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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 

 
 

44..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2277  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22000088  
 
 
 
 

DDEELLIIBBEERRAAÇÇÕÕEESS  
 

 
 
 
 

ACTA 
 

 
 

ACTA DA 18.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Acta da 18.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada no dia 3 de Outubro de 2007. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

 
 

COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E 
JOVENS DE ODIVELAS 

 
Nomeação do representante efectivo da Câmara 
Municipal de Odivelas, a Sr.ª Dr.ª Cláudia Maria Nogueira 
Nunes, Técnica Superior de 2ª Classe, e do representante 
suplente da Câmara Municipal de Odivelas, a Sr.ª Dr.ª Ana 
Luísa Nunes Miranda Diniz, Técnica Superior de 
Psicologia de 2ª Classe, na Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens de Odivelas, para o biénio 2008-2010, 
nos termos da Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/3210, de 21.02.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

3.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE 2008 - EXTRAORDINÁRIA 
 

3ª Alteração Orçamental, 3.ª modificação orçamental, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/3486, de 26.02.2008 e nos termos dos 
Mapas anexos à referida informação e que farão parte 
integrante da acta da presente reunião: 
 

“3.ª Alteração Orçamental 
 
A 3.ª modificação orçamental, tem carácter extraordinário 
e resulta da urgência em desenvolver o estudo Geológico 
e Geotécnico da encosta Sul, devido à ocorrência de 
intempéries no passado dia 18 de Fevereiro. Nesse sentido 
foi reforçado o projecto 834/A/2008, no montante de 
€100.000,00 (Cem mil euros). 
 
A Alteração Orçamental totaliza assim €100.000,00 (Cem 
mil euros), verificando-se um aumento das despesas 
correntes no valor de €100.000,00 (Cem mil euros) por 
contrapartida de um decréscimo de igual montante ao 
nível das despesas de capital. 
 
 Inscrições/ 

Reforços 
Diminuições/ 
Anulações 

Total de Despesas Correntes 100.000,00 - 

Total de Despesas Capital - 100.000,00 

Total Geral 100.000,00 100.000,00 

(em euros)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO ADICIONAL 
 

 
 

REEMBOLSO DE VERBAS À JUNTA DE FREGUESIA DA PONTINHA 
AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

NAS JUNTAS DE FREGUESIA 
 
Reembolso à Junta de Freguesia da Pontinha, no valor de 
€ 2.566,73 (dois mil, quinhentos e sessenta e seis euros e 
setenta e três cêntimos), relativo a trabalhos a mais na 
requalificação urbanística do espaço entre a Rua São 
Martinho e a Rua 22 do Bairro Vale Grande, na Freguesia 
da Pontinha, no âmbito do protocolo adicional 
estabelecido em 2002 com essa Junta de Freguesia ao 
abrigo do Protocolo de Delegação de Competências nas 
Juntas de Freguesia, de acordo com o proposto na 
informação n.º 75/SM/DRU-07, de 21.06.2007, e na 
informação n.º Interno/2007/20442, de 30.10.2007.  
 
(Aprovado por unanimidade) 
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HASTA PÚBLICA 
 

 
 

ARRENDAMENTO 
DO GINÁSIO DO PARQUE URBANO DO SILVADO, ODIVELAS 

 
Condições Gerais da Hasta Pública para Arrendamento 
do Ginásio do Parque Urbano do Silvado (documento 
publicado em anexo) e nomeação de Comissão, com a 
seguinte composição, de acordo com proposto na 
informação n.º Interno/2008/2984, de 19.02.2008: 
 
Elementos Efectivos 
 
Presidente – Ex.mo Sr. Chefe da Divisão do Património, 
Dr. António Carrilho; 
 
Vogal – Ex.mo Sr. Chefe da Divisão de Desporto,  
Dr. Carlos Alexandre Lérias; 
 
Vogal – Ex.mo. Sr. Arquitecto David Dionísio,  
Técnico Superior da Divisão de Estudos e Projectos. 
 
