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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

2200..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  3311  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22000077  
 
 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 
 
 

ACTA 
 

 
 

ACTA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Acta da Décima Primeira Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas, realizada no dia 6 de Junho de 
2007. 
 
(Aprovada por maioria) 

 
 
 
 

PROTOCOLO 
 

 
 

ADESÃO AO TRANSPORLIS 
 

Celebração de um Protocolo de Adesão entre o Município 
de Odivelas e as empresas que integram o Projecto 
TRANSPORLIS, representadas pelo Presidente do 
Comité de Gestão do Projecto. O TRANSPORLIS é um 
sistema de informação multimodal da área metropolitana 
de Lisboa que integra os principais operadores de 
transportes colectivos dessa área metropolitana, 
permitindo optimizar a utilização conjunta das suas 
carreiras em função dos horários de cada operador, 
possibilitando a cada utilizador a escolha das suas 
preferências, integrando igualmente, devidamente 
actualizados, os horários de voo do aeroporto de Lisboa. 
As principais vantagens desta adesão são as seguintes: 
 
-Aderir ao portal único de mobilidade para a Área 
Metropolitana de Lisboa; 
 
-Possibilitar a implementação de dois quiosques 
multimédia nas estações de metro do Concelho e nova 
Loja do Cidadão; 

-Facultar o acesso à informação que é gerida pelo portal 
web, contemplando o seu uso para efeitos de planeamento 
ao nível global do concelho, com os diferentes 
operadores; 
 
-Facultar o acesso à informação que é gerida em tempo 
real em painéis electrónicos informativos, em interfaces 
pessoais, nomeadamente, dispositivos móveis, 
PDA/Smartphones; GPS (Sistema Global de 
Posicionamento), ou outros aparelhos multimédia; 
 
-Diminuir as dificuldades de acesso das pessoas com 
mobilidade condicionada – procurar com os diferentes 
operadores de transportes que contemplem as soluções de 
mobilidade condicionada em toda a área metropolitana, 
numa primeira fase no eixo Loures/ 
Odivelas/Lisboa/Aeroporto. 
 
De acordo com o proposto nas informações n.º 19555, de 
19.10.2007 e n.º 19478, de 17.10.2007 e nos termos da 
minuta de Protocolo de Adesão que também foi aprovada. 
 

“PROTOCOLO DE ADESÃO 
 
Considerando que: 
 
Em 31 de Maio de 2004, a ANA, AEROPORTOS DE 
PORTUGAL, S.A, a COMPANHIA CARRIS DE 
FERRO DE LISBOA, S.A., os CAMINHOS DE 
FERRO PORTUGUESES, E.P., o METROPOLITANO 
DE LISBOA, E.P., a TRANSTEJO, TRANSPORTES 
TEJO, S.A., a SABER & LAZER - Informática e 
Comunicação, S. A. (actualmente incorporada na 
PT.Com-Comunicações Interactivas, S.A.) e a 
FERTAGUS, Travessia do Tejo, Transportes, S.A., 
celebraram um Protocolo de Colaboração, pelo qual se 
comprometem a dar continuidade ao Projecto AMMOS, 
que passou a ser designado por Transporlis e a reger-se 
por este Protocolo; 
 
Em reunião de 11 de Outubro de 2005 o Comité de 
Gestão do PROJECTO Transporlis delegou no seu 
Presidente poderes para a celebração de Protocolos de 
Adesão com entidades públicas da Área Metropolitana de 
Lisboa, que pretendam aderir a este Projecto; 
 
O Município de Odivelas tendo tomado total 
conhecimento dos termos e condições estatuídos no 
Protocolo de Colaboração de 31 de Maio de 2004 e 
respectivos Anexos demonstrou interesse em aderir ao 
Projecto Transporlis; 
 
Nos termos do artigo 40 do citado Protocolo de 
Colaboração os membros do Transporlis obrigam-se a 
contribuir financeiramente para os custos e despesas do 
Projecto;  
 
 
É celebrado o presente Protocolo de Adesão, 
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Entre: 
 
As Empresas supra indicadas, que integram o Projecto 
Transporlis, aqui representadas pelo respectivo Presidente 
do Comité de Gestão e adiante designadas por 
Transporlis, 
 
e 
 
O Município de Odivelas, pessoa colectiva número 504 
293 125, com sede em Odivelas, na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes - Quinta da Memória 2675-372 
Odivelas , representado pela Senhora Presidente da 
Câmara, Senhora Dr.ª Susana de Fátima Carvalho Amador, na 
qualidade de Presidente do Município de Odivelas, com 
poderes bastantes para o presente acto, adiante designado 
por Município de Odivelas, nos termos e condições 
seguintes: 
 
Cláusula Primeira 
 
1- O presente Protocolo tem por objecto a adesão do 
Município de Odivelas ao Protocolo de Colaboração de 
31 de Maio de 2004, que passa a ser reconhecida como 
entidade associada ao Projecto Transporlls. 
 
2- Para efeitos do disposto no número 1, as Partes 
declaram que têm perfeito conhecimento dos documentos 
anexos abaixo indicados, que se dão por inteiramente 
reproduzidos, que fazem parte integrante do presente 
Protocolo e que são por elas rubricados: 
 
Documento n. 1 — Cópia do Protocolo de Colaboração 
celebrado em 31 de Maio de 2004 e respectivos anexos; 
 
Documento n. 2 — Cópia do Protocolo relativo à 
Exploração Comercial dos Conteúdos do Transporlis.  
 
Cláusula Segunda 
 
1 - Pelo presente instrumento o Município de Odivelas 
associa-se ao Projecto Transporlis, pelo que aceita 
subscrever sem reserva o presente Acordo de Adesão, 
obrigando-se a: 
 
Cumprir as condições exaradas no Protocolo de 
Colaboração de 31 de Maio de 2004, e respectivos anexos, 
bem como do Protocolo relativo à Exploração Comercial 
dos Conteúdos do Transporlis; 
 
Contribuir mensalmente, com o montante de €150,00 
(cento e cinquenta euros), para os custos e despesas do 
Projecto Transporlis. 
 
2- O Transporlis aceita a adesão do Município de 
Odivelas, que desta forma se constitui parte signatária do 
Protocolo de Colaboração. 
 

O presente Protocolo é feito em duplicado, ficando um 
exemplar na posse de cada outorgante, possui todas as 
folhas rubricadas e vai ser assinado. 
 
Odivelas, ___ de Outubro 2007 
 
O Presidente do Comité de Gestão do Projecto 
Transporlis 
Guilhermino Rodrigues 
 
A Presidente do Município de Odivelas 
Susana de Fátima Carvalho Amador” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

DESPORTO SÉNIOR – CLUBE DO MOVIMENTO 
 

 
 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA COM A MUNICIPÁLIA, 
E. M., E CELEBRAÇÃO DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO COM AS 

JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 
 

Intervenção no Programa do Desporto Sénior – Clube do 
Movimento, que passa por definir e implementar novas 
estratégias que visam propor um modelo que responde a 
um conjunto de necessidades e que prevê: 
 
- O aumento do número de actividades do programa 

sénior (ginásio de manutenção, piscina – hidroginástica 
e rua – caminhadas); 

- O aumento do número de dias semanais da actividade de 
ginástica, de dois dias para três (um dia em ginásio e 
dois dias de caminhadas); 

- O aumento do número de meses da actividade de 
Ginástica passando de 8 para 10 meses (em ginásio 9 
meses e na rua 10 meses); 

- O aumento do número de meses de hidroginástica, 
passando de 8 para 9 meses; 

- O aumento do número de participantes na ginástica que 
neste momento se encontra suspenso; 

- O aumento do número de participantes da hidroginástica 
que neste momento se encontra suspenso; 

- Encontros - Convívio, em momentos significativos do 
programa: Natal, Carnaval e Festa de Encerramento; 

- Uma maior promoção do desenvolvimento da 
componente social evitando assim situações de 
isolamento; 

- A prática de exercício físico num contexto mais saudável 
nos espaços do Concelho; 

- Animação e dinamização dos espaços públicos existentes 
no Concelho; 

- A sensibilização dos munícipes para a prática de 
exercício físico, proporcionando estilos de vida mais 
activos. 
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Celebração de Acordos de Cooperação entre a Câmara 
Municipal de Odivelas e as Juntas de Freguesia, bem 
como a celebração de um Contrato-Programa entre o 
Município de Odivelas e a Municipália – Gestão de 
Equipamentos e Património do Município de Odivelas, 
E.M., de acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2007/18277, de 27-09-2007, e nos termos das 
Minutas de Protocolo anexas à informação. 

 
 

“PROPOSTA 
Acordo de Cooperação entre a Câmara Municipal de 

Odivelas 
e 

Junta de Freguesia ----------------- 
 

Preâmbulo 
 

Uma vez que: 
 
- A actual sociedade de consumo, faz com que estejamos 
diariamente sob pressão biológica e/ou psicológica; 
 
- A prática desportiva, mais especificamente as chamadas 
actividades de lazer, para além de ajudar na atenuação 
destas pressões, também constitui um importante factor 
de socialização, apelando ao sentido de entreajuda e 
cooperação entre os praticantes; 
 
- Estes benefícios reforçam e sublinham a importância da 
actividade física desde a infância até à terceira idade, 
importância esta que conduziu inclusive à sua consagração 
na Constituição da República enquanto direito de todos os 
cidadãos. 
 
È celebrado o presente Acordo de Cooperação entre: 
 
• Câmara Municipal de Odivelas, pessoa colectiva número 
504 293 125, representada pela sua Presidente Susana de 
Carvalho Amador, doravante designada como primeiro 
outorgante; 
 
• Junta de Freguesia --------------, pessoa colectiva número 
-------------, representada pelo seu Presidente -----------, 
doravante designado como segundo outorgante.  
 
Que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objecto) 
 

O presente Acordo tem por objecto divulgar e 
proporcionar aos munícipes da Freguesia de ----------------- 
a prática de ginástica de manutenção, no âmbito do 
programa Clube do Movimento - Desporto Sénior. 

 
 
 
 
 

Cláusula Segunda 
(Infra-estruturas e leccionação das aulas) 

 
No presente Acordo 
 
1. A(s) infra-estrutura(s) para a prática das aulas de 
ginástica cedida pelo segundo outorgante, designa-se por 
___________________ (espaço coberto) e 
_________________________ (espaço ao ar livre); 
 
2. O primeiro outorgante, através da Divisão do 
Desporto, compromete-se a _____________________ 
 
(escolher opção: 
a) Ceder um professor de ginástica, para leccionar as aulas 
 
b) Comparticipar financeiramente os serviços de um 
professor de ginástica para leccionar as aulas.) 
 
3. Se ocorrer uma alteração das circunstâncias que 
impossibilite a aplicação do número 1 e 2 desta cláusula, 
como acordado, deve esse facto ser imediatamente 
comunicado por escrito ao outro outorgante, passando a 
vigorar a opção alternativa.  

 
Cláusula Terceira 
(período das aulas) 

 
As aulas objecto deste Acordo terão lugar ____ dias por 
semana, _____ horas, a decorrer entre Outubro de 2007 e 
Julho de 2008 inclusive, excepto as aulas em espaço 
coberto, que terminarão em Junho. 

 
Cláusula Quarta 

(Direitos e Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

O primeiro outorgante obriga-se a: 
 
1. Aceitar as inscrições recebidas pelo segundo 
outorgante; 
 
2. Informar e disponibilizar documentação ao segundo 
outorgante de todas as iniciativas inerentes ao programa 
Clube do Movimento-Desporto Sénior, bem como 
informar as alterações que possam surgir ao longo da 
época; 
 
3. Quando a infra-estrutura seja cedida pelo segundo 
outorgante: 
 
a) Assegurar o corpo técnico para a leccionação da 
actividade, salvaguardando os aspectos relacionados com a 
formação técnica e específica exigível para a prática da 
actividade desenvolvida; 
 
b) Garantir o funcionamento da actividade nos dias e 
horários acordados, comunicando ao segundo outorgante 
quaisquer interrupções que possam surgir no decorrer do 
programa; 
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c) Disponibilizar material didáctico a guardar nas 
instalações cobertas, podendo o segundo outorgante 
usufruir da sua utilização dentro das infra-estruturas; 
 
e) Manter as instalações e material didáctico em bom 
estado de conservação e higiene, após cada utilização, 
comunicando ao segundo outorgante quaisquer anomalias 
detectadas antes do início da utilização respectiva; 
 
f) Zelar pela segurança dos utentes no interior das 
instalações, no período em que decorrer a actividade; 
 
g) Celebrar um contrato de seguro que cubra os riscos de 
acidentes pessoais dos utentes inerentes às actividades 
desenvolvidas; 
 
h) Garantir a avença sobre a utilização de música gravada 
nos dias e horários acordados; 
 
i) Garantir e assegurar o controlo de admissão e 
frequência dos utentes nas instalações, na actividade 
mencionada na cláusula primeira, bem como exigir 
impreterivelmente um termo de responsabilidade assinado 
pelo utente, que assegura não ter quaisquer contra-
indicações para a prática de actividade física; 
 
j) Cumprir o regulamento interno de utilização do espaço. 
 
4. Sempre que o professor a leccionar as aulas de ginástica 
não seja funcionário da Divisão do Desporto: 
 
a) Atribuir, mensalmente, a partir de Outubro de 2007 até 
Junho de 2008 inclusive, uma comparticipação financeira 
a título de apoio à leccionação das aulas de ginástica de 
manutenção, sendo o valor por cada hora de € 12 (doze 
euros) mais IVA, nos termos legais. 
 
b) Caso o número de participantes inscritos no Programa 
Clube do Movimento - Desporto Sénior aumente, o 
período mínimo de cedência referido na cláusula terceira 
pode ser aumentado por acordo formal entre os 
outorgantes, sendo o valor por cada hora suplementar 
igual ao referido na alínea anterior. 

