 980,00 (Novecentos e oitenta euros) nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2007/7173, de 2007/04/11. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para estorno de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/20 
Processo n.º: 173/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de uma 
máquina de destruir papel para o GAI, à empresa “Carvalho 
Costa, Lda.” pelo valor de € 211,75 (Duzentos e onze euros e 
setenta e cinco cêntimos) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/7923, de 2007/04/19. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para reforço de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/20 
Processo n.º: 231/07 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de arranjo 
floral para a “Sessão Extraordinária Comemorativa do 25 de 
Abril” para a AM, à empresa “Florista Mariazinha” pelo valor de 
€ 20,00 (Vinte euros) nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2007/8093, de 2007/04/20. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para reforço de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/20 
Processo n.º: 275/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de periódicos 
para o Gabinete da Presidência, à empresa “Papelaria Cruzeiro 
de Castro & Dália, Lda.” pelo valor de € 390,93 (Trezentos e 
noventa euros e noventa e três cêntimos) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/7313, de 
2007/04/12. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para regularização de cabimento 
e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/20 
Processo n.º: 235/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de periódicos 
para os Gabinetes dos Vereadores, Dr. Fernando Ferreira, Dr. 
Carlos Bodião e Dr. José Esteves, à empresa “Papelaria 
Henriquina, Lda.” pelo valor de € 1.080,58 (Mil e oitenta euros e 
cinquenta e oito cêntimos) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/7325, de 2007/04/12. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para regularização de cabimento 
e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/20 
Processo n.º: 188/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de periódicos 
para o GVMFF, à empresa “Papelaria N’Cenas, Lda.” pelo valor 
de € 182,58 (Cento e oitenta e dois euros e cinquenta e oito 
cêntimos) nos termos apresentados pela informação  
n.º Interno/2007/7335, de 2007/04/12. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para regularização de cabimento 
e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/20 
Processo n.º: 205/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviço de 
catering para inauguração do Centro de Exposições, à empresa 
“Tendinha” pelo valor de € 680,00 (Seiscentos e oitenta euros) 
nos termos apresentados pela informação  
n.º Interno/2007/8097, de 2007/04/20. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para estorno de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/20 
Processo n.º: 280/07 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de publicação 
de anúncio no âmbito da “Sessão Extraordinária Comemorativa 
do 25 de Abril” para AM, à empresa “One Press” pelo valor de 
€ 121,00 (Cento e vinte e um euros) nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2007/8165, de 2007/04/23. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para estorno de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/04/23 
Processo n.º: 307/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de linóleo e 
cola para BMDD, à empresa “Pavisempre, Lda.” pelo valor de  
€ 843,13 (Oitocentos e quarenta e três euros e treze cêntimos) 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/8704, de 2007/05/03. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para estorno de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/05/03 
Processo n.º: 290/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de publicação 
em Diário da República, referente ao aviso n.º 4/07SACS – Lista 
de Antiguidades de 2006, à empresa “Imprensa Nacional Casa da 
Moeda” pelo valor de € 36,30 (Trinta e seis euros e trinta 
cêntimos) nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/8240, de 2007/04/24. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para registo de cabimento e 
compromisso. 
Data da decisão: 2007/05/04 
Processo n.º: 315/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de T-Shirts 
para o GCRPP, à empresa “Plural” pelo valor de € 405,35 
(Quatrocentos e cinco euros e trinta e cinco cêntimos) nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2007/9031, de 
2007/05/08. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para estorno de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/05/08 
Processo n.º: 223/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de consumíveis 
para o consultório veterinário da CMO, à empresa “Anastácio 
Saldanha Unipessoal, Lda.” pelo valor de € 227,93 (Duzentos e 
vinte e sete euros e noventa e três cêntimos) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/8618, de 
2007/05/02. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-se 
ao DGAF/DF, para regularização de cabimento e registo de 
compromisso.  
Data da decisão: 2007/05/08 
Processo n.º: 293/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviços de 
desinfestação na Escola Ensino Básico do 2.º e 3.º Ciclo 
António Gedeão, à empresa “Biomago, Lda.” pelo valor de  
€ 175,45 (Cento e setenta e cinco euros e quarenta e cinco 
cêntimos) nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/8949, de 2007/05/07. 

Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-se 
ao DGAF/DF, para registo de estorno de cabimento e registo 
de compromisso.  
Data da decisão: 2007/05/08 
Processo n.º: 314/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de livros em 
Braille para a BMDD, à empresa “Santa Casa da Misericórdia do 
Porto – Centro Professor Albuquerque e Castro”, pelo valor de 
€ 113,40 (Cento e treze euros e quarenta cêntimos) nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/9105, de 
2007/05/09. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Para este 
efeito remeta-se ao DGAF/DF, para de registo de 
compromisso.  
Data da decisão: 2007/05/09 
Processo n.º: 310/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
didáctico para espaço Cultura/Centro de Exposições, à empresa 
“Vítor Manuel Pardelha do Carmo” pelo valor de € 654,18 
(Seiscentos e cinquenta e quatro euros e dezoito cêntimos) nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2007/7957, de 
2007/05/09. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-se 
ao DGAF/DF, para registo de compromisso.  
Data da decisão: 2007/05/10 
Processo n.º: 284/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de viagem e 
alojamento para Congresso ANMP para GP, à empresa 
“Mundiclasse”, pelo valor de € 1.096,00 (Mil e noventa e seis 
euros) nos termos apresentados pela informação  
n.º Interno/2007/9207, de 2007/05/10. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação do serviço de transporte e 
alojamento nos termos propostos; Para este efeito remeta-se ao 
DGAF/DF, para registo de cabimento e compromisso.  
Data da decisão: 2007/05/10 
Processo n.º: 335/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de brita para 
“Programa de Apoio aos Projectos Escolares”, à empresa 
“Bucelbritas, Lda.”, pelo valor de € 139,51 (Cento e trinta e nove 
euros e cinquenta e um cêntimos) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/9212, de 2007/05/10. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Para este 
efeito remeta-se ao DGAF/DF, para estorno de cabimento e 
registo de compromisso.  
Data da decisão: 2007/05/10 
Processo n.º: 118/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
para iniciativa “Mostra de Projectos Escolares 2006/2007”, à 
empresa “Centímetro, Lda.”, pelo valor de € 810,93 (Oitocentos 
e dez euros e noventa e três cêntimos) nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2007/9198, de 2007/05/09. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Para este 
efeito remeta-se ao DGAF/DF, para regularização de cabimento 
e registo de compromisso.  
Data da decisão: 2007/05/10 
Processo n.º: 326/07 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de consumíveis 
para o Consultório Veterinário, à empresa “Laboratório 
Sorológico – Produtos Veterinários, Lda.”, pelo valor de  
€ 1.320,15 (Mil, trezentos e vinte euros e quinze cêntimos) nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2007/8797, de 
2007/05/04. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Para este 
efeito remeta-se ao DGAF/DF, para regularização de cabimento 
e registo de compromisso.  
Data da decisão: 2007/05/10 
Processo n.º: 121/07 
 
 
Despachos exarados pela Sra. Chefe da DA, por 
subdelegação de competências do Sr. Director do 
Departamento Municipal de Gestão Administrativa e 
Financeira (conforme despacho nº 02/DGAF/2007): 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviço de 
aluguer de autocarros para a iniciativa “Passeio Sénioe 2007”, à 
empresa “Lilaz” pelo valor de € 9.750,20 (Nove mil, setecentos e 
cinquenta euros e vinte cêntimos) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/8724, de 2007/05/03. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para reforço de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/05/07 
Processo n.º: 258/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviço de 
refeições e animação para a iniciativa “Passeios Sénior 2007”, à 
empresa “Complexo turístico Orion” pelo valor de € 25.200,00 
(Vinte cinco mil e duzentos euros) nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/8827, de 2007/05/04. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos; Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF, para reforço de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/05/07 
Processo n.º: 253/07 

 
 
 

Despachos de autorização de pagamentos exarados pela 
Sr.ª Presidente de Câmara, pelo Sr. Vice Presidente de 
Câmara, pelo Sr. Director do DGAF e pela Sr.ª Chefe da 
DA, nos termos da Informação n.º Interno/2007/10481, de 
24 de Maio de 2007, durante o período de 07 de Março a 24 
de Abril de 2007, no âmbito da Divisão de 
Aprovisionamento: 
 
 
Despachos exarados pela Sr.ª Presidente: 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 
2006/NLE1100104, à empresa “CPCis”, no valor de 
€124.542,23 (Cento e vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e 
dois euros e vinte e três cêntimos), referente à renovação de 
licenciamento Microsoft Enterprise Agreement, via GISC da 
CMO. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Dr.ª 
Susana Amador: Ao Sr. Director do Departamento de Gestão 
Administrativa e Financeira. Autorizo nos termos propostos. 
Data da decisão: 2007/03/07 
Processo n.º: 360/06 
 

Assunto: Proposta de pagamento das facturas nºs 55893, 55894, 
55895, 55896, 55898, 55899,55900, 55901, 55902, 55903, 55904, 
55905, 55906, 55908, 55909, 55910, 55911, 55913, 55916, 55918, 
55920, 55921, 55960, 55966 e 55968, à empresa “UNISELF, 
LDA.”, no valor total de € 82.297,07 (Oitenta e dois mil, 
duzentos e noventa e sete euros e sete cêntimos), referente ao 
fornecimento de refeições em escolas da área do Município de 
Odivelas no ano lectivo de 2006/2007, relativo ao mês de 
Outubro, via DEJC/DE da CMO. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Ao Sr. Director do Departamento de 
Gestão Administrativa e Financeira. Autorizo, nos termos e para 
os efeitos propostos. 
Data da decisão: 2007/03/07 
Processo n.º: 351/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2006000391, à 
empresa “BIOIMAGO”, no valor de €5.003,96 (Cinco mil e três 
euros e noventa e seis cêntimos), referente à prestação de serviço 
de desinfestação e exterminação na área territorial do Município 
de Odivelas, via DAS/DPHS da CMO. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Ao Sr. Director do Departamento de 
Gestão Administrativa e Financeira. Autorizo. 
Data da decisão: 2007/03/07 
Processo n.º: 407/05 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 860, à empresa 
“LINK CONSULTING, S.A.”, no valor de € 76.230,00 (Setenta 
e seis mil, duzentos e trinta euros), referente ao fornecimento de 
software de gestão documental no âmbito do ALO_Digital, Sub 
projecto EGOV-03-Modernização Electrónica dos serviços de 
Atendimento, para GISC da CMO. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Ao Sr. Director do Departamento de 
Gestão Administrativa e Financeira. Autorizo. 
Data da decisão: 2007/03/07 
Processo n.º: 102/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento das facturas nºs 57963, 57964, 
57965, 57966, 57967, 57968, 57969, 57970, 57971, 57972, 57973, 
57974, 57975, 57976, 57977, 57978, 57979, 57980, 57981, 57982, 
57983, 57984, 57985, 57986, 57987, 57988, 57989, 57990, 57991, 
57992, 57993 e 57995, à empresa “UNISELF, LDA.”, no valor 
total de € 92.454,36 (Noventa e dois mil, quatrocentos e 
cinquenta e quatro euros e trinta e seis cêntimos), referente ao 
fornecimento de refeições em escolas da área do Município de 
Odivelas, no ano lectivo de 2006/2007, relativo ao mês de 
Novembro, via DEJC/DE da CMO. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Ao Sr. Director do Departamento de 
Gestão Administrativa e Financeira. Autorizo. 
Data da decisão: 2007/03/08 
Processo n.º: 351/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 4021, à empresa 
“INFORMANTEM, LDA.”, no valor de €43.950,31 (Quarenta 
e três mil, novecentos e cinquenta euros e trinta e um cêntimos), 
referente ao fornecimento de switchs no  âmbito do Sub 
projecto “IR-RC-01-Rede Camarária de Banda Larga” do 
projecto ALO_Digital, para GISC da CMO. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador. Ao Sr. Director do Departamento de 
Gestão Administrativa e Financeira. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/03/12 
Processo n.º: 144/06 
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Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 260117, à 
empresa “SECTOR MAIS”, no valor de €2.917,32 (Dois mil, 
novecentos e dezassete euros e trinta e dois cêntimos), referente 
à aquisição de produtos, confecção e fornecimento de refeições 
no Refeitório Municipal da CMO, correspondente ao mês de 
Dezembro de 2006, via DGAF/DRH da CMO. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Ao Sr. Director do Departamento de 
Gestão Administrativa e Financeira. Autorizo nos termos 
propostos. 
Data da decisão: 2007/03/19 
Processo n.º: 484/03 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º FT/42654, à 
empresa “SAÚDE, TRABALHO E AMBIENTE, LDA”, no 
valor de € 2.972,90 (Dois mil, novecentos e setenta e dois euros 
e noventa cêntimos), referente à prestação de serviço de 
Medicina no Trabalho para a CMO, correspondente ao mês de 
Janeiro de 2007, para o DGAF/DRH da CMO. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Ao Sr. Director do Departamento de 
Gestão Administrativa e Financeira. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/03/19 
Processo n.º: 313/05 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2007-0004, à 
empresa “RESTAURILIMPA”, no valor de €43.356,72 
(Quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e seis euros e setenta 
e dois cêntimos), referente à limpeza nas instalações da CMO, 
correspondente ao mês de Janeiro de 2007. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Ao Sr. Director do Departamento de 
Gestão Administrativa e Financeira. Autorizo nos termos 
propostos. 
Data da decisão: 2007/03/19 
Processo n.º: 61/05 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 260100, à 
empresa “SECTOR MAIS”, no valor de €4.233,07 (Quatro mil, 
duzentos e trinta e três euros e sete cêntimos), referente à 
aquisição de produtos, confecção e fornecimento de refeições no 
Refeitório Municipal da CMO, correspondente ao mês de 
Novembro de 2006, via DGAF/DRH da CMO. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Ao Sr. Director do Departamento de 
Gestão Administrativa e Financeira. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/03/19 
Processo n.º: 484/03 
 
Assunto: Proposta de pagamento das facturas nºs 163067712, 
163533781, 164031105, 164007644 164528956, 164510738, 
105042469 e 165026441, à empresa “TMN”, no valor de  
€ 49.330,47 (Quarenta e nove mil, trezentos e trinta euros e 
quarenta e sete cêntimos), referente à prestação de serviços de 
telecomunicações, referente aos meses de Agosto a Dezembro 
2006, para o GISC da CMO. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Ao Sr. Director do Departamento de 
Gestão Administrativa e Financeira. Autorizo o pagamento das 
facturas. 
Data da decisão: 2007/04/11 
Processo n.º: 245/06 
 
 
 
 
 
 

Despachos exarados pelo Sr. Vice-presidente (conforme 
despacho nº 08/PRES/05): 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 270014, à 
empresa “SECTOR MAIS”, no valor de €3.680,05 (Três mil, 
seiscentos e oitenta euros e cinco cêntimos), referente à 
aquisição de produtos, confecção e fornecimento de refeições no 
Refeitório Municipal da CMO, correspondente ao mês de 
Fevereiro de 2007, para o DGAF/DRH da CMO. 
Decisão do Vice-presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Sr. Vítor Peixoto: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/03/27 
Processo n.º: 484/03 
 
Assunto: Proposta de pagamento das facturas nºs 1742 e 1745, à 
empresa “ODIVELGEST, EM”, no valor total de € 4.020,00 
(Quatro mil e vinte euros) referente à utilização das piscinas 
municipais, nos meses de Novembro e Dezembro de 2006, no 
âmbito do “PAMA – Projecto de Adaptação ao Meio Aquático”, 
via DEJC/DE da CMO. 
Decisão do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Sr. Vítor Peixoto: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/03/29 
Processo n.º: 471/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 270006, à 
empresa “SECTOR MAIS”, no valor de €4.556.09 (Quatro mil, 
quinhentos e cinquenta e seis euros e nove cêntimos), referente à 
aquisição de produtos, confecção e fornecimento de refeições no 
Refeitório Municipal da CMO, correspondente ao mês de Março 
de 2007, para o DGAF/DRH da CMO. 
Decisão do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Sr. Vítor Peixoto: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/03/29 
Processo n.º: 484/03 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º FT/43193, à 
empresa “SAUDE, TRABALHO E AMBIENTE, LDA.”, no 
valor de € 2.972,90 (Dois mil, novecentos e setenta e dois euros 
e noventa cêntimos), referente à prestação de serviços de 
medicina no trabalho na CMO, correspondente ao mês de 
Março de 2007, para o DGAF/DRH da CMO. 
Decisão do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Sr. Vítor Peixoto: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/03/29 
Processo n.º: 313/05 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 70005, à empresa 
“TENIDIL, LDA.”, no valor de €5.001,56 (Cinco mil e um 
euros e cinquenta e seis cêntimos), referente à prestação de 
serviços, do mês de Dezembro de 2006, de aluguer e 
manutenção de equipamento de higiene para lavagem e secagem 
de mãos em JI’s da rede pública e escolas do 1º ciclo do 
Município de Odivelas, via DEJC/DE da CMO. 
Decisão do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Sr. Vítor Peixoto: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/03/29 
Processo n.º: 270/04 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 1773, à empresa 
“ODIVELGEST, EM” no valor de €2.010,00 (Dois mil e dez 
euros), referente à utilização das piscinas municipais, no mês de 
Janeiro de 2007, no âmbito do “PAMA – Projecto de Adaptação 
ao Meio Aquático”, via DEJC/DE da CMO 
Decisão do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Sr. Vítor Peixoto: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/03/29 
Processo n.º: 471/05 
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Despachos exarados pelo Sr. Director do DGAF (conforme 
despacho nº 82/PRES/06): 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 4020, à empresa 
“INFORMANTEM” no valor de €5.747,50 (Cinco mil, 
setecentos e quarenta e sete euros e cinquenta euros), referente à 
reconfiguração do sistema de comunicação de voz e dados para 
o GISC da CMO. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo. 
Data da decisão: 2007/03/12 
Processo n.º: 185/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 8862/1, à 
empresa “DISOTEL” no valor de €5.487,96 (Cinco mil, 
quatrocentos e oitenta e sete euros e noventa e seis cêntimos), 
referente ao fornecimento de equipamento de refeitório para as 
Escolas do EB1/JI’s, via DEJC/DE da CMO.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo. 
Data da decisão: 2007/03/14 
Processo n.º: 238/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento das facturas nºs 7062004944, 
7062004670 e 7062004669, à empresa “EL CORTE INGLÊS” 
no valor de € 2.959,24 (Dois mil, novecentos e cinquenta e nove 
euros e vinte e quatro cêntimos), referente ao fornecimento de 
equipamento informático, para o GISC da CMO.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/03/14 
Processo n.º: 316/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento das facturas nºs 117816, 
117818, 117819, 117830 e 117846, à empresa “MARQUES 
RASO, LDA.” no valor total de € 459,90 (Quatrocentos e 
cinquenta e nove euros e noventa cêntimos), referente ao 
fornecimento continuado de gás propano e butano para os 
refeitórios escolares das EB1/JI’s, no mês de Janeiro de 2007, 
via DEJC/DE da CMO.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/03/27 
Processo n.º: 327/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento das facturas nºs 118253, 
118296, 118297, 118347, 118348, 118349 e 118350, à empresa 
“MARQUES RASO, LDA.” no valor total de € 694,41 
(Seiscentos e noventa e quatro euros e quarenta e um cêntimos), 
referente ao fornecimento continuado de gás propano e butano 
para os refeitórios escolares das EB1/JI’s, no mês de Fevereiro 
de 2007,via DEJC/DE da CMO.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/03/27 
Processo n.º: 327/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 12, à empresa 
“ENTREGA CERTA” no valor de €3.872,00 (Três mil, 
oitocentos e setenta e dois euros), referente à aquisição de 
prestação de serviços de estafetas, no mês de Janeiro de 2007, via 
DAJG/DAG da CMO.  
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/03/27 
Processo n.º: 413/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 18, à empresa 
“ENTREGA CERTA” no valor de €3.872,00 (Três mil, 
oitocentos e setenta e dois euros), à aquisição de prestação de 

serviços de estafetas, no mês de Fevereiro de 2007, via 
DAJG/DAG da CMO.  
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/03/27 
Processo n.º: 413/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 1D/75, 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 serviços de limpeza nas instalações do 
Centro de Atendimento e Apoio Integrado da Liga Portuguesa 
Contra a Sida, no mês Janeiro de 2007, via 
DHSAS/DSPT/SOTDIC da CMO.  
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/03/27 
Processo n.º: 267/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 1D/165, 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 serviços de limpeza nas instalações do 
Centro de Atendimento e Apoio Integrado da Liga Portuguesa 
Contra a Sida, no mês Fevereiro de 2007, via 
DHSAS/DSPT/SOTDIC da CMO.  
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/03/27 
Processo n.º: 267/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 070217212, à 
empresa “PT PRIME” no valor de €1.815,00 (Mil, oitocentos e 
quinze euros), referente ao acesso à rede Internet no mês de 
Janeiro de 2007, para o GISC da CMO.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/04/02 
Processo n.º: 514/03 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 260083/2006, à 
empresa “BETRONIC, LDA.” no valor de € 4.235,00 (Quatro 
mil, duzentos e trinta e cinco euros), referente à aquisição de 
caixas anti-vandalismo/sistema automático de controlo da 
assiduidade da CMO, via DGAF/DRH da CMO.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/04/02 
Processo n.º: 505/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento das facturas nºs 118173, 
118214 e 118215, à empresa “MARQUES RASO, LDA.” no 
valor total de € 189,30 (Cento e oitenta e nove euros e trinta 
cêntimos), referente ao fornecimento continuado de gás propano 
e butano para os refeitórios escolares das EB1/JI’s, no mês de 
Fevereiro de 2007, via DEJC/DE da CMO.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/04/03 
Processo n.º: 327/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 571, à empresa 
“INFORMANTEM” no valor de €5.300,43 (Cinco mil, 
trezentos euros e quarenta e três cêntimos), referente à aquisição 
de ligações do novo Centro de Dados, para o GISC da CMO.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/04/18 
Processo n.º: 526/06 
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Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 24783, à empresa 
“DOMINGOS CASTRO” no valor de €436,00 (Quatrocentos e 
trinta e seis euros), referente a publicações para BMDD da 
CMO.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/04/18 
Processo n.º: 145/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 598, à empresa 
“INFORMATEM” no valor de €4.873,88 (Quatro mil, 
oitocentos e setenta e três euros e oitenta e oito cêntimos), 
referente à reparação de servidor da DGOU, via GISC da CMO.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/04/18 
Processo n.º: 08/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 221133, à 
empresa “RASIA” no valor de €15.749,66 (Quinze mil, 
setecentos e quarenta e nove euros e sessenta e seis cêntimos), 
referente à aquisição de tinteiros para stock, via DGAF/DA da 
CMO.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/04/18 
Processo n.º: 359/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 260082/06, à 
empresa “BETRONIC” no valor de €1.923,90 (Mil, novecentos 
e vinte e três euros e noventa cêntimos), referente à aquisição de 
software para impressora de cartões – Projecto Controle de 
Assiduidade (Relógio de Ponto), via GISC da CMO.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/04/18 
Processo n.º: 516/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº NLE0300103 à 
empresa “CPC’is.” no valor total de €3.852,45 (Três mi, 
oitocentos e cinquenta e dois euros e quarenta e cinco cêntimos), 
referente à aquisição de equipamento informático, para o GISC 
da CMO.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Ao DGAF/DF. Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/04/24 
Processo n.º: 518/06 
 