Elementos Suplentes (que substituirão, respectivamente, o 
Presidente e os Vogais, nas suas faltas e impedimentos) 
 
-Manuela Seringa, Técnica Superior da Divisão do 
Património; 
 
-Dr. Carlos Costa, Técnico Superior da Divisão de 
Desporto; 
 
-Sr. Arq.º António Monteiro, Técnico Superior da Divisão 
de Estudos e Projectos. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ACORDO DE PARCERIA 
 

 
 

PROJECTO “PENSO, SINTO, LOGO EXISTO” 
 

Acordo de Parceria a celebrar entre a Câmara Municipal 
de Odivelas e a Escola E.B. 2.º e 3.º Ciclos dos 
Castanheiros do Agrupamento de Escolas de Caneças, 
para implementação do Projecto “Penso, Sinto, Logo 
Existo”, enquadrado no âmbito da Promoção e Educação 
para a Saúde, nomeadamente ao nível da Prevenção dos 
Comportamentos de Risco, e inclusão desse projecto no 
Plano Estratégico Concelhio de Prevenção das 
Toxicodependências, nos termos da minuta do acordo de 
parceria, abaixo publicada, e de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2008/2972, de 19.02.2008, à qual 
a referida minuta está anexa. 
 

“Plano Estratégico Concelhio de Prevenção das 
Toxicodependências (PECPT) 

 
Projecto “Penso, Sinto, Logo Existo” 

 
Acordo de Parceria 

 
1. O presente Acordo de Parceria pretende formalizar a 
parceria estabelecida entre a Câmara Municipal de 
Odivelas, através da Divisão de Saúde e da Prevenção das 
Toxicodependências, e a Escola E.B. 2º e 3º Ciclos dos 
Castanheiros do Agrupamento de Escolas de Caneças no 
âmbito do projecto “Penso, Sinto, Logo Existo”; 
 
2. O supra mencionado projecto, integrado no Plano 
Estratégico Concelhio de Prevenção das 
Toxicodependências (PECPT), enquadra-se no âmbito da 
Promoção e Educação para a Saúde, nomeadamente ao 
nível da Prevenção de Comportamentos de Risco, tendo 
como objectivos: 
 
Objectivos Gerais: 
 
• Sensibilizar os alunos para a importância da adopção de 
comportamentos saudáveis no contexto da promoção 
da saúde individual e colectiva. 

 
Objectivos Específicos: 
 
• Dotar os alunos de conhecimentos que lhes permitam 
intervir activamente na promoção da sua saúde; 

 
• Reforçar e aperfeiçoar um conjunto de competências 
pessoais e sociais fundamentais para o exercício de uma 
cidadania plena e saudável.   

 
Objectivos Estratégicos: 
 
• Criar um grupo de trabalho interno à escola capaz de 
assegurar, com a autonomia necessária, a 
sustentabilidade do projecto e de acções consequentes 
nos anos lectivos posteriores. 

 
Metodologia a utilizar: 
 
Programa de Sensibilização/Formação na área da 
educação para a saúde a um grupo específico de alunos da 
Escola E.B. 2º e 3º Ciclos dos Castanheiros do 
Agrupamento de Escolas de Caneças, assentando em 
metodologias activas e participativas por via da realização 
de dinâmicas de grupo.  
 
Grupo-alvo: 
 
Alunos da turma A do 5º ano de escolaridade (currículo 
alternativo) 
 
3. O presente projecto será implementado no decorrer do 
ano lectivo 2007/08, na Escola E.B. 2º e 3º Ciclos dos 
Castanheiros do Agrupamento de Escolas de Caneças, de 
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acordo com o disposto no presente Acordo de Parceria e 
na sequência do definido conjuntamente enquanto Plano 
de Actividades, podendo ser assegurada a continuidade do 
projecto nos anos lectivos seguintes caso seja esse o 
desejo expresso pelas partes, em sede de avaliação;   
 
4. Após a formalização da parceria, deverá ser elaborado 
conjuntamente entre as partes um Plano de Actividades a 
realizar até ao final do ano lectivo, que responda de forma 
adequada e eficaz aos objectivos definidos; 
 
5. Durante o ano lectivo, os parceiros assegurarão a 
avaliação contínua do projecto, permitindo desta forma a 
adequação sistemática das actividades a novas 
necessidades que venham a ser identificadas, de acordo 
com os objectivos e estratégias previamente definidas; 
 