 
Cláusula Quinta 

(Direitos e Obrigações do Segundo Outorgante) 
 

O segundo outorgante obriga-se a: 
 
1. Aceitar as inscrições dos munícipes, de acordo com as 
informações do primeiro outorgante, devendo entregá-las 
posteriormente a estas; 
 
2. Informar os munícipes da sua área geográfica, do 
desenvolvimento do programa, das actividades inerentes a 
este e documentos para formalizar a inscrição, sempre que 
solicitado; 
 
3. Quando as instalações sejam cedidas pelo próprio 
outorgante: 

a) Ceder ao primeiro outorgante a utilização da referida 
infra-estrutura, nos termos da cláusula anterior; 
 
b) Manter as instalações em boas condições de higiene; 
 
c) Aceitar a comparticipação financeira do primeiro 
outorgante, sempre que o professor de ginástica não seja 
funcionário do primeiro outorgante; 
 
d) Garantir o funcionamento da actividade nos dias e 
horários acordados, comunicando ao primeiro outorgante 
quaisquer interrupções que possam surgir no decorrer do 
programa; 
 
e) Zelar pela segurança dos utentes no interior da 
instalação acima referida, no período da realização da 
actividade. 

 
Cláusula Sexta 

(Período de Vigência) 
 

1. Sem prejuízo de eventual revisão, este Acordo de 
Cooperação é válido por um ano a contar da data da sua 
assinatura; 
 
2. O presente Acordo considera-se automaticamente 
renovado, se nenhum dos outorgantes o denunciar, no 
prazo mínimo de sessenta (60) dias, a contar da data do 
seu termo. 

 
Cláusula Sétima 
(Casos Omissos) 

 
Os casos omissos serão resolvidos pontualmente, de 
comum acordo entre os outorgantes, segundo o princípio 
de boa fé. 
 
O presente acordo foi celebrado em             , no dia         
de               de 2007, contendo 5 (cinco) páginas de dois 
exemplares, ficando um exemplar na posse de cada 
outorgante. 

 
1.º Outorgante 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
(Susana de Carvalho Amador, Dr.ª) 

 
2º Outorgante 

 
___________________________” 
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“CONTRATO-PROGRAMA 
 

Considerando que: 
 
Nos termos do disposto no Art.º 21º, n.º 2, al. b), da Lei 
n.º 159/99, de 14 de Setembro, “É da competência dos 
órgãos municipais apoiar actividades desportivas e 
recreativas de interesse municipal” 
 
Neste contexto o Município de Odivelas pretende dar 
continuidade ao programa Desporto Sénior - Clube do 
Movimento, que existe desde o inicio da Comissão 
Instaladora, e que tem como finalidade promover a 
actividade física como factor indispensável à manutenção, 
protecção e melhoria da saúde e qualidade de vida dos 
mais velhos. 
 
A MUNICIPÁLIA, Gestão de Equipamentos e 
Património do Município de Odivelas, E.M., é uma 
empresa municipal que tem por objecto social, 
nomeadamente “A exploração e gestão do complexo 
municipal das piscinas de Odivelas, incluindo todas as 
valências inerentes, nomeadamente, lúdicas, desportivas e 
de saúde”, nos termos da alínea b) do n.º1, do art.º 3.º do 
Pacto Social da Municipália – Gestão de Equipamentos e 
Património do Município de Odivelas, E.M; 
 
A Piscina Municipal de Odivelas, é o único equipamento 
público do género no Concelho, cuja gestão está cometida 
à empresa municipal MUNICIPÁLIA. Para tal, pretende-
se criar sinergias e rentabilizar os recursos existentes na 
Comunidade; 
 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em 
Odivelas, pessoa colectiva com o número 504 293 125, 
neste acto representado pela sua Presidente, Dr.ª Susana 
de Carvalho Amador, adiante designada por Primeiro 
Outorgante. 
 
e, 
 
MUNICIPÁLIA, Gestão de Equipamentos e Património 
do Município de Odivelas, E.M., com sede no Centro 
Cultural Malaposta, na Rua Angola, em Odivelas, pessoa 
colectiva n.º 506219992, neste acto representado pelo 
Presidente do Conselho de Administração, Dr. Mário 
Máximo dos Santos, adiante designado por Segundo 
Outorgante. 
 
Nos termos do disposto no Art.º 23, da Lei n.º 53-
F/2006, de 29 de Dezembro (Regime Jurídico do Sector 
Empresarial Local), é celebrado e reciprocamente aceite, o 
presente Contrato-Programa, que se rege nos termos e 
pelas Cláusulas seguintes: 

 
 
 
 

Cláusula Primeira 
(Do Objecto) 

 
O presente Contrato-Programa tem por objecto dotar a 
MUNICIPÁLIA, E.M. dos meios financeiros necessários 
ao desenvolvimento do programa Desporto Sénior – Clube do 
Movimento, cuja responsabilidade pela implementação e 
operacionalização é do Município de Odivelas, no âmbito 
das competências cometidas às Autarquias Locais na área 
do Desporto. 

 
Cláusula Segunda 

(Do âmbito de Aplicação) 
 

O Desporto Sénior – Clube do Movimento, é um programa de 
âmbito concelhio, destinado a todos os munícipes do 
Concelho de Odivelas com mais de 50 anos. 

 
Cláusula Terceira 

(Do Desenvolvimento do Projecto) 
 

O programa Desporto sénior – Clube do Movimento, 
para o ano lectivo 2007/2008, irá abranger um universo 
estimado em 730 munícipes com mais de 50 anos de 
idade, durante um período de 9 meses. 
 
Atendendo ao elevado número de munícipes, que se 
prevê, frequentarem a piscina, por razões de ordem 
logística, o programa irá decorrer em duas fases distintas, 
nos termos seguintes: 
 
1ª Fase: entre Outubro de 2007 e Fevereiro de 2008, 
abrangendo um número estimado de 365 alunos; 
 
2ª Fase: entre Fevereiro e Junho de 2008, abrangendo um 
número estimado de 365 alunos. 

 
Cláusula Quarta 

(Das Obrigações, Controlo e Avaliação do Projecto) 
 

A Divisão de Desporto, da Câmara Municipal de 
Odivelas, responsabiliza-se pela recepção das 
candidaturas, pela planificação anual e respectiva 
distribuição de alunos, pelo plano de transportes e pela 
elaboração do relatório final global do desenvolvimento 
da actividade. 
 
A MUNICIPÁLIA, E.M., assegura e responsabiliza-se 
pela componente técnico-pedagógica do desenvolvimento 
da actividade, elabora o registo de assiduidade e o relatório 
de avaliação no final de cada fase. 
 
A coordenação e articulação Programa com a 
MUNICIPÁLIA, E.M., compete à Divisão de Desporto, 
da Câmara Municipal de Odivelas. 
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Cláusula Quinta 
(Da Comparticipação Financeira) 

 
O desenvolvimento do objecto contratual, referido na 
Cláusula Primeira, terá previsivelmente um custo global de 
45.891,45 € (quarenta e cinco mil oitocentos e noventa e 
um euros e quarenta e cinco cêntimos). 
 
O custo referido no ponto anterior tem por base, o custo 
mensal por aluno no valor de 13,97 € (treze euros e 
noventa e sete cêntimos), para um universo previsível de 
730 idosos, desenvolvendo-se o projecto em duas fases 
com a duração de 4 meses e meio cada. 
 
O Município de Odivelas, procederá à transferência 
mensal das verbas devidas pelo desenvolvimento do 
objecto do presente Contrato-Programa, contra 
documento mensal, a emitir pela MUNICIPÁLIA, E.M., 
onde conste o número efectivo de alunos inscritos e a 
frequentar o programa e o respectivo montante devido 
nos termos do ponto 2 da presente cláusula. 

 
Cláusula Sexta 
(Da Vigência) 

 
Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente Contrato tem início à data da sua 
assinatura, mantendo-se em vigor até ao final da segunda 
fase de desenvolvimento do Programa, em 27 de Junho de 
2008, considerando-se automaticamente renovado por 
iguais e sucessivos períodos, se não for denunciado, por 
escrito, por qualquer uma das Partes, com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias em relação ao seu termo final 
ou a qualquer uma das suas posteriores renovações. 

 
Cláusula Sétima 
(Do Cabimento) 

 
O presente contrato tem cabimento orçamental na rubrica 
de Aquisição de Serviços do Clube do Movimento. 

 
Cláusula Oitava 

(Do Foro) 
 

Para dirimir eventuais conflitos emergentes do presente 
contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Loures, 
com expressa renúncia a qualquer outro. 

 
Cláusula Nona 

(Disposições Finais) 
 

As Partes obrigam-se, mutuamente, a cooperar no sentido 
de garantir a boa realização do objecto do presente 
Contrato-Programa. 
 
Qualquer alteração, aditamento ou disposição acessória ao 
presente Contrato-Programa, deverá constar de 
documento escrito e assinado por ambas as Partes e que 
constituirá anexo superveniente ao mesmo. 
 

Odivelas, -------------------------------2007. 
 
Feito em duplicado, um original para cada uma das partes 
signatárias. 
Por estarem de acordo lêem e assinam. 

 
_________________________ 
(Susana de Carvalho Amador) 
(Pelo Primeiro Outorgante) 

 
_____________________________ 

(Mário Máximo dos Santos) 
(Pelo Segundo Outorgante)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

FARMÁCIAS 
 

 
 

EMISSÃO DE PARECER AOS MAPAS DE TURNO PARA 2008 
 

Emissão de parecer aos Mapas de Turnos das Farmácias 
do Concelho de Odivelas para o ano de 2008, conforme o 
solicitado pela Administração de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo (ARSLVT), com parecer favorável aos turnos das 
farmácias das Freguesias de Famões, Póvoa de Santo 
Adrião, Olival Basto, Odivelas e Caneças, e parecer 
negativo aos turnos das farmácias das Freguesias da 
Ramada e da Pontinha, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/19951, de 24.10.2007. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REGULAMENTO 
 

 
REGULAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 

“ESCOLINHA DO SALVADOR” 
 

Aprovação do Regulamento da Escola Municipal de 
Protecção Civil – “Escolinha do Salvador” que estabelece 
o regime jurídico da futura Escola Municipal de Protecção 
Civil, a ser construída em Famões, que irá contribuir para 
a consciencialização da população em geral, e das crianças 
em particular, relativamente aos riscos naturais e causados 
pelo Homem, aos quais essa mesma população possa estar 
sujeita, destacando o papel de cada um enquanto agente 
de Protecção Civil, de acordo com o proposto na 
informação n.º 20038, de 25.10.2007 e no referido 
Regulamento, anexo à mesma informação. 
 
Este assunto carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PATROCÍNIO 
 

 
 

CAMPANHA DE PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE 
ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIO 

 
Ratificação do Despacho da Senhora Presidente, datado 
de 24 de Outubro de 2007, de aceitação de Patrocínio 
concedido pela MSD – Merck Sharp & Dohme, para a 
realização de Rastreio e de Conferência no âmbito da 
Campanha Municipal de Prevenção de Osteoporose, 
ocorrida no dia 27 de Outubro de 2007, no valor total de 
€4.070,44 (quatro mil e setenta euros e quarenta e quatro 
cêntimos), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/19666, de 23.10.2007. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

II ENCONTRO CONCELHIO SOBRE 
PREVENÇÃO DE COMPORTAMENTOS DE RISCO - 

“CIDADE, MUNICÍPIO E EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE” 
ACEITAÇÃO DE PATROCÍNIO 

 
Aceitação de Patrocínio, concedido pela Pastelaria Mátria, 
no âmbito da realização do II Encontro Concelhio sobre 
Prevenção de Comportamentos de Risco “Cidade, 
Município e Educação para a Saúde”, no valor total de 
€223, 31 (duzentos e vinte e três euros e trinta e um 
cêntimos), consistindo o mesmo em bolos sortidos, 
salgadinhos variados, café e respectiva máquina de doses 
individuais contendo copos, açúcar e colheres, serão ainda 
cedidos guardanapos, toalhetes e garrafas de água, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/19890, de 23.10.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

INICIATIVA 
 

 
 

COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL 
DA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 

E DIA DO NÃO FUMADOR 
 

Iniciativas para as “Comemorações do Dia Mundial da 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica” (DPOC) e do 
“Dia Nacional do Não Fumador”, no âmbito do Plano 
Estratégico Concelhio de Prevenção das 
Toxicodependências (PECPT) /Programa “Odivelas Sem 
Tabaco” – 2007, que se traduzem na realização de uma 
acção de rastreio à Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 
no Concelho de Odivelas e de uma acção simbólica de 
prevenção do tabagismo a realizar em meio escolar junto 
de crianças do 1º ciclo do Ensino Básico, de acordo com 

o proposto na informação n.º Interno/2007/19959, de 
24.10.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

JULGADO DE PAZ 
 

 
 

INSTALAÇÃO DE JULGADO DE PAZ NO CONCELHO DE ODIVELAS 
 

Na sequência da oficialização da candidatura à instalação 
de Julgado de Paz na área do Município de Odivelas, 
deliberado na 6.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 22 de Março de 2006, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 6 de 2006, página 11), é 
necessário de acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2007/18864, de 09-10-2007, que o Município de 
Odivelas assuma as seguintes obrigações, podendo as 
mesmas serem sujeitas a alterações pontuais decorrentes 
das necessidades que se venham a verificar: 
 
�Instalações 
 
- Um local reservado ao atendimento 
- 1 Sala de Pré-mediação 
- 1 Sala e Mediação 
- 1 Sala de Audiência 
- 1 Sala onde funcionará o Gabinete do Juiz 
- 1 Local apto para funcionar os postos administrativos 
- 2 WC´s 
- 1 Sala de arrumos 
 
�Meios Humanos 
 
- 1 Juiz de Paz e um ou dois mediadores (sendo estes 
remunerados pelo Ministério da Justiça e prestando 
serviço rotativamente de acordo com a Lista Oficial de 
Mediadores); 
 
- 2 Funcionários afectos ao atendimento que serão 
Licenciados em Direito e 5 Funcionários administrativos, 
os quais serão funcionários da Autarquia. 
 