 
Despachos exarados pela Sra. Chefe da Divisão de 
Aprovisionamento (conforme despacho 03/DGAF/06)  
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2602225, à 
empresa “ITG” no valor de € 1.330,00 (Mil, trezentos e trinta 
euros), referente à prestação de serviços de inspecção das 
Instalações de Gás a Edifícios Escolares, via DEJC/DE. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento da factura, sujeito a 
disponibilidade de tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/03/07 
Processo n.º: 241/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 1647, à empresa 
“RUDISTEL” no valor de € 1.425,38 (Mil, quatrocentos e vinte 
e cinco euros e trinta e oito cêntimos), referente à prestação de 
serviços de reparação de central telefónica do DRH. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento da factura, sujeito a 
disponibilidade de tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 

Data da decisão: 2007/03/07 
Processo n.º: 525/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 72, à empresa 
“TIAGO DE SOUSA” no valor de €1.270,50 (Mil, duzentos e 
setenta euros e cinquenta cêntimos), referente ao fornecimento 
de mobiliário escolar via DEJC/DE da CMO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento da factura, sujeito a 
disponibilidade de tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/03/11 
Processo n.º: 421/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 327, à empresa 
“HIGIPOWER” no valor de € 105.20 (Cento e cinco euros e 
vinte cêntimos), referente ao fornecimento de artigos de higiene 
pessoal para sanitários e cozinha do Refeitório Municipal, via 
DGAF/DRH da CMO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento da factura, sujeito a 
disponibilidade de tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/03/11 
Processo n.º: 21/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º A 1673, à 
empresa “ODIVELGEST, EM” no valor de €268,00 (Duzentos 
e sessenta e oito euros), referente ao seguro anual do Projecto 
PAMA, via DEJC/DE da CMO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento da factura, sujeito a 
disponibilidade de tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/03/23 
Processo n.º: 512/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento das facturas nºs 200604838 e 
200604823, à empresa “MERIAL, LDA.” no valor total de  
€ 822,54 (Oitocentos e vinte e dois euros e cinquenta e quatro 
cêntimos), referente ao fornecimento de medicamentos para o 
Consultório Veterinário, via DAS/DPHS da CMO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento da factura, sujeito a 
disponibilidade de tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/03/23 
Processo n.º: 519/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 00122067247, à 
empresa “FNAC-COLOMBO” no valor total de € 18,90 
(Dezoito euros e noventa cêntimos), referente à aquisição de 
livro técnico para Arquivo Municipal, via DAJG/DAG da 
CMO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento da factura, sujeito a 
disponibilidade de tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/03/24 
Processo n.º: 402/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 0064, à empresa 
“RODRIGUES & RODRIGUES, LDA.” no valor total de  
€ 320.05 (Trezentos e vinte euros e cinco cêntimos), referente ao 
fornecimento de um frigorifico para o Consultório Veterinário, 
via DAS/DPHS da CMO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento da factura, sujeito a 
disponibilidade de tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/03/24 
Processo n.º: 466/06 
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Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 25, à empresa 
”JORNAL DE ODIVELAS” no valor total de € 181,50 (Cento 
e oitenta e um euros e cinquenta cêntimos), referente à 
publicação de um anúncio – Gabinete de Apoio ao Cidadão, via 
GCRPP da CMO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento da factura, sujeito a 
disponibilidade de tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/03/24 
Processo n.º: 49/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 55, à empresa 
”ALFINETE DAMA” no valor total de €96,80 (Noventa e seis 
euros e oitenta cêntimos), referente à prestação de serviço de 
costura para o GP da CMO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento da factura, sujeito a 
disponibilidade de tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/03/24 
Processo n.º: 397/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 721, à empresa 
”COPICANOLA” no valor total de €111,32 (Cento e onze 
euros e trinta e dois cêntimos), referente à aquisição de uma 
placa de rede, via GCRPP da CMO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento da factura, sujeito a 
disponibilidade de tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/03/24 
Processo n.º: 503/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 6031, à empresa 
”LIDERPORTAS” no valor total de €1.996,50 (Mil, novecentos 
e noventa e seis euros e cinquenta cêntimos), referente à 
aquisição de grades de enrolar, para a DGAF/DA da CMO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento da factura, sujeito a 
disponibilidade de tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/03/24 
Processo n.º: 19/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7099, à empresa 
”SPORGRAVO” no valor total de €108,90 (Cento e oito euros e 
noventa cêntimos), referente à aquisição de carimbos para 
DAJG/DAG da CMO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento da factura, sujeito a 
disponibilidade de tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/03/24 
Processo n.º: 523/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 0244-02/07, à 
empresa ”NOPRODIGITAL” no valor total de € 1.263,20 (Mil, 
duzentos e sessenta e três euros e vinte cêntimos), referente à 
aquisição de tinteiros para o DGOU/DPUPE da CMO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento da factura, sujeito a 
disponibilidade de tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/03/24 
Processo n.º: 542/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 42, à empresa 
”JORNAL DE ODIVELAS” no valor total de € 605,00 
(Seiscentos e cinco euros), referente à publicação de anúncio 
relativo ao PER – 1 de Março, via GCRPP da CMO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento da factura, sujeito a 
disponibilidade de tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/03/24 
Processo n.º: 105/07 
 

Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º ARM7, à 
empresa ”SABEL” no valor total de € 335,00 (Trezentos e trinta 
e cinco euros), referente ao fornecimento de poste de iluminação 
para a EB1/JI de Caneças n.1, via DOMT/DIEM da CMO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento da factura, sujeito a 
disponibilidade de tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/04/01 
Processo n.º: 287/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 1339, à empresa 
”J.M.SANTOS” no valor total de €462,95 (Quatrocentos e 
sessenta e dois euros e noventa e cinco cêntimos), referente ao 
fornecimento de um tapete para o GP, via GCRPP da CMO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento da factura, sujeito a 
disponibilidade de tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/04/01 
Processo n.º: 396/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 3942/DN, à 
empresa ”GLOBAL NOTÍCIAS” no valor total de € 479,16 
(Quatrocentos e setenta e nove euros e dezasseis cêntimos), 
referente à publicação de dois anúncios relativamente à 
“Aprovação do Projecto de Loteamento” via GCRPP da CMO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento da factura, sujeito a 
disponibilidade de tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/04/01 
Processo n.º: 40/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 124/2007, à 
empresa ”VIFATO” no valor total de €48,40 (Quarenta e oito 
euros e quarenta cêntimos), referente ao fornecimento de 
equipamento de protecção individual para a Quinta das Águas 
Férreas, via DD da CMO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento da factura, sujeito a 
disponibilidade de tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/04/02 
Processo n.º: 419/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º UA0711333, à 
empresa ”ELPOR” no valor total de €23.39 (Vinte e três euros e 
trinta e nove cêntimos), referente ao fornecimento de diverso 
material para o Sector Operacional, via SMPC da CMO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento da factura, sujeito a 
disponibilidade de tesouraria. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/04/02 
Processo n.º: 29/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 8, à empresa 
”BATIDORO” no valor total de € 838,64 (Oitocentos e trinta e 
oito euros e sessenta e quatro cêntimos), referente à aquisição de 
cópias, via DOMT da CMO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento nos termos propostos.  
Data da decisão: 2007/04/02 
Processo n.º: 239/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7106528, à 
empresa ”HEWLETT-PACKARD PORTUGAL, S.A.” no 
valor total de € 526,92 (Quinhentos e vinte e seis euros e 
noventa e dois cêntimos) referente à reparação de impressora 
Laser do  Gabinete do Vereador Sérgio Paiva, via GISC da 
CMO. 
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: 2007/04/15 
Processo n.º: 06/07 
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Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º UA0712019, à 
empresa ”ELPOR” no valor total de €658,80 (Seiscentos e 
cinquenta e oito euros e oitenta cêntimos), referente ao 
fornecimento de diverso material para obras, via 
DOMT/DIEM/SOAD da CMO. 
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: 2007/04/15 
Processo n.º: 18/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 1082, à empresa 
”CREDIFORMA” no valor total de €124,42 (Cento e vinte e 
quatro euros e quarenta e dois cêntimos), referente aquisição de 
consumíveis para plotter, via GCRPP da CMO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento nos termos propostos.  
Data da decisão: 2007/04/15 
Processo n.º: 546/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 273, à empresa 
”ARMANDO SERRA BARÃO” no valor total de € 773,18 
(Setecentos e setenta e três euros e dezoito cêntimos), referente 
ao fornecimento de publicações periódicas para BMDD – 
Núcleo da Pontinha, via DCPC/SBAH da CMO. 
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: 2007/04/15 
Processo n.º: 378/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7187, à empresa 
”SPORGRAVO” no valor total de €90,75 (Noventa euros e 
setenta e cinco cêntimos), referente à aquisição de carimbos para 
DAJG/DL/SL da CMO. 
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: 2007/04/15 
Processo n.º 2/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 10, à empresa 
”BATIDORO” no valor total de € 65,16 (Sessenta e cinco euros 
e dezasseis cêntimos), referente à prestação de serviço de 
fotocópias de grande formato para a DGOU da CMO. 
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: 2007/04/15 
Processo n.º: 232/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 1731, à empresa 
”RUDISTEL” no valor total de € 1.753,96 (Mil, setecentos e 
cinquenta e três euros e noventa e seis cêntimos), referente à 
reparação de central telefónica do GCRPP, via GISC da CMO. 
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: 2007/04/15 
Processo n.º: 524/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 792, à empresa 
”MOVICRÉDITO” no valor total de € 135,52 (Cento e trinta e 
cinco euros e cinquenta e dois cêntimos), referente à aquisição 
de pilhas para o GCRPP da CMO. 
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: 2007/04/16 
Processo n.º: 439/06 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7128, à empresa 
”SPORGRAVO” no valor total de € 337,65 (Trezentos e trinta e 

sete euros e sessenta e cinco cêntimos), referente à aquisição de 
carimbos para o DGOU da CMO.  
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: 2007/04/15 
Processo n.º: 72/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 11/2007, à 
empresa ”ARACODI” no valor total de € 250,00 (Duzentos e 
cinquenta euros), referente à prestação de serviço de espectáculo 
de dança africana para a Feira Multiculturas, via DEJC/DE da 
CMO.  
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Concordo. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/04/16 
Processo n.º: 132/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 15/2007, à 
empresa ”LUNARTOQUE UNIPESSOAL, LDA.” no valor 
total de € 181,50 (Cento e oitenta e um euros e cinquenta 
cêntimos) referente à aquisição de prestação de serviço de 
espectáculo de música celta para a Feira Multiculturas, via 
DEJC/DE da CMO.  
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Concordo. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/04/16 
Processo n.º: 133/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 4/2007, à 
empresa ”PAPELARIA TOUCHÉ” no valor total de € 289,38 
(Duzentos e oitenta e nove euros e trinta e oito cêntimos) 
referente à aquisição de materiais diversos para a Feira 
Multiculturas, via DEJC/DE da CMO.  
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Concordo. Remeta-se ao DGAF/DF. 
Data da decisão: 2007/04/16 
Processo n.º: 128/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2327, à empresa 
”CREDIFORMA” no valor total de €95,05 (Noventa e cinco 
euros e cinco cêntimos) referente à aquisição de papel para 
plastificar para o DD/SELFD da CMO.  
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: 2007/04/19 
Processo n.º: 57/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7097/1, à 
empresa ”CARVALHO COSTA” no valor total de € 341,22 
(Trezentos e quarenta e um euros e vinte e dois cêntimos) 
referente à aquisição de máquina de encadernação para o 
DHSAS da CMO.  
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: 2007/04/19 
Processo n.º: 70/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 200700200, à 
empresa ”JUVEX” no valor total de €786,50 (Setecentos e 
oitenta e seis euros e cinquenta cêntimos) referente à prestação 
de serviços de mudanças (equipamento de reprografia do 
GCRPP da CMO).  
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: 2007/04/19 
Processo n.º: 472/06 
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Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 579, à empresa 
”HIGIPOWER” no valor total de € 70,97 (Setenta euros e 
noventa e sete cêntimos) referente à aquisição de suporte de 
papel para o DEJC/DE da CMO.  
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: 2007/04/19 
Processo n.º: 15/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 589, à empresa 
”REINALDO FERNANDES HIGINO” no valor total de € 
164,08 (Cento e sessenta e quatro euros e oito cêntimos) 
referente à aquisição de t-shirt’s para a Feira Multiculturas, via 
DEJC/DJ da CMO.  
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: 2007/04/19 
Processo n.º: 129/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 000068666, à 
empresa ”MANUTAN” no valor total de €235,04 (Duzentos e 
trinta e cinco euros e quatro cêntimos) referente ao 
fornecimento de carro porta cargas para o DGOU da CMO. 
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: 2007/04/19 
Processo n.º: 41/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 8052, à empresa 
”ETIGRAFE” no valor total de €709,06 (Setecentos e nove 
euros e seis cêntimos) referente à aquisição de material para a 
AM da CMO. 
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: 2007/04/19 
Processo n.º: 60/06 
 
 
 

 

Gestão Urbanística 
 

 
 

Despachos exarados pela Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, 
no âmbito do Departamento de Gestão Ordenamento 
Urbanístico, nos termos da Informação n.º 19/DDGOU/AS, 
de 04 de Junho de 2007, durante o período de Abril e Maio de 
2007: 
 
 
Nº Processo: 2980/OP/GI 
Nome: Manuel Nunes Saraiva 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Rua Afonso Lopes Vieira lt. 74 – Bairro Novo das 
Queimadas, Famões 
Data do Despacho: 19.04.07 
 
Nº Processo: 2466/OP 
Nome: Solcota – Construção Civil e Obras Públicas, Lda. 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 4 lote 26 - Odivelas 
Data do Despacho: 19.04.07 
 
 

Nº Processo: 33619/OCP/RC/OC 
Nome: Joaquim António Mirrado 
Assunto: Vistoria – Constituição de PH 
Local: Rua das Fontainhas lt. 23 – Bairro das Fontainhas, 
Famões 
Data do Despacho: 19.04.07 
 
Nº Processo: 6799/OP/GI 
Nome: José da Conceição Fernandes 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Rua D. Dinis lt. A 213 – Pedernais, Ramada 
Data do Despacho: 19.04.07 
 
Nº Processo: 5921/OP/GI 
Nome: Adriano Miguel Bordelo 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Rua da Infância lt. 104 – Serra da Amoreira, Ramada 
Data do Despacho: 19.04.07 
 
Nº Processo: 23461/OCP/RC/OC 
Nome: Lourenço, Gomes e Castro, Lda 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Praceta Camilo Pessanha 1 – Codivel, Odivelas 
Data do Despacho: 19.04.07 
 
Nº Processo: 4634/OP 
Nome: Sisantos - Const. Civil, Lda 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Jardim da Amoreira lt. 4 - Ramada 
Data do Despacho: 19.04.07 
 
Nº Processo: 30011/OCP/OC 
Nome: José Luis Antunes 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Rua General Humberto Delgado lt. 109 A – Casal da 
Silveira, Famões 
Data do Despacho: 19.04.07 
 
Nº Processo: 6949/OP/GI 
Nome: Adelino da Silva Pedro 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Rua do Paleolítico 32 – Castelo Poente, Ramada 
Data do Despacho: 19.04.07 
 
Nº Processo: 6946/OP/GI 
Nome: Augusto Felizardo 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Bairro Monte Verde lt. 62 - Caneças 
Data do Despacho: 19.04.07 
 
Nº Processo: 8209/OP/GI 
Nome: João da Silva Cardoso 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Alvajar lt. 49 - Ramada 
Data do Despacho: 19.04.07 
 
Nº Processo: 3882/OP/GI 
Nome: Octávio dos Santos Correia 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Bairro Monte Verde lt. 66 - Caneças 
Data do Despacho: 19.04.07 
 
Nº Processo: 8734/OP/GI 
Nome: Esmeralda da Conceição Cunha 
Assunto: Autorização Administrativo 
Local: Bairro Trigache Sul lt. 63-B - Famões 
Data do Despacho: 19.04.07 
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Nº Processo: 35368/OCP 
Nome: Casa de Repouso da Enfermagem Portuguesa 
Assunto: Ampliação de construção existente –alterações 
efectuadas em obra  
Local: Rua da Cruz, 12B, Lugar D’Além - Caneças 
Data do Despacho: 19.04.07 
 
Nº Processo: 3353/Antigo 
Nome: Pedro Alexandre Assunção Ramos 
Assunto: Construção de uma moradia unifamiliar – alterações e 
ampliação 
Local: Rua Comandante Sacadura Cabral, 34 E 34 A - Caneças 
Data do Despacho: 19.04.07 
 
Nº Processo: 4920/OP 
Nome: Almoa – Propriedades e Urbanizações, SA 
Assunto: Pedido de autorização administrativa para construção 
de um edifício de habitação 
Local: Jardim da Amoreira lt. 10 - Ramada 
Data do Despacho: 19.04.07 
 
Nº Processo: 4695/OP  
Nome: Obridantas Construções, Lda. 
Assunto: Alteração ao projecto de arquitectura 
Local: Jardi da Amoreira lt. 75 - Ramada 
Data do Despacho: 19.04.07 
 
Nº Processo: 10380/OCP 
Nome: Maria Leonor L. C. Fernandes Vigário 
Assunto: Alterações 
Local: Rua Dr. Mário Sacramento nº 9 CV – Póvoa de Santo 
Adrião 
Data do Despacho: 19.04.07 
 
Nº Processo: 6512/OCP/Oc 
Nome: Manuel Pereira Vieira 
Assunto: Projecto de alterações – instalação de estabelecimento 
de restauração e bebidas 
Local: Largo Mateus Gregório Rodrigues Costa nº 5 - Odivelas 
Data do Despacho: 19.04.07 
 
Nº Processo: 9865/OP 
Nome: Cidália da Rocha Silva Xavier 
Assunto: Alterações em fracção 
Local: Rua 1º de Maio nº 7 – Póvoa de Santo Adrião 
Data do Despacho: 19.04.07 
 
Nº Processo: 9364/D 
Nome: Lisboagáz – Galp/Energia 
Assunto: Pedido de autorização municipal para abertura de valas 
Local: Urbanizações da Arroja 
Data do Despacho: 19.04.07 
 
Nº Processo: 2716/OP 
Nome: Colinas do Cruzeiro Empreendimentos Imobiliários, SA 
Assunto: Novo pedido de autorização administrativa para 
construção de edifício 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 8 lt. 19 - Odivelas 
Data do Despacho: 19.04.07 
 
Nº Processo: 9271/OP 
Nome: Alverca 2000 – Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto: Alterações  - estabelecimento de A.T.L. 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 5 lt. 7 - Odivelas 
Data do Despacho: 19.04.07 
 
 
 
 

Nº Processo: 9335/OP 
Nome: Hagen Imobiliária, SA 
Assunto: Pedido de autorização administrativa para construção a 
custos controlados de edifício de habitação 
Local: Arroja lote 20 - Odivelas 
Data do Despacho: 19.04.07 
 
Nº Processo: 1895/OP 
Nome: Lar Feliz, Acolhimento de Pessoas Idosas, Lda. 
Assunto: Legalização 
Local: Largo Vieira Caldas, 1 - Caneças 
Data do Despacho: 19.04.07 
 
Nº Processo: 2817/OP 
Nome: A. N. Soares, Lda. 
Assunto: Construção de um edifício - alterações 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 3 lt. 7 - Odivelas 
Data do Despacho: 19.04.07 
 
Nº Processo: 7043/OP 
Nome: Valeflora – Sociedade Unipessoal, Lda. 
Assunto: Alterações e Telas Finais 
Local: Rua José Augusto Gouveia lt. 13 - Caneças 
Data do Despacho: 19.04.07 
 