6. São atribuições da Câmara Municipal de Odivelas, 
através da Divisão de Saúde e da Prevenção das 
Toxicodependências, no âmbito deste projecto: 
 
• Prestar apoio técnico na concepção, desenvolvimento e 
avaliação das acções/actividades, nomeadamente a 
dinamização das sessões do Programa de 
Sensibilização/Formação; 

 
• Proporcionar o apoio logístico necessário ao bom 
desenvolvimento das actividades a realizar no âmbito 
deste projecto, de acordo com as possibilidades, em 
estreita articulação com os restantes serviços 
municipais; 

 
• Articulação com outras estruturas da comunidade, a 
nível local, regional e nacional; 

 
• Divulgar adequadamente a realização deste projecto, 
fazendo menção aos parceiros envolvidos no mesmo. 

 
7. São atribuições da Escola E.B. 2º e 3º Ciclos dos 
Castanheiros no âmbito deste projecto: 
 
• Procurar assegurar o envolvimento de toda a 
comunidade educativa da Escola E.B. 2º e 3º Ciclos dos 
Castanheiros neste projecto; 

 
• Assegurar o apoio logístico necessário à realização das 
actividades no espaço escola, previstas no Plano de 
Actividades; 

 
• Disponibilizar o material de desgaste necessário ao 
desenvolvimento das acções do Programa de 
Sensibilização/Formação (cartolinas, papel, marcadores, 
tintas, pincéis, por exemplo) e o material audiovisual 
que se considere necessário para as sessões do 
Programa de Sensibilização/Formação (retroprojector, 
computador, entre outros); 

 
• Divulgar adequadamente a realização deste projecto, 
fazendo menção aos parceiros envolvidos no mesmo; 

 

• Criar as condições necessárias que visem a continuidade 
e sustentabilidade do projecto nos anos lectivos 
seguintes.   

 
Odivelas,  
 
Pela Câmara Municipal de Odivelas, 
 
A Presidente de Câmara, Dra. Susana de Carvalho 
Amador 
 
 
Pela Escola E.B. 2º e 3º Ciclos dos Castanheiros do 
Agrupamento de Escolas de Caneças 
 
O Presidente do Conselho Executivo, Prof. Dr. João 
Barroso Lopes” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROJECTO “CIRCUITO JOVEM” 
 

 
 

PROJECTO PARA O DESENVOLVIMENTO 
DO ATLETISMO EM ODIVELAS 

“CIRCUITO JOVEM” 
 

Projecto para o Desenvolvimento da Modalidade de 
Atletismo no Concelho de Odivelas, designado por 
“Circuito Jovem” que tem como objectivos, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2008/2301, 
de 08.02.2008: a articulação de recursos e acções com a 
Federação Portuguesa de Atletismo, com a finalidade de 
divulgar e incrementar o Atletismo no contexto do 
desenvolvimento desportivo do Município de Odivelas; o 
desenvolvimento da modalidade nos Clubes do Concelho; 
incutir o gosto pela modalidade de atletismo, nas suas 
diferentes disciplinas, de forma a aumentar 
progressivamente o número de praticantes nesta 
modalidade, privilegiando os escalões etários mais baixos e 
o alargamento progressivo aos outros escalões.  
Tendo em conta estes objectivos, será efectuado o 
seguinte: 
 
-Aquisição de oito Kits de Atletismo (conjunto de 
instrumentos que permitem às crianças e jovens o 
contacto com a modalidade, testando as suas habilidades 
nas distintas especialidades do atletismo. Provas de força, 
de velocidade, os saltos e os lançamentos, pensados para 
que os jovens possam descobrir as suas aptidões de modo 
atractivo) – 1 mini-kit por cada freguesia do Concelho e 
um kit mais completo para a Câmara Municipal de 
Odivelas, para utilização em futuras iniciativas; 
 
-Apresentação do Projecto - nos Clubes e Juntas de 
Freguesia, com a oferta de CD’s informativos das 
aplicações práticas do projecto; 
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-Dois momentos de formação -  encontro com elementos 
dos clubes e Juntas de Freguesia, para contacto com os 
princípios básicos de aprendizagem do Kit, e ainda 
formação mais genérica para trabalho com jovens e 
organização de eventos desportivos no âmbito do 
Atletismo. Cada acção de formação irá decorrer durante 
um fim-de-semana e será dirigida por técnicos de 
reconhecido mérito, representantes da Federação 
Portuguesa de Atletismo. 
 