�Equipamento 
 
Local reservado ao atendimento 
 
2 Computadores com impressora 
2 Secretárias com alonga 
2 Blocos rodados 
6 Cadeiras (2 relativas aos postos de trabalho e 4 para os 
utentes) 
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Sala de Pré-Mediação 
 
1 Computador com impressora 
1 Secretária com alonga 
1 Bloco rodado 
3 Cadeiras (1 relativa ao posto de trabalho e 2 para os 
utentes) 
 
Sala de Mediação 
 
1 Mesa de reuniões para cinco pessoas 
5 Cadeiras 
 
Sala de Audiência 
 
Mesa de Reuniões para 20 pessoas 
20 Cadeiras  
 
Gabinete do Juiz de Paz 
 
1 Computador com impressora 
1 Secretária com alonga 
1 Bloco rodado 
3 Cadeiras (1 relativa ao posto de trabalho e 2 para os 
utentes) 
 
Local dos postos administrativos 
 
5 Computadores com impressora 
5 Secretárias com alonga 
5 Blocos rodado 
5 Cadeiras (relativa ao posto de trabalho) 
 
Há que prever, ainda, 1 central telefónica com no mínimo 
cinco terminais e, pelo menos, 8 armários. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS D. DINIS 
 

Atribuição à Associação de Artesãos D. Dinis, no âmbito 
do Programa de Apoio aos Agentes Culturais do 
Concelho de Odivelas (PACO) Programa C, de um apoio, 
sob a forma de transporte, a realizar em veículo municipal, 
no dia 10 de Novembro de 2007, para deslocação a 
Marvão, de acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2007/19087, de 11-10-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL QUINTA DAS DÁLIAS 
 

Atribuição à Associação Desportiva e Cultural Quinta das 
Dálias, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PADO) Sub-
Programa A4, de um apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal, nos dias 9 de Novembro de 
2007, 25 de Janeiro e 2 de Março de 2008, para deslocação 
a Outeiro da Cabeça, Pena Firme e Ribamar, de acordo 
com o proposto na informação nº Interno/2007/19543, 
de 18-10-2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL SOCIAL E DESPORTIVA DA ARROJA 
 

Ratificação do Despacho da Senhora Presidente, datado 
de 24 de Outubro de 2007, para atribuição à Associação 
Cultural Social e Desportiva da Arroja, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas (PADO), Sub-Programa A4, de apoio, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículo municipal, no 
dia 27 de Outubro de 2007, para deslocação a Arruda dos 
Vinhos, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/19610, de 19.10.2007. 
 
(Ratificado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO DE DIA PARA A TERCEIRA IDADE DE OLIVAL BASTO 
 

Atribuição ao Centro de Dia para a Terceira Idade de 
Olival Basto, de apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal, no dia 02 de Novembro de 
2007 e no dia 13 de Novembro de 2007, para deslocação a 
Albufeira (ida e volta, respectivamente), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2007/19921, de 
24.10.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ODIVELAS FUTEBOL CLUBE 
 

Atribuição ao Odivelas Futebol Clube, no âmbito do 
Programa de Apoio ao Rendimento Desportivo de 
Odivelas (PARDO), Programa A, de apoio, sob a forma 
de transporte, a realizar em veículo municipal, no dia 11 
de Novembro de 2007, para deslocação ao Porto, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2007/20126, de 26.10.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PÓVOA DE SANTO ADRIÃO ATLÉTICO CLUBE 
 

Atribuição ao Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube, no 
âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo de Odivelas (PADO), Sub-Programa A4, de 
apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal, no dia 10 de Novembro de 2007, para 
deslocação a Arranhó, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2007/20145, de 26.10.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES 
DO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 
Atribuição ao Centro de Cultura e Desporto dos 
Trabalhadores do Município de Odivelas (CCDTMO) de 
um apoio, sob a forma de subsídio, no valor de € 2.500,00 
(dois mil e quinhentos euros), destinado a apoiar 
financeiramente o seu início de actividade, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2007/19282, de 
15.10.2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

GESTÃO DE CEMITÉRIO 
 

 
 

GESTÃO DO CEMITÉRIO DE ODIVELAS 
 

Assunção da gestão do Cemitério de Odivelas por parte 
da Câmara Municipal de Odivelas, nos termos da alínea f), 
do nº 2, do artigo 64º e da alínea aa), do n.º 1, do mesmo 
artigo, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e delegação na Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, das competências relativas aos 
actos necessários à gestão do espaço cemiterial de 
Odivelas, com a possibilidade de subdelegação, de acordo 
com proposta da Sr.ª Presidente de Câmara, datada de 
30.10.2007. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS DA PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.° 87/PRES/2007 
 

Assunto: Exoneração do cargo de Adjunta do Gabinete de 
Apoio Pessoal do Sr. Vereador Sérgio Constantino Gaspar 
Lopes de Paiva 
 
Tendo em vista o preceituado no n.° 3 do artigo 74° da 
Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n° 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, determino, sob proposta do Sr. 
Vereador Sérgio Constantino Gaspar Lopes de Paiva, a 
exoneração de Patrícia Sofia Meio e Castro Leite de 
Noronha Mendonça Mendes, do cargo de Adjunta do 
Gabinete de Apoio Pessoal a esse Vereador, com efeitos a 
05 de Novembro de 2007. 
 
Odivelas, 31 de Outubro de 2007. 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

DESPACHO N.° 88/PRES/2007 
 

Assunto: Nomeação, em regime de substituição, de 
Margarida Maria Amaral Isaac Barata Esteves Perdigoto, 
no cargo de Chefe da Divisão de Fiscalização Urbanística 
 
O quadro de pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
aprovado pela Assembleia Municipal em sessão de 7 de 
Fevereiro de 2002, publicado no Diário da República n.° 
33, Apêndice n.° 11-A/2002, II Série, 2° suplemento, de 8 
de Fevereiro, alterado em sessão de 27 de Junho de 2002, 
publicado no Diário da República n.° 188, Apêndice n.° 
112/2002, II Série de 16 de Agosto, contempla 40 lugares 
de Chefe de Divisão. 
 
Na sequência da aprovação da nova Macro-Estrutura 
desta Câmara Municipal, publicada no Diário da 
República, n.° 176, II Série, de 12 de Setembro de 2007, 
foi criada a Divisão de Fiscalização Urbanística, sendo que 
o cargo de chefia dessa Divisão encontra-se actualmente 
vago. 
 
Assim, e enquanto não se proceder à abertura do 
competente procedimento concursal, nomeio, em regime 
de substituição e por um período de 60 dias, ao abrigo do 
disposto no n.° 1 do artigo 27.° da Lei n.° 2/2004, de 15 
de Janeiro, alterado pela Lei n.° 51/2005 de 30 de Agosto, 
conjugado com a alínea b) do n.° 1 do artigo 10° do 
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Decreto-Lei n.° 93/2004, de 20 de Abril, alterado pelo 
Decreto-Lei n.° 104/2006, de 7 de Junho, diploma que 
adapta à Administração Local a citada Lei, Margarida 
Maria Amaral lsaac Barata Esteves Perdigoto, Engenheira 
Civil Assessora, de nomeação definitiva, do quadro de 
pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, no cargo de 
Chefe da Divisão de Fiscalização Urbanística, produzindo 
efeitos à data do presente despacho. 
 
Odivelas, 5 de Novembro de 2007 

 
A. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 
 
 

DESPACHO N.° 89/PRES/2007 
 

Assunto: Constituição de Grupo de Trabalho - Proposta 
de Investimento da Administração Central no Território 
de Odivelas - 2009-2012 
 
Sendo fundamental inverter o desinvestimento da 
Administração Central no território de Odivelas, que se 
acentuou nos anos 2006 e 2007 e que se manterá em 2008, 
considera-se importante o desenvolvimento de um 
documento de base, onde sejam inventariadas as 
necessidades de investimento que potencialmente poderão 
ser desenvolvidas pela Administração Central, no 
Território do Município de Odivelas, no período 2009-
2012. 
 
O referido documento deverá estar concluído até ao final 
do mês de Janeiro de 2008, permitindo que este executivo 
o entregue aos membros do governo e na Assembleia da 
Republica durante o mês de Fevereiro do próximo ano. 
 
Neste contexto determino a criação de um grupo de 
trabalho, com a seguinte composição: 
 
- Arq.° António Sousa - Director do DGOU; 
- Eng.° Luís Jorge - Director do DOMT; 
- Arq.° Pedro Mesquita - Director do DPEDE; 
- Dra. Regina Meneses - Directora do DAS; 
- Dr. Rui Vieira - Director do DGAF. 
 
O grupo poderá solicitar a colaboração de outros 
funcionários ou serviços da CMO. 
 
Odivelas, 6 de Novembro de 2007 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(a) Susana de Carvalho Amador 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

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/2007/19251, de 15 de Outubro de 2007, durante o 
período de 14 de Setembro a 8 de Outubro de 2007, no âmbito 
da Divisão de Aprovisionamento: 
 
 
Despachos exarados pela Sr.ª Presidente: 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de mobiliário para 
EB1/JI do Concelho, com consulta às empresas “C. Miranda, 
Lda.; Tiago de Sousa & Filhos, Lda. Equipex, Lda. Mobapec, 
Lda. e Abrakadabra, Lda.”, pelo valor estimado de € 59.590,43 
(Cinquenta e nove mil, quinhentos e noventa euros e quarenta e 
três cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/17830 de 2007/09/20.   
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Autorizo, nos termos propostos. 
Data da decisão: 2007/07/26 
Processo n.º 834/07 
 
 
Despachos exarados pelo Sr. Director do DGAF  
(conforme despacho n.º 82/PRES/2006): 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de portão para instalações 
no Olival do Pancas para a Junta de Freguesia da Pontinha, via 
DOMT/DIEM/SOE, com consulta à empresa “Abílio & Luís, 
Lda.”, pelo valor estimado de € 3388,00 (Três mil, trezentos e 
oitenta e oito euros), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/17091 de 2007/09/06.   
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: 2007/09/14 
Processo n.º 750/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de aparelhos de fax para 
EB1/JI do Concelho de Odivelas, via DEJC/DE, com consulta 
às empresas “Canon Portugal, Konica Minolta e Ricoh 
Portugal”, pelo valor estimado de € 2.053,75 (Dois mil e 
cinquenta e três euros e setenta e cinco cêntimos), de acordo 
com a Informação n.º Interno/2007/17761 de 2007/09/19.   
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: 2007/09/24 
Processo n.º 827/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de serviços de publicação 
de anúncio em jornal nacional, referente à admissão de um 
técnico superior de educação física – 1 lugar, via 
DGAF/DRH/SRS, com consulta à empresa “Global de 
Noticias, Lda.”, pelo valor estimado de € 302,50 (Trezentos e 

dois euros e cinquenta cêntimos), de acordo com a Informação 
n.º Interno/2007/18308 de 2007/09/27.   
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: 2007/09/28 
Processo n.º 862/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de serviços de reparação 
na viatura 2061 da frota municipal, via DTO, com consulta à 
empresa “Carvalho Branco & Lopes, Lda.”, pelo valor estimado 
de € 1.815,00 (Mil, oitocentos e quinze euros), de acordo com a 
Informação n.º Interno/2007/18313 de 2007/09/27.   
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: 2007/09/28 
Processo n.º 860/07 
 
Assunto: Procedimento para fornecimento de um cabo de 
computador para MVM, com consulta à empresa “Informática 
El Corte Inglês, Lda.”, pelo valor estimado de € 6,05 (Seis euros 
e cinco cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/18153 de 2007/09/26.   
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: 2007/09/28 
Processo n.º 855/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de serviços de 
fornecimento e montagem de uma faixa para a iniciativa da 
“Feira Jovem 2007”, via GCRPP, com consulta à empresa 
“Serigrafia Rujoca, Lda.”, pelo valor estimado de € 605,00 
(Seiscentos e cinco euros), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/18159 de 2007/09/26.   
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: 2007/09/28 
Processo n.º 856/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de prestação de serviços 
do curso de “Protecção Integrada e Avaliação de Riscos de 
Queda de Árvores”, para o DAS/DPJ/SPJ, com consulta à 
“Escola Superior Agrária de Elvas”, pelo valor estimado de  
€ 80,00 (Oitenta euros), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/18332 de 2007/09/28.   
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: 2007/09/28 
Processo n.º 864/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de artigos didácticos para 
oferta, no âmbito da iniciativa “Feira Jovem 2007, via GCRPP, 
com consulta à empresa “Reinaldo Fernandes Higino”, pelo 
valor estimado de € 1.899,70 (Mil, oitocentos e noventa e nove 
euros e setenta cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/18167 de 2007/09/27.   
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: 2007/09/28 
Processo n.º 857/07 
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Despachos exarados pela Sra. Chefe da DA  
(conforme despacho n.º 04/DGAF/2007): 
 
Assunto: Procedimento para prestação de serviço de 
beneficiação de sistema Avac da BMDD para 
DOMT/DIEM/SOAD, com consulta à empresa “Vamclima”, 
pelo valor estimado de € 17.957,37 (Dezassete mil, novecentos e 
cinquenta e sete euros e trinta e sete cêntimos), de acordo com a 
Informação n.º Interno/2007/17393 de 2007/09/13.   
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: 2007/10/03 
Processo n.º 809/07 
 
Assunto: Procedimento para prestação de serviço de reparação 
de viatura 2204 da frota Municipal, via DTO, com consulta às 
empresas “Tecniamper e Carvalho Branco e Lopes”, pelo valor 
estimado de €12.469,95 (Doze mil, quatrocentos e sessenta e 
nove euros e noventa e cinco cêntimos), de acordo com a 
Informação n.º Interno/2007/17919 de 2007/09/21.   
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: 2007/10/04 
Processo n.º 844/07 
 
 
Despachos exarados pela Sra. Chefe da DA  
(conforme despacho n.º 03/DGAF/2006): 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de serviços de arbitragem 
de basquetebol para os torneios de abertura da época 
2007/2008, via DD, com consulta à empresa “Inatel”, pelo valor 
estimado de € 500,00 (Quinhentos euros), de acordo com a 
Informação n.º Interno/2007/19360 de 2007/09/24.   
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: 2007/09/17 
Processo n.º 820/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de tapetes para a Quinta 
da Memória, via GP, com consulta à empresa “Armazéns do 
Minho, Lda.”, pelo valor estimado de € 84,00 (Oitenta e quatro 
euros), de acordo com a Informação n.º Interno/2007/17662 de 
2007/09/18.   
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: 2007/09/18 
Processo n.º 824/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de serviço de repintura de 
viatura 1504 da frota municipal para o DTO, com consulta à 
empresa “Simopeças, Lda.”, pelo valor estimado de € 1.000,00 
(Mil euros), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/17670 de 2007/09/18.   
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: 2007/09/20 
Processo n.º 825/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de serviços de reparação 
de viatura 2401 da frota municipal para o DTO, com consulta à 
empresa “Carvalho Branco e Lopes”, pelo valor estimado de  