Nº Processo: 35471/OCP/OC  
Nome: Fernando Manuel Almeida Lopes 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Bairro Casal Novo lote 864 - Caneças 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 18350/OCP 
Nome: Albino de Carvalho 
Assunto: Alterações 
Local: Bairro Casal do Rato lote 118 - Pontinha 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 501/OP/GI 
Nome: António Simões Coelho Borges 
Assunto: Alterações e Telas Finais 
Local: Bairro Trigache Norte lote 49 - Famões 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 9064/OP/GI 
Nome: António Rodrigo, Lda. 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Casal do Bispo lote 226 - Famões 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 7141/OP/GI 
Nome: Joaquim Manuel Marques e Susana Cristina Marques 
Assunto: Alterações e Telas Finais 
Local: Bairro Casal S. Sebastião lote 418 – Famões 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 8564/OP/GI 
Nome: António Freitas Domingues 
Assunto: Autorização administrativa 
Local: Bairro Quinta do Castelo lote 17 - Ramada 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 5804/OP/GI 
Nome: João Jesus Simão 
Assunto: Alterações 
Local: Casalinho da Azenha lote 17 
Data do Despacho: 08.05.07 
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Nº Processo: 2090/OP/GI 
Nome: Palmiro António S. Prates 
Assunto: Alterações 
Local: Casal Novo lote 846 - Caneças 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 21088/OCP/OC 
Nome: Joaquim António dos Santos 
Assunto: Legalização 
Local: Bairro Casal do Trigache Norte lote 236 – Famões 
(AUGI 1) 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 29753/OCP/OC 
Nome: António Fonseca Bem-Haja 
Assunto: Cancelamento de Caução  
Local: Quinta Nova  lote 4 – Odivelas - EDEC 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 29753/OCP/OC 
Nome: António Fonseca Bem-Haja 
Assunto: Cancelamento de caução 
Local: Quinta Nova lote 3 – Odivelas - EDEC 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 29754/OCP/OC 
Nome: António Fonseca Bem-Haja 
Assunto: Cancelamento de caução 
Local: Quinta Nova lote 5 – Odivelas - EDEC 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 8656/D/E 
Nome: Maria Albina Oliveira Brito 
Assunto: Licenciamento final de instalação de estabelecimento 
Local: Rua António Enes 5 A - Odivelas 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 29751/OCP/OC 
Nome: António Fonseca Bem-Haja 
Assunto: Cancelamento de caução 
Local: Quinta Nova lote 2 – Odivelas - EDEC 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 8635/OP 
Nome: Sociedade de construções Caracol e Filhos, Lda. 
Assunto: Construção de um conjunto habitacional 
Local: Quinta Nova – Granjas Novas - Odivelas 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 5798/OP 
Nome: Urbefect – Construção Civil, Lda. 
Assunto: Construção de um edifício - alterações 
Local: Rua M lote 9 – Porto da Paiã - Pontinha 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 8672/OP 
Nome: Flor do Sol, Construções, Lda. 
Assunto: Construção de um edifício 
Local: Rua Major Caldas Xavier nº 51 - Odivelas 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 7708/OP 
Nome: Trovador – Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto: Pedido de Prorrogação de prazo para emissão do alvará  
de autorização 
Local: Quinta do Segulim – Rua F – lote H1 - Famões  
Data do Despacho: 08.05.07 
 
 

Nº Processo: 2382/OP 
Nome: Lismago – Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto: Construção de um edifício - alterações 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 8 lote 12 - Odivelas 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 3121/OP 
Nome: Ferreira e Renato Construção Civil, Lda. 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zono 5 lote 15 - Odivelas 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 6117/OP/GI 
Nome: Afonso de Carvalho Marcelino 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: R. Aquilino Ribeiro lt. 29 – B. Sete Quintas - Caneças 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 6976/OP/GI 
Nome: Júlio Benjamim Rodrigues Monteiro 
Assunto: Prorrogação do alvará de Licença de Construção 
Local: B. Casal S. Sebastião lote 437 - Famões 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 3023/OP/GI 
Nome: José Manuel Reino Afonso 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização  de Utilização 
Local: Rua Dom José lote B 139 – Pedernais - Ramada 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 5299/Antigo 
Nome: Raul Marques Inácio 
Assunto: Vistoria para constituição de propriedade horizontal 
Local: Av. Dom Dinis nº 14 - Odivelas 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 3016/OP/GI 
Nome: Sérgio Almeida 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Bairro Moinho do Baeta lote 66 - Caneças  
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 2597/OP 
Nome: Sociedade de Construções Pulrodrigues, Lda. 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 1 lote 7 - Odivelas 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 5922/OP/GI 
Nome: Moisés do Nascimento Bordelo 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Rua da Infância lt. 105, Castelo Poente - Ramada 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 6110/OP/GI 
Nome: Abílio de Jesus Dimas 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: R. Flor do Minho lt. 47, B.º Flor do Minho - Caneças 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 2455/OP 
Nome: Paraíba, Lda. 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 4 lote 15 - Odivelas 
Data do Despacho: 08.05.07 
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Nº Processo: 2410/OP/GI 
Nome: José Manuel de Jesus Dias 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Granjas Novas - Ramada 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 3994/OP/GI 
Nome: José Manuel de Jesus Dias 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Granjas Novas - Ramada 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 3537/OP/GI 
Nome: Manuel António Pegas 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Bairro Castelo Nascente lote 13 - Ramada 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 2418/OP/GI 
Nome: Manuel Jorge Frade 
Assunto: Prorrogação do alvará de licença de construção 
Local: R. S. Gabriel lote 92, B.º Trigache Sul - Famões 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 5715/OP/GI 
Nome: Mário Jorge de Almeida Rodrigues 
Assunto: Prorrogação do alvará de licença de construção 
Local: Rua Nova de Massapes lt. 1138, Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 6048/OP/GI 
Nome: Luciano Ferreira Antunes 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Bairro das Sete Quintas lote 60 - Caneças 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 5061/OP/GI 
Nome: Henrique de Oliveira 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização 
Local: Rua Maria Pia, B.º das Sete Quintas - Caneças 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 7276/OP/GI 
Nome: Américo Alves Brás 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Rua Francisco da Holanda lote 21, Casal dos Apréstimos - 
Ramada 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 7300/OP/GI 
Nome: Manuel Alves Martins 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: R. Tomás da Anunciação lt. 15, Casal dos Apréstimos - 
Ramada 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 7790/OP/GI 
Nome: Alberto Simões Alves 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Rua das Beiras lote 276, Vale Pequeno - Pontinha 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 2659/OP/GI 
Nome: Melperfaz - Construção Civil, Lda 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: R. das Fontainhas lt. 5, B.º das Fontainhas - Famões 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
 

Nº Processo: 1081/OP/GI 
Nome: José Joaquim da Silva Pereira Ferreira 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Rua J lote 293, Vale Pequeno - Pontinha 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 5811/OP/GI 
Nome: Agostinho Pereira Martins 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Vale pequeno lote 113 - Pontinha 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 3188/OP 
Nome: Arlindo Domingos Morgado 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Rua Coronel Brás de Oliveira lote 19 - Caneças 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 4631/OP 
Nome: Sociedade de Construções Costa e Pereira, Lda 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Jardim da Amoreira lote 1 -Ramada 
Data do Despacho: 08.05.07 
 
Nº Processo: 30162/OCP 
Nome: José Manuel da Costa 
Assunto: Autorização administrativa 
Local: B.º Encosta do Mourigo lote 14 - Famões 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 2864/OP/GI 
Nome: Manuel Caldeira Freixo Garalhó 
Assunto: Autorização administrativa 
Local: B.º Novo do Trigache Centro lote 4 - Famões 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 34890/OCP 
Nome: António Santos Marques 
Assunto: Autorização administrativa 
Local: B.º Vale Pequeno lote 142 - Pontinha 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 8248/OP/GI 
Nome: Augusto Barreira Machado 
Assunto: Autorização administrativa - legalização 
Local: B.º Casal Novo lote 1102 - Caneças 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 8341/OP/GI 
Nome: Manuel Marques da Silva 
Assunto: Autorização administrativa 
Local: Casal Novo lote 683 - Famões 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 8384/OP/GI 
Nome: Carlos Barata dos Santos, Lda. 
Assunto: Autorização administrativa 
Local: B.º Casal do Bispo lote 74 - Famões 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 8932/OP/GI 
Nome: Celestina da Silveira Pinto 
Assunto: Autorização administrativa 
Local: B.º Casal Novo lote 67 - Caneças 
Data do Despacho: 15.05.07 
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Nº Processo: 8180/OP/GI 
Nome: Amândio de Jesus Veiga 
Assunto: Autorização administrativa - legalização 
Local: B.º Casal da Silveira lote 193 - Famões 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 4105/OP/GI 
Nome: Duarlar – Soc. De Construção Civil, Lda. 
Assunto: Autorização administrativa - alterações 
Local: B.º Monte Verde lote 3 - Caneças 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 8570/OP/GI 
Nome: António Pereira Gaspar 
Assunto: Autorização administrativa - legalização 
Local: B.º da Milharada lote 102 - Pontinha 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 8907/OP/GI 
Nome: Fernando António Neves Martins 
Assunto: Autorização administrativa - legalização 
Local: B.º Quinta da Condessa lote 37 - Pontinha 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 7502/OP/GI 
Nome: Francisco de Carvalho Martins 
Assunto: Alterações e Telas Finais 
Local: B.º Casal  S. Sebastião lote 471 - Famões 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 8908/OP/GI 
Nome: Luís Cardoso 
Assunto: Autorização administrativa 
Local: B.º Quinta da Condessa lote 42 - Pontinha 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 6806/OP/GI 
Nome: Manuel Lourenço Leitão 
Assunto: Autorização administrativa 
Local: B.º Vale Pequeno lote 340 - Pontinha 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 8414/OP/GI 
Nome: José da Costa Alves 
Assunto: Autorização administrativa - legalização 
Local: B.º Vale Pequeno lote 349 - Pontinha 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 8090/OP/GI 
Nome: Ana Mulcave 
Assunto: Autorização administrativa 
Local: B.º Trigache Norte lote 167 - Famões 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 8377/OP/GI 
Nome:Manuel Augusto Martins Salazar 
Assunto: Autorização administrativa - legalização 
Local: B.º Vale Pequeno lote 30 - Pontinha 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 4103/OP/GI 
Nome: Manuel Gonçalves Nunes Duarte 
Assunto: Autorização administrativa - alterações 
Local:B.º Monte Verde lote 1 - Caneças 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
 
 
 

Nº Processo: 4918/OP 
Nome: Pereira e Inocêncio Construção Civil, Lda. 
Assunto: Alterações ao projecto de arquitectura 
Local: Jardim da Amoreira lote 8 - Ramada 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 6773/OP 
Nome: Tomarobra Edificações Urbanas, Lda. 
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo para levantamento de 
licença 
Local: Casal da Paradela lote 3 - Ramada 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 2462/OP 
Nome:Industrial de Construções J. Gomes, Lda. 
Assunto: Prorrogação do prazo para levantamento de licença 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 4 lote 22 - Odivelas 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 19895/Antigo 
Nome: Luberfer – Comércio Internacional, Lda. 
Assunto: Pedido de prorrogação para levantamento da licença 
Local: Rua Dr. Teófilo Braga nº 12 CV Dt.ª - Odivelas 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 19715/Antigo 
Nome: João Batista Coelho 
Assunto: Legalização de fracção comercial 
Local: Rua Gil Eanes, 43 A - odivelas 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 19723/Antigo 
Nome: Benjamim Simões Mateus 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Avenida D. Dinis 54 - Odivelas 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 35230/OCP/RC/OC 
Nome: Eduardo José Mendes Adelino e Luisa Margarida 
Margarida Mendes Adelino 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Rua dos Bons Amigos lote 346, Casal do Bispo - Famões 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 27088/OCP/RC/OC 
Nome: Agostinho Maria André 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Bairro Casalinho da Azenha - Pontinha 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 37965/Antigo 
Nome: Marcelo Cardoso Fernandes 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Rua Açores 11 A – Olival Basto 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 36104/OCP/RC/OC 
Nome: António & J. Freitas - Construção Civil e Empreitadas, 
Lda 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Rua das Fontainhas lote 34, B.º das Fontainhas - Famões 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 16786/OCP/OC 
Nome: António Infante Leal 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Vale Pequeno lote 303 - Pontinha 
Data do Despacho: 15.05.07 
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Nº Processo: 2670/OP 
Nome: Construções Lobito ,Lda 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 3 lote 17 - Odivelas 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 7609/OP/GI 
Nome: Rui Miguel Saraiva Correia Silva 
Assunto: Prorrogação do alvará de licença de construção 
Local: Bairro Encosta do Mourigo lote 115 - Famões 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 7035/OP 
Nome: Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A 
Assunto:Prorrogação do alvará de licença de construção 
Local: Casal do Troca lote 3 - Odivelas 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 6691/OP/GI 
Nome: António Luis Correia Coelho 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Rua da Pedreira Lote 592-A , Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 4692/OP 
Nome: Sisantos Construção Civil, Lda. 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Jardim da Amoreira lote 72 - Ramada 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 6134/OP/GI 
Nome: Manuel Nunes Brito 
Assunto: Prorrogação do alvará de licença de construção 
Local: Rua Cidade de Tavira lote 315, Bairro Casal de S. 
Sebastião - Famões 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 1542/OP/GI 
Nome: Ernesto de Jesus Salgado 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: R. das Granjas Novas lote 42, Granjas Novas - Ramada 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 6135/OP/GI 
Nome: Manuel Nunes Brito 
Assunto: Prorrogação do alvará de licença de construção 
Local: Rua Cidade de Tavira lote 316, B.º Casal S. Sebastião - 
Famões 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 1638/OP/GI 
Nome: Isabel  Maria Lopes Rosa 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Rua Aquilino Ribeiro lote 296, Vale Pequeno - Pontinha 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 3935/OP/GI 
Nome: Feliviga - Construções Civis, Lda 
Assunto: Prorrogação do alvará de licença de construção 
Local: Rua do Monte Verde lote 31, B.º Monte Verde - Caneças 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 7457/OP/GI 
Nome: António José Manso Borges 
Assunto: Prorrogação do alvará de licença de construção 
Local: Rua 25 de Abril, Casal do Privilégio – Póvoa Santo 
Adrião 
Data do Despacho: 15.05.07 
 

Nº Processo: 5495/OP/GI 
Nome: Emblemática - Construção Civil, Lda 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Rua Marquesa de Alorna lote 293, Trigache Norte - 
Famões 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 902/OP/GI 
Nome: Manuel Ferreira Grilo 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Bairro Casal de São Sebastião lote 31 - Famões 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 5041/OP/GI 
Nome: Clarisse Isabel Capelas Cerdeira e Outra 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Rua Afonso Lopes Vieira lote 44, B.º Novo das 
Queimadas - Famões 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 7610/OP/GI 
Nome: Maria dos Anjos Saraiva Correia Silva 
Assunto: Prorrogação do alvará de licença de construção 
Local: Bairro Encosta do Mourigo lote 114 - Famões 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 5521/OP/GI 
Nome: Daniel da Fonseca Azevedo 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização  
Local: Rua de São João lote 195, Casal Novo - Caneças 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 6982/OP/GI 
Nome: Ramiro Martins Coutinho 
Assunto: Emissão de Licença dou Autorização de utilização 
Local: Rua Amadeu de Sousa Cardoso lote 88, Casal dos 
Apréstimos -Ramada 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 3017/OP/GI 
Nome: José Maria da Graça Costa 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Bairro Sete Quintas lote 6 - Caneças 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 961/OP/GI 
Nome: Manuel Gomes Lourenço 
Assunto: Prorrogação do alvará de licença de construção 
Local: Rua Barbosa du Bocage lote 682 B, Casal da Silveira - 
Famões 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 7692/OP/GI 
Nome: José Leocádio Leitão Pereira 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Rua das Queimadas lote 4 - Famões 
Data do Despacho: 15.05.07 
 
Nº Processo: 8894/OP/GI 
Nome: Qualihab – Compra e Venda de Imóveis, Construção, 
Lda. 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: B.º Flor do Minho lote 22 - Caneças 
Data do Despacho: 28.05.07 
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Nº Processo: 6145/OP 
Nome: Edgar Fernandes 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: B.º Casal do Bispo lote 169 - Famões 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 8896/OP/GI 
Nome: Qualihab – Compra e Venda de Imóveis, Construção, 
Lda. 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: B.º Flor do Minho lote 24 - Caneças 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 8893/OP/GI 
Nome: Qualihab – Compra e Venda de Imóveis, Construção, 
Lda. 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: B.º Flor do Minho lote 21 - Caneças 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 8897/OP/GI 
Nome: Qualihab – Compra e Venda de Imóveis, Construção, 
Lda. 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: B.º Flor do Minho lote 25 - Caneças 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 4105/OP/GI 
Nome: Duarlar – Sociedade de Construção Civil, Lda. 
Assunto: Alterações 
Local: B.º Monte Verde lote 3 - Caneças 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 8898/OP/GI 
Nome: Qualihab – Compra e Venda de Imóveis, Construção, 
Lda. 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: B.º Flor do Minho lote 26 - Caneças 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 7868/OP/GI 
Nome: Instaladrilho – Construção e Empreitadas, Lda. 
Assunto: Alterações 
Local: B.º Pedernais lote C 17 - Ramada 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 8899/OP/GI 
Nome: Qualihab – Compra e Venda de Imóveis, Construção, 
Lda. 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: B.º Flor do Minho lote 27 - Caneças 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 8101/OP/GI 
Nome: Instaladrilho – Construção e Empreitadas, Lda. 
Assunto: Alterações 
Local: B.º dos Pedernais lote C 16 - Ramada 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 6349/OP/GI 
Nome: José Morais Coutinho 
Assunto: Alterações 
Local: B.º Casal Novo lote 884 - Caneças 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
 
 
 
 

Nº Processo: 7867/OP/GI 
Nome: Instaladrilho – Construção e Empreitadas, Lda. 
Assunto: Alterações 
Local: B.º dos Pedernais lote C 18 - Ramada 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 8895/OP/GI 
Nome: Qualihab – Compra e Venda de Imóveis, Construção, 
Lda. 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: B.º Flor do Minho lote 23 - Caneças 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 7548/OP/GI 
Nome: Manuel Cardoso Ferreira 
Assunto: Legalização 
Local: B.º Casal do Trigache Norte (AUGI 1) lote 55 - Famões 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 3181/OP/GI 
Nome: Jacinto Marques 
Assunto: Alterações 
Local: B.º Casal da Silveira lote 367 - Famões 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 8160/OP/GI 
Nome: Elsa Teresa Flores Delgado Gonçalves 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: B.º das Granjas Novas lote 135 - Ramada 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 4106/OP/GI 
Nome: João Filipe Correia Fernandes 
Assunto: Alterações 
Local: B.º Monte Verde lote 4 - Caneças 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 6454/OP/GI 
Nome: Tamborinos e Costa, Lda. 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: B.º Casal da Silveira lote 90 - Famões 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 8512/OP/GI 
Nome: João Faustino da Conceição 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: B.º Casal S. Sebastião lote 157 - Famões 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 8852/OP/GI 
Nome: Sérgio Augusto da Costa Sousa 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: B.º Casal da Silveira lote 667 - Famões 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 7108/OP/GI 
Nome: António de Sousa 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: B.º Casal Novo lote 469 - Caneças 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 7547/OP/GI 
Nome: Jacinto Marques 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: Casal da Silveira lote 629 - Famões 
Data do Despacho: 28.05.07 
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Nº Processo: 8388/OP/GI 
Nome: Luís Pires Baptista Antunes 
Assunto: Legalização 
Local: B.º Casal da Silveira lote 571 - Famões 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 7946/OP/GI 
Nome: Luís Ribeiro Carrilho 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: B.º Casal dos Apréstimos lote 98 - Ramada 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 8685/OP/GI 
Nome: António Santos Francisco 
Assunto: Legalização 
Local: B.º Granjas Novas lote 127 - Ramada 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 7939/OP/GI 
Nome: Casa de Repouso de S. Lourenço de Armando Silva 
Pereira 
Assunto: Legalização e reconstrução 
Local: B.º Casal da Silveira lote 77 - Famões 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 30121/Antigo 
Nome: Manuel António 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Rua Comandante Sacadura Cabral 27 - Ramada 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 46517/OCP 
Nome: Anibal Correia Acto 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Bairro Novo das Queimadas lote 90 - Famões 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 32600/OCP/OC 
Nome: José Antonio Moreira Marques Alexandre 
Assunto: Prorrogação do Alvará de Licença de Construção 
Local: Rua Almirante Gago Coutinho – Amoreira - Ramada 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 27473/OCP/RC/OC 
Nome: Bernardo António Ferreira Pinto 
Assunto: Prorrogação do Alvará de Licença de Construção 
Local: Bairro da Condessa lote 11 - Pontinha 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 11407/OCP/OC 
Nome: Firmino Gonçalves Tavares 
Assunto: Legalização 
Local: B.º Casal da Silveira - Famões 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 24108/OCP 
Nome: Ciloma - Construção civil, Lda 
Assunto: Solicitação de despacho que determine a demolição da 
obra ilegal 
Local: Rua Domingos de Sequeira, 12 - Odivelas 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 7211/OP 
Nome: Duplavit - Sociedade de construções, Lda 
Assunto: Prorrogação do Alvará de Licença de Construção 
Local: Rua 25 de Abril lote 35 A – Quinta das Pretas - Famões 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
 

Nº Processo: 7483/OP 
Nome: LNC Premier Portugal - Soc. Imobiliária 
Assunto: Prorrogação do Alvará de Licença de Construção 
Local: Quinta do Segulim lote H 3 - Famões 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 2822/OP 
Nome: Construções Viana e Simões, Lda 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 3 lote 10 - Odivelas 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 4180/OP 
Nome: Carlos Alberto Fernandes Morgado 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Rua 1 de Maio, 7 A – Campos de Caneças - Caneças 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 2027/OP/GI 
Nome: António dos Santos Freire 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: B.º do Castelo Ponte lt. 49 – Serra da Amoreira - Ramada 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 6350/OP/GI 
Nome: Sandra Cristina Vieira Andrade 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Rua 25 de Dezembro lote A 76 – Pedernais - Ramada 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 6771/OP 
Nome: Construções Rosarios & Silva, Lda 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Urb. Casal da Paradela lote 1 – Póvoa St.º Adrião 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 8812/OP/GI 
Nome:Maria João Pereira Afonso Bandarra 
Assunto: Autorização Administrativa 
Local: B.º Casal do Rato lote 192 - Pontinha 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 8592/OP/GI 
Nome: Cirilo de Almeida Gordo 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Amoreira - Ramada 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 4651/OP/GI 
Nome: José Carlos Maurício Martinho 
Assunto: Prorrogação do Alvará de Licença de Construção 
Local: Bairro Alto das Arroteias lote 66 - Caneças 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 7691/OP/GI 
Nome: José Leocádio Leitão Pereira 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Rua das Queimadas lote 5 - Famões 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 7369/OP/GI 
Nome: César João Vicente da Fonseca 
Assunto: Prorrogação do Alvará de Licença de Construção 
Local: Casal dos Apréstimos lote 142 - Ramada 
Data do Despacho: 28.05.07 
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Nº Processo: 5151/OP/GI 
Nome: Idalina Lopes da Cruz 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Rua Fernão Lopes lote 80 – B.º Monte Verde - Caneças 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 4104/OP/GI 
Nome: Duarlar - Sociedade de Construção Civil, Lda 
Assunto: Prorrogação do Alvará de Licença de Construção 
Local: Rua do Monte Verde lote 2 – B.º Monte Verde - Caneças 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 4103/OP/GI 
Nome: Manuel Gonçalves Nunes Duarte 
Assunto: Prorrogação do Alvará de Licença de Construção 
Local: Rua do Monte Verde lote 1 – B.º Monte Verde - Caneças 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 7090/OP/GI 
Nome: Paulo Jorge Teixeira da Silva 
Assunto: Emissão de Licença ou Autorização de Utilização 
Local: Rua dos Lírios lote 52 - Caneças 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 4053/OP/GI 
Nome: Carvalho e Amilcar - Sociedade de Construções, lda 
Assunto: Prorrogação do Alvará de Licença de Construção 
Local: Rua do Sol Poente lote A 197 – Pedernais - Ramada 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 9281/OP 
Nome: Isaura de Jesus Figueiredo 
Assunto: Construção de uma moradia unifamiliar 
Local: Rua Casal da Granja lote 14 – Póvoa St.º Adrião 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 4681/LO/GI 
Nome: Comissão de Administração Conjunta da AUGI Casal do 
Saramago 
Assunto: Análise jurídica do pedido da Chebadol no processo de 
reconversão do B.º Casal do Saramago 
Local: Casal do Saramago 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 3254/OP 
Nome: Construções Mundo Novo, Lda. 
Assunto: Construção de um edifício - alterações 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 2 lote 14 - Odivelas 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 5781/OP 
Nome: José Henriques Nunes 
Assunto: Projecto de alterações e telas finais 
Local: Cerrado da Lapa lote 4 - Caneças 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 6574/OP 
Nome: Pedro Manuel de Oliveira Marques 
Assunto: Construção de uma garagem e um muro de vedação 
Local: Rua A lote 9 – B.º dos CTT 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 9217/OP 
Nome: Carlos Manuel Bernardino da Cruz Picão 
Assunto: Pedido de autorização administrativa para construção 
de uma moradia unifamiliar 
Local: Azinhaga do Pinhal lote 1 - Caneças 
Data do Despacho: 28.05.07 
 