-Oito Competições (etapas) – uma competição em cada 
Freguesia do Concelho e uma festa final do “Circuito 
Jovem”, em local a definir. 
 
O “Circuito Jovem” terá início no mês de Março, duas 
vezes por mês e termina no final de Junho. A organização 
das etapas será da responsabilidade das entidades 
interessadas (núcleos) na participação do projecto. A 
Câmara Municipal dará apoio logístico, nomeadamente: 
-Cedência de viatura de secretariado; 
-Cedência de viatura Estúdio Móvel; 
-Pistola de foguear; 
-Meta insuflável; 
-Pódio; 
-Programa informático (para elaboração das 
classificações); 
-Baias; 
-Fita balizadora; 
-Dorsais; 
-Divulgação (nos site da Câmara Municipal de Odivelas); 
-Apoio presencial de técnicos da Municipais na iniciativa. 
 
Para participar, os atletas devem inscrever-se através das 
colectividades/entidades ou individualmente, 
directamente junto das organizações de cada prova, e será 
também possível na Divisão de Desporto da Câmara 
Municipal de Odivelas. Os participantes e os núcleos 
serão ofertados com prémios, medalhas, t-shirts, diplomas 
de participação e lembranças. 
 
O orçamento de suporte e desenvolvimento deste 
programa enquadra-se no projecto Circuito Jovem e 
estima-se em 7.000,00€. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PRAÇA PÚBLICA DA QUINTA DA MEMÓRIA 
 

 
 

PROJECTO BASE DO JARDIM DA MÚSICA 
 

Projecto Base do Jardim da Música – Praça Pública da 
Quinta da Memória, que aposta numa atitude informal de 
jardim, que a seguir se descreve: 
 
“…Polivalência, com praças para espectáculos e 
exposições, prados para jogar à bola ou apanhar sol, matas 

de enquadramento para descobrir a natureza ou fazer a 
sesta;  
 
Elementos marcantes, como um banco corrido, pérgola e 
espelho de água; 
 
Inserção Urbana, através de percursos pedonais, bolsas de 
estacionamento e remate de empenas; 
 
Ecologia vegetal, através da utilização de espécies 
endémicas arbóreas, com destaque para o carvalho-
cerquinho; 
 
Desformalização, dando liberdade à descoberta dos 
acontecimentos no espaço, sem grandes regras ou espaços 
muito definidos; 
 
Intergeracionalidade, fomentando o convívio entre 
gerações e não criando espaços específicos para cada 
idade; 
 
Estadia, com a introdução de um grande banco corrido, 
sob pérgola, que criará um elemento único de atracção e 
estadia; 
 
Sustentabilidade, com a colocação de iluminação solar, 
espécies vegetais com baixa manutenção, materiais com 
alta resistência, banco corrido em plástico reciclado; 
 
Memória, recuperando o ciclo da água da antiga quinta, 
reinterpretação da horta, o ferragial e a mata; 
 
Educação, com a colocação de placas com a identificação 
de elementos vegetais, painéis sobre o ciclo da água na 
quinta, sobre energia solar e ecologia urbana; 
 
Custos de execução na média para a construção e baixos 
na manutenção;…”. Do projecto constam ainda “…três 
bolsas de estacionamento com 68 lugares, a recuperação 
das ruínas do antigo aqueduto que ligava a nora à antiga 
casa da Quinta e a manutenção dos canteiros existentes 
junto ao Salão Nobre.”, nos termos da informação n.º 
3258, de 22-08-2008, e de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/3282, de 22.02.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROGRAMA PER 
 

 
 