€ 1.000,00 (Mil euros), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/17927 de 2007/09/21.   
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: 2007/09/21 
Processo n.º 839/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de cartridge de toner para 
stock, via DGAF/DA, com consulta às empresas “Compudata; 
Maxone; Normática; Edni e Iberogal”, pelo valor estimado de  
€ 701,80 (Setecentos e um euros e oitenta e cêntimos), de acordo 
com a Informação n.º Interno/2007/17891 de 2007/09/21.   
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: 2007/09/21 
Processo n.º 835/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de serviço de placa para 
obra para o DPEDE/DEPC, com consulta à empresa 
“Serigrafia Rujoca”, pelo valor estimado de € 500,00 
(Quinhentos euros), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/19360 de 2007/09/13.   
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: 2007/09/21 
Processo n.º 806/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de serviço de coleiras 
Preventic para DAS/DPJ/CV, com consulta à empresa 
“Cooperativa Agrícola de Loures”, pelo valor estimado de € 
45,01 (Quarenta e cinco euros e um cêntimos), de acordo com a 
Informação n.º Interno/2007/17405 de 2007/09/13.   
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: 2007/09/21 
Processo n.º 796/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de insecticida Avantage 
Cães para DAS/DPJ/CV, com consulta à empresa “Farmácia 
Sálvia”, pelo valor estimado de € 66,55 (Sessenta e seis euros e 
cinquenta e cinco cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/17410 de 2007/09/13.   
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: 2007/09/21 
Processo n.º 797/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de peças para a viatura 
1603 da frota municipal para o DTO, com consulta à empresa 
“Loures Automóveis”, pelo valor estimado de € 160,00 (Cento e 
sessenta euros), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/17922 de 2007/09/21.   
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: 2007/09/21 
Processo n.º 843/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de serviços de 
transformação de viatura de transporte de crianças para DTO, 
com consulta às empresas “Simopeças, Lda. e Transvetra, Lda.”, 
pelo valor estimado de €2.750,00 (Dois mil, setecentos e 



 
 
 
 

  Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano VIII - N.º 20 13 de Novembro de 2007 19 

 

cinquenta euros), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/17644 de 2007/09/20.   
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: 2007/09/21 
Processo n.º 833/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de serviços de reparação 
da viatura 2371 da frota municipal para DTO, com consulta à 
empresa “Carvalho, Branco e Lopes, Lda.”, pelo valor estimado 
de € 500,00 (Quinhentos euros), de acordo com a Informação 
n.º Interno/2007/17903 de 2007/09/21.   
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: 2007/09/21 
Processo n.º 840/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de peças para a viatura 
2103 da frota municipal para DTO, com consulta à empresa 
“Simopeças, Lda.”, pelo valor estimado de € 500,00 (Quinhentos 
euros), de acordo com a Informação n.º Interno/2007/17010 de 
2007/09/21.   
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: 2007/09/21 
Processo n.º 841/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de serviços de reparação 
eléctrica da viatura 1705 da frota municipal para DTO, com 
consulta à empresa “Melo Falcão”, pelo valor estimado de € 
500,00 (Quinhentos euros), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/17904 de 2007/09/21.   
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: 2007/09/21 
Processo n.º 842/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de material para o 
DOMT/DIEM/SOAD, com consulta à empresa “Graça 
Ferragens, Lda.”, pelo valor estimado de € 155,97 (Cento e 
cinquenta e cinco euros e noventa e sete cêntimos), de acordo 
com a Informação n.º Interno/2007/17487 de 2007/09/14.   
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: 2007/09/21 
Processo n.º 807/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de seguro de acidentes 
pessoais para o DGAF/DRH/SRS, com consulta à empresa 
“João Bernardino”, pelo valor estimado de € 810,00 (Oitocentos 
e dez euros), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/17543 de 2007/09/14.   
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: 2007/09/21 
Processo n.º 815/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de equipamento para 
escolas do município de Odivelas, via DEJC/DE, com consulta 
às empresas “J. A. Ribeiro e Movicrédito”, pelo valor estimado 

de € 30,25 (Trinta euros e vinte e cinco cêntimos), de acordo 
com a Informação n.º Interno/2007/17607 de 2007/09/17.   
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: 2007/09/21 
Processo n.º 803/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de equipamento para 
escolas do município de Odivelas, via DEJC/DE, com consulta 
à empresa “Rodrigues & Rodrigues”, pelo valor estimado de € 
302,96 (Trezentos e dois euros e noventa e seis cêntimos), de 
acordo com a Informação n.º Interno/2007/17598 de 
2007/09/17.   
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: 2007/09/21 
Processo n.º 802/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de material eléctrico para 
o DOMT/DIEM/SOAD, com consulta à empresa “Elpor”, 
pelo valor estimado de € 54,52 (Cinquenta e quatro euros e 
cinquenta e dois cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/17025 de 2007/09/17.   
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: 2007/09/21 
Processo n.º 810/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de material para o 
DOMT/DIEM/SOAD, com consulta à empresa “Graça 
Ferragens, Lda.”, pelo valor estimado de € 754,61 (Setecentos e 
cinquenta e quatro euros e sessenta e um cêntimos), de acordo 
com a Informação n.º Interno/2007/17488 de 2007/09/14.   
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: 2007/09/21 
Processo n.º 822/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de publicação de anúncio 
em Jornal Nacional de “Concurso Público para Prestação de 
Serviço de Desinfestação do Concelho de Odivelas”, via 
DGAF/DA, com consulta à empresa “Presslivre, Lda.”, pelo 
valor estimado de € 279,51 (Duzentos e setenta e nove euros e 
cinquenta e um cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/17665 de 2007/09/18.   
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: 2007/09/21 
Processo n.º 714/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de publicação de anúncio 
em Jornal Nacional de “Concurso Público para Prestação de 
Serviço de Desinfestação do Concelho de Odivelas”, via 
DGAF/DA, com consulta à empresa “Global Noticias, Lda.”, 
pelo valor estimado de € 279,51 (Duzentos e setenta e nove 
euros e cinquenta e um cêntimos), de acordo com a Informação 
n.º Interno/2007/17672 de 2007/09/18.   
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: 2007/09/21 
Processo n.º 715/07 
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Assunto: Procedimento para aquisição de formação externa para 
o DOMT/DIEM, via DGAF/DRH/DFSO, com consulta à 
empresa “Schneider Electric, Lda.”, pelo valor estimado de € 
133,10 (Cento e trinta e três euros e dez cêntimos), de acordo 
com a Informação n.º Interno/2007/17822 de 2007/09/20.   
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: 2007/09/24 
Processo n.º 829/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de vasos para o 
DAS/DPJ, com consulta à empresa “Floricultora – Horto do 
Rossio Plantas e Jardins, Lda.”, pelo valor estimado de € 726,00 
(Setecentos e vinte e seis euros), de acordo com a Informação 
n.º Interno/2007/17762 de 2007/09/19.   
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: 2007/09/24 
Processo n.º 826/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de material para obras do 
DOMT/DIEM/SOAD, com consulta à empresa “Somacota, 
Lda.”, pelo valor estimado de € 242,24 (Duzentos e quarenta e 
dois euros e vinte e quatro cêntimos), de acordo com a 
Informação n.º Interno/2007/17670 de 2007/09/18.   
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: 2007/09/24 
Processo n.º 823/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de prestação de serviço 
de substituição de bomba de condensados localizada nas 
instalações sitas na Rua Prof. Dr. Francisco Gentil, Ed. Rossio, 
loja 5 em Odivelas, via DOMT/DIEM/SOAD, com consulta à 
empresa “Aeroclima, Lda.”, pelo valor estimado de €272,25 
(Duzentos e setenta e dois euros e vinte e cinco cêntimos), de 
acordo com a Informação n.º Interno/2007/17789 de 
2007/09/19.   
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: 2007/09/24 
Processo n.º 832/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de seguro de acidentes 
pessoais para o DGAF/DRH/SRS, com consulta à empresa 
“João Benardino, Lda.”, pelo valor estimado de € 135,00 (Cento 
e trinta e cinco euros), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/18030 de 2007/09/24.   
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: 2007/09/25 
Processo n.º 849/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de consumíveis para 
fotocopiadora, via GCRPP, com consulta à empresa “Xerox 
Portugal, Lda.”, pelo valor estimado de € 1.501,32 (Mil, 
quinhentos e um euros e trinta e dois cêntimos), de acordo com 
a Informação n.º Interno/2007/18063 de 2007/09/25.   
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: 2007/09/25 
Processo n.º 650/07 

Assunto: Procedimento para aquisição de peças auto para viatura 
1509 da frota municipal, via DTO, com consulta à empresa 
“Melisauto, Lda.”, pelo valor estimado de € 1.000,00 (Mil euros), 
de acordo com a Informação n.º Interno/2007/18534 de 
2007/10/02.   
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: 2007/10/02 
Processo n.º 869/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de peças auto para viatura 
2052 da frota municipal, via DTO, com consulta à empresa 
“Melisauto, Lda.”, pelo valor estimado de € 90,00 (Noventa 
euros), de acordo com a Informação n.º Interno/2007/18494 de 
2007/10/01.   
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: 2007/10/02 
Processo n.º 872/07 
 
Assunto: Procedimento para publicação de anúncio em Diário 
da República, referente ao procedimento do concurso para 
provimento do cargo de Direcção Intermédia de 2 º Grau – 
Chefe de Divisão de Recursos Humanos, via 
DGAF/DRH/SRS, com consulta à empresa “INCM, S.A.”, 
pelo valor estimado de € 36,30 (Mil euros), de acordo com a 
Informação n.º Interno/2007/18507 de 2007/10/01.   
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: 2007/10/02 
Processo n.º 874/07 
 
Assunto: Procedimento para prestação de serviços de reparação 
da viatura 1908 da frota municipal, via DTO, com consulta à 
empresa “Seguraudio”, pelo valor estimado de € 1.000,00 (Mil 
euros), de acordo com a Informação n.º Interno/2007/18499 de 
2007/10/02.   
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: 2007/10/03 
Processo n.º 871/07 
 
Assunto: Procedimento para publicação de anúncio em Jornal 
Nacional, referente ao procedimento de concurso para 
provimento do cargo da Direcção Intermédia de 2º grau – Chefe 
da Divisão de Recursos Humanos, via DGAF/DRH/SRS, com 
consulta à empresa “Global de Notícias, Lda.”, pelo valor 
estimado de € 181,50 (Cento e oitenta e um euros e cinquenta 
cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/18520 de 2007/10/02.   
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: 2007/10/03 
Processo n.º 873/07 
 
Assunto: Procedimento para publicação de anúncio em Jornal 
Nacional, referente à anulação de concurso público de aluguer e 
manutenção de equipamentos de higiene para lavagem e secagem 
de mãos em Jardins de Infância e Escolas do 1º ciclo da rede 
pública, via DEJC/DE/SASERE, com consulta à empresa 
“Global de Notícias, Lda.”, pelo valor estimado de € 72,60 
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(Setenta e dois euros e sessenta cêntimos), de acordo com a 
Informação n.º Interno/2007/17934 de 2007/09/21.   
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: 2007/10/04 
Processo n.º 837/07 
 
Assunto: Procedimento para publicação de anúncio em Jornal 
Nacional, referente à anulação de concurso público de aluguer e 
manutenção de equipamentos de higiene para lavagem e secagem 
de mãos em Jardins de Infância e Escolas do 1º ciclo da rede 
pública, via DEJC/DE/SASERE, com consulta à empresa 
“Global de Notícias, Lda.”, pelo valor estimado de € 72,60 
(Setenta e dois euros e sessenta cêntimos), de acordo com a 
Informação n.º Interno/2007/17932 de 2007/09/21.   
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: 2007/10/04 
Processo n.º 836/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de pilhas recarregáveis 
para stock, via DGAF/DA, com consulta às empresas 
“Movicrédito, Max One, Papelaria Jolefi e A Um”, pelo valor 
estimado de € 423,50 (Quatrocentos e vinte e três euros e 
cinquenta cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/17914 de 2007/09/14.   
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: 2007/10/04 
Processo n.º 846/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de assistência técnica de 
fotocopiadora da EB1, via DAJG/DP, com consulta à empresa 
“Reproeste, Lda.”, pelo valor estimado de € 217,80 (Duzentos e 
dezassete euros e oitenta cêntimos), de acordo com a 
Informação n.º Interno/2007/18393 de 2007/09/28.   
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: 2007/10/04 
Processo n.º 865/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de peças para as viaturas 
Land Rover Defender do ano 2001 da frota Municipal, via DTO, 
com consulta à empresa “Simopeças, Lda.”, pelo valor estimado 
de € 140,00 (Cento e quarenta euros), de acordo com a 
Informação n.º Interno/2007/18335 de 2007/09/29.   
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: 2007/10/04 
Processo n.º 861/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de escada para o Centro 
de Exposições, via DEJC/DCPC, com consulta às empresas 
“Kaiser Kraft, Lda.; Graça Ferragens, Lda.; Transporel, Lda. e 
Casauto, Lda.”, pelo valor estimado de € 1.210,00 (Mil, duzentos 
e dez euros), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/18237 de 2007/09/26.   
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: 2007/10/04 
Processo n.º 859/07 

Assunto: Procedimento para aquisição de material eléctrico para 
o DOMT/DIEM, com consulta à empresa “Elpor”, pelo valor 
estimado de € 559,97 (Quinhentos e cinquenta e nove euros e 
noventa e sete cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/18122 de 2007/08/25.   
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: 2007/10/04 
Processo n.º 852/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de material eléctrico para 
o DOMT/DIEM, com consulta à empresa “Graça Ferragens”, 
pelo valor estimado de € 20,87 (Vinte euros e oitenta e sete 
cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/18117 de 2007/08/25.   
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: 2007/10/04 
Processo n.º 853/07 
 