Nº Processo: 5191/OP 
Nome: Irmãos Mota, Lda. 
Assunto: Prorrogação de emissão de alvará de autorização 
Local: Jardim da Amoreira lote 91 - Ramada 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 8240/OP 
Nome: José Joaquim da Silva Santos 
Assunto: Autorização de construção de um edifício de 
actividades económicas 
Local: Quinta do Segulim lote AE 31 - Famões 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 2681/OP 
Nome: Joaquim Luís Roxo 
Assunto: Construção de um edifício - alterações 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 6 lote 6 - Odivelas 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 4390/OCP 
Nome: José Lopes Fernandes 
Assunto: Alterações 
Local: Rua Sidónio Pais, 14 - Odivelas 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 8480/OCP/OC 
Nome: Álvaro Guerra Tavares da Fonseca 
Assunto: Construção de uma moradia - alterações 
Local: Rua Major Rosa Bastos, 28 - Caneças 
Data do Despacho: 28.05.07 
 
Nº Processo: 4851/OP 
Nome: Maria de Jesus Santos – Investimentos Imobiliários, Lda. 
Assunto: Alterações ao projecto de arquitectura 
Local: Jardim da Amoreira lote 31 - Ramada 
Data do Despacho: 28.05.07 

 
 
 

Relação dos Alvarás de Licença/Autorização de 
Construção e de Utilização emitidos pelo Director do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, no 
uso da competência delegada pela Presidente da Câmara, 
pelo despacho n.º 57/PRES/06, de 10 de Março, nos 
termos da Informação n.º 18/DGOU/AS, de 04 de Junho 
de 2007, referente ao período entre Abril e Maio de 2007: 

 
 

Processo n.º 5769/OP/GI 
Nome: Brumalui – Construções; Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Alterações de 
Construção 
Local: B.º Monte Verde – Rua José Carlos Ary dos Santos Lt. 48 
– Caneças 
Data de despacho: 21.02.07 
Licença n.º 111/2007 
 
Processo n.º 8447/OP/GI 
Nome: Alexandre Paulo de Castro Coelho Inácio 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º Castelo Poente – Rua Idade do Ferro Lt. 4 – Ramada 
Data de despacho: 06.03.07 
Licença n.º 112/2007 
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Processo n.º 4670/OP 
Nome: Duplavit – Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Urb. Jardim da Amoreira Lt. 92 - Ramada 
Data de despacho: 12.05.06 
Licença n.º 113/2007 
 
Processo n.º 1926/OP 
Nome: Maria Benedita Dias Martins Amorim 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Rua Augusto Gil nº 40/A/B/C – Odivelas 
Data de despacho: 19.12.06 
Licença n.º 114/2007 
 
Processo n.º 5765/OP 
Nome: Luz de Vez – Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Ponte da Bica- -Rua Serpa Pinto Lt. 8 – Caneças 
Data de despacho: 10.08.06 
Licenças n.º 116/2007 
 
Processo n.º 5764/OP 
Nome: Luz de Vez – Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Ponte da Bica – Rua Serpa Pinto Lt. 7 – Caneças 
Data de despacho: 10.08.06 
Licença n.º 115/2007 
 
Processo n.º 5766/OP 
Nome: Luz de Vez – Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Ponte da Bica – Rua Serpa Pinto Lt. 9 – Caneças 
Data de despacho: 10.08.06 
Licença n.º 117/2007 
 
Processo n.º 3121/OP 
Nome: Ferreira e Renato Construção Civil, Lda. 
Assunto: Concessão de Aditamento ao Alvará de Licença de 
Construção 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 5 lt. 15 – Odivelas 
Data de despacho: 16.03.07 
Licença n.º 170/2005 
 
Processo n.º 8184/OP/GI 
Nome: Francisco José Correia Ribeiro 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Casal Novo – Rua Carvalho Araújo lt. 915 – Caneças 
Data de despacho: 25.01.07 
Licença n.º 118/2007 
 
Processo n.º 31763/OCP/OC 
Nome: Graciano Alves Jacinto 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Alterações de 
Construção 
Local: B.º Casal do Bispo – Rua dos Bons Amigos lt. 344 – 
Famões 
Data de despacho: 21.02.07 
Licença n.º 119/2007 
 
Processo n.º 7161/OP/GI 
Nome: António Luís da Fonseca Ribeiro 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Casal Novo – Rua Ribeiro da Silva lt. 1032 – Famões 
Data de despacho: 19.12.06 
Licença n.º 120/2007 
 
 
 
 

Processo n.º 3660/OP/GI 
Nome: Paulo Fernando Marques Canhoto 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Alterações de 
Construção 
Local: Quinta da Barroca – Rua António Nobre Lt. 46 – Famões 
Data de despacho: 16.03.07 
Licença n.º 121/2007 
 
Processo n.º 8386/OP/GI 
Nome: Rodja – Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º Casal S. Sebastião – R. Cidade da Horta lt. 455 – 
Famões 
Data de despacho: 21.11.06 
Licença n.º 122/2007 
 
Processo n.º 7913/OP/GI 
Nome: João Rodrigues Fernandes 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º Casal Novo – R. José Maria Pedroto lt. 1043 – 
Caneças 
Data de despacho: 10.11.06 
Licença n.º 123/2007 
 
Processo n.º 8657/OP/GI 
Nome: José Paulo Neves Tavares 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º Casalinho da Azenha – R. Cidade de Viseu lt. 50 – 
Pontinha 
Data de despacho: 06.03.07 
Licença n.º 124/2007 
 
Processo n.º 612/OP/GI 
Nome: António José Manco Borges 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Alterações de 
Construção 
Local: B.º Castelo Poente – Rua do Paleolítico Lt. 17 – Ramada 
Data de despacho: 16.03.07 
Licença n.º 125/2007 
 
Processo n.º 8242/OP/GI 
Nome: Tânia Filipa Fragoso Carapito 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º Casal Novo – Rua Alvarense Lt. 130 – Caneças 
Data de despacho: 31.07.06 
Licença n.º 126/2007 
 
Processo n.º 8078/OP/GI 
Nome: António José Fidalgo Paulo 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º Casal S. Sebastião – Rua Cidade de Silves Lt. 296 – 
Famões 
Data de despacho: 11.08.06 
Licença n.º 127/2007 
 
Processo n.º 2400/OP/GI 
Nome: EDIMINA- Construção Civil, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 9 lt. 10 – Odivelas 
Data de despacho: 10.11.06 
Licença n.º 128/2007 
 
Processo n.º 7927/OP/GI 
Nome: José Nunes da Conceição Salvador 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º Casal Novo - Rua Paulo Renato lt. 1046 – Famões 
Data de despacho: 04.04.07 
Licença n.º 129/2007 
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Processo n.º 8276/OP/GI 
Nome: Tobias José Bernardino 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º Casal dos Apréstimos – Rua da Carochia lt. 112 – 
Ramada 
Data de despacho: 16.03.07 
Licença n.º 130/2007 
 
Processo n.º 8590/OP/GI 
Nome: Nuno Manuel Silva de Castro 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º Casal do Bispo – R. João de Deus lt. 389 – Famões 
Data de despacho: 06.03.07 
Licença n.º 131/2007 
 
Processo n.º 7957/D/E 
Nome: Ermelinda Maria de Barros Gaspar Alves 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Alterações de 
Construção 
Local: Rua Angra do Heroísmo nº 7 A loja – Pontinha 
Data de despacho: 03.01.07 
Licença n.º 132/2007 
 
Processo n.º 7100/OP/GI 
Nome: Felizberto Pereira da Fonseca 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Alterações de 
Construção 
Local: B.º Casal S. Sebastião – R. Cidade de Lagos lt. 104 – 
Famões 
Data de despacho: 21.02.07 
Licença n.º 133/2007 
 
Processo n.º 6520/OP 
Nome: Africal – Construções Civis, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Rua Virgílio Ferreira lote 20 – Caneças 
Data de despacho: 20.04.06 
Licença n.º 134/2007 
 
Processo n.º 3921/OP/GI 
Nome: Simprus III – Soc. Compra e Venda de Imóveis, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º Casal Novo – Rua Marquês do Pombal lt. 328 – 
Caneças 
Data de despacho: 20.02.06 
Licença n.º 135/2007 
 
Processo n.º 5968/OP/GI 
Nome: Manuel Luís Coelho Aço 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Alterações de 
Construção 
Local: B.º Casal do Bispo – Rua Vasco Matias lt. 317 – Famões 
Data de despacho: 16.03.07 
Licença n.º 136/2007 
 
Processo n.º 1550/OP/GI 
Nome: Severino Dionísio Monteiro 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Alterações de 
Construção 
Local: B.º Encosta do Mourigo – R. Adriano Correia de Oliveira 
lt. 80 – Famões 
Data de despacho: 10.11.06 
Licença n.º 137/2007 
 
 
 
 
 
 

Processo n.º 8209/OP/GI 
Nome: João da Silva Cardoso 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Alvajar – Rua José Carlos Ary dos Santos lt. 49 – Ramada 
Data de despacho: 19.04.07 
Licença n.º 138/2007 
 
Processo n.º 8118/OP/GI 
Nome: Matilde Rosa Navalho Duque 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Vale Pequeno – Rua do Vale Pequeno lt. 146 – Pontinha 
Data de despacho: 12.12.06 
Licença n.º 139/2007 
 
Processo n.º 7595/OP/GI 
Nome: Jaime José Cardosos Bernardes 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º Casal do Bispo – Rua da Esperança lt. 20 – Famões 
Data de despacho: 06.03.07 
Licença n.º 140/2007 
 
Processo n.º 9271/OP 
Nome: Alverca 2000 – Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Alterações de 
Construção 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 7 lote 5 - Odivelas 
Data de despacho: 19.04.07 
Licença n.º 141/2007 
 
Processo n.º 6137/OP/GI 
Nome: António Manuel Duarte Nunes 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º Moinho do Baeta – Rua Silva Pedro lt. 70 – Caneças 
Data de despacho: 04.04.07 
Licença n.º 142/2007 
 
Processo n.º 8094/OP/GI 
Nome: Fernando António Dias 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º Casal da Silveira – Rua Mira Sol lt. 812 – Famões 
Data de despacho: 26.03.07 
Licença n.º 143/2007 
 
Processo n.º 8954/OP/GI 
Nome: Eurico Bonifácio Ferreira 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º Casal Novo – Rua Soeiro Pereira Gomes lt. 863 – 
Famões 
Data de despacho: 06.03.07 
Licença n.º 144/2007 
 
Processo n.º 7851/OP 
Nome: Cristina Barroso Portela 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Ampliação de 
Construção 
Local: B.º Novo Santo Eloy – Rua das Canoas nº 1 – Pontinha 
Data de despacho: 21.11.06 
Licença n.º 145/2007 
 
Processo n.º 4845/OCP/OC 
Nome: C.F.M. – Produtos Alimentares, SA 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Rua Guilherme Gomes Fernandes nº 22/A – Odivelas 
Data de despacho: 04.04.07 
Licença n.º 146/2007 
 
 
 
 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano VIII - N.º 11 19 de Junho de 2007 71 

 

Processo n.º 8718/OP/GI 
Nome: Futuro Novo – Soc. De Compra e Venda de Terrenos e 
Construção, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º Casal Novo – Rua do Progresso lt. 274 – Caneças 
Data de despacho: 25.01.07 
Licença n.º 147/2007 
 
Processo n.º 35002/OCP/OC 
Nome: Rui Manuel Martins Pinheiro 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Alterações de 
Construção 
Local: B.º Casal Novo – Travessa S. José lt. 841 – Caneças 
Data de despacho: 12.01.05 
Licença n.º 148/2007 
 
Processo n.º 8079/OP/GI 
Nome: António Vilão Dias 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º Casal Novo – Rua Gil Eanes lt. 159 – Caneças 
Data de despacho: 06.03.07 
Licença n.º 149/2007 
 
Processo n.º 5015/OP 
Nome: Faz – Sociedade Construções, SA 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Rua Comandante Sacadura Cabral lote 2 – Ramada 
Data de despacho: 06.03.07 
Licença n.º 150/2007 
 
Processo n.º 5791/OP/GI 
Nome: Luís Filipe da Silva Rodrigues 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º Sol Nascente – Rua 18 de Maio lote 44 – Famões 
Data de despacho: 16.05.06 
Licença n.º 151/2007 
 
Processo n.º 3152/OP/GI 
Nome: António D’Assunção Pereira 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Alterações de 
Construção 
Local: B.º Casal S. Sebastião – R. Cidade de Évora lt. 236 – 
Famões 
Data de despacho: 21.02.07 
Licença n.º 152/2007 
 
Processo n.º 8564/OP/GI 
Nome: António Freitas Domingues 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º Castelo Poente – Rua dos Lusitanos lt. 17 – Ramada 
Data de despacho: 08.05.07 
Licença n.º 153/2007 
 
Processo n.º 7983/OP 
Nome: Carlos Alberto dos Santos 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Rua dos Combatentes da Grande Guerra n.º 9 - Odivelas 
Data de despacho: 12.12.06 
Licença n.º 154/2007 
 
Processo n.º 9121/OP/GI 
Nome: Eduardo de Sousa  Fernandes  
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º Casal Novo – Rua Gil Eanes lt. 161 – Caneças 
Data de despacho: 16.03.07 
Licença n.º 155/2007 
 
 
 

Processo n.º 8042/OP/GI 
Nome: António Cardoso Bagulho Ferreira 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º Casal da Silveira – R. General Humberto Delgado lt. 
434 - Famões 
Data de despacho: 06.03.07 
Licença n.º 156/2007 
 
Processo n.º 2090/OP/GI 
Nome: Palmiro António dos Santos Prates 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Alterações de 
Construção 
Local: B.º Casal Novo – Rua S. José lt. 846 – Famões 
Data de despacho: 08.05.07 
Licença n.º 157/2007 
 
Processo n.º 1757/OP/GI 
Nome: António Manuel Pinto dos Santos 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º Casal do Bispo – Rua do Alto lt. 222 – Famões 
Data de despacho: 13.11.06 
Licença n.º 158/2007 
 
Processo n.º 4918/OP 
Nome: Pereira e Inocêncio – Construção Civil, Lda. 
Assunto: Concessão de Aditamento ao Alvará de Licença de 
Construção 
Local: Urb. Jardim da Amoreira  lote 8 – Ramada 
Data de despacho: 15.05.07 
Licença n.º 087/2006 
 
Processo n.º 9193/OP/GI 
Nome: José Manuel Martins Cipriano 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º Casal dos Apréstimos – R. Josefa D’Óbidos lt. 64 – 
Ramada 
Data de despacho: 04.04.07 
Licença n.º 159/2007 
 
Processo n.º 6230/OP 
Nome: Lincolar – Sociedade de Construção Imobiliária, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Quinta da Barrosa – Rua José Gomes Monteiro – 
Odivelas 
Data de despacho: 07.10.05 
Licença n.º 160/2007 
 
Processo n.º 8570/ÕP/GI 
Nome: António Pereira Gaspar 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º da Milharada – R. M.ª Amália Vaz de Carvalho lt. 102 
– Pontinha 
Data de despacho: 15.05.07 
Licença n.º 161/2007 
 
Processo n.º 2514/OP 
Nome: Manuel Balas de Matos 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Courela dos Fornos lote 17 – Ramada 
Data de despacho: 21.02.07 
Licença n.º 162/2007 
 
Processo n.º 4921/OP 
Nome: Predirato – Empreendimentos Imobiliários, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Urb. Jardim da Amoreira lote 11 – Ramada 
Data de despacho: 26.09.06 
Licença n.º 163/2007 
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Processo n.º 5187/OP 
Nome: Predirato – Empreendimentos Imobiliários, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Urb. Jardim da Amoreira lote 87 – Ramada 
Data de despacho: 18.10.06 
Licença n.º 164/2007 
 
Processo n.º 4920/OP 
Nome: Predirato – Empreendimentos Imobiliários, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Urb. Jardim da Amoreira lote 10 – Ramada 
Data de despacho: 19.04.07 
Licença n.º 165/2007 
 
Processo n.º 3969/OP/GI 
Nome: José Celestino Bernardino Figueiredo 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º Trigache Sul – Rua S. Pedro lt. 89 – Famões 
Data de despacho: 27.04.07 
Licença n.º 166/2007 
 
Processo n.º 8416/OP/GI 
Nome: José Joaquim Graça Costa 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º Vale Pequeno – Rua Rio Zêzere lt. 120 – Pontinha 
Data de despacho: 26.03.07 
Licença n.º 167/2007 
 
Processo n.º 7808/OP/GI 
Nome: Albino dos Santos Parente 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: B.º Tomada da Amoreira – R. Manuel Teixeira Gomes lt. 
64 - Ramada 
Data de despacho: 04.04.07 
Licença n.º 168/2007 
 
Processo n.º 4438/OP/GI 
Nome: Maria Helena Gouveia Ferreira Alves 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Alterações de 
Construção 
Local: B.º Vale Pequeno – Rua Toni de Matos lt. 232 – Pontinha 
Data de despacho: 12.12.06 
Licença n.º 169/2007 
 
Processo n.º 8134/OP/GI 
Nome: Carlos de Oliveira Chitas Cunha 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Condicionada 
Local: B.º Sol Nascente – Rua 19 de Junho lote 67 – Famões 
Data de despacho: 31.07.06 
Licença n.º 170/2007 
 
Processo n.º 6787/OP 
Nome: Comafil – Construções José Manuel & Filhos, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Construção 
Local: Urb. Casal da Paradela lote 4 – Póvoa St.º Adrião 
Data de despacho: 04.04.07 
Licença n.º 171/2007 
 
Processo n.º 4633/OP 
Nome: Silva & João Oliveira, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Urb. Jardim da Amoreira Lt. 3 – Ramada 
Data de despacho: 16.03.07 
Licença n.º 160/2007 
 
 
 
 

Processo n.º 2377/OP 
Nome: Jograp – Sociedade de Construção Civil, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 8 lote 7 – Odivelas 
Data de despacho: 26.03.07 
Licença n.º 161/2007 
 
Processo n.º 6216/OP/GI 
Nome: Francisco Moreira Nunes 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º das Sete Quintas – Rua Aquilino Ribeiro Lt. 71 – 
Caneças 
Data de despacho: 26.03.07 
Licença n.º 162/2007 
 
Processo n.º 3101/OP/GI 
Nome: Américo da Silva Nunes 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua Soeiro Pereira Gomes Lt. 882 – 
Famões 
Data de despacho: 26.03.07 
Licença n.º 163/2007 
 
Processo n.º 14070/OCP/RC/OC 
Nome: António Manuel Ferreira Sul 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal S. Sebastião – Rua Cidade de Mirandela Lt. 70 – 
Famões 
Data de despacho: 26.03.07 
Licença n.º 164/2007 
 
Processo n.º 7892/OP/GI 
Nome: Manuel Henriques de Almeida 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua das Beiras Lt. 1033 – Famões 
Data de despacho: 26.03.07 
Licença n.º 165/2007 
 
Processo n.º 1272/OP 
Nome: Ilda Maria Brito Neves 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Rua Guilherme Gomes Fernandes nº 76 – Odivelas 
Data de despacho: 26.03.07 
Licença n.º 166/2007 
 
Processo n.º 5135/OP/GI 
Nome: José Manuel Ferreira Gança 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Arco Maria Teresa – Rua Pinhal Castelo de Vide Lt. 1- 
Caneças 
Data de despacho: 26.03.07 
Licença n.º 167/2007 
 
Processo n.º 4940/OP/GI 
Nome: Paula Alexandra da Conceição Gomes Pascoal 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Castelo Poente – Rua Povos de Alpiarça Lt. 40 – 
Pontinha 
Data de despacho: 26.03.07 
Licença n.º 168/2007 
 
Processo n.º 4811/OP/GI 
Nome: Fernando Abel Lopes Azevedo 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Castelo Nascente – Impasse à Rua dos Lusitanos Lt. 
32 – Ramada 
Data de despacho: 26.03.07 
Licença n.º 169/2007 
 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano VIII - N.º 11 19 de Junho de 2007 73 

 

Processo n.º 5646/OP/GI 
Nome: Carlos Ferreira Pinto 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Flor do Minho – Rua Flor do Minho Lt. 5 – Caneças 
Data de despacho: 26.03.07 
Licença n.º 170/2007 
 