CANDIDATURA AO PROGRAMA PER  
DO AGREGADO FAMILIAR DE VERA CRUZ PEREIRA 

 
Atribuição no acto da escritura de compra e venda, ao 
agregado familiar de Guiomar da Vera Cruz Pereira, com 
a matricula PER n.º 020.0022.1, de 11.746€ (onze mil 
setecentos e quarenta e seis euros), 20% do valor 
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estipulado pela Portaria n.º 1502/2007, de 23 de 
Novembro, para a tipologia T2, correspondente à 
comparticipação do Município de Odivelas no Programa 
PER Famílias, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2008/2555, de 12.02.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PATROCÍNIOS 
 

 
 

ACÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO NA PÁSCOA 
“VOU DE FÉRIAS COM OS MEUS DONOS” 

 
Aceitação do patrocínio concedido pelas Lojas Via Animal 
- Comércio de Artigos para Animais de Companhia, Lda., 
no valor total de €683,00 (seiscentos e oitenta e três 
euros), no âmbito da Acção de Sensibilização na Páscoa 
“Vou de Férias com os meus Donos”, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2008/2382, de 
11.02.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CAMPANHA “NA CÂMARA SEPARAMOS” 
 

Aceitação do patrocínio concedido pela empresa 
“Madaleno, Lda.”, concretizado através da oferta de 30 
ecopontos domésticos no valor total de €272,25 (duzentos 
e setenta e dois euros e vinte e cinco cêntimos), no âmbito 
da Campanha “Na Câmara Separamos”, que consiste na 
colocação de ecopontos nas instalações dos 
departamentos e gabinetes municipais para a recolha 
selectiva de resíduos sólidos aí produzidos, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2008/2331, de 
08.02.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

INICIATIVA “II PEDDY PAPER DO SALVADOR” 
 

Aceitação do patrocínio concedido pelo Modelo da 
Arroja, no valor total de € 100,00 (cem euros), no âmbito 
da iniciativa “II Peddy Paper do Salvador”, para 
comemoração do Dia Internacional da Protecção Civil, a 
realizar no dia 3 de Março de 2008, com o objectivo de se 
sensibilizar os jovens para a cultura de protecção civil, de 
acordo com o proposto na informação n.º 2699/2008, de 
14.02.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

EXPOSIÇÃO DE PINTURA “O FUTURO RENASCIMENTO” 
 

Aceitação do patrocínio concedido pela empresa 
ITERARTIS, Lda, concretizado através da doação do 
transporte das obras do artista plástico Nadir Afonso, 
com o valor estimado de € 1.179,75 (mil cento e setenta e 
nove euros e setenta e cinco cêntimos), no âmbito da 
exposição de pintura “O Futuro Renascimento” do 
referido artista no Centro de Exposições de Odivelas, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/2396, de 11.02.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PASSEIO SÉNIOR 2008 
 

 
 

INICIATIVA PASSEIO SÉNIOR 2008 
 

“Passeio Sénior 2008”, uma iniciativa que se dirige aos 
residentes no Concelho de Odivelas com idade igual ou 
superior a 65 anos de idade à data de 1 de Maio de 2008, 
num total de 1500 munícipes, 500 por cada dia de passeio, 
e que terá como destino a cidade de Fátima nos dias 20, 
27 e 30 de Maio, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2008/2963, de 19.02.2008, com 
alteração às Condições de Inscrição, retirando o 4.º item: 
 
“Em caso de se verificar um número de inscrições 
superiores ao previsto é dada prioridade aos utentes que 
nunca tivessem participado em anos anteriores neste 
programa.”. 
 
Ainda de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2008/2963, de 19.02.2008, segue-se um resumo 
desta iniciativa: 
 
Programa  
08h00 – partida (freguesias do Concelho), locais a 
combinar dependendo das inscrições; 
10h30 – chegada ao Santuário de Fátima; 
10h30/12h30 – passeio livre; 
12h30 – partida para o restaurante; 
13h00 – almoço; 
14h00 – espectáculo de animação com música ao vivo e 
dança; 
16h30 – lanche; 
17h30 – partida. Regresso ao Concelho de Odivelas. 
 