Assunto: Procedimento para publicação de anúncio em Jornal 
Nacional relativo a “Arranjo Paisagístico do Troço Regularizado 
do Rio da Costa”, via DOMT, com consulta à empresa “Jornal 
Público”, pelo valor estimado de € 242,00 (Duzentos e quarenta 
e dois euros), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/18714 de 2007/10/04.   
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: 2007/10/08 
Processo n.º 880/07 
 
Assunto: Procedimento para publicação de anúncio em Diário 
da República, relativo a “Arranjo Paisagístico do Troço 
Regularizado do Rio da Costa”, via DOMT, com consulta à 
empresa “INCM”, pelo valor estimado de € 121,00 (Cento e 
vinte e um euros), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/18711 de 2007/10/04.   
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: 2007/10/08 
Processo n.º 879/07 
 
Assunto: Procedimento para publicação de anúncio relativo a 
“Arranjo Paisagístico do Troço Regularizado do Rio da Costa”, 
via DOMT, com consulta à empresa “Jornal 24 Horas”, pelo 
valor estimado de € 242,00 (Duzentos e quarenta e dois euros), 
de acordo com a Informação n.º Interno/2007/18715 de 
2007/10/04.   
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: 2007/10/08 
Processo n.º 881/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de material diverso para 
atelier de artes decorativas, via DSC/DJC/SDAC, com consulta 
à empresa “Vítor Pardelha”, pelo valor estimado de € 11,62 
(Onze euros e sessenta e dois cêntimos), de acordo com a 
Informação n.º Interno/2007/18817 de 2007/10/08.   
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: 2007/10/08 
Processo n.º 885/07 
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Assunto: Procedimento para aquisição de toner para 
fotocopiadora do DPEDE/DEPC, com consulta à empresa 
“Konica Minolta”, pelo valor estimado de € 363,00 (Trezentos e 
sessenta e três euros), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/18808 de 2007/10/08.   
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: 2007/10/08 
Processo n.º 886/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de montagem de filme no 
âmbito do Seminário “Um Olhar sobre o Ordenamento 
Território do Concelho de Odivelas - PDM, via GCRPP, com 
consulta à empresa “Photovideo de Eduardo de Sousa”, pelo 
valor estimado de € 302,50 (Trezentos e dois euros e cinquenta 
cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/18783 de 2007/10/08.   
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: 2007/10/08 
Processo n.º 883/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de cattering no âmbito do 
Seminário “Um Olhar sobre o Ordenamento Território do 
Concelho de Odivelas – PDM”, via GCRPP, com consulta à 
empresa “Sector Mais, Lda.”, pelo valor estimado de € 448,00 
(Quatrocentos e quarenta e oito euros), de acordo com a 
Informação n.º Interno/2007/18781 de 2007/10/08.   
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: 2007/10/08 
Processo n.º 882/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de serviços de colocação 
de cobertura na caixa de carga da viatura 2401 da frota 
municipal, via DTO, com consulta à empresa “Carvalho Branco 
e Lopes”, pelo valor estimado de € 40,00 (Quarenta euros), de 
acordo com a Informação n.º Interno/2007/18814 de 
2007/10/08.   
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: 2007/10/08 
Processo n.º 888/07 
 
 
 
Despachos de compromisso e adjudicação exarados pelo 
Sr. Director do DGAF e pela Sr.ª Chefe da DA, nos termos 
da Informação n.º Interno/2007/19259, de 15 de Outubro 
de 2007, durante o período de 14 de Setembro a  
8 de Outubro de 2007, no âmbito da Divisão de 
Aprovisionamento: 
 
 
Despachos exarados pelo Sr. Director do DGAF  
(conforme despacho nº 82/PRES/06): 
 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de monitores 
para o GISC, à empresa “Informática El Corte Inglês”, pelo 
valor de € 3.551,11 (Três mil, quinhentos e cinquenta e um euros 
e onze cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/17241, de 2006/09/11. 

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: 2007/09/14 
Processo n.º 753/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de mobiliário 
para refeitório das EB1/JI´s do Município de Odivelas, via 
DEJC/DE, à empresa “Tiago de Sousa & Filhos”, pelo valor de 
€ 7.374,95 (Sete mil, trezentos e setenta e quatro euros e noventa 
e cinco cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/16757, de 2006/09/03. 
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: 2007/09/14 
Processo n.º 681/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de componente 
informáticos para o GISC, à empresa “Informatem, Lda.”, pelo 
valor de € 5.147,06 (Cinco mil, cento e quarenta e sete euros e 
seis cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/17697, de 2006/09/18. 
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: 2007/09/19 
Processo n.º 538/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
medicamentos para o MVM, à empresa “Bio 2”, pelo valor de  
€ 3.575,04 (Três mil, quinhentos e setenta e cinco euros e quatro 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/17419, de 2006/09/13. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos, sujeito a registo de compromisso e emissão de 
cheque. 
Data da decisão: 2007/09/20 
Processo n.º 799/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de pianhas para 
o Centro de Exposições, via DEJC/DCPC, à empresa 
“Trigénius, Lda.”, pelo valor de € 11.618,50 (Onze mil, 
seiscentos e dezoito euros e cinquenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/17374, de 
2006/09/12. 
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: 2007/09/20 
Processo n.º 713/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação da viatura 2205 da frota municipal, via 
DTO, à empresa “Auto Sueco”, pelo valor de € 4.652,96 
(Quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois euros e noventa e seis 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/17315, de 2006/09/11. 
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: 2007/09/20 
Processo n.º 674/07 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviços de 
arbitragem de basquetebol para os torneios de abertura da época 
2007/2008, via DD, à empresa “João Crucho”, pelo valor de  
€ 350,00 (Trezentos e cinquenta euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2007/18284, de 2006/09/27. 
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: 2007/09/27 
Processo n.º 820/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para contratação de seguro de 
acidentes pessoais para a iniciativa ExpressAr-te “Atelier de 
Expressão Corporal” para o DEJC/DJ, à empresa “João 
Bernardino”, pelo valor de € 30,00 (Trinta euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/18303, de 
2006/09/27. 
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: 2007/09/27 
Processo n.º 858/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de placa para 
obra para o DPEDE/DEPC, à empresa “Serigrafia Rujoca”, 
pelo valor de € 580,00 (Quinhentos e oitenta euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/18339, de 
2006/09/27. 
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: 2007/09/28 
Processo n.º 806/07 
 
 
Despachos exarados pela Sra. Chefe da DA  
(conforme despacho nº 04/DGAF/2007): 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de transformação da viatura 2003 de transporte de 
crianças, via DTO, à empresa ”Simopeças, Lda.”, pelo valor de € 
3.388,00 (Três mil, trezentos e oitenta e oito euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/18582, de 
2006/10/03. 
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 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/10/04 
Processo n.º 833/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de aparelhos de 
fax para EB1/JI do Concelho de Odivelas, via DEJC/DE, à 
empresa ”Cânon Portugal, S.A.”, pelo valor de € 3.053,75 (Três 
mil e cinquenta e três euros e setenta e cinco cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2007/18542, 
de 2006/10/03. 
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 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/10/04 
Processo n.º 827/07 
 
 

Despachos exarados pela Sra. Chefe da DA  
(conforme despacho nº 03/DGAF/2006): 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de tapetes para 
a Quinta da Memória, via GP, à empresa “Armazéns do Minho, 
Lda.”, pelo valor de € 69,42 (Sessenta e nove euros e quarenta e 
dois cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/17701, de 2006/09/18. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos, sujeito a 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/09/18 
Processo n.º 824/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aluguer de jogos 
tradicionais no âmbito da iniciativa “Semana Europeia da 
Mobilidade 2007”, via DEJC/DJ, à empresa “Rui Coelhon – 
Limite do Sonho”, pelo valor de €302,50 (Trezentos e dois euros 
e cinquenta cêntimos), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2007/17766, de 2006/09/19. 
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: 2007/09/19 
Processo n.º 759/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de troféus e 
medalhas para os torneios de abertura de época 2007/2008, via 
DD, à empresa “K-Brinde”, pelo valor de € 846,52 (Oitocentos 
e quarenta e seis euros e cinquenta e dois cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/17720, de 
2006/09/19. 
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: 2007/09/19 
Processo n.º 817/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de dois 
carimbos para o DGOU/DLOP, à empresa “Sporgravo”, pelo 
valor de € 48,40 (Quarenta e oito euros e quarenta cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/17308, de 2006/09/11. 
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: 2007/09/20 
Processo n.º 692/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de impressora 
térmica de códigos de barras para o DAJG/DP, à empresa 
“Zetes Burótica, Lda.”, pelo valor de € 983,55 (Novecentos e 
oitenta e três euros e cinquenta e cinco cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/17810, de 
2006/09/20. 
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: 2007/09/20 
Processo n.º 677/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de casca de 
pinheiro para o DAS/DPJ/SVM, à empresa “Leal & Soares, 
Lda.”, pelo valor de € 123,90 (Cento e vinte e três euros e 
noventa cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/17417, de 2006/09/13. 
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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: 2007/09/20 
Processo n.º 751/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de lavagem de interior da viatura 1701 da frota 
municipal, via DTO/SO, à empresa “Pedro Monteiro”, pelo 
valor de €145,20 (Cento e quarenta e cinco euros e vinte 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/17425, de 2006/09/13. 
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: 2007/09/20 
Processo n.º 798/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de papel para 
plotter para o DOMT/DEP, à empresa “Centimetro”, pelo 
valor de € 113,74 (Cento e treze euros e setenta e quatro 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/17737, de 2006/09/12. 
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: 2007/09/21 
Processo n.º 779/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de uniões para 
o sistema de ar comprimido de apoio às oficinas, para o 
DTO/SO, à empresa “Comingersoll, Lda.”, pelo valor de € 
261,36 (Duzentos e sessenta e um euros e trinta e seis cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/17647, de 2006/09/18. 
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: 2007/09/21 
Processo n.º 603/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças auto 
para a viatura 1506 da frota municipal para o DTO/SO, à 
empresa “Glaxcar, Lda.”, pelo valor de € 32,00 (Trinta e dois 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/17659, de 2006/09/18. 
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: 2007/09/21 
Processo n.º 792/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças auto 
para a viatura 1507 da frota municipal para o DTO/SO, à 
empresa “Glaxcar, Lda.”, pelo valor de € 102,31 (Cento e dois 
euros e trinta e um cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/17601, de 2006/09/17. 
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: 2007/09/21 
Processo n.º 793/07 

Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças auto 
para a viatura 1603 da frota municipal para o DTO/SO, à 
empresa “Loures Automóveis, S.A.”, pelo valor de € 95,97 
(Noventa e cinco euros e noventa e sete cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/18097, de 
2006/09/25. 
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: 2007/09/25 
Processo n.º 843/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças auto 
para a viatura 2103 da frota municipal para o DTO/SO, à 
empresa “Simopeças, Lda.”, pelo valor de € 585,91 (Quinhentos 
e oitenta e cinco euros e noventa e um cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/18070, de 
2006/09/25. 
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: 2007/09/25 
Processo n.º 841/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de câmaras-de-
ar para viaturas da frota municipal para o DTO/SO, à empresa 
“Pneumacor, Lda.”, pelo valor de € 326,70 (Trezentos e vinte e 
seis euros e setenta cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/18095, de 2006/09/25. 
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: 2007/09/25 
Processo n.º 794/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviços de 
revisão das 75 horas da viatura 2902 da frota municipal para o 
DTO/SO, à empresa “Entreposto Maquinas, S.A.”, pelo valor 
de € 612,41 (Seiscentos e doze euros e quarenta e um cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/18189, de 2006/09/26. 
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: 2007/10/01 
Processo n.º 788/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de publicação 
de um anúncio em Jornal Nacional, referente à admissão de um 
Técnico Superior de Educação Física – 1 lugar, via 
DGAF/DRH/SRS, à empresa “Global Noticias – 24 horas”, 
pelo valor de € 124,60 (Cento e vinte e quatro euros e sessenta 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/18427, de 2006/10/01. 
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: 2007/10/01 
Processo n.º 862/07 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição e substituição 
da bomba de condensados do equipamento AVAC do GVFF, 
via DOMT/DIEM/SOAD, à empresa “Aeroclima, Lda.”, pelo 
valor de €151,25 (Cento e cinquenta e um euros e vinte e cinco 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/18435, de 2006/10/01. 
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: 2007/10/01 
Processo n.º 832/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação na viatura 2371 da frota municipal, via 
DTO, à empresa “Carvalho Branco e Lopes, Lda.”, pelo valor de 
€1.509,00 (Mil, quinhentos e nove euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/18451, de 
2006/10/01. 
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: 2007/10/01 
Processo n.º 840/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de reparação na viatura 2401 da frota municipal, via 
DTO, à empresa “Carvalho Branco e Lopes, Lda.”, pelo valor de 
€777,96 (Setecentos e setenta e sete euros e noventa e seis 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/18317, de 2006/10/01. 
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: 2007/10/01 
Processo n.º 839/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para contratação de seguro de 
acidentes pessoais de 1 funcionária subsidiada para o 
DGAF/DRH/SRS, à empresa “Global, S.A.”, pelo valor de € 
111,46 (Cento e onze euros e quarenta e seis cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2007/18513, 
de 2006/10/01. 
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: 2007/10/01 
Processo n.º 863/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
eléctrico para o DOMT/DIEM/SOAD, à empresa “Graça 
Ferragens, Lda.”, pelo valor de € 239,58 (Duzentos e trinta e 
nove euros e cinquenta e oito cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/18439, de 
2006/10/01. 
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: 2007/10/03 
Processo n.º 807/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviços de 
impressão de cartazes para Mupi´s para a campanha da APAV, 