Processo n.º 6385/OP/GI 
Nome: Vítor dos Reis Sobral 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal do Bispo – Rua da Esperança Lt. 24 – Famões 
Data de despacho: 26.03.07 
Licença n.º 171/2007 
 
Processo n.º 3874/OP/GI 
Nome: Celeste Lucas Monteiro 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Rua Flor do Minho nº 11 – Caneças 
Data de despacho: 26.03.07 
Licença n.º 172/2007 
 
Processo n.º 23715/OCP/RC/OC 
Nome: Arménia Batista Rola Candeias 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Vale Pequeno – Rua Ivone Silva Lt. 39 – Pontinha 
Data de despacho: 16.03.07 
Licença n.º 173/2007 
 
Processo n.º 32360/OCP/OC 
Nome: José Nunes Soares 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Urb. dos Bravios Lt. 9 – Caneças 
Data de despacho: 16.03.07 
Licença n.º 174/2007 
 
Processo n.º 32361/OCP/OC 
Nome: José Nunes Soares 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Urb. dos Bravios Lt. 10 – Caneças 
Data de despacho: 16.03.07 
Licença n.º 175/2007 
 
Processo n.º 32066/OCP/OC 
Nome: Adelino Alves Branco 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Vale Pequeno – Rua do Vale Pequeno Lt. 114 – 
Pontinha 
Data de despacho: 26.03.07/176/2007 
Licença n.º 176/2007 
 
Processo n.º 9226/OCP/OC 
Nome: João Gonçalves Guedes 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Novo das Queimadas – Rua Gil Vicente lt. 107 – 
Famões 
Data de despacho: 26.03.07 
Licença n.º 177/2007 
 
Processo n.º 30798/OCP/OC 
Nome: Joaquim dos Reis Bota 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal do Rato – Rua de Portugal lt. 186 – Pontinha 
Data de despacho: 21.02.07 
Licença n.º 178/2007 
 
 
 
 
 

Processo n.º 8467/OP/GI 
Nome: José Martinho Perdigão Caeiro 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal da Silveira – Rua Machado de Castro Lt. 493 – 
Famões 
Data de despacho: 26.03.07 
Licença n.º 179/2007 
 
Processo n.º 12370/OCP/OC 
Nome: Acácio Nunes Martins 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal do Rato – Rua dos Lírios nº 7 – Pontinha 
Data de despacho: 04.04.07 
Licença n.º 180/2007 
 
Processo n.º 6974/OP/GI 
Nome: Alfredo de Jesus Pereira Veloso 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua 5 de Setembro Lt. 1247 – Caneças 
Data de despacho: 26.03.07 
Licença n.º 181/2007 
 
Processo n.º 2375/OP 
Nome: António Manuel Fernandes & Filhos, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 8 lote 5 – Odivelas 
Data de despacho: 04.04.07 
Licença n.º 182/2007 
 
Processo n.º 5202/OP 
Nome: Manuel Xavier Pinto da Costa 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Urb. S. Roque – Rua José Augusto Gouveia Lt. 4 – 
Caneças 
Data de despacho: 04.04.07 
Licença n.º 183/2007 
 
Processo n.º 34745/OCP 
Nome: António da Costa Alfaia 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Praceta Florbela Espanca nº 3, 2º esq. – Odivelas 
Data de despacho: 16.03.07 
Licença n.º 184/2007 
 
Processo n.º 648/OP/GI 
Nome: Paulo Sérgio Albuquerque Rodrigues 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Granjas Novas – Rua D. António Ferreira Gomes Lt. 
124 – Ramada 
Data de despacho: 26.03.07 
Licença n.º 185/2007 
 
Processo n.º 2351/OP/GI 
Nome: Manuel Jorge Frade 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal da Silveira – Rua 2 de Abril Lt. 324 – Famões 
Data de despacho: 04.04.07 
Licença n.º 186/2007 
 
Processo n.º 5206/OP/GI 
Nome: Craveiro & Filhos – Construção e Reparação de 
Edifícios, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Lugar D’Além – Rua Alto da Laje – Caneças 
Data de despacho: 19.04.07 
Licença n.º 187/2007 
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Processo n.º 3267/OP 
Nome: Colinas do Cruzeiro – Empreendimentos Imobiliários, 
SA 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 7 lote 1 - Odivelas 
Data de despacho: 19.04.07 
Licença n.º 188/2007 
 
Processo n.º 3274/ÔP 
Nome: Oslan – Soc. Imobiliária Lisbonense, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 7 lote 22 – Odivelas 
Data de despacho: 04.04.07 
Licença n.º 189/2007 
 
Processo n.º 6949/OP/GI 
Nome: Adelino da Silva Pedro 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Castelo Poente – Rua do Paleolítico lt. 32 – Ramada 
Data de despacho: 19.04.07 
Licença n.º 190/2007 
 
Processo n.º 7961/OP/GI 
Nome: José Borges Batista 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua da Paz lt. 116 – Caneças 
Data de despacho: 04.04.07 
Licença n.º 191/2007 
 
Processo n.º 2596/OP 
Nome: Vasco Delgado, Unipessoal, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 1 lote 6 – Odivelas 
Data de despacho: 04.04.07 
Licença n.º 192/2007 
 
Processo n.º 30011/OCP/OC 
Nome: José Luís Antunes 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal da Silveira – R. General Humberto Delgado lt. 
109 A – Famões 
Data de despacho: 19.04.07 
Licença n.º 193/2007 
 
Processo n.º 4667/OP 
Nome: Gabriel & Pereira – Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Urb. Jardim da Amoreira lt. 67 – Ramada 
Data de despacho: 04.04.07 
Licença n.º 194/2007 
 
Processo n.º 2466/OP 
Nome: Solcota – Construção Civil e Obras Públicas, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 4 lote 26 - Odivelas 
Data de despacho: 19.04.07 
Licença n.º 195/2007 
 
Processo n.º 6785/OP/GI 
Nome: Humberto Porfírio Alves 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal Novo – Rua Vasco Santana lt. 673 – Famões 
Data de despacho: 04.04.07 
Licença n.º 196/2007 
 
 
 
 
 

Processo n.º 4631/OP 
Nome: Soc. Construções Costa e Pereira, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Urb. Jardim da Amoreira – R. Fernando Farinha lt. 1 – 
Ramada 
Data de despacho: 27.04.07 
Licença n.º 198/2007 
 
Processo n.º 2597/OP 
Nome: Sociedade de Construções Pulrodrigues, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 1 lote 7 – Odivelas 
Data de despacho: 27.04.07 
Licença n.º 197/2007 
 
Processo n.º 6663/OP/GI 
Nome: Fernando Carlos Lopes Fragata 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º dos Pedernais – Rua da Paz lt. A 237 – Ramada 
Data de despacho: 04.04.07 
Licença n.º 199/2007 
 
Processo n.º 2980/OP/GI 
Nome: Manuel Nunes Saraiva 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Novo das Queimadas – R. Afonso Lopes Vieira lt. 47 
– Famões 
Data de despacho: 19.04.07 
Licença n.º 200/2007 
 
Processo n.º 3188/OP 
Nome: Arlindo Domingues Morgado 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Casal da Lapa – Rua Virgílio Ferreira lt. 19 – Caneças 
Data de despacho: 27.04.07 
Licença n.º 201/2007 
 
Processo n.º 3107/OP/GI 
Nome: Fernando de Jesus Pinto 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal S. Sebastião – R. Cidade de S. José lt. 179 – 
Famões 
Data de despacho: 04.04.07 
Licença n.º 202.2007 
 
Processo n.º 2455/OP 
Nome: Construções Paraíba, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 4 lote 15 – Odivelas 
Data de despacho: 27.04.07 
Licença n.º 203/2007 
 
Processo n.º 31763/OCP/OC 
Nome: Graciano Alves Jacinto 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal do Bispo – Rua dos Bons Amigos lt. 344 – 
Famões 
Data de despacho: 19.12.06 
Licença n.º 204/2007 
 
Processo n.º 1586/OP/GI 
Nome: Domingos José Teixeira 
Assunto: Concessão de Aditamento ao Alvará de Licença de 
Utilização 
Local: B.º Casal do Rato – Rua da Fé lt. 222 – Pontinha 
Data de despacho: 06.03.07 
Licença n.º 332/2005 
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Processo n.º 7276/OP/GI 
Nome: Américo Alves Brás 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal dos Apréstimos - R. Francisco de Holanda lt. 21 
– Ramada 
Data de despacho: 27.04.07 
Licença n.º 205/2007 
 
Processo n.º 7300/OP/GI 
Nome: Manuel Alves Martins 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal dos Apréstimos – R. Tomás da Anunciação lt. 
15 – Ramada 
Data de despacho: 27.04.07 
Licença n.º 206/2007 
 
Processo n.º 2670/OP 
Nome: Construções Lobito, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 3 lote 17 – Odivelas 
Data de despacho: 15.05.07 
Licença n.º 207/2007 
 
Processo n.º 6117/OP/GI 
Nome: Afonso de Carvalho Marcelino 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º das Sete Quintas – Rua Aquilino Ribeiro lt. 77 – 
Caneças 
Data de despacho: 08.05.07 
Licença n.º 208/2007 
 
Processo n.º 6110/OP/GI 
Nome: Abílio de Jesus Dias 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Flor do Minho – Rua Flor do Minho lt. 47 – Caneças 
Data de despacho: 27.04.07 
Licença n.º 209/2007 
 
Processo n.º 3121/OP 
Nome: Ferreira e Renato – Construção Civil, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 5 lote 15 – Odivelas 
Data de despacho: 08.05.07 
Licença n.º 210/2007 
 
Processo n.º 3023/OP/GI 
Nome: José Manuel Reino Afonso 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º dos Pedernais – Rua D. José lt. B 139 – Ramada 
Data de despacho: 08.05.07 
Licença n.º 211/2007 
 
Processo n.º 35230/OCP/OC 
Nome: Eduardo José Mendes Adelino e Luísa Margarida 
Mendes Adelino 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal do Bispo – Rua dos Bons Amigos lt. 346 – 
Famões 
Data de despacho: 15.05.07 
Licença n.º 212/2007 
 
Processo n.º 3537/OP/GI 
Nome: Manuel António da Conceição Pegas 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Castelo Nascente – Rua dos Lusitanos lt. 13 – Ramada 
Data de despacho: 27.04.07 
Licença n.º 213/2007 
 
 

Processo n.º 1081/OP/GI 
Nome: José Joaquim Silva Pereira Ferreira 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Vale Pequeno – R. Aquilino Ribeiro lt. 293 – Pontinha 
Data de despacho: 27.04.07 
Licença n.º 214/2007 
 
Processo n.º 23461/OCP/OC 
Nome: Adelino Maria André 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Trigache Norte – Rua Abel Manta lt. 21 – Famões 
Data de despacho: 19.04.07 
Licença n.º 215/2007 
 
Processo n.º 8259/OP/GI 
Nome: Juvenal da Ressurreição Batista Ramos 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Tomada da Amoreira – R. Manuel Teixeira Gomes lt. 
33 – Ramada 
Data de despacho: 27.04.07 
Licença n.º 216/2007 
 
Processo n.º 2678/OP 
Nome: Mário Jorge Matias – Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 6 lote 3 – Odivelas 
Data de despacho: 10.05.07 
Licença n.º 217/2007 
 
Processo n.º 5811/OP/GI 
Nome: Agostinho Pereira Martins 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Vale Pequeno – Rua do Alecrim lt. 193 – Pontinha 
Data de despacho: 27.04.07 
Licença n.º 218/2007 
 
Processo n.º 2659/OP/GI 
Nome: Melperfaz – Construção Civil, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º das Fontainhas – Rua das Fontainhas lt. 5 – Famões 
Data de despacho: 27.04.07 
Licença n.º 219/2007 
 
Processo n.º 21585/OCP/OC 
Nome: Herondino da Conceição Ventura 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Vale Pequeno – Rua Ivone Silva lt. 35 – Pontinha 
Data de despacho: 27.04.07 
Licença n.º 220/2007 
 
Processo n.º 3016/OP/GI 
Nome: Sérgio Almeida 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Moinho do Baeta – Rua Silva Pedro lt. 66 – Caneças 
Data de despacho: 27.04.07 
Licença n.º 221/2007 
 
Processo n.º 6048/OP/GI 
Nome: Luciano Ferreira Antunes 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º das Sete Quintas – Rua Alves Redol lt. 60 – Caneças 
Data de despacho: 27.04.07 
Licença n.º 222/2007 
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Processo n.º 5495/OP/GI 
Nome: Emblemática – Construção Civil, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Trigache Norte – Rua Marquesa D’Alorna lt. 293 – 
Famões 
Data de despacho: 15.05.07 
Licença n.º 223/2007 
 
Processo n.º 4634/OP 
Nome: Sisantos – Construção Civil, Lda.  
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Jardim da Amoreira – Rua Fernando Farinha lt. 4 – 
Ramada 
Data de despacho: 19.04.07 
Licença n.º 224/2007 
 
Processo n.º 4692/OP 
Nome: Sisantos – Construção Civil, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Urb. Jardim da Amoreira lote 72 – Ramada 
Data de despacho: 15.05.07 
Licença n.º 225/2007 
 
Processo n.º 1542/OP/GI 
Nome: Ernesto de Jesus Salgado 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º das Granjas Novas – R. das Granjas Novas lt. 42 - 
Ramada 
Data de despacho: 15.05.07 
Licença n.º 226/2007 
 
Processo n.º 2684/OP 
Nome: José Miranda Maurício & Filhos, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Urb. Colinas do Cruzeiro zona 6 lote 9 – Odivelas 
Data de despacho: 17.05.07 
Licença n.º 227/2007 
 
Processo n.º 4635/OP 
Nome: Carlos Manuel da Silva Santos 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: Urb. Jardim da Amoreira lote 5 – Ramada 
Data de despacho: 16.03.07 
Licença n.º 228/2007 
 
Processo n.º 6982/OP/GI 
Nome: Ramiro Martins Coutinho 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Casal dos Apréstimos – R. Amadeu Sousa Cardoso lt. 
88 - Ramada 
Data de despacho: 15.05.07 
Licença n.º 229/2007 
 
Processo n.º 3994/OP/GI 
Nome: Amílcar – Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º dos Pedrenais – Rua do Sol Nascente lt. A 195 – 
Ramada 
Data de despacho: 27.04.07 
Licença n.º 230/2007 
 
Processo n.º 6799/OP/GI 
Nome: José da Conceição Fernandes 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º dos Pedrenais – R. D. Dinis lt. A 213 – Ramada 
Data de despacho: 19.04.07 
Licença n.º 231/2007 
 
 

Processo n.º 36104/OCP/OC 
Nome: António & J. Freitas – Const. Civil e Empreitadas, Lda. 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º das Fontainhas – Rua das Fontainhas lt. 34 – Famões 
Data de despacho: 15.05.07 
Licença n.º 232/2007 
 
Processo n.º 2410/OP/GI 
Nome: José Manuel de Jesus Dias 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º das Granjas Novas – R. das Granjas Novas lt. 25 – 
Ramada 
Data de despacho: 27.04.07 
Licença n.º 233/2007 
 
Processo n.º 1638/OP/GI 
Nome: Isabel Maria Lopes Rosa 
Assunto: Concessão de Alvará de Licença de Utilização 
Local: B.º Vale Pequeno – Rua Aquilino Ribeiro lt. 296 – 
Pontinha 
Data de despacho: 15.05.07 
Licença n.º 234/2007 

 
 
 
 

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/2007/11028, de 31 de Maio de 2007, 
referente ao período de 17 a 31 de Maio de 2007: 
 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Interno/2007/12676 de 2007-05-28 
Assunto: Proposta de exclusão do agregado PER 020.0099.1 DE 
João Ferreira Magalhães. 
Decisão: Exclusão do Programa Especial de Realojamento 
(PER) perda de direito a realojamento de João Ferreira de 
Magalhães e respectivo agregado familiar, por falta de residência 
permanente na Construção Precária nº 99, do Núcleo 20 PER, 
do Bairro do Barruncho, freguesia da Póvoa de Santo Adrião, 
bem como a consequente demolição da Construção Precária e 
dando um prazo de 10 dias úteis para desocupar voluntariamente 
o local, retirando todos os bens e haveres que eventualmente 
detenha na Construção Precária. 
Data: 2007-05-30 
 
 
Sector de Intervenção Social 
 
Interno/2007/10017 de 2007-05-18 
Assunto: Exclusão do PER do agregado 041.0013.1, Junto ao 
Bairro da Cova Pia, Ramada. Decisão Final. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 69/VJE/2007 para Exclusão do 
Programa Especial de realojamento (PER), perda de direito a 
realojamento do Sr. Alcino de Bastos e Maria Natália Vicente 
Amaral, por falta de residência permanente na Construção 
Precária nº 13, do Núcleo 41 PER, junto ao Bairro da Cova Pia, 
Ramada.    
Data: 2007-05-21 
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Interno/2007/10016 de 2007-05-18 
Assunto: Exclusão do PER do agregado 041.0016.1, Junto ao 
Bairro da Cova Pia, Ramada. Decisão Final. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 68/VJE/2007 para Exclusão do 
Programa Especial de realojamento (PER), perda de direito a 
realojamento do Sr. Manuel Rodrigues, por falta de residência 
permanente na Construção Precária nº 16, do Núcleo 41 PER, 
junto ao Bairro da Cova Pia, Ramada.    
Data: 2007-05-21 
 
Interno/2007/10013 de 2007-05-18 
Assunto: Exclusão do PER de elemento do agregado 020.0070.1, 
Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião. Decisão Final. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 67/VJE/2007 para Exclusão do 
Programa Especial de realojamento (PER), perda de direito a 
realojamento do Sr. Pedro António Leal Rocha, por falta de 
residência permanente na Construção Precária nº 70, do Núcleo 
20 PER, Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião.    
Data: 2007-05-21 
 
Interno/2007/10423 de 2007-05-23 
Assunto: Gestão Social do PER – Proposta de exclusão do 
agregado familiar recenseado com o registo de matrícula nº 
041.0011.1 – Junto ao Bairro da Cova Pia – Ramada. 
Decisão: Exclusão do PER de todo o agregado familiar.  
Data: 2007-05-28 
 
 
Sector de Reabilitação de Habitação 
 
Interno/2007/10066 de 2007-05-17 
Assunto: Abertura de procedimento. Obras de 
reabilitação/reparação do fogo municipal sito na Rua António 
Aleixo, nº 1, 2º Esq.º - Bairro Qta da Quintinha / Póvoa de 
Santo Adrião. 
Decisão: Abertura de procedimento. 
Data: 2007-05-23 
 
Interno/2007/10211 de 2007-05-22 
Assunto: Inquérito administrativo – Obras de reabilitação no 
fogo municipal sito na Rua José Régio nº 7 – r/c Dto. – 
Odivelas. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 70/VJE/2007 referente ao 
inquérito administrativo.  
Data: 2007-05-23 
 
 
Secção de Gestão do Parque Habitacional 
 
Interno/2007/7023 de 2007-04-10 
Assunto: Proposta de atribuição de Casa ao agregado de Maria 
de Jesus Cunha, residente na casa 5 do Bairro Olival do Pancas, 
Pontinha. 
Decisão: Atribuição de um fogo de tipologia T2 ao agregado de 
Maria de Jesus Cunha Abreu, composto pela própria, Albino 
Abreu e Rafaela da Cunha Abreu. 
Data: 2007-05-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/2007/11032, de 31 de Maio de 2007, referente ao 
período de 17 a 31 de Maio de 2007: 
 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Sector de Intervenção Social 
 
Interno/2007/12908 de 2007-05-16 
Assunto: PER – Famílias 061.064.1, José Fernando da Fonseca, 
Azinhaga dos Besouros, Pontinha: - Recabimentação, 
Compromisso e Pagamento de valor pela CMO e Assinatura de 
Contrato de Comparticipação. 
Decisão: Ao DGAF/DF, para recabimento, compromisso e 
pagamento no valor € 11.392,80.   
Data: 2007-05-21 
 
Interno/2007/10509 de 2007-05-24 
Assunto: Adjudicação de empreitada de obras por ajuste directo. 
Obras de reabilitação em fogo municipal sito no Bairro 
Municipal do Trigache, casa nº 8 – Famões. 
Decisão: Adjudique-se. Ao DGAF/DF para efeitos do estorno 
do valor cabimentado remanescente e para compromisso. 
Data: 2007-05-28 
 
 
Sector de Reabilitação de Habitação 
 
Interno/2007/10520 de 2007-05-22 
Assunto: Adjudicação de empreitada de obras por ajuste directo. 
Obras de reabilitação em fogo municipal (disperso), sito na Rua 
Combatentes 9 de Abril, Lt. I – 3º Dto/ Senhor Roubado – 
Odivelas. 
Decisão: Adjudique-se. Ao DGAF/FG para cabimento do valor 
em falta, e para compromisso. 
Data: 2007-05-29 

 
 
 

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 Interno/2007/10830, de 29 de Maio de 
2007, referente ao período de 15 a 29 de Maio de 2007: 
 
Assunto: Pagamento das quotas de 2007 do Condomínio do 
Edifício n.º 4 – Praceta Grão Vasco – Odivelas, no valor de € 
264,00 (duzentos e sessenta e quatro euros), de acordo com a 
informação n.º Interno/2007/9547, 2007-05-15. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Solicita-se 
compromisso e pagamento da verba abaixo indicada, tendo em 
vista o cumprimento das nossas obrigações enquanto 
condóminos do edifício acima referido. 
Data da Decisão: 2007-05-22 
 
Assunto: Pagamento das quotas de 2007 do Condomínio do 
Edifício n.º 3 – Praceta Grão Vasco – Odivelas, no valor de € 
770,00 (setecentos e setenta euros), de acordo com a informação 
n.º Interno/2007/9513, 2007-05-14. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Solicita-se 
compromisso e pagamento da verba apresentada na informação, 
visando o cumprimento das obrigações da autarquia enquanto 
condómino do edifício acima referido. 
Data da Decisão: 2007-05-28 
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Preâmbulo 

 

Propriedades físicas da água (as mais importantes) 

 

 

 

 

 

 

 

responsáveis por um grande número de benefícios na vida do ser humano, desde a fase da 

gravidez – até ao envelhecimento. E é nesta medida que a nossa piscina pode ser encarada 

como o mais completo e abrangente local onde se pode praticar exercício físico. 