Divulgação: 
 
Será feita através de cartazes informativos alusivos à 
iniciativa, fazendo referência às respectivas condições de 
inscrição/participação. Os cartazes serão distribuídos 
pelas Juntas de Freguesia, instituições que trabalham com 
a população idosa, bem como, outros serviços da 
comunidade.  
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Inscrições: 
 
Decorrerão de 10 a 19 de Março de 2008, sendo solicitado 
às Juntas de Freguesia do Concelho a sua colaboração nas 
inscrições dos participantes aí residentes, podendo estes 
organismos descentralizar as inscrições, se assim o 
entenderem, para as instituições locais que trabalham com 
a população idosa. Em caso de impossibilidade por parte 
das Juntas de Freguesia, as inscrições serão efectuadas na 
Tesouraria da Câmara Municipal de Odivelas, na Av. D. 
Dinis, em Odivelas. No acto de inscrição, os interessados 
devem apresentar bilhete de identidade, cartão de eleitor e 
uma comparticipação no valor de €4,00 (quatro euros).  
 
Método de Selecção: 
 
A selecção dos participantes será efectuada por ordem de 
inscrição, desde que cumpram todos os requisitos 
necessários. Dada a natureza desta iniciativa assim como 
ao elevado número de participantes não serão 
considerados outros métodos de selecção. As inscrições 
foram calculadas proporcionalmente tendo por base os 
dados sobre a população residente, por freguesia, com 65 
ou mais anos. 
 
Freguesia População por 

Freguesia 
N.º de 

Inscrições 

Caneças 1399 131 

Famões 666 62 

Odivelas 6705 627 

Olival Basto 1019 95 

Pontinha 3403 319 

Póvoa de Santo Adrião 1510 141 

Ramada 1332 125 

Total (Concelho) 16034 1500 

 
Forma de Organização: 
 
Após terminadas as inscrições, a Câmara Municipal de 
Odivelas procederá à organização das listagens de 
participantes por dia e efectuará a sua divulgação junto 
dos locais de inscrição. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DO 
BAIRRO DE SANTO ELOY 

 
Atribuição à Associação de Reformados, Pensionistas e 
Idosos do Bairro de Santo Eloy, no âmbito do Programa 
de Apoio às Instituições de Solidariedade Social 
(PAIPSSO), Sub-Programa E, de um apoio, sob a forma 
de transporte, a realizar em veículo municipal, no dia 30 

de Março e no dia 20 de Abril de 2008, para deslocação a 
Tomar e a Fátima, respectivamente, de acordo com o 
proposto na informação nº Interno/2008/2858, de 
18.02.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CENTRO DE DIA DE SANTA MARIA 
 

Atribuição ao Centro de Dia de Santa Maria, no âmbito 
do Programa de Apoio às Instituições de Solidariedade 
Social (PAIPSSO), Sub-Programa E, de um apoio, sob a 
forma de transporte, a realizar em veículo municipal, no 
dia 29 de Maio de 2008, para deslocação a Tomar, de 
acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2008/2609, de 13.02.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE LUSÓFONA 
 

Atribuição à Associação Comunidade Lusófona, de um 
apoio, sob a forma de transporte, a realizar em veículo 
municipal, no dia 25 de Abril de 2008, para deslocação a 
Alpiarça, de acordo com o proposto na informação nº 
Interno/2008/3021, de 20.02.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO VALE DO FORNO 
 

Atribuição à Associação de Moradores do Vale do Forno, 
de um apoio, sob a forma de transporte, a realizar em 
veículo municipal, no dia 6 de Abril de 2008, para 
deslocação a Santarém, de acordo com o proposto na 
informação nº Interno/2008/3028, de 20.02.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DE SANTA MARIA 
 

Atribuição à União Desportiva e Recreativa de Santa 
Maria, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PADO), Sub-
Programa A4, de um apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal, no dia 8 de Março de 2008, 
para deslocação a Midões, de acordo com o proposto na 
informação nº Interno/2008/2712, de 14.02.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DE SANTA MARIA 
 

Atribuição à União Desportiva e Recreativa de Santa 
Maria, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas (PADO), Sub-
Programa A4, de um apoio, sob a forma de transporte, a 
realizar em veículo municipal, no dia 9 de Março de 2008, 
para deslocação à Malveira, de acordo com o proposto na 
informação nº Interno/2008/2720, de 14.02.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL 
GRUPO 19 - PONTINHA 