via GCRPP, à empresa “Imprime, Lda.”, pelo valor de € 968,00 
(Novecentos e sessenta e oito euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2007/18113, de 2006/09/25. 
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: 2007/10/03 
Processo n.º 814/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviços de 
publicação de um anúncio em Jornal Nacional de “Concurso 
Público para prestação de serviços de desinfestação do Concelho 
de Odivelas”, via GCRPP, à empresa ”Global Notícias – 24 
Horas”, pelo valor de € 127,00 (Cento e vinte e sete euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2007/18202, 
de 2006/09/26. 
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: 2007/10/03 
Processo n.º 715/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de placas para 
entrega de alvarás na Freguesia de Famões para GCRPP, à 
empresa ”Reinaldo Fernandes Higino”, pelo valor de € 499,13 
(Quatrocentos e noventa e nove euros e treze cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2007/18658, 
de 2006/10/03. 
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 e compromisso. 
Data da decisão: 2007/10/03 
Processo n.º 874/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para contratação de seguro de 
acidentes pessoais, para funcionárias subsidiadas, via 
DGAF/DRH/SRS, à empresa ”João Bernardino”, pelo valor de 
€ 656,26 (Seiscentos e cinquenta e seis euros e vinte e seis 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/18312, de 2006/09/27. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos. Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/10/03 
Processo n.º 815/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para contratação de seguro de 
acidentes pessoais em nome da funcionária Teodora Fernandes, 
via DGAF/DRH/SRS, à empresa ”Global, S.A.”, pelo valor de 
€111,46 (Cento e onze euros e quarenta e seis cêntimos), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2007/18315, 
de 2006/09/27. 
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: 2007/10/03 
Processo n.º 849/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para fornecimento de suportes 
para as JI´s e Escolas do 1º ciclo, via DEJC/DE/SASERE, à 
empresa ”Álvaro Henriques e Filhos”, pelo valor de € 2.592,69 
(Dois mil, quinhentos e noventa e dois euros e sessenta e nove 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/18174, de 2006/09/26. 
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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 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/10/03 
Processo n.º 663/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de mobiliário 
para o Centro de Dia de Santo Eloy, via GCRPP, à empresa 
”Linhas Imaginárias, Lda.”, pelo valor de € 980,10 (Novecentos 
e oitenta euros e dez cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/18158, de 2006/09/26. 
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 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/10/03 
Processo n.º 655/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviços de 
publicação de um anúncio em Jornal Nacional, referente ao 
“Concurso Público para Prestação de Serviços de Desinfestação 
do Concelho de Odivelas”, à empresa ”Press Livre – Correio da 
Manhã” pelo valor de € 254,10 (Duzentos e cinquenta e quatro 
euros e dez cêntimos), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2007/18188, de 2006/09/26. 
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 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/10/03 
Processo n.º 714/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviços de 
reparação da viatura 1510 da frota municipal, via DTO, à 
empresa ”S imopeças, Lda.”, pelo valor de € 56,71 
(Cinquenta e seis euros e setenta e um cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/18595, de 
2006/10/03. 
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 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/10/04 
Processo n.º 870/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças para a 
viatura 2052 da frota municipal, via DTO, à empresa ”X-Car”, 
pelo valor de € 89,31 (Oitenta e nove euros e trinta e um 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/18641, de 2006/10/03. 
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 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/10/04 
Processo n.º 872/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de cartridge de 
toner para stock, via DGAF/DA, à empresa ”Max One, Lda.”, 
pelo valor de € 500,94 (Quinhentos euros e noventa e quatro 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/18590, de 2006/10/03. 
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 
registo de compromisso. 

Data da decisão: 2007/10/04 
Processo n.º 885/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
para o atelier de velas, via DEJC/DJ, à empresa ”Papelaria 
Touché”, pelo valor de € 84,24 (Oitenta e quatro euros e vinte e 
quatro cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/17815, de 2006/09/20. 
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 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/10/04 
Processo n.º 782/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
para a brigada do sector de sinalização e trânsito, via 
DOMT/DIEU, à empresa ”Setesil, Lda.”, pelo valor de € 67,28 
(Sessenta e sete euros e vinte e oito cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/1864117742, de 
2006/09/19. 
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 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/10/04 
Processo n.º 783/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para prestação de serviços de 
formador para “Projecto ExpressAr-te Oficina de Desenho”, via 
DEJC/DE, à empresa ”Marta Sofia Santos Ribeiro”, pelo valor 
de € 600,00 (Seiscentos euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/18071, de 2006/09/25. 
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: 2007/10/04 
Processo n.º 768/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de K-Line e 
lata de cola spray para o DCPC, à empresa ”J. Monteiro”, pelo 
valor de € 467,45 (Quatrocentos e sessenta e sete euros e 
quarenta e cinco cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/17908, de 2006/09/21. 
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 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/10/04 
Processo n.º 678/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
didáctico para o Centro de Exposições, via DEJC/DCPC, à 
empresa ”Reino Dunaz”, pelo valor de € 756,93 (Setecentos e 
cinquenta e seis euros e noventa e três cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/18705, de 
2006/10/04. 
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 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/10/08 
Processo n.º 866/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição e montagem de 
faixa para iniciativa “Feira Jovem”, via GCRPP, à empresa 
”Serigrafia Rujoca, Lda.”, pelo valor de € 434,39 (Quatrocentos e 
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trinta e quatro euros e trinta e nove cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/18683, de 
2006/10/04. 
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 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/10/08 
Processo n.º 856/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de cadernos e 
filofax para a iniciativa “Feira Jovem”, via GCRPP, à empresa 
”Reinaldo Fernandes Higino”, pelo valor de € 1.482,25 (Mil, 
quatrocentos e oitenta e dois euros e vinte e cinco cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/18818, de 2006/10/08. 
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 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/10/08 
Processo n.º 857/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviços de formação externa para o DOMT/DIEM, via 
DGAF/DRH/DFSO, à empresa ”Schneider Electric”, pelo 
valor de € 133,10 (Cento e trinta e três euros e dez cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/18667, de 2006/10/04. 
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: 2007/10/08 
Processo n.º 829/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviços de 
prestação da viatura 1908 da frota municipal, via DOMT/DTO, 
à empresa ”Seguraudio”, pelo valor de € 233,52 (Duzentos e 
trinta e três euros e cinquenta e dois cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/18695, de 
2006/10/04. 
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 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/10/08 
Processo n.º 871/07 
 
 
 
Despachos de autorização de pagamentos exarados pela 
Sr.ª Presidente de Câmara, 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/2007/19267, de 15 de 
Outubro de 2007, durante o período de 19 de Setembro a 8 
de Outubro de 2007, no âmbito da Divisão de 
Aprovisionamento: 
 
 
Despachos exarados pela Sr.ª Presidente: 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7393, à empresa 
“Mobapec - Mobiliário Escolar, Lda.”, no valor de € 9.752,60 
(Nove mil, setecentos e cinquenta e dois euros e sessenta 
cêntimos), referente à aquisição de material mobiliário para 
EB1/JI do Concelho de Odivelas, via DEJC/DE. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  

Dr.ª Susana Amador: Autorizo. 
Data da decisão: 2007/09/19 
Processo n.º 104/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 173624667, à 
empresa “TMN”, no valor de € 10.764,64 (Dez mil, setecentos e 
sessenta e quatro euros e sessenta e quatro cêntimos), referente a 
serviços de telecomunicações móveis, no mês de Agosto de 
2007, via GISC. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Autorizo. 
Data da decisão: 2007/09/20 
Processo n.º 10/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 173522328, à 
empresa “TMN”, no valor de € 378,86 (Trezentos e setenta e 
oito euros e oitenta e seis cêntimos), referente a serviços de 
Internet, no mês de Agosto de 2007, via GISC. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Autorizo. 
Data da decisão: 2007/09/20 
Processo n.º 475/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 200710276, à 
empresa “Compudata”, no valor de €2.480,50 (Dois mil, 
quatrocentos e oitenta euros e cinquenta cêntimos), referente à 
aquisição de tinteiros para stock da CMO, via DGAF/DA.  
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Autorizo. 
Data da decisão: 2007/09/21 
Processo n.º 38/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 200710708, à 
empresa “Compudata”, no valor de €2.276,62 (Dois mil, 
duzentos e setenta e seis euros e sessenta e dois cêntimos), 
referente à aquisição de tinteiros para stock da CMO, via 
DGAF/DA.  
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Autorizo. 
Data da decisão: 2007/09/21 
Processo n.º 38/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 13322/2007, à 
empresa “Fénix”, no valor de € 25,41 (Vinte e cinco euros e 
quarenta e um cêntimos), referente à aquisição de serviços de 
vigilância extraordinária nas instalações municipais, no mês de 
Junho de 2007, via DGAF/DA.  
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Autorizo. 
Data da decisão: 2007/09/24 
Processo n.º 262/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 44, à empresa 
“Entrega Certa”, no valor de € 2.783,00 (Dois mil, setecentos e 
oitenta e três euros), referente à aquisição de prestação de 
serviços de estafetas, no mês de Agosto de 2007, via 
DAJG/DAG.  
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Autorizo. 
Data da decisão: 2007/09/24 
Processo n.º 171/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 12833/2007, à 
empresa “Fénix”, no valor de €118,58 (Cento e dezoito euros e 
cinquenta e oito cêntimos), referente à aquisição de serviços de 
vigilância extraordinária nas instalações da CMO, no mês de 
Maio de 2007, via DGAF/DA.  
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Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Autorizo. 
Data da decisão: 2007/09/24 
Processo n.º 262/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 270074, à 
empresa “Sector Mais”, no valor de €3.840,18 (Três mil, 
oitocentos e quarenta euros e dezoito cêntimos), referente à 
aquisição de prestação de serviços de confecção e fornecimento 
de refeições no refeitório municipal da CMO, no mês de Julho 
de 2007, via DGAF/DA.  
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Autorizo. 
Data da decisão: 2007/09/25 
Processo n.º 484/2003 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 70697, à empresa 
“Tenidil”, no valor de € 5.001,56 (Cinco mil e um euros e 
cinquenta e seis cêntimos), referente à aquisição de serviços de 
aluguer de equipamento de higiene em EB1/JI do Concelho de 
Odivelas, no mês de Abril de 2007, via DEJC/DE. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Autorizo. 
Data da decisão: 2007/09/27 
Processo n.º 270/04 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 70930, à empresa 
“Tenidil”, no valor de € 5.001,56 (Cinco mil e um euros e 
cinquenta e seis cêntimos), referente à aquisição de serviços de 
aluguer de equipamento de higiene em EB1/JI do Concelho de 
Odivelas, no mês de Maio de 2007, via DEJC/DE. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Autorizo. 
Data da decisão: 2007/09/27 
Processo n.º 270/04 
 
 
Despachos exarados pelo Sr. Director do DGAF  
(conforme despacho nº 82/PRES/06): 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 2826, à empresa 
“Informantem”, no valor de €11.552,84 (Onze mil, quinhentos e 
cinquenta e dois euros e oitenta e quatro cêntimos), referente ao 
fornecimento de equipamento de rede para comunicações de 
dados e telefones para instalações do Centro de Exposições, via 
GISC. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Pague-se. 
Data da decisão: 2007/10/08 
Processo n.º 022/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 41, à empresa 
“Alexandre Aguiar Ribeiro”, no valor de € 6.020,96 (Seis mil e 
vinte euros e noventa e seis cêntimos), referente à aquisição de 
Licenças do Software ZwCAD, para o GISC. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Pague-se. 
Data da decisão: 2007/10/08 
Processo n.º 744/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 1078, à empresa 
“Construhiper”, no valor de €3.024,00 (Três mil e vinte e quatro 
euros), referente à prestação de serviço de aluguer de 
retroescavadora, via DAS/DA/SEPSA. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Pague-se. 
Data da decisão: 2007/10/08 
Processo n.º 305/07 

Assunto: Proposta de pagamento das facturas nºs 120272, 
120273, à empresa “Marques Raso”, no valor total de € 263,60 
(Duzentos e sessenta e três euros e sessenta cêntimos), referente 
ao fornecimento de gás para as escolas e Jardins-de-infância do 
Município de Odivelas. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira, Dr. 
Rui Vieira: Pague-se. 
Data da decisão: 2007/10/08 
Processo n.º 459/07 
 
 
Despachos exarados pela Sra. Chefe da Divisão de 
Aprovisionamento (conforme despacho 04/DGAF/07)  
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 270059, à 
empresa “Sector Mais, Lda.” no valor de €4.012,12 (Quatro mil e 
doze euros e doze cêntimos), referente ao fornecimento de 
refeições no âmbito da iniciativa “VI Torneio Internacional de 
Futebol Infantil CER Tenente Valdez” nos dias 22, 23 e 24 de 
Junho de 2007, via DD. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/20 
Processo n.º 470/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2007000007, à 
empresa “Motrizmar Unipessoal, Lda.” no valor de € 5.716,67 
(Cinco mil, setecentos e dezasseis euros e sessenta e sete 
cêntimos), referente à aquisição e montagem de pneus e 
alinhamento de rodas em viaturas da frota municipal, via DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/10/01 
Processo n.º 432/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 3870, à empresa 
“Carvalho Branco e Lopes” no valor de €3.240,48 (Três mil, 
duzentos e quarenta euros e quarenta e oito cêntimos), referente 
à prestação de serviços de reparação de viatura 1510 da frota 
municipal, via DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/10/01 
Processo n.º 535/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 3488, à empresa 
“Uzina” no valor de €4.840,00 (Quatro mil, oitocentos e 
quarenta euros), referente à prestação de serviços para projecto 
de Implantação de Sinalização de Sinalética no DGOU, via 
GCRPP. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/10/01 
Processo n.º 508/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º A 21, à empresa 
“Moinho X Lybrys” no valor de €2.722,50 (Dois mil, setecentos 
e vinte e dois euros e cinquenta cêntimos), referente ao aluguer 
de tenda para cerimónia para o GCRPP.  
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/10/01 
Processo n.º 801/07 
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Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 00002348, à 
empresa “Bio Sanidade” no valor de €5.590,20 (Cinco mil, 
quinhentos e noventa euros e vinte cêntimos), referente à 
prestação de serviços de limpeza do pavilhão Municipal, via DD.  
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/10/01 
Processo n.º 617/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º A 703, à empresa 
“Murban” no valor de € 5.564,44 (Cinco mil, quinhentos e 
sessenta e quatro euros e quarenta e quatro cêntimos), referente 
à aquisição e colocação de Bebedouro nos Jardins-de-infância 
Roque Gameiro e Álvaro de Campos, via 
DOMT/DIEM/SOAD.  
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/10/01 
Processo n.º 096/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 3444, à empresa 
“Elpor” no valor de € 4.040,04 (Quatro mil e quarenta euros e 
quatro cêntimos), referente à aquisição de 
utensílios/equipamentos de cozinha de refeitórios para as 
EB1/JI’s do Concelho de Odivelas, via DEJC/DE. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/10/01 
Processo n.º 499/06 
 