 

A Escola de Natação  da Piscina de Odivelas, é um local privilegiado para se praticar actividade 

física numa perspectiva multifacetada de prevenção, desenvolvimento, formação, competição, 

manutenção, recreação e reabilitação. 

 

 

Objectivos da nossa Escola de Natação: 

 

1. Diminuir o sedentarismo  

2. Fomentar o hábito de vida saudável para todas as populações (actividade física regular) 

3. Redução de custos, derivado de doenças físicas e psicológicas 

4. Reduzir o risco de doenças cardiovasculares 

5. Aumento da qualidade de vida 

6. Estabelecimento de relações de cooperação e até mesmo a redução de comportamentos 

anti-sociais e do isolamento, com alguma incidência em diversos grupos, nomeadamente 

jovens e idosos. 

 

“  A água é uma substância abundante na Terra. Existe em vários lugares  e formas: 

em sua maioria nos oceanos e nas calotas polares de  nosso planeta, mas também 

em nuvens, água de chuva, rios, etc. Sob um ponto d e vista químico, a água é um 

líquido incolor e inodoro, composto de hidrogénio e  oxigénio, sua fórmula química é 

H2O.”  

• Flutuação 

• Pressão hidrostática 

• Temperatura 

• Resistência 

• Efeito massajador. 
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Na elaboração desta proposta de plano de actividade s  

� este deve ser visto como um instrumento de gestão pelo que a  metodologia adoptada na 

sua concepção tem em consideração os detalhes e indicadores apresentados no ano 

transato, ou seja, o futuro constroi-se com as lições do passado 

� seleccionámos e definimos um suporte com objectivos e actividades que achamos que se 

inserem no quadro de necessidades e expectativas que concretizam a política desportiva 

do município, integrando diferentes subsistemas, nomeadamente o educativo, o 

desportivo, o de saúde, concertando ideias orientações, prioridades e iniciativas, para um 

objectivo comum, ou seja, aumento da qualidade do serviço prestado. 

 

 

Assim pretendemos, 

 

Subsistema educativo,  

� continuar a fomentar a prática lúdica fundamental na aprendizagem das práticas 

desportivas, nos Jardins de Infância do Concelho ( Projecto de Adaptação ao meio 

aquático) 

 

Subsistema desportivo, 

� preconizar projectos que induzam o cidadão na prática regular da actividade física 

 

Subsistema  saúde, 

� dinamizar  projectos que suscitem o interesse dos idosos na prática da actividade física e 

de manutenção (Clube Movimento)  

� À prática desportiva dos cidadãos portadores de deficiência 
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Devido a essas exigências, apresentamos as alteraçõ es ao plano anual de 2006/2007, bem 

como as novas  propostas.   

 

 

Assim: 

Segunda / Quarta / Sexta – Feira -  3 x por semana (Mapa em anexo)  

���� Nos horários 09:15, 10:00, 10:45 e 11:30 poderão existir consoante o número de colégios, 

aulas para utentes individuais (crianças) e aulas do PAMA 

 

���� A hidroginástica , surgiu como uma das actividades mais procuradas na nossa piscina, 

depois de analisado o plano de água, conseguimos introduzir para a população sénior o horário 

das 08:30 com a carga horária três vez por semana (Segunda / Quarta /Sexta-Feira) e com a 

carga horária de duas vezes por semana (Quarta / Sexta-Feira) o horário das 16:30. 

 

 

���� Novas propostas  2007/2008 ( corresponder às neces sidades dos nossos utentes)  

• Inclusão de uma aula de Hidro 1 com a carga horária Segunda / Quarta-Feira às 20:15 

 

• Alteração das aulas que tinham a carga horária três vezes por semana Segunda / Quarta 

/ Sexta-Feira  para a carga horária duas vezes por semana  Segunda / Quarta- Feira: 

 
. 13:15 - N1/2/3 +15 anos  

. 13:00 -  Hidroginástica 3  

. 20:15 - N1/2/3 +15 anos 

. 21:00 – N0+15 e N1/2/3 + 15 

 

As actividades aquáticas, têm evoluindo ao longo do s 

tempos de maneira satisfatória com as exigências da  

sociedade e do próprio ser humano. 
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Terça / Quinta – Feira - 2 x por semana (Mapa em an exo)  
 

���� Nos horários 09:15, 10:00, 10:45 e 11:30 poderão existir consoante o número de colégios, 

aulas para utentes individuais, crianças.  

 

���� Nos horários destinados para o Desporto Sénior  11:30 e 12:15, se o projecto não tiver 

continuidade, em substituição destas aulas propomos a leccionação de Hidroginástica 

 

���� Inclusão de uma aula de Hidro 1, Terça / Quinta-Feira às 16:30 

 

���� Passagem da aula de N0+15 para o tanque de aprendizagem e do N1+7 anos para a piscina 

desportiva 

 

 

Quarta / Sábado - 2 x por semana (Mapa em anexo)  

� Sem  alterações 

 

 

Sábado - 1 x por semana (Mapa em anexo) 

 

����. Para a  época 2007/2008  fechámos a aula que se segue por terem pouco alunos inscritos: 

Sábado 08:30 Aula de Bebes (Pinguins, Golfinhos e Estrelas do mar) 

Sábado 15:00 Aula de Instituições 

 

 

Domingo - 1 x por semana (Mapa em anexo) 

 

  ����. Fechámos a aula que se segue por terem pouco alunos inscritos: 

Domingo  08:30 Aula de Bebes (Pinguins e Golfinhos) 

 

 

O ano lectivo inicia no dia  3 de Setembro de 2007 e termina no dia 31 de Julho de 2008. 



 

 

 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

Ano VIII - N.º 11 19 de Junho de 2007 7 
 

 

 

De acordo com esta estruturação as aulas de natação  na  Piscina  Municipal de Odivelas, 

decorrem de: 

 
 

Segunda ; Quarta ; Sexta-feira 7:45 às 21:45 horas 
Terça ; Quinta-feira 7:45 às 22:30 horas 

Sábado 8:30 às 19:30 horas 
Domingo 8:30 às 12:30 horas 

 
 
 

 

PROPOSTA PARA O PLANO DE ACTIVIDADES 2007/2008 

 

 
Local:  Tanque de aprendizagem e Piscina Desportiva 
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ESTRUTURA DOS SERVIÇOS A PRESTAR PARA ESTAS DUAS CU BAS 
 

 
1. Aulas de Natação Pura 

2. Hidroginástica 

3. Actividades Aquáticas Adaptadas (Bebés e Natação Adaptada Kids)  

4. Utilização livre ( natação) de Inverno 

5. Aulas anuais de inscrição em grupo  

6. Cursos de Verão 

7. Aluguer de Pistas 

8. Actividades extracurriculares 

 

 

1. Aulas de natação pura  

 

• As aulas estão organizadas segundo a seguinte estrutura pedagógica: 

 

1.1. Natação pura em diferentes níveis de aprendiza gem 

1.1.1. Adaptação ao meio aquático (crianças) 

1.1.2. Níveis +7 anos de idade 

1.1.3. Níveis + 15 anos de idade 
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1.1.4. Natação Sénior 

1.1.5. Manutenção 

1.1.6. Aulas de aperfeiçoamento ( vertente competição) 

 

 

2. Hidroginástica 

2.1. Níveis de Hidroginástica 

 

 

3. Actividades Aquáticas Adaptadas 

3.1. Bebés 

3.2.  Natação Adaptada (Kids) 

 

 

 

 

 Natação pura em diferentes níveis de aprendizagem 

 

 
 

   1.1.1 Adaptação ao meio aquático ( AMA) 

 

 

Convém realçar que no contacto criança-piscina,  há a necessidade da criança se integrar com o 

meio em que se encontra , a fim de evitar possíveis problemas com as propriedades  e 

particularidades da água, tais como o afogamento e o medo dela resultante. 

 

O brincar e o aprender na água permite a satisfação dos seus desejos e a resolução de alguns 

conflitos, coisas que na vida real, não é possível acontecer com tanta facilidade espontaneidade. 
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A adaptação ao meio aquático tem a seguinte nomencl atura: 

 

AMA I  

A – Iniciação 

 

B – Consolidação de aprendizagens anteriores 

A) ���� Alunos sem quaisquer 

aprendizagens no meio aquático, com 

mais de 4 anos, ou provenientes da aula 

de bebés 3 

      B) ���� Alunos com aprendizagens no meio    

aquático, com mais de 4 anos (equilíbrio em 

função das acções propulsivas, controlo da 

respiração) 

AMA II  

A – Iniciação 

 

B – Consolidação de aprendizagens anteriores 

���� Alunos que dominam a respiração equilíbrio 

vertical e horizontal, equilíbrio em função das 

acções propulsivas; imersão e propulsão 

rudimentar (explora as acções propulsivas) e 

saltos de cabeça. 

AMA III  

A – Iniciação 

 

B – Consolidação de aprendizagens anteriores 

A) ���� Alunos sem quaisquer 

aprendizagens no meio aquático, com 

mais de 7 anos. 

B) ���� Alunos com aprendizagens no meio 

aquático, com mais de 7 anos 

(equilíbrio em função das acções 

propulsivas, controlo da respiração) 

 

 

LOCAL:   

Estas  aulas decorrem no tanque de aprendizagem 

 

 
 

HORÁRIOS: 

1x Semana 2x Semana 3x Semana 
Sábado Domingo 2ª e 6ª Feira 3ª e 5ª Feira 4ª e Sáb ado 2ª, 4ª e 6ª  

Feira 
10:30 
11:15 
12:00 
12:45 
15:45 
16:30 
18:00 

09:30 
(excepto A2,A3)  
10:15 
11:00 
11:45 
(excepto A2) 
  

17:15  
18:45 

 

10:45, 
(excepto A1, A2)  
17:15 
18:00 
18:45 
19:30 

17:15 
(excepto A2)  
18:45 

 

18:00 
19:30 
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   1.1.2. Níveis + 7 anos  

 

A prática de actividade física regular, nomeadamente a prática de actividades desportivas 

representa para os jovens uma mais valia não só pelo desenvolvimento que produz ao nível do 

sistema cardiovascular, respiratório, ósseo e muscular mas também, pelo que representa do ponto 

de vista afectivo, social e moral (Diniz, 1998).  

 

 

Os jovens que praticam actividade física:  

 
 •   estão menos frequentemente a fazer dieta . 

 •   gostariam menos frequentemente de mudar algo no seu corpo . 

 •   consideram mais frequentemente o seu corpo como ideal . 

 •   consideram mais frequentemente a sua aparência boa.  

 

Estas aulas, para este grupo etário que está no estágio de desenvolvimento das operações 

concretas, têm como competências essenciais, o desenvolvimento de um trabalho de 

componente técnica das aprendizagens da natação, de modo que o aluno adquira um controlo 

motor que lhe permita executar correctamente as acções técnicas da natação (crol, costas, 

bruços, mariposa, saltos e viragens).  

 

 

Os níveis + 7 anos estão estruturados do seguinte m odo: 

 

N1 

A – Iniciação 

B – Consolidação de aprendizagens anteriores 

A) ���� Alunos que realizam correctamente a 

técnica de crol e costas; saltos de cabeça. 

B) ���� Alunos que realizam correctamente a 

técnica de crol e costas; técnica de bruços 

rudimentar; saltos de cabeça  

N2 ���� Alunos que dominam as técnicas de crol,  

costas e bruços 

N3 ���� Alunos que dominam as técnicas de crol, 

costas, bruços e mariposa 
                                                                 

 

LOCAL:  

As  aulas podem decorrer no tanque ou na piscina desportiva. 
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HORÁRIOS: 

1x Semana 2x Semana 3x Semana 
Sábado Domingo 2ª e 6ª Feira 3ª e 5ª Feira 4ª e Sáb ado 2ª, 4ª e 6ª Feira 

10:30  
11:15 
12:00 
12:45 
15:45 
16:30 
18:00 

10:15 
11:00 
11:45 

17:15 
18:45 

10:45 
(excepto N2/3+7) 
17:15 
18:00 
18:45  
19:30  
20:15 
(excepto N1+7)  

17:15,  
(excepto N2/3+7)  
18:45 
 

18:00 
19:30 
 

 

 

  1.1.3. Níveis + 15 anos  

 

 

A promoção da actividade física neste estágio de desenvolvimento, é um factor primordial para o 

desenvolvimento de hábitos saudáveis que podem modificar futuros aparecimentos de doenças 

crónicas enquanto adulto como, pressão alta, altas taxas de colesterol, elevado percentual de 

gordura corporal além de doenças do coração.   

 

A natação sendo uma actividade aeróbia e estando os alunos deste nível no estágio de 

desenvolvimento das operações formais, o exercício nestas idades vai aumentar auto-estima, 

ajuda no auto conhecimento corporal e no cuidado com a aparência física, melhora a 

capacidade funcional, reduz a obesidade e melhora a qualidade de vida dos adolescentes. 

 

O objectivo destas aulas,  é o ensino das quatro técnicas de nado. Consideramos importante a 

inclusão nas nossas aulas de actividades lúdicas como o pólo aquático e as estafetas de modo a 

aumentar a motivação dos nossos alunos, bem como a participação desta população  em alguns 

encontros e torneios. 

 

 
 

Os níveis + 15 anos estão estruturados do seguinte modo: 
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N0 

N0 T ( Tanque):  iniciação 

N0  D (Piscina Desportiva):  consolidação de 

aprendizagens anteriores 

T- Aulas leccionadas no tanque para alunos com 

bastante dificuldade de adaptação ao meio aquático 

D- Aulas leccionadas na piscina desportiva para 

alunos que dominam o equilíbrio vertical e horizontal 

N1 ���� Alunos que realizam correctamente a técnica de crol e 

costas; saltos de cabeça.  

N2 ���� Alunos que dominam as técnicas de crol,  costas e 

bruços 

N3 ���� Alunos que dominam as técnicas de crol, costas, bruços 

e mariposa 
 

 

LOCAL: 

As  aulas podem decorrer no tanque ou na piscina desportiva. 

 
 

HORÁRIOS: 

1 x Semana 2x Semana 3x Semana 
45 m 

3x Semana  
30 m 

Sábado Domingo 4ª e 
Sábado 

2ª e 6ª 
Feira 

2ª/4ª Feira 3ª e 5ª Feira 2ª, 4ª e 6ª Feira 2ª, 4ª e 6ª 
Feira 

09:00 
09:45 
10:30 
(excepto 
N1+15) 
11:15 
12:00 
12:45 
15:45 
(excepto 
N1+15) 
16:30 
18:00 
 

09:30 
10:15 
(excepto 
N2,3+15) 
11:45 
(excepto 
N2/3) 

17:15 
(excepto 
N2/3) 
18:45 
(excepto 
N2/3) 

18:45 
 

20:15 
21:00 

07:45 
08:30 
11:30 
(excepto N0 ) 
13:00 
13:45 
(excepto 
N1,2,3+15) 
18:00 
18:45 
19:30 
20:15 
21:00  
(excepto N3) 
21:45 

07:45 
13:45 
18:00 
19:30 
 

08:30 
(excepto 
N1/2/3) 
 

 

 

 

  1.1.4. Natação Sénior 

 

As classes de Natação Sénior destinam-se a indivíduos com idades superiores a 62 anos 

(podendo existir excepções). 

 

O crescente aumento demográfico da população sénior, passou a ser nas últimas décadas factor 

de interesse e preocupação nos países europeus. Portugal não é excepção sendo, 

inclusivamente, dos países com maior índice de envelhecimento. As transformações 

demográficas, sociais e familiares que vêm existindo na sociedade portuguesa determinam 

novas necessidades para este tipo de população. 
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Pretendemos um entrelaçar de experiências  de modo a melhorar a qualidade de vida dos 

idosos, promovendo a sua independência funcional e aumentar a esperança média de vida. Esta 

actividade psicomotora vai estimular não só as capacidades psicomotoras e coordenação, como 

também potenciam mudanças integradas de comportamento cognitivo, psíquico, espiritual e 

social permitindo ir ao encontro das expectativas individuais e colectivas. 

 

HORÁRIOS:    

2x Semana 

3ª e 5ª Feira 

11:30, 12:15,  

 

  1.1.5. Manutenção 

 

Destinada a utentes que estão inseridos no programa aquático utilitário onde se pretende 

realizar um trabalho a curto prazo, estes alunos não têm interesse em correcções técnicas, 

procurando apenas a prática da actividade. 

 

Obedece aos objectivos da prática do exercício físico, ao trabalhar conjuntamente as 

capacidades motoras, afectivas, cognitivas e psicomotoras, ajudando desta forma à manutenção 

do indivíduo saudável. 

 

LOCAL: 

As  aulas  decorrem no tanque de aprendizagem. 

 

HORÁRIOS:   

2x Semana 3x Semana ( 30min) 
3ª e 5ª Feira 2ª, 4ª e 6ª Feira 
13:00, 13:45, 21:00 13:15 

 

 

  1.1.6. Aulas de aperfeiçoamento ( vertente competiç ão) 

 

A prática regular desportiva juvenil torna evidente que o processo de desenvolvimento desportivo 

e a formação dos  praticantes exige  uma alteração das práticas no que respeita aos modelos de   
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preparação, competição e intervenção, o que implica, em primeiro lugar, mudar as crenças e 

atitudes dos professores, dirigentes e pais, contribuindo para que estes "revejam" os seus 

conceitos de competição, sucesso, vitória/derrota, atitude perante o erro e superação. 

 

Por isso, consideramos importante existir na nossa Escola de Natação classes aperfeiçoamento 

(vertente pré-competição) com o objectivo destes alunos participarem em torneios. Será 

realizada uma triagem nas aulas de Nível 3 +7 anos de modo que estes alunos, sejam 

preparados para esse efeito. 

 

LOCAL: 

As  aulas decorrem na piscina desportiva. 

 

HORÁRIOS: 

3x Semana ( 45 min) – N3+7 anos 
2ª, 4ª e 6ª Feira 
19:30 

 

                    2x Semana ( 45 min) – N3+15 ano s 

2ª/4ª Feira 
20:15 

 

 

   2. Hidroginástica 

As alterações das capacidades físicas, anatomo-fisiológicas, psicossocial e cognitiva são 

comuns e evoluem progressivamente, no processo de envelhecimento. Todavia, podem ser 

proteladas e eliminadas com a prática da actividade física, como a hidroginástica. 

Além do mais, sua aplicabilidade deve ser moderada, progressiva e com exercícios adequados, 

atendendo às necessidades individuais e do grupo. Assim, esta modalidade oferecerá benefícios 

morfológicos, orgânicos e psicossociais, proporcionando uma melhor qualidade de vida, tendo 

por consequência, a longevidade. 

 

Enfim, com a prática da hidroginástica  o indivíduo sentir- se- á mais útil, independente, com 

mais esperança e vontade de viver, mais auto-estima, com maior vitalidade e disposição, 

tornando-se seres mais saudáveis, sociáveis e felizes. 
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As aulas de hidroginástica na Piscina Municipal de Odivelas encontram-se divididas em três 

níveis, de forma a homogeneizar todo o trabalho a desenvolver, satisfazendo as exigências e 

ritmos individuais. Para tal é necessário que, antes de o aluno se inscrever realize um teste, 

junto dos professores desta actividade específica e que prescrevam o seu nível de execução. 

 

Os níveis da Hidroginástica têm a seguinte nomencla tura: 

 

 

N1 – Tanque  

. Alunos sem prática anterior, apresentando 

dificuldades de adaptação ao meio aquático 

(equilíbrio), revelando dificuldades na 

execução de movimentos simples   

. Alunos entre os 50 e 62 anos (podendo existir 

excepções) 

LOCAL:  

As aulas decorrem no tanque de aprendizagem  

 

HORÁRIOS: 

1x Semana 2x Semana 3x Semana 
2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 2ª e 4ª Feira 3ª e 5ª Fe ira 2ª, 4ª e 6ª Feira 
10:00 11:30 

12:15 
09:15 
 

11:30  
12:15  
20:15 (NOVA) 
21:00 

13:00 Sénior 
13:45 Sénior 
16:30 
21:00 

13:15 Sénior 
13:45 Sénior 

 

 

N1 - Desportiva  

. Alunos sem prática anterior, mas adaptados à 

piscina desportiva com capacidade em realizar 

movimentos simples ( marcha, 

deslocamentos), revelando  dificuldades na 

coordenação. 

. Alunos até 62 anos (podendo existir 

excepções) 

 

HORÁRIOS: 

1x Semana 2x Semana 3x Semana 
Sábado Domingo 2ª e 4ª F  2ª e 6ª Feira 4ª e 6ª F 3ª e 5ª Feira 4ª e Sábado 2ª , 4ª e 6ª Feira 
14:15 11:00 11:30 

12:15 
 

17:15 10:45 
16:30 
 

07:45 
09:15 
10:00 
10:45 
17:15 

17:15 
 

08:30 Sénior 
09:15 
10:00 
 

 

LOCAL:  

As aulas decorrem na piscina desportiva 
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N2 

. Alunos com vivências nesta actividade, 

dominam e realizam com êxito os movimentos 

simples, realizam tarefas em rebote, 

necessitando de melhorar a harmonia de 

movimentos (coordenação)  

. Alunos até 60 anos (podendo existir 

excepções) 

 

LOCAL:  

As aulas decorrem na piscina desportiva 
 

HORÁRIOS: 

1x Semana 2x Semana 3x Semana 
Sábado Domingo 2ª/4ª Feira  3ª e 5ª Feira 4ª e Sába do 2ª, 4ª e 6ª Feira 
18:00 
 

11:00;  
13:00 

08:30,13:00, 
20:15,21:45 

18:45 08:30, 13:45 
20:15 

 

 

 

 

 

N3 

. Alunos com experiências anteriores na 

actividade, boa aptidão físico-motora na 

realização de todas as tarefas e em diferentes 

profundidades, nomeadamente em deep water, 

reconhecem a denominação dos exercícios 

realizando-os com êxito, boa adaptação ao 

meio aquático. 

 

LOCAL: 

As aulas decorrem na piscina desportiva 

 

HORÁRIOS: 

1x Semana 2x Semana 3x Semana 
Domingo 2ª/4ª Feira 3ª e 5ª Feira 2ª, 4ª e 6ª Feira  
09:30   

 
13:00; 21:00 
 

13:45, 21:00 07:45 
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  3.  Actividades Aquáticas  

 

  3.1. Bebés  

 O meio aquático é familiar para esta população, pelo que na piscina o que importa é que não 

percam os reflexos que transportaram do útero materno, aprendendo a movimentar-se em 

segurança, adaptando-se e preparando a criança psicologicamente e neurologicamente para 

o auto-salvamento, assim como para um crescimento mais saudável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos grupos B1 e B2 as crianças são acompanhadas por um dos pais, cuja a presença é 

extremamente importante, pois será ele que lhe vai transmitir a confiança necessária para que 

aprenda sem dificuldade. 

 

No grupo B3 o trabalho desenvolvido é diferente, uma vez que a criança já ultrapassou os 

primeiros estádios do processo de adaptação, frequentando a aula sem a companhia dos pais.   

Nesta fase procuramos que a criança ganhe confiança em si própria, caminhando para a sua 

autonomia. 

 

LOCAL:  

Estas  aulas decorrem no tanque de aprendizagem 

 

HORÁRIO: 

1x Semana 
Sábado Domingo 
08:30 (excepto B1 e B2) 
09:00, 09:30, 10:00 

09:00 

 

Bebés 

B1:Pinguins 6 aos 12 meses B3:  Estrelas do mar dos 24 aos 36  meses B2: Golfinhos dos 12 aos 24 meses 
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  3.2. Natação Adaptada  

 

 

Existem duas fases progressivas importantes, uma primeira de adaptação ao meio aquático e 

uma segunda de estrutura propulsiva, ou seja adaptação das técnicas standard de acordo com 

as possibilidades individuais. De acordo com o desempenho será equacionada a possibilidade 

de integração do aluno numa classe regular de natação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCAL:  

Estas  aulas decorrem no tanque de aprendizagem 

 

HORÁRIOS 

1x Semana 2x Semana 
Sábado 3ª e 5ª Feira 
13:30, 14:15 20:15 

 

 

   4. Utilização livre ( natação) de Inverno  

 

É preocupação fundamental da Odivelgest adequar os serviços prestados na Piscina  Municipal 

de Odivelas às necessidades da população do concelho. 

 

Considerámos necessário sermos mais exigentes na prescrição de nível para os utentes desta 

vertente, de modo que não existam muitas disparidades entre alunos, permitindo uma melhor 

qualidade de prática. Assim, o utente deve ter como idade mínima 15 anos e máxima de 62, e 

realizar  um  teste de  aptidão, é  prescrito apto,   ao aluno que realize a técnica  de crol e  costas  

 

Natação adaptada 

Kids- 2 aos 6 
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(domínio da respiração, batimento de pernas e rotação de braços) não apto:  se não cumprir 

estes  pré-requisitos 

 

 

LOCAL:  

Estas  aulas decorrem na piscina desportiva 

 

 

HORÁRIOS 

 Semana Sábado Domingo 
7:45-9:00;13:00-14:30;20:15-21:30 ( 2ª/4ª/6ª) 22:30 (3ª/5ª) 13:30;17:15  08:30-10:00; 11:00-12:30 

 

    5. Aulas anuais de inscrição em grupo  

 

Prevê-se que a Escola de Natação da Odivelgest seja regularmente frequentada por instituições 

de natureza diversa, incluindo sindicatos, associações e colégios. 

 

É de relembrar o Programa de Adaptação ao Meio Aquático que proporciona aos alunos dos 

Jardins de Infância do Concelho, uma prática da actividade física em meio aquático, enquadrada 

pela Escola de Natação, prevista para o período escolar, bem como o projecto do Clube do 

Movimento. 

 

LOCAL:  

Estas  aulas decorrem na piscina desportiva e tanque de aprendizagem. 

 

HORÁRIOS:  a definir para a próxima época 
 

 

    6. Cursos de Verão  

 

Os cursos de Verão decorrem no mês de Agosto, constituindo-se numa forma de frequência de 

aulas durante a época de férias. 

 

Estes cursos permitem a possibilidade de os alunos inscritos durante a época de Inverno 

possam, se interessados continuar a sua actividade, possibilitando também a alguns utentes que 

não têm disponibilidade para frequentar a piscina, serem integrados nestas aulas. 
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A variedade de actividades depende dos níveis de procura dos utentes, sendo exequível existir 

todas as actividades, embora em número e com horários  diminutos. 

 

 

LOCAL:  

Estas  aulas decorrem no tanque de aprendizagem 
 

 

 

 

 

    7. Aluguer de pistas 

 

Possibilidade de instituições particulares usufruírem do espaço de água da nossa piscina, para 

actividades especificas ( ex.: clube de futebol, preparação física dos jogadores; férias 

desportivas). O monitor que prescreve e promove a actividade pertence à instituição que aluga o 

espaço.  

 

 
LOCAL:   

Tanque de aprendizagem ou piscina desportiva 

 

 

 

    8.Actividades extracurriculares 

 

A escola de natação da Odivelgest, está sempre receptiva a outras actividades extracurriculares, 

como forma de complemento do trabalho desenvolvido. 

 
 
LOCAL:   

Tanque de aprendizagem ou piscina desportiva 
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PROPOSTA PARA O PLANO DE ACTIVIDADES 2007/2008 

 

 

Local:  Piscina de Hidroterapia / Gabinetes de massagem e reabilitação 
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    1. Hidroterapia 

Os efeitos terapêuticos desejados com os exercícios na água estão relacionados ao alívio da dor 

e do espasmo muscular, relaxamento, manutenção ou aumento da amplitude de movimento, 

reeducação dos músculos paralisados, fortalecimento dos músculos (força e resistência), 

melhora as actividades funcionais da marcha, aumento da circulação, integração sensório-

motora e aumento da auto-estima do paciente pelo convívio social, actividades lúdicas e a 

liberdade de movimento. Estes efeitos são atingidos, graças à termodinâmica da água que 

favorece a diminuição da dor, do espasmo muscular, produzindo o relaxamento. 

 

Directrizes para o ingresso nestas aulas: 

Para a frequência destas aulas, o utente deverá preencher o impresso existente na piscina, 

declarando a sua intenção. Deverá ainda, fazer-se acompanhar de uma declaração médica onde 

seja prescrito o tipo de actividade, especificando a natureza da lesão, áreas a desenvolver, bem 

como as eventuais contra-indicações. Com a maior brevidade ser-lhe-á marcada uma entrevista 

com um  profissional especializado onde se veiculam todas as informações importantes, assim 

como o encaminhamento para a aula que melhor se adequa às suas necessidades. 

 

 

   1.1.Correcção Postural  

 

Sendo o sedentarismo, o excesso de peso e  o stress acumulado factores de risco para os 

problemas de postura, pretende-se através da correcção postural oferecer uma actividade que 

vá ao encontro das características específicas de quem a frequenta, no sentido de evitar esse 

agravamento. 

 

Estas aulas destinam-se a indivíduos adultos que apresentam patologias de foro articular e ou 

muscular, que determinam um empenhamento dos movimentos grave ou muito grave e que 

impossibilita a prática da natação regular. Esta actividade pressupõe um melhoramento das 

amplitudes articulares, da tonicidade muscular e da coordenação geral, através de exercícios 

específicos que favorecidos pelas propriedades do meio, possibilitam uma melhoria geral do 

bem estar. 

 



 

 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

24 19 de Junho de 2007 Ano VIII - N.º 11 
 

LOCAL:   

As  aulas decorrem na piscina de hidroterapia. 

 

HORÁRIOS: 

1x Semana 2x Semana 2x Semana 1 x Semana 
Sábado 3ª e 5ª Feira 2ª e  6ª Feira 4ª Feira 
12:00, 12:45; 15:00 13:00, 13:45,17:15, 

18:00, 21:00 
20:15 17:15; 18:00, 20:15 

 

 

   1.2 Reabilitação  
 

O meio aquático constitui, por excelência um meio agradável para a concretização de um 

programa de reabilitação e pelas suas propriedades físicas, potência os resultados destes 

programas. 

 

A reabilitação será  uma actividade de carácter temporário e pressupõe a posterior integração do 

aluno noutra das actividades da Escola de Natação da Odivelgest. 

 

Destina-se a indivíduos que se encontram em fase de recuperação, decorrente de intervenções 

cirúrgicas de qualquer natureza ou de traumatismos em que se evidencia  uma melhoria efectiva 

das capacidades. 

 

LOCAL:  

As  aulas decorrem na piscina de hidroterapia. 

 

HORÁRIOS: 

1x Semana 1x Semana 2x Semana 2x Semana 3x Semana – 30min 
Sábado 4ª Feira 3ª e 5ª Feira 2ª/6ª 2ª, 4ª e 6ª Fei ra 
15:00, 15:45 17:15; 18:00 21:45 17:15; 18:00 13:15, 13:45; 14:15 

 

 

    2. Actividades Aquáticas Adaptadas  

 

2.1.Natação Adaptada 

2.2. Pré- parto 

2.3 Pós – Parto 
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   2.1. Natação Adaptada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCAL:  

As  aulas decorrem na piscina de hidroterapia. 

 

 

 

    2.2. Pré-Parto  

 

Para as grávidas, tem o grande benefício de melhorar ou corrigir a postura, de ajudar a controlar 

a respiração (essencial no momento do parto) e aumentar o trabalho muscular. Desde que haja 

autorização médica, pode ser praticada ao longo de toda a gravidez, proporcionando uma 

agradável sensação de leveza, promoção da auto-estima e o apoio psicológico à futura mamã. 

 

Estas classes são destinadas a gestantes a partir do quarto mês,  que são inseridas nestas 

aulas depois de terem uma entrevista com um profissional especializado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natação adaptada 

Teenager – 7 aos 14 Adultos 

Pré- parto  

Piscina Gabinete 
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LOCAL:  

As  aulas decorrem na piscina de hidroterapia. 

 

HORÁRIOS 

3x Semana  
2ª, 4ª e 6ª Feira 
18:45 

 

 

 

   2.3. Pós -  Parto    

Actividade essencial (referenciada pelas nossas futuras mães, como útil), depois de algumas 

transformações corporais no período de gestação. Vai auxiliar na queima de gorduras, mantém o 

adequado equilíbrio muscular, aumentando a capacidade de usar a gordura como fonte 

energética. Aumento de auto-estima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCAL: As  aulas decorrem na piscina de hidroterapia. 

 

 

HORÁRIOS: 

3x Semana  
2ª, 4ª e 6ª Feira 
18:45;19:30 

 

Pós- parto  

Piscina Gabinete 
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   3. Massagens de reabilitação  
 
A massagem de reabilitação abrange o desenvolvimento, a manutenção, a recuperação e o 

aumento da função física, alivia ou previne a dor e a disfunção física e realça o bem-estar do 

doente. 

 

Valências : 
 
 

   3.1. Shiatsu:  alivia dores no corpo e dá conta de pequenos distúrbios orgânicos 

pois desperta no paciente uma nova consciência de si. Este trabalho de normalização do 

fluxo energético traz ao paciente uma sensação de bem estar, de integração e de melhoria 

geral. 

 

 3.2. Massagem terapêutica:  preventivas e/ou curativas, utilizadas especialmente 

quando existem patologias do foro músculo-esquelético, consiste numa massagem 

localizada em que se aplicam técnicas específicas consoante o problema e questão.  

 

 3.3.Massagem anti- stress : com diferentes manipulações e movimentos, 

exercendo com as mãos pressões de intensidades diferentes de modo aliviar tensão, de 

acordo com o caso do paciente, procura-se obter um objectivo concreto, melhorar os níveis 

de stress do paciente. 

 

   3.4. Osteopatia:  pelo tratamento manual e natural, uma vez que o corpo possui 

uma capacidade de  cura e reequilibro. A função do osteopata é tratar, através das mãos, as 

disfunções somáticas e estruturais do corpo 

 

Estas valências serão efectuadas somente nos gabinetes e mediante marcação prévia com a 

terapeuta. É prematuro neste momento apresentar manchas horárias precisas. Consoante as 

necessidades dos nossos utentes, durante a época lectiva poderão surgir outras valências. 
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 81,00 €  106,36 €  134,62 € 

Adultos (a partir dos 65 anos)/ Deficientes  19,52 €  25,65 €  32,30 € 

Adultos (a partir dos 15 anos)  27,83 €  36,54 €  46,26 € 

2xSemana 3xSemana

 56,80 €  74,68 €  94,00 € 

1xSemana 2xSemana 3xSemana 1xSemana

 25,32 €  31,84 € 

HIDROGINÁSTICA

Pagamento mensal Pagamento trimestral

 132,70 € 

 55,94 €  73,68 €  92,63 € 

 36,00 €  45,59 €  79,83 €  104,77 € 

 115,72 € 

1xSemana 3xSemana 1xSemana 2xSemana 3xSemana

 31,83 €  39,77 €  69,55 €  92,63 € 

   Renovação

2xSemana

 14,00 € 

A partir do terceiro membro do agregado familiar be neficiam de isenção da Inscrição/Renovação.

NATAÇÃO PURA

Pagamento mensal Pagamento trimestral

  TABELA DE PREÇOS 2007/2008

INSCRIÇÃO / RENOVAÇÃO

   Inscrição  25,00 € 

   Seguro  2,00 € 

Crianças (dos 4 aos 14 anos)  23,90 € 

Adultos (a partir dos 15 anos)  27,43 € 

Adultos (a partir dos 65 anos)                                   
/ Deficientes

 19,23 € 
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Pagamento

mensal

  PRÉ-PARTO
2 aulas de Água+1 aula de gabinete

  PÓS-PARTO
2 aulas de Água+1 aula de gabinete

 59,34 € 

 56,26 € 

 21,50 €  43,00 € 

Adultos (a partir dos 65 anos)  / 
Deficientes

 15,05 €  30,10 € 

    Correcção Postural

    Reabilitação

*Os adultos com mais de 65 anos e Deficientes benef iciam de um desconto de 30%.

HIDROTERAPIA

PACK'S  PRÉ E PÓS PARTO

 21,50 €  43,00 € 

1xSemana 2xSemana

 83,10 €  105,42 €  125,96 € 

    Natação Pré-Parto/Pós-Parto  28,55 €  36,22 €  43,28 €  83,10 €  105,42 €  125,96 € 

    Natação Adaptada*  28,55 €  36,22 €  43,28 € 

 103,85 €  132,70 € 

1xSemana 2xSemana 3xSemana 1xSemana 2xSemana 3xSemana

    Bebés (dos 6 meses aos 3 anos)  35,69 €  45,59 € 

ACTIVIDADES AQUÁTICAS ADAPTADAS

Pagamento mensal Pagamento trimestral

Pagamento mensal
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Pagamento

mensal

   Pack 1
1 aulas de hidroterapia+1 aula de gabinete

   Pack 2
2 aulas de hidroterapia+1 aula de gabinete

   Pack 3
1 aula de hidroterapia+2 aulas de gabinete

Sessôes 30 
m

 15,00 € 

 15,00 € 

    SHIATSUN

PACK'S DE HIDROTERAPIA

    OSTEOPATIA

 30,00 € 

 30,00 € 

SESSÕES

Sessôes 60 
m

UTILIZAÇÃO LIVRE (VERTENTE NATAÇÃO)

    Utilização de 30 minutos  2,30 € 

 48,92 € 

 69,84 € 

 76,94 € 

    MASSAGEM ANTI-STRESS

    MASSAGEM TERAPEUTICA 

MASSAGENS

 Mínimo de carregamento do cartão 23,00 €
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2,80 €

8,78 €

I V A  incluído à taxa em vigor.

Tarifa de emissão de 2ª via do cartão de utente

Piscina de 16 metros (8 alunos por pista)
22,29€ por 

grupo
17,58€ por 

grupo

Tarifa de perda/extravio da identificação do cabide  do vestiário

ALUGUER DE PISTAS

Até 10 
alug/mês

Mais de 10 
Alug/mês

Piscina de 25 metros (14 alunos por pista)
31,84€ por 

grupo
23,90€ por 

grupo

    Mais de 40 utentes  15,37 €  22,71 €  27,86 € 

    De 16 a 40 utentes  15,97 €  23,37 €  29,68 € 

    Até 15 utentes  17,03 €  25,61 €  31,84 € 

INSCRIÇÕES EM GRUPO - IPSS/CMO

1xSemana 2xSemana 3xSemana

 17,40 €  26,12 €  32,46 € 

INSCRIÇÕES EM GRUPO - COLÉGIOS/ INSTITUIÇÕES

1xSemana 2xSemana 3xSemana

    Mais de 40 utentes  15,67 €  23,17 €  28,43 € 

    De 16 a 40 utentes  16,28 €  23,81 €  30,26 € 

    Até 15 utentes
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Artigo 1º - Âmbito 

 
O presente Quadro Normativo aplica-se à frequência da Piscina Municipal de Odivelas. 

 
 

Artigo 2º - Normas Gerais 
 

A Piscina Municipal, situada na Avenida Professor Doutor Augusto Abreu Lopes, que integra o património do 
Município de Odivelas, constitui um equipamento privilegiado para a prática de Actividades Aquáticas com carácter 
pedagógico, social, recreativo e desportivo. 

 
 

Artigo 3º - Infra –Estruturas da Piscina Municipal de Odivelas 
 

A piscina Municipal é constituída por: 
 
1. Três Cubas: Uma Piscina Desportiva com 25x12,5m, 1 Tanque de Aprendizagem com 16X8m e uma Piscina de 

Hidroterapia com 10x4m. 
 
2. Três Gabinetes: Dois Gabinetes de Massagem e Reabilitação e Um Gabinete Polivalente para aulas teóricas e 

Shiatsu. 
 
 

Artigo 4º - Direito de Admissão 
 

1. A Odivelgest, E.M. procura preservar as condições de segurança dos utentes e o respeito pela sua liberdade 
individual, reservando-se o direito de não admissão de todos aqueles que não cumpram o presente quadro 
normativo. 

 
2. A assistência às actividades é permitida, desde que não perturbe o normal funcionamento das mesmas, 

salvaguardando-se o direito de interdição no recinto de assistência. 
 
3. A recolha de imagens no complexo da Piscina Municipal de Odivelas, através de fotografia e/ou vídeo, só será 

permitida mediante autorização do Conselho de Administração da Odivelgest, E.M. e desde que nenhum utente 
manifeste oposição ao autorizado. 

 
 

Artigo 5º - Condições de Utilização 
 

1. Para aceder à frequência da Piscina Municipal de Odivelas, o utente deverá ser portador: 
 
a) Ficha de inscrição fornecida pela Odivelgest, E.M. devidamente preenchida; 
b) Uma Foto tipo passe; 
c) Atestado Médico ou Declaração certificando que não possui doenças que constituam perigo para a saúde publica 

e bem como se encontra apto para a prática das actividades em que se vai inscrever ou, em alternativa, declaração 
pessoal em como não apresenta lesões e/ou doenças (dermatológicas e/ou infecciosas) que ponham em causa a 
saúde dos utentes da piscina e que, no caso de as contrair cessará a utilização da piscina consultará um médico e 
só depois de curado regressará à utilização das piscinas e serviços respectivos.  

d) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cédula Pessoal (Boletim ou Assento de Nascimento). 
 
2. No acto de Inscrição/renovação de inscrição é paga uma tarifa de acordo com a Tabela de Preços em vigor. 
 

QUADRO NORMATIVO DE UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL  DE 
ODIVELAS  

I. NORMATIVO GERAL  
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3. As inscrições para as actividades em funcionamento serão efectuadas na secretaria da Piscina Municipal. 
 
 

Artigo 6º - Deveres e Obrigações Gerais dos Utilizadores 
 

1. É obrigatório o uso do chuveiro e o atravessamento dos lava-pés sempre que se pretenda entrar na zona das 
piscinas. 

 
2. É obrigatório o uso de touca, de borracha ou silicone, na zona das piscinas. 
 
3. É obrigatório o uso de chinelos nos balneários e recinto das piscinas. 
 
4. O acesso à zona envolvente dos tanques e balneários é vedado a todas as pessoas cujo destino imediato não seja a 

normal utilização do equipamento. 
 
5. Não é permitido o acesso a pessoas doentes e/ou com problemas de pele, ou com menores condições de higiene, 

de acordo com a lei vigente para os recintos públicos. 
 
6. Os utentes são responsáveis pelos prejuízos que cometam tanto a nível pessoal como nos equipamentos ou 

instalações. 
 
7. É proibido aos utentes das piscinas: 
 
a) Faltar ao respeito ao pessoal de serviço; 
b) Provocar ou participar em desordens ou alterações; 
c) Correr no complexo da Piscina; 
d) Danificar a relva ou  qualquer arbusto; 
e) Escrever nas paredes, bancos e outros móveis; 
f) Cuspir no chão ou para as Piscinas; 
g) Lançar para o chão ou para as Piscinas, papéis ou outros objectos; 
h) Fazer-se acompanhar de animais; 
i) Circular nos balneários do sexo oposto; 
j) Mergulhar ou permanecer nas cubas sem previamente eliminar da pele, cremes, óleos ou outros produtos 

susceptíveis de adulterar a qualidade da água. 
 
8. Os calções, bem como os fatos de banho, deverão ser de lycra e adequados à actividade e não deverão ser 

susceptíveis de adulterar a qualidade da água. 
 
9. Será entregue ao utente um elemento de identificação relativo ao cabide do vestiário. 
 
10. No caso de extravio do elemento de identificação referido no número anterior, os objectos depositados na cruzeta 

só poderão ser levantados mediante a apresentação do Bilhete de Identidade e o pagamento de uma quantia 
definida na Tabela de Preços em vigor. 

11. Só é permitido comer, beber e fumar em zonas devidamente identificadas para o efeito. 
 
12. Os utentes que realizam massagens terapêuticas ou de reabilitação em gabinetes, devem trazer roupa confortável 

(ex. Fato de Treino), ténis/chinelos e toalha individual. Depois de efectuarem a valência não é aconselhável  
tomarem banho. 

 
 

Artigo 7º-Deveres e Obrigações Gerais da Odivelgest, E.M. 
 

A Odivelgest, E.M. 
 
1. Fica obrigada a cumprir o disposto na Directiva 23/93 do Conselho Nacional de Qualidade sobre as Piscinas 

Públicas, nomeadamente no que respeita à lotação, tratamento da água, ar, higiene e segurança. 
 