 
Despachos exarados pela Sra. Chefe da Divisão de 
Aprovisionamento (conforme despacho 03/DGAF/06)  
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 266, à empresa 
“Transunidos” no valor de € 320,25 (Trezentos e vinte euros e 
vinte e cinco cêntimos), referente ao aluguer de autocarro para 
visita de estudo no 22 de Junho, via DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/19 
Processo n.º 466/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 3526/PD, à 
empresa “Global Notícias” no valor de €152,46 (Cento e 
cinquenta e dois euros e quarenta e seis cêntimos), referente à 
prestação de serviços de publicação de anúncio em Jornal 
Nacional, no âmbito do procedimento por negociação com 
publicação prévia de anúncio para aquisição da prestação de 
serviços de manutenção de equipamento activo de rede – 
Backbone Central, via GCRPP. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/19 
Processo n.º 671/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 0034245, à 
empresa “Kaiser Kraft” no valor de € 199,65 (Cento e noventa e 
nove euros e sessenta e cinco cêntimos), referente à aquisição de 
plataforma para o DAS. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/19 
Processo n.º 533/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2007-0581, à 
empresa “Restaurilimpa” no valor de €1.542,64 (Mil, quinhentos 

e quarenta e dois euros e sessenta e quatro cêntimos), referente à 
prestação de serviços de limpeza e fornecimento de consumíveis 
no Centro de Exposições, no mês de Agosto de 2007, via 
DEJC/DCPC. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/20 
Processo n.º 064/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 3556/PD, à 
empresa “Global Noticias” no valor de €152,46 (Cento e 
cinquenta e dois euros e quarenta e seis cêntimos), referente à 
prestação de serviços para publicação de anúncio em jornal 
nacional relativo à abertura de concurso de admissão de 3 
auxiliares de acção educativa, nível 1, via DGFA/DRH/SRS. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/20 
Processo n.º 709/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 1670, à empresa 
“Repertintas” no valor de € 179,69 (Cento e setenta e nove euros 
e sessenta e nove cêntimos), referente à aquisição de tinta acrílica 
branca para o Centro de Exposições, via DEJC/DCPC. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/20 
Processo n.º 336/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 410058095, à 
empresa “Loures Automóveis” no valor de € 109,20 (Cento e 
nove euros e vinte cêntimos), referente à aquisição de peças para 
as viaturas da frota municipal, via DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/20 
Processo n.º 511/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2007000065, à 
empresa “Nuno Antunes” no valor de €510,74 (Quinhentos e 
dez euros e setenta e quatro cêntimos), referente à aquisição e 
montagem de película espelhada para o DGAF/DA. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/20 
Processo n.º 294/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7107724, à 
empresa “Hewlett-Packard Portugal, Lda.” no valor de € 394,19 
(Trezentos e noventa e quatro euros e dezanove cêntimos), 
referente à prestação de serviços de reparação de Plotter HP 
afecta ao SIG, via GISC. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/20 
Processo n.º 452/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7206641, à 
empresa “Xerox Portugal” no valor de € 1.507,83 (Mil, 
quinhentos e sete euros e oitenta e três cêntimos), referente à 
aquisição de consumíveis para fotocopiadora, via GCRPP. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/20 
Processo n.º 703/07 
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Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2007-0470, à 
empresa “Restaurilimpa” no valor de €279,80 (Duzentos e 
setenta e nove euros e oitenta cêntimos), referente à aquisição de 
prestação de serviço de limpeza no Centro de Dia do Bairro de 
Santo Eloy, via DHSAS/DAS. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/20 
Processo n.º 507/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 0014933, à 
empresa “Kaiser Kraft” no valor de € 72,12 (Setenta e dois euros 
e doze cêntimos), referente à aquisição de escadote para o 
DAJG/DAG/SE. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/20 
Processo n.º 457/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 108, à empresa 
“Servoclima” no valor de € 1.155,55 (Mil, cento e cinquenta e 
cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos), referente à prestação 
de serviços de alteração de localização de condensadores na 
Clínica Veterinária Municipal, via DOMT/DIEM/SOAD.  
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/20 
Processo n.º 435/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 07V2006, à 
empresa “Álvaro Henriques & Filhos” no valor de € 87,12 
(Oitenta e sete euros e doze cêntimos), referente à aquisição de 
tapetes de cairo para a BMDD, via DEJC/SBAH. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/20 
Processo n.º 343/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º VT 270135, à 
empresa “Beltrão Coelho” no valor de €1.721,23 (Mil, setecentos 
e vinte e um euros e vinte e três cêntimos), referente à aquisição 
de ecrã fixo motorizado e leitor de DVD para o Centro e 
Exposições, via DEJC/DCPC. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/20 
Processo n.º 546/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento do recibo n.º 0837027, à 
empresa “José Leonês Lima” no valor de €15,53 (Quinze euros e 
cinquenta e três cêntimos), referente à aquisição de 1 livro 
“Culpado me Confesso” para a BMDD. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/20 
Processo n.º 426/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 12035, à empresa 
“Centímetro” no valor de € 47,92 (Quarenta e sete euros e 
noventa e dois cêntimos), referente à aquisição de pastas e abas 
de elástico, via DAJG/DAG. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/20 
Processo n.º 478/07 
 

Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7001300562, à 
empresa “INCM” no valor de € 154,88 (Cento e cinquenta e 
quatro euros e oitenta e oito cêntimos), referente à prestação de 
serviços de publicação de anúncio em Diário da República, 
referente a reclassificações Profissionais, via DGAF/DRH/SRS. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/21 
Processo n.º 543/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 70013005621 à 
empresa “INCM” no valor de € 36,30 (Trinta e seis euros e 
trinta cêntimos), referente à prestação de serviços de publicação 
de anúncio em Diário da República, referente à nomeação 
definitiva de José Carlos da Luz Parreira Silva, via 
DGAF/DRH/SRS. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/21 
Processo n.º 544/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 303149818, à 
empresa “Jornal Público” no valor de €239,58 (Duzentos e trinta 
e nove euros e cinquenta e oito cêntimos), referente à prestação 
de serviços de publicação de anúncio em Jornal Nacional, 
referente a edital, via DAJG. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/21 
Processo n.º 647/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 3393/PD, à 
empresa “Global Notícias” no valor de €101,64 (Cento e um 
euros e sessenta e quatro cêntimos), referente à prestação de 
serviços de publicação de anúncio em Jornal Nacional, 
relacionado com a anulação do concurso para provimento do 
cargo de Director de Projecto da Reconversão da Vertente Sul, 
via DGAF/DRH/SRS. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/21 
Processo n.º 666/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 708736, à 
empresa “Mendes & Irmãos” no valor de €42,35 (Quarenta e 
dois euros e trinta e cinco cêntimos), referente à prestação de 
serviços de publicação de anúncio em Diário da República, 
referente à aquisição de tampo de sanita para MVM, via 
DOMT/DIEM/SOAD. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/24 
Processo n.º 264/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7001302730, à 
empresa “INCM” no valor de €36,30 (Trinta e seis euros e trinta 
cêntimos), referente à prestação de serviços de publicação de 
anúncio em Diário da República, referente à transferência da 
técnica Superior de Arquitectura Mafalda Sousa Santos, via 
DGAF/DRH/SRS. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/24 
Processo n.º 644/07 
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Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7001304112, à 
empresa “INCM” no valor de €324,28 (Trezentos e vinte e 
quatro euros e vinte e oito cêntimos), referente à prestação de 
serviços de publicação de anúncio em Diário da República, 
referente à abertura de concurso para admissão de 3 auxiliares de 
acção educativa do nível 1, por contrato de trabalho a termo 
certo, via DGAF/DRH/SRS. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/24 
Processo n.º 710/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7001303909, à 
empresa “INCM” no valor de €36,30 (Trinta e seis euros e trinta 
cêntimos), referente à prestação de serviços de publicação de 
anúncio em Diário da República, referente à celebração de 
contrato administrativo de provimento para estagiário técnico 
superior de Segurança e Higiene no Trabalho para a Dra. 
Verónica Correia, via DGAF/DRH/SRS. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/24 
Processo n.º 702/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7001298038, à 
empresa “INCM” no valor de €337,95 (Trezentos e trinta e sete 
euros e noventa e cinco cêntimos), referente à prestação de 
serviços de publicação de anúncio em Diário da República, 
referente ao concurso publico de prestação de serviço de aluguer 
e manutenção de equipamentos de higiene para lavagem e 
secagem de mãos, via DEJC. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/24 
Processo n.º 771/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º UA0736141, à 
empresa “Elpor” no valor de €47,20 (Quarenta e sete euros e 
vinte cêntimos), referente à aquisição de lâmpadas e material 
eléctrico para vários locais, via DOMT/DIEM/SOAD. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/24 
Processo n.º 495/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 200700952, à 
empresa “Ataraxia” no valor de €174,00 (Cento e setenta e 
quatro euros), referente à aquisição de papel para impressoras 
Braille para o serviço de leitura especial, via 
DEJC/DCPC/SBAH/BMDD. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/24 
Processo n.º 658/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 1-006348, à 
empresa “Mundiclasse” no valor de €2.299,80 (Dois mil, 
duzentos e noventa e nove euros e oitenta cêntimos), referente a 
deslocações e alojamento a Génova no âmbito do “INTERREG 
IIIC Sul, via DPEDE/DPEMU. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/26 
Processo n.º 182/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 3805, à empresa 
“Carvalho Branco & Lopes, Lda.” no valor de € 1.007,85 (Mil e 

sete euros e oitenta e cinco cêntimos), referente à prestação de 
serviço de reparação da viatura 2371 da Frota Municipal, via 
DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/29 
Processo n.º 405/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 303150484, à 
empresa “Jornal Público” no valor de €279,52 (Duzentos e 
setenta e nove euros e cinquenta e dois cêntimos), referente à 
prestação de serviços de publicação de anúncio em jornal 
nacional, referente ao procedimento por negociação com 
publicação prévia de anúncio relativo à manutenção de 
equipamento activo de rede – Backbone Central, via GCRPP. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/29 
Processo n.º 672/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento das facturas n.ºs 7200028, 
7200029, à empresa “Xerox” no valor total de €1.937,84 (Mil, 
novecentos e trinta e sete euros e oitenta e quatro cêntimos), 
referente à aquisição de consumíveis para fotocopiadora Xerox 
do GCRPP. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/29 
Processo n.º 375/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 3803, à empresa 
“Carvalho Branco e Lopes” no valor de € 205,13 (Duzentos e 
cinco euros e treze cêntimos), referente à prestação de serviços 
de reparação da viatura 2207 da frota municipal, via DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/29 
Processo n.º 404/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 3309, à empresa 
“Max One” no valor de €275,28 (Duzentos e setenta e cinco 
euros e vinte e oito cêntimos), referente à aquisição de canetas 
para a BMDD, via DEJC/SBAH. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/29 
Processo n.º 570/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 10766, à empresa 
“Glaxcar” no valor de €1.670,20 (Mil, seiscentos e setenta euros 
e vinte cêntimos), referente à aquisição de peças para as viaturas 
da frota municipal, via DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/29 
Processo n.º 446/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 11333, à empresa 
“Glaxcar” no valor de €205,85 (Duzentos e cinco euros e oitenta 
e cinco cêntimos), referente à prestação de serviços de reparação 
da viatura n.º 1709 da frota municipal, via DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/29 
Processo n.º 598/07 
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Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7105236, à 
empresa “Nortel Sul” no valor de € 287,98 (Duzentos e oitenta e 
sete euros e noventa e oito cêntimos), referente à aquisição de 
copos e jarros para o DEJC/DCPC. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/29 
Processo n.º 748/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 6912, à empresa 
“Simopeças” no valor de € 111,00 (Cento e onze euros), 
referente à aquisição de peças para a viatura 2002 da frota 
municipal, via DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/29 
Processo n.º 461/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 891, à empresa 
“Movicrédito” no valor de € 69,26 (Sessenta e nove euros e vinte 
e seis cêntimos), referente à aquisição de electrodomésticos para 
Espaço Cultural/Centro de Exposições, via DEJC/DCPC. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/29 
Processo n.º 408/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 4785, à empresa 
“J. A. Veloso, S.A.” no valor de €875,00 (Oitocentos e setenta e 
cinco euros), referente à aquisição de passadeira e fornecimento 
e colocação de 17 varões em aço, via GP. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/29 
Processo n.º 701/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7001302605, à 
empresa “INCM” no valor de € 36,30 (Trinta e seis euros e 
trinta cêntimos), referente à prestação de serviços de publicação 
em Diário da República, referente à reclassificação profissional 
de Maria do Pilar dos Santos Conde, via DGAF/DRH/SRS. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/29 
Processo n.º 641/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7001302627, à 
empresa “INCM” no valor de € 36,30 (Trinta e seis euros e 
trinta cêntimos), referente à prestação de serviços de publicação 
em Diário da República, referente à nomeação de Maria de 
Fátima da Cruz Simões Estêvão, via DGAF/DRH/SRS. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/29 
Processo n.º 642/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7001303205, à 
empresa “INCM” no valor de € 60,50 (Sessenta euros e 
cinquenta cêntimos), referente à prestação de serviços de 
publicação em Diário da República, referente à nomeação da 
Dra. Lúcia Inácio no cargo de Chefe de Divisão Municipal de 
Educação, via DGAF/DRH/SRS. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/29 
Processo n.º 668/07 
 

Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 529, à empresa 
“Octávio Saramago Ferreira” no valor de € 423,50 
(Quatrocentos e vinte e três euros e cinquenta cêntimos), 
referente à prestação de serviços de instalação de ar 
condicionado na portaria do pavilhão dos Pedernais, via 
DOMT/DIEM/SOAD. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/29 
Processo n.º 471/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 507, à empresa 
“Planimagem” no valor de € 1.573,00 (Mil, quinhentos e setenta 
e três euros), referente à prestação de serviços de produção de 
telas – “Novas Oportunidades”, via GCRPP. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/29 
Processo n.º 651/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 209, à empresa 
“Jornal de Odivelas” no valor de €605,00 (Seiscentos e cinco 
euros), referente à prestação de serviços de publicação em Jornal 
Nacional, relativo ao concurso do Empreendimento 
Habitacional do Alto da Mãe de Água para o DHSAS, via 
GCRPP. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/29 
Processo n.º 560/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 20700524/E, à 
empresa “Notícias da Manhã” no valor de € 1.210,00 (Mil, 
duzentos e dez euros), referente à prestação de serviços de 
divulgação para o mês de Agosto das iniciativas/projectos da 
CMO, via GCRPP. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/29 
Processo n.º 719/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 3936, à empresa 
“Carvalho Branco e Lopes” no valor de € 1.162,60 (Mil, cento e 
sessenta e dois euros e sessenta cêntimos), referente à prestação 
de serviços de reparação da viatura 2204 da frota municipal, via 
DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/29 
Processo n.º 634/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 3957, à empresa 
“Carvalho Branco e Lopes” no valor de € 454,14 (Quatrocentos 
e cinquenta e quatro euros e catorze cêntimos), referente à 
prestação de serviços de revisão com mudança de feltros da 
viatura 2204 da frota municipal, via DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/29 
Processo n.º 680/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 3956, à empresa 
“Carvalho Branco e Lopes” no valor de € 370,33 (Trezentos e 
setenta euros e trinta e três cêntimos), referente à prestação de 
serviços de reparação da viatura 2207 da frota municipal, via 
DTO. 
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Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/29 
Processo n.º 690/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 8457, à empresa 
“Canon” no valor de € 271,04 (Duzentos e setenta e um euros e 
quatro cêntimos), referente à aquisição de tinteiros para plotter 
para o GCRPP. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/29 
Processo n.º 745/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 718, à empresa 
“Papelaria Henriquina, Lda.” no valor de € 44,40 (Quarenta e 
quatro euros e quarenta cêntimos), referente à aquisição de 
periódicos para o gabinete do Vereador Carlos Bodião, no mês 
de Julho de 2007. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/30 
Processo n.º 188/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 0731, à empresa 
“Papelaria Henriquina, Lda.” no valor de € 3,05 (Três euros e 
cinco cêntimos), referente à aquisição de periódicos para o 
gabinete do Vereador Carlos Bodião, no mês de Agosto de 2007. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/30 
Processo n.º 188/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 730, à empresa 
“Papelaria Henriquina, Lda.” no valor de € 2,80 (Dois euros e 
oitenta cêntimos), referente à aquisição de periódicos para o 
gabinete do Vereador Fernando Ferreira, no mês de Agosto de 
2007. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/30 
Processo n.º 188/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 729, à empresa 
“Papelaria Henriquina, Lda.” no valor de € 3,05 (Três euros e 
cinco cêntimos), referente à aquisição de periódicos para o 
gabinete do Vereador José Esteves, no mês de Agosto de 2007. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/30 
Processo n.º 188/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 11173/2007, à 
empresa “Glaxcar” no valor de € 259,75 (Duzentos e cinquenta 
e nove euros e setenta e cinco cêntimos), referente à aquisição de 
peças para as viaturas Citröen Saxo e Toyota Yaris da frota 
municipal, via DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/30 
Processo n.º 509/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 210010047, à 
empresa “Louresport” no valor de €1190,00 (Mil, cento e 
noventa euros), referente à prestação de serviços de reparação da 
viatura 1602 da frota municipal, via DTO. 

Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/30 
Processo n.º 597/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 26389, à empresa 
“Grafinal” no valor de € 2.420,00 (Dois mil, quatrocentos e vinte 
euros), referente à aquisição de cartaz edital para o 
DGOU/DLOP. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/30 
Processo n.º 591/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 705012, à 
empresa “Anastácio Saldanha Unipessoal, Lda.” no valor de € 
135,43 (Cento e trinta e cinco euros e quarenta e três cêntimos), 
referente à aquisição de consumíveis para o consultório 
veterinário, via MVM. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento, deduzido na NC nº 700158, no 
valor de € 129,51. 
Data da decisão: 2007/09/30 
Processo n.º 293/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 3135, à empresa 
“Vítor Manuel Pardelha do Carmo” no valor de € 123,05 (Cento 
e vinte e três euros e cinco cêntimos), referente à aquisição de 
material didáctico para o Espaço Cultural/Centro de 
Exposições, via DEJC/DCPC. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/30 
Processo n.º 284/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 10003018, à 
empresa “X-Car” no valor de € 166,75 (Cento e setenta e seis 
euros e setenta e cinco cêntimos), referente à aquisição de caixa 
de termóstato para a viatura 1431 da frota municipal, via DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/30 
Processo n.º 510/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 20708003338, à 
empresa “Global, S.A.” no valor de €150,00 (Cento e cinquenta 
euros), referente à prestação de serviços de seguro pessoais para 
“OTL’s Páscoa 2007”. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/09/30 
Processo n.º 179/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 1D/832, à 
empresa “Executive Clean, S.A.” no valor de € 296,45 
(Duzentos e noventa e seis euros e quarenta e cinco cêntimos), 
referente à prestação de serviço de limpeza e fornecimento de 
consumíveis em instalações da CMO, via DGAF/DA. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/10/01 
Processo n.º 267/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7017, à empresa 
“Simopeças” no valor de € 2.377,00 (Dois mil, trezentos e 
setenta e sete euros), referente à aquisição de peças para viaturas 
da frota municipal, via DTO. 
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Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/10/01 
Processo n.º 497/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 20708001962, à 
empresa “Global, S.A.” no valor de €80,26 (Oitenta euros e 
vinte e seis cêntimos), referente à prestação de serviços de 
seguro de acidentes pessoais para 1 auxiliar de Acção Educativa, 
via DGAF/DRH/SRS. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/10/01 
Processo n.º 340/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 283, à empresa 
“Tiago de Sousa & Filhos, Lda.” no valor de € 2.214,30 (Dois 
mil, duzentos e catorze euros e trinta cêntimos), referente à 
aquisição de diverso material para EB1/JI do Concelho de 
Odivelas, via DEJC/DE. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/10/01 
Processo n.º 286/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 284, à empresa 
“Tiago de Sousa & Filhos, Lda.” no valor de € 1.390,29 (Mil, 
trezentos e noventa euros e vinte e nove cêntimos), referente à 
aquisição de diverso material para EB1/JI do Concelho de 
Odivelas, via DEJC/DE. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/10/01 
Processo n.º 286/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º D.380, à 
empresa “Medidata.Net” no valor de €789,72 (Setecentos e 
oitenta e nove euros e setenta e dois cêntimos), referente ao 
contracto de manutenção Sigma, referente ao mês de Julho de 
2007, via GISC. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/10/01 
Processo n.º 565/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º D.410, à 
empresa “Medidata.Net” no valor de €789,72 (Setecentos e 
oitenta e nove euros e setenta e dois cêntimos), referente ao 
contracto de manutenção Sigma, referente ao mês de Agosto de 
2007, via GISC. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/10/01 
Processo n.º 565/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 34283, à empresa 
“Presselivre” no valor de €2.253,10 (Dois mil, duzentos e 
cinquenta e três euros e dez cêntimos), referente à prestação de 
serviços para publicação em jornal nacional do concurso do 
Empreendimento Habitacional do Alto da Água para o DHSAS, 
via GCRPP.  
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/10/01 
Processo n.º 559/07 
 

Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 5200110805, à 
empresa “Copidata” no valor de €1.452,00 (Mil, quatrocentos e 
cinquenta e dois euros), referente à aquisição de papel e 
envelopes com o novo logótipo da CMO para stock, via 
DGAF/DA.  
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/10/01 
Processo n.º 317/07 
 
 
 

 

Ambiente e Salubridade 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas ao abrigo das 
competências delegadas pelo Despacho n.º 53/PRES/2006,  
de 8 de Março de 2006, durante o período compreendido entre 
26 de Setembro a 25 de Outubro de 2007, nos termos da 
Informação n.º I/2007/20066, de 25 de Outubro de 2007: 
 
 
Médico Veterinário Municipal 
 
Processo n.º AT.07.02/1-2005 
Edoc 75718 
Informação Interno 18750/2007 de 2007-10-08 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura nº B-79, emitida pela Fundação São Francisco de Assis , 
no valor de € 3.025 (três mil e vinte e cinco euros), valor com 
Iva incluído à taxa de 21 % , no âmbito do Contrato de 
Prestação de Serviços nº 08/05 – Recolha, Tratamento e 
Encaminhamento de Animais Errantes, referente ao serviço 
efectuado no mês de Agosto de 2007. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2007/10/08 
 
Processo n.º 11.14./04-2007 
Edoc 79019 
Informação Interno 19651 de 2007-10-19 
Assunto: Proposta de cabimento, compromisso e pagamento da 
factura nº M07090009552 da Câmara Municipal de Lisboa, 
Departamento de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos, no valor 
de € 68.24 (sessenta e oito euros e vinte e quatro cêntimos 
cêntimos), valor com Iva incluído á taxa de 21 %, referente à 
cremação de cadáveres de animais no Canil Municipal de Lisboa 
durante o mês de Setembro de 2007. 
Decisão: Ao DGAF/DF para os procedimentos solicitados. 
Data: 2007/10/23 
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Habitação, Saúde e Assuntos Sociais 
 

 
 
Decisões com eficácia externa, tomadas no âmbito do 
Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais, pelo 
Senhor Vereador José Esteves, ao abrigo das competências 
subdelegadas pelo Despacho n.º 54/PRES/2006, nos termos da 
Informação n.º Interno/2007/20005, de 24 de Outubro de 
2007, referente ao período de 10 a 23 de Outubro de 2007: 
 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Interno/2007/19109 de 2007-10-11 
Assunto: 2ª Fase da Alienação de fogos municipais – Rua Carlos 
Reis, 2, 3º Esq – Bairro Gulbenkian, Odivelas – Pedido de 
alienação de habitação. 
Decisão: Reabertura do processo de alienação referente ao fogo 
– Rua Carlos Reis, 2- 3º Esqº - Bairro Gulbenkian, Odivelas – 
Titular: Jesuina Maria a favor de Florbela do Carmo Zorrinho 
Baião ( neta), sendo o valor da venda de € 10.533,66. 
Data: 2007-10-12 
 
Interno/2007/18845 de 2007-06-21 
Assunto: 2ª Fase da Alienação de fogos municipais – Rua José 
Régio, 11, 3º Dto – Bairro Gulbenkian, Odivelas – Aprovação 
de crédito – Pedido de alienação de habitação.  
Decisão: Reabertura do processo de alienação referente ao fogo 
– Rua José Régio, 11 – 3º Dto – Bairro Gulbenkian, Odivelas – 
Titular: Maria Gabriela Cordeiro Abreu, sendo o valor de venda 
de € 10.533,66. 
Data: 2007-10-12 
 
 
Sector de Reabilitação de Habitação 
 
Interno/2007/19035 de 2007-10-10 
Assunto: Inquérito Administrativo – Obras de reabilitação no 
fogo municipal sito na Rua António Aleixo, nº 5 – 3º Dto e 3º 
Esq.º - Quinta da Quintinha. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 128/VJE/2007, referente a 
inquérito administrativo. 
Data: 2007-10-12 
 
 
Sector de Intervenção Social 
 
Interno/2007/18847 de 2007-10-09 
Assunto: Exclusão do PER de elementos do agregado familiar nº 
020.0052.01, Bairro do Barruncho, Póvoa de Santo Adrião. 
Decisão Final. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 127/VJE/2007 referente à 
Exclusão do Programa Especial de Realojamento (PER), perda 
de direito a realojamento das Srs. Gregória da Moura, Cláudia da 
Moura Lopes Pereira, Djamila Eduarda Lopes da Moura 
Tavares, Elsa Teresa da Moura e Indira Manuela da Moura 
Tavares, por falta de residência permanente na construção 
precária nº 52, do Núcleo 20 PER, Bairro do Barruncho, Póvoa 
de Santo Adrião.   
Data: 2007-10-12 
 
 
 
 
 

Secção de Gestão do Parque Habitacional 
 
Interno/2007/19048 de 2007-10-10 
Assunto: Assinatura de Contrato e Atribuição de Renda. Fogo: 
Rua Carlos Reis, nº 4 – 1º Dto – Odivelas. Titular: Ana Paula 
Vieira Nunes Pica. 
Decisão: Celebração do contrato de arrendamento e atribuição 
de renda, no valor mensal de €4,03, com início de pagamento em 
Outubro de 2007, considerando a composição e respectivos 
rendimentos do agregado familiar. Informar a Divisão Financeira 
do teor da decisão. 
Data: 2007-10-11 
 
 
 
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/2007/20007, de 24 de Outubro de 2007, referente 
ao período de 10 a 23 de Outubro de 2007: 
 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Divisão de Saúde e Prevenção das Toxicodependências 
 
Interno/2007/19510 de 2007-10-17 
Assunto: Associação ARISCO – Instituição para a Promoção 
Social e da Saúde. Projecto Aldeia – Pedagogia e Prevenção. 
Pedido de pagamento – 3ª Tranche ( 30%). 
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento. 
Data: 2007-10-18 
 
 
 
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/2007/19868, de 23 de Outubro 
de 2007, referente ao período de 10 a 23 de Outubro de 
2007: 
 
 
Assunto: Pagamento de obras de reparação urgentes na conduta 
da água do Condomínio do Edifício n.º 39 – Rua Ilha da 
Madeira – Olival de Basto, no valor de € 400 (quatrocentos 
euros), de acordo com a informação n.º Interno/2007/18859, 
2007-10-09. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Solicita-se o 
compromisso e pagamento da verba de 400 Euros, nos termos 
da presente informação, tendo em vista o cumprimento das 
obrigações da autarquia enquanto condómino do edifício acima 
identificado. 
Data da Decisão: 2007-10-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