2. Disponibiliza a todos os frequentadores da Piscina Municipal folhetos para reclamações/sugestões. 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano VIII - N.º 11 19 de Junho de 2007 5 
 

3. Garante, durante todo o período de funcionamento, a permanência de responsáveis pelo equipamento, 
devidamente identificados e aptos a responder a qualquer solicitação dos utentes da Piscina Municipal. 

 
4. Responsabiliza-se única e exclusivamente pelos bens e equipamentos depositados na rouparia. 
 
5. Compromete-se a efectuar análises regulares da água e ar das piscinas, segundo normas da Organização Mundial 

de Saúde e da Administração Regional de Saúde de Lisboa, divulgando e afixando os resultados em local visível 
neste complexo. 

 
6. Compromete-se a tomar todas as providências para o cumprimento das normas sanitárias de funcionamento das 

Piscinas Municipais, desresponsabilizando-se de eventuais problemas sanitários que possam ter origem em 
utentes que não cumpram as normas estabelecidas por este quadro normativo. 

 
 

Artigo 8º-Acidentes pessoais 
 

1. Com tarifa de inscrição/renovação de inscrição é liquidada uma taxa de seguro que cobrirá os riscos de Acidentes 
Pessoais de sinistros ocorridos nas instalações das Piscinas Municipais, cujas coberturas serão: 

 
a) Morte ou invalidez permanente : 10.000,00€ (dez mil euros); 
b) Despesas médicas : 1.000,00€ (mil euros). 
 
2. Em caso de acidente, o sinistrado poderá escolher o local de prestação de assistência. Caso não o faça, tal 

significará a aceitação do local indicado pela Odivelgest, E.M. 
 
3. A deslocação ao exterior das Piscinas Municipais para assistência médica será acompanhada por representante da 

Odivelgest, E.M., sem prejuízo da informação a prestar aos familiares do sinistrado, excepto se for possível 
garantir o acompanhamento familiar. 

 
4. A Odivelgest, E.M., declina qualquer responsabilidade pelos resultados de assistência prestada aos utentes das 

piscinas, que é da entidade médica ou paramédica prestadora desses serviços, assumindo-se a Odivelgest, E.M. 
como mero intermediário entre o sinistrado e a entidade prestadora desses serviços. 

 
5. A Odivelgest, E.M., colocará à disposição dos utentes, em caso de sinistro, ou quando solicitado, informação 

escrita quanto à metodologia a adoptar relativamente a procedimentos administrativos e reembolso de despesas, 
que será feito pela Seguradora para o efeito contratada pela Odivelgest, E.M. 

 
 

Artigo 9º - Interrupção das Actividades 
 
 

1. As Actividades de Natação são interrompidas: nos Feriados Nacionais, no Feriado Municipal, nos dias 24 e 31 de 
Dezembro, Terça-Feira de Carnaval e sábado de Aleluia. 

 
2. As actividades podem ser suspensas por motivos de obras de beneficiação nos equipamentos, comprometendo-se 

a Odivelgest, E.M. a comunicar a suspensão com o mínimo de 5 dias úteis de antecedência por afixação de aviso 
nos locais próprios, havendo lugar à realização de aula(s) em substituição da aula(s) não leccionada(s). 

 
3. Os horários podem ser suspensos ou alterados até seis dias por ano por motivo de cedência de espaço para a 

realização de provas desportivas ou outros eventos havendo, também neste caso, lugar à realização de aula(s) em 
substituição da aula(s) não leccionada(s). 

 
4. Em caso de ocorrências imprevistas, não especificadas nos números anteriores, que levem à interrupção das aulas 

e cujas causas não sejam imputáveis á Odivelgest, E.M., não haverá lugar à substituição das mesmas ou a 
qualquer crédito do seu valor. 
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Artigo 10º - Cartão de Utente 
 

1. A todos os utentes individuais ou outras entidades, será fornecido um cartão de utente que os identifica e permite 
o acesso ao Complexo das Piscinas. 

 
2. Este cartão limita o acesso à classe e horário do utente, só o permitindo o mesmo quando se cumpram os 

pagamentos das mensalidades. Este acesso está limitado a  15 minutos antes do início da aula e a 30 minutos após 
o seu término. 

 
3. O cartão de identificação é cedido gratuitamente após a inscrição. 
 
4. A perda ou extravio do cartão de utente deve ser comunicada com a maior brevidade possível aos serviços 

administrativos das Piscinas Municipais.  
 
5.  O pedido de segunda via do cartão de utente implica o pagamento antecipado de uma quantia, definida na Tabela 

de Preços em vigor, como reposição do elemento extraviado. 
 
 

Artigo 11º - Disposições Gerais 
 

1. A inscrição em mais de um tipo de actividade aquática que implique o pagamento de inscrição/renovação de 
inscrição, determina o pagamento de apenas uma inscrição que será válida para todas as  actividades em que o 
utente se queira inscrever. 

 
2.  Os casos omissos neste quadro normativo serão analisados pelo Conselho de Administração da Odivelgest, E. M., 

a quem compete deliberar sobre os mesmos. 
 
 
 
 
 

Artigo 12º-Âmbito 
 

1. A actividade denominada de Utilização Livre de Inverno, variante natação, corresponderá à prática da natação 
não orientada técnica ou pedagogicamente, sendo, no entanto, supervisionada por um nadador-salvador.  

 
2. É permitida a frequência da Piscina Municipal em Utilização Livre vertente natação a utentes a partir dos 15 anos 

(inclusive), bem como a crianças e jovens com idade inferior desde que acompanhados pelos pais ou por adulto 
que exiba um termo de responsabilidade passado pelo Encarregado de Educação. 

 
3. A utilização da Piscina para o treino de apneia só pode realizada com um acompanhante dentro de água. 
 
4. A frequência em Utilização Livre de Inverno (vertente natação) implica que o utente realize correctamente as 

técnicas de crol e costas, o que deve ser aferido através da realização de um teste de aptidão. 
 
 

Artigo 13º - Condições de Utilização 
 

1. O utente terá direito a um cartão gratuito a que corresponde um acesso individual. 
 
2. Para aceder à Utilização Livre de Inverno (vertente natação) o utente deverá proceder a um carregamento do 

cartão, com um valor mínimo definido na Tabela de Preços em vigor. 
 
3. O valor de cada utilização, definido na Tabela de Preços em vigor, corresponde a um período de 30 minutos. 
 
4. O utente tem direito a uma tolerância de 15 minutos antes e de 30 minutos depois da sua utilização, para se 

equipar e tratar da sua higiene pessoal. Após este período ser-lhe-á descontado o valor correspondente a outra 
utilização. 

 
 

II. UTILIZAÇÃO LIVRE (VERTENTE NATAÇÃO)  
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Artigo 14º - Utilização de Material Didáctico 
 

1. A Odivelgest, E.M. coloca à disposição algum material didáctico, devidamente identificado, para a prática da 
natação, que pode ser solicitado ao nadador-salvador. 

 
3. Não é permitida a utilização de material insuflável. 

 
 

Artigo 15º - Frequência 
 

A Utilização Livre de Inverno (vertente natação) terá lugar na Piscina Desportiva, sendo a lotação máxima de 10 
pessoas por cada pista atribuída. 

 
 
 
 
 

Artigo 16º - Âmbito 
 

O presente normativo aplica-se à inscrição, nas actividades propostas pela Escola de Natação da Piscina Municipal de 
Odivelas, de alunos que o façam individualmente. 

 
 

Artigo 17º - Condições de Frequência 
 

1. Os novos alunos que pretendam inscrever-se nas aulas de Natação Pura e/ou Hidroginástica terão de fazer, 
antecipadamente, um teste de aptidão, onde lhes será prescrito um determinado nível de aprendizagem. 

 
2. Os utentes que se pretendam inscrever nas aulas de hidroterapia e/ou natação adaptada necessitam de apresentar 

declaração médica onde se prescreva o tipo de actividade a desenvolver, assim como possíveis contra-indicações 
aos exercícios. A inscrição será feita após entrevista com um técnico especializado desta área. 

 
 

Artigo 18º - Classes com Acompanhante 
 

Existem classes que, pelo tipo de trabalho desenvolvido, necessitam de uma pessoa que obrigatoriamente acompanhe 
o utente no decorrer da aula, nomeadamente, as classes de Bebés, Natação Adaptada e Reabilitação, estas duas 
últimas de acordo com o grau de dependência individual. 

 
 
 
 
 
 

Artigo 19º - Âmbito 
 

O presente normativo aplica-se nas actividades propostas para a piscina de  hidroterapia e gabinetes de massagens de 
reabilitação 

 
 

Artigo 20º - Condições de frequência 
 

1. Os utentes que se pretendam inscrever nas aulas de hidroterapia e/ou natação adaptada são denominados de 
utentes internos e necessitam de apresentar declaração médica onde se prescreva o tipo de actividade a 
desenvolver, assim como possíveis contra-indicações aos exercícios. A inscrição será feita após entrevista com 
um técnico especializado nesta área. 

 
2. Os utentes internos podem beneficiar de Packs que são prescritos pela terapeuta especializada. Estes são 

constituídos por aulas de água e de gabinete 
 

III. ESCOLA DE NATAÇÃO - AULAS DE NATAÇÃO  

IV. ESCOLA DE NATAÇÃO – SAÚDE/PREVENÇÃO/REABILITAÇÃO  
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3. Os utentes internos, sempre que faltem à sua aula devem informar a sua terapeuta e apresentar a respectiva 
justificação. Estas aulas, de acordo com a carga horária semanal, tem um limite máximo de faltas permitido. 

 
4. As aulas de hidroterapia têm carácter temporário, quando a terapeuta prescreve a alta, estes mesmos utentes serão 

inseridos nas aulas de natação pura ou nas aulas de hidroginástica. 
 
5. São denominados utentes externos, aqueles que por sua iniciativa efectuam marcação para as valências de 

reabilitação efectuadas em gabinete ( Shiatsu, Massagem terapêutica,  Massagem anti-stress, Osteopatia,outras) 
 
6. Os utentes que realizam massagens terapêuticas ou de reabilitação em gabinete, devem trazer roupa confortável 

(fato de treino), ténis/chinelos e toalha individual. Depois de efectuarem a valência, não é aconselhável tomarem 
banho. 

 
 

Artigo 21º - Classes com Acompanhante 
 

1. Existem classes que, pelo tipo de trabalho desenvolvido, necessitam de uma pessoa que obrigatoriamente 
acompanhe o utente no decorrer da aula, nomeadamente, as classes, Natação Adaptada e Reabilitação, de acordo 
com o grau de dependência individual. 

 
 

Artigo 22º - Tarifas 
 

1. O valor das tarifas, relativo às mensalidades a liquidar, encontra-se definido na Tabela de Preços em vigor. 
 
2. O pagamento das mensalidades das aulas decorrerá até ao dia 10 (inclusive) do mês a que respeite. Quando o 

último dia para pagamento coincidir com Domingo ou Feriado, a data de pagamento será deferida para o primeiro 
dia útil seguinte. 

 
3. Findo o prazo referido no número anterior, o pagamento é considerado, fora do prazo, pelo que, a manter-se o 

incumprimento nos 7 dias seguintes ao fim do prazo, a mensalidade sofrerá um agravamento de 10%, e a partir do 
8º dia esse agravamento passará a ser de 20%. 

 
 

Artigo 23º - Desistências 
 

1. É considerada “desistência” a situação em que o utente não efectua o pagamento de duas mensalidades 
consecutivas, perdendo o direito à vaga e ficando sujeito a novo processo de inscrição, caso queira retomar a 
actividade, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do Art.º 24. 

 
2. Não é autorizado à atribuição de quaisquer créditos ou reembolsos de pagamentos efectuados pelo utente, por 

razões alheias à Odivelgest, E.M. Nessa medida, informa-se todos os utentes que não serão aceites quaisquer 
pedidos de créditos ou reembolsos, por motivos imputáveis ao próprio utente, nomeadamente por razões de saúde 
do próprio(excepto no n.º 3 do Art.º 24,) de familiares, de alteração de residência ou local de Trabalho, gozo de 
férias, participações em estágios ou programas  desenvolvidos no âmbito do ensino superior ou empresarial, ou 
qualquer situação não imputável à Odivelgest, EM. 

 
 

Artigo 24º - Ausências por motivo de doença 
 

1. A apresentação do atestado médico não inibe o pagamento da mensalidade por parte do utente, justifica apenas a 
sua ausência, devendo o utente entregar junto dos serviços administrativos o respectivo comprovativo em como 
se encontra completamente restabelecido e apto para a prática de Natação, sem o qual não poderá retomar a 
prática desportiva, mesmo que tenha a mensalidade regularizada. 

 
2. Nos casos de ausência do utente, mesmo que justificada, não há lugar a qualquer crédito das aulas não 

frequentadas. 
 
3. No caso de impedimento da frequência por motivo de doença, impeditiva da prática de Natação, e devidamente 

comprovada por declaração médica, que expressamente refira a impossibilidade, ou grave inconveniência, de 
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prática de Natação por um período de tempo consecutivo, superior a 30 dias, o utente usufruirá de um crédito de 
50% na mensalidade seguinte à data do impedimento. 

 
4. Para o utente ter direito ao beneficio previsto no número anterior terá que apresentar aos Serviços 

Administrativos da Odivelgest, E.M. a justificação das faltas que comprovem o motivo de doença nos 5 dias 
subsequentes ao início da ausências às aulas.  

 
 

Artigo 25º- Listas de Espera 
 

1. Em todas as classes existe a hipóteses de serem criadas listas de espera. 
 
2. A lista de espera, elaborada por ordem de inscrição, será mensalmente analisada no sentido de ir integrando nas 

respectivas actividades as pessoas que nela figuram, de acordo com as vagas que vão, entretanto, surgindo. 
 
3. As pessoas que se encontram na situação referida no número anterior serão informadas telefonicamente de que é 

chegada a sua vez de preencher uma vaga existente. 
 
4. É dada prioridade sobre as listas de espera, às transferências internas feitas pelos professores, por motivos de 

natureza técnica. 
 
 

Artigo 26º-Enquadramento Técnico 
 

1. A Odivelgest, E.M. disponibiliza todo um conjunto de actividades, adaptadas aos interesses e necessidades dos 
diferentes grupos populacionais, estruturadas em diferentes níveis de desempenho. 

 
2. A Odivelgest, E.M. compromete-se a fazer um enquadramento técnico - pedagógico adequado nas suas aulas, 

concorrente ao desenvolvimento global do aluno, através de um trabalho com preocupações educativas, 
terapêuticas e sociais. 

 
3. A transferência de nível de aprendizagem é um acto puramente técnico e da responsabilidade do professor. Esta 

depende das condições de desempenho, não tendo correspondência com factores de carácter temporal e podendo 
ocorrer em qualquer altura do ano lectivo. 

 
4. A falta de pontualidade ou assiduidade pode determinar regressões na aprendizagem, podendo as mesmas 

ocasionar a transferência para níveis de aprendizagem inferiores. 
 
5. A Odivelgest, E.M. propõe-se fazer avaliações internas aos alunos com o objectivo de satisfazer padrões de 

homogeneidade nas classes, podendo promover uma estruturação diferente nas mesmas. 
 
6. Podem existir situações, previamente definidas pela Direcção Técnica da Escola de Natação da Piscina Municipal 

de Odivelas, de acumulação de níveis em determinadas aulas, desde que não seja posta em causa a qualidade 
técnico - pedagógica das mesmas. 

 
 

Artigo 27º-Comportamento do aluno 
 

1. O professor é responsável pela condução da aula e prescrição das tarefas adequadas ao desempenho do aluno, 
pelo que este deverá cumprir o estipulado pelo docente, salvaguardando-se situações de contra-indicação médica, 
previamente comunicadas. 

 
2. O aluno deverá ter uma conduta adequada ao desenvolvimento da aula, não prejudicando o seu normal 

funcionamento. Caso contrário, pode o professor proceder à suspensão do aluno na frequência da mesma.  
 
3. Em situações mais gravosas, poderá o Conselho de Administração da Odivelgest, E.M. através de proposta da 

Direcção Técnica da Escola de Natação da Piscina Municipal de Odivelas e mediante inquérito sumário, impedir 
o acesso temporário ou definitivo às actividades sem direito a qualquer reembolso e/ou indemnização. 
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Artigo 28º - Âmbito 
 

O presente regulamento aplica-se à inscrição e frequência de aulas na Escola de Natação da Odivelgest EM por 
grupos de alunos organizados por Instituições, em horário e plano de água próprios. 

 
 

Artigo 29º - Inscrições 
 

1. A Odivelgest EM enviará a cada uma das instituições que pretendam frequentar as aulas de natação, uma ficha de 
inscrição onde serão discriminados os novos alunos interessados. 

 
2. Às novas inscrições e renovações de inscrição será cobrada uma tarifa, de acordo com a Tabela de Preços em 

vigor. 
 
3. A inscrição nas aulas de natação significa o compromisso da sua frequência até ao final do ano, no horário 

estipulado no inicio do ano lectivo, podendo existir possíveis alterações, se exequíveis. Esta alteração será 
deliberada sob proposta da Direcção Técnica. 

 
4. O não cumprimento do disposto no número anterior implica o pagamento de uma nova inscrição na época lectiva 

seguinte, não havendo, neste caso, lugar à renovação de matricula. 
 
 

Artigo 30º - Deveres e Obrigações Gerais dos Grupos/Instituições 
 

1. O Grupo/Instituição obriga-se a garantir o acompanhamento dos seus alunos,  por  pessoal ao seu serviço, durante 
todo o período de frequência nas Piscinas Municipais de Odivelas, incluindo aquele que decorre a aula. Este 
acompanhamento é feito exclusivamente pelos responsáveis do grupo/instituição, não sendo permitido o 
acompanhamento nem a presença dos encarregados de educação nas instalações (balneários e cais de piscina). No 
entanto podem assistir, sempre que queiram, às aulas do seu educando. 

 
2. Os funcionários da Instituição deverão permanecer junto das cubas em número proporcional e adequado ao 

número de alunos em cada aula, cooperando com o professor sempre que este o solicite. 
 
3. Os funcionários das Instituições deverão fazer cumprir a ordem nos períodos fora da aula. 
 
4. Os responsáveis devem trazer o cartão da Instituição, que dá acesso à entrada dos utentes no recinto das piscinas. 

O cartão activa a porta de acesso obrigando a que todos os alunos entrem em grupo acompanhados dos 
responsáveis. O acesso só será efectivado se os pagamentos se encontrarem regularizados. 

 
 

Artigo 31º - Acidentes Pessoais 
 

1. O disposto no Art.º 8º do Normativo Geral é aplicável aos Grupos/Instituições, caso o grupo/instituição o 
requisite. 

 
2. É da responsabilidade dos respectivos Grupos/Instituições garantir a cobertura dos riscos de acidentes pessoais de 

sinistros ocorridos nas instalações das Piscinas Municipais de Odivelas que envolvam os seus alunos. Caso o 
Grupo/Instituição não requisite o nosso seguro, deve entregar na Direcção Técnica uma cópia da apólice do 
seguro e os contactos dos respectivos encarregados de educação. 

 
 

Artigo 32º - Desistências de Alunos 
 

1. As desistências de alunos, deverão ser comunicadas, através de preenchimento de  impresso  próprio,  fornecido 
pela  Odivelgest EM,  impreterivelmente  até ao primeiro dia útil do mês a que respeitam. Caso assim não 
aconteça, será cobrado o valor da mensalidade desse mês. 

V – GRUPOS / INSTITUIÇÕES 
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2. De acordo com o número anterior, poderá a Instituição ao mesmo tempo que comunica a desistência do aluno, 

propor, em substituição, uma nova inscrição para ocupação da vaga deixada em aberto. 
 
3. Após um mês de não pagamento da respectiva mensalidade, há lugar à perda do direito ao espaço reservado para 

a Instituição, estando sujeita a novo processo de inscrição e de selecção de horário, caso pretenda retomar a 
actividade. 

 
 

Artigo 33º - Tarifas 
 

No acto de inscrição será imediatamente cobrado o valor da inscrição/renovação, bem como a mensalidade relativa ao 
primeiro mês da actividade. As mensalidades que se seguem serão cobradas, mediante a emissão da respectiva factura 
no início de cada mês e terão que ser liquidadas, obrigatoriamente, até ao dia 15 do mesmo, de acordo com a Tabela 
de Preços em vigor. 

 
 

Artigo 34º - Projectos Municipais 
 

Em negociações de grupo, integrados em Projectos Municipais que venham a ser estabelecidos poderão ser 
contemplados descontos sobre a Tabela de Preços em vigor até um máximo de 10% desde que superiormente 
autorizados pelo Conselho de Administração da Odivelgest EM.  

 
 

Artigo 35º - Ausências por Motivo de Doença 
 

1. A apresentação do atestado médico não inibe o pagamento da mensalidade por parte do aluno, justifica apenas a 
sua ausência, devendo o aluno entregar junto dos serviços administrativos o respectivo comprovativo médico em 
como se encontra completamente restabelecido e sem o qual não poderá retomar a prática desportiva mesmo que 
tenha a mensalidade regularizada. 

 
2. Nos casos em que a ausência do aluno, mesmo que justificada, seja igual ou inferior a um mês, não há lugar a 

qualquer crédito das aulas não frequentadas. 
 
3. No caso de impedimento da frequência por motivo de doença, impeditiva da prática de Natação, e devidamente 

comprovada por declaração médica, que expressamente refira a impossibilidade, ou grave inconveniência, de 
prática de Natação por um período de tempo consecutivo, superior a 30 dias, o utente usufruirá de um crédito de 
50% na mensalidade seguinte à data do impedimento.  

 
4. Para o utente ter direito ao beneficio previsto no número anterior terá que apresentar aos Serviços 

Administrativos da Odivelgest EM a justificação das faltas que comprovam o motivo de doença nos 5 dias 
subsequentes ao início da ausência às aulas. 

 
 

Artigo 36º - Enquadramento Técnico 
 

1. A Odivelgest EM compromete-se a fazer o enquadramento técnico - pedagógico adequado nas suas aulas de 
natação, concorrentes para o desenvolvimento global do aluno, através de um trabalho com preocupações 
educativas terapêuticas e sociais. 

 
2. Em caso de atraso superior a 15 minutos, a Odivelgest EM reserva-se o direito de impedir o acesso às instalações. 

 
 

O Presidente do Conselho de Administração 
 

(Mário Máximo) 
 
 
 