 
Atribuição à Associação dos Escoteiros de Portugal, 
Grupo 19 - Pontinha, de um apoio, sob a forma de 
transporte, a realizar em veículo municipal, no dia 9 de 
Março de 2008, para deslocação a Monsanto, de acordo 
com o proposto na informação nº Interno/2008/2959, de 
19.02.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE VEÍCULOS 
DECLARADOS ABANDONADOS 

 
Cedência temporária, para testes de salvamento e 
desencarceramento, de doze viaturas aos Bombeiros 
Voluntários de Odivelas e de oito viaturas aos Bombeiros 
Voluntários de Caneças, num total de vinte viaturas 
abaixo discriminadas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2008/3016, de 20.02.2008. 
 
 

Bombeiros Voluntários de Odivelas 
 

Marca/Modelo Matrícula 

Skoda Favorit 06-73-CB 

Ford Courier 47-65-AO 

Renault 19 SG-89-67 

Renault Express SC-32-87 

Renault 19 SG-78-18 

Fiat Punto 23-91-FG 

Nissan Sunny JT-53-21 

Opel Corsa DJ-25-88 

Peugeot 205 XN-13-85 

Volvo OQ-15-72 

Citroen C3 50-73-ZM 

Ford Transit 50-53-NV 

 
 
 
 
 
 

Bombeiros Voluntários de Caneças 
 

Marca/Modelo Matrícula 

Mercedes 89-76-GR 

Renault 19 UL-84-11 

Skoda Filicia 21-69-MU 

Renault Clio  94-84-GI 

Fiat Uno RE-28-38 

Citroen Ax 81-54-DA 

Datsun GM-57-18 

Lancia 66-19-CX 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

URBANISMO 
 

 
 

QUINTA DAS TÍLIAS – URBANIZAÇÃO E GESTÃO E IMÓVEIS, SA 
SERRA DA AMOREIRA – CASTELO NASCENTE, RAMADA 

ESTUDO DE LOTEAMENTO 
 

Estudo de Loteamento de um terreno com 6.895,00 m2, 
situado na encosta nascente da Serra da Amoreira, 
freguesia da Ramada, no qual é proposto a constituição de 
8 lotes destinados a moradias unifamiliares em banda e 1 
lote destinado a habitação colectiva e actividades 
económicas com uma cércea de 3 pisos. São propostos 11 
fogos e uma área total de construção de 2.413,00m2, nas 
condições das informações dos serviços a fls. 181 a 187, 
do processo n.º 8076/LO, e de acordo com a informação 
n.º 07/DDGOU/AS, de 06.02.2008. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

VALODIVE – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA 
LOTE 89, BAIRRO MONTE VERDE, CANEÇAS 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL 
 

Indeferimento do pedido para distrate da hipoteca legal 
sobre o lote 89 inserido no Bairro Monte Verde com o 
Alvará n.º 2/2002, de 04 de Fevereiro, de acordo com o 
proposto na informação n.º 061/PCDRU/DGOU/2008, 
de 31.01.2008. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 
 

DESPACHO N.° 25/PRES/2008 
 

Assunto: Constituição de Grupo de Trabalho - 
Orçamento Participativo – 2009 
 
O Orçamento Participativo tem um papel activo na 
democratização do poder local. O mesmo incentiva a 
participação cívica e traduz-se em mais um veículo 
disponibilizado pelos Municípios ao cidadão, permitindo 
que este exerça a sua cidadania, debatendo os problemas, 
decidindo as suas prioridades e fiscalizando a execução 
das suas decisões. 
 
Considerando válida e inovadora para o Município de 
Odivelas a metodologia participativa, determino a 
constituição de um grupo de trabalho para o 
desenvolvimento e implementação do Projecto de 
Orçamento Participativo, constituído pelos seguintes 
elementos: 
 
• Fernanda Moroso - DOMT 
• Isabel Garcez - DGAF 
• José Fonseca - Chefe Divisão DOMT 
• Liliana Gabriel - GCRPP 
• Paulo César - Adjunto da Senhora Presidente 
• Rui Barata - GCRPP 
• Rui Vieira - Director do DGAF 
 
Determino ainda, que me seja apresentado um Projecto e 
respectivo Cronograma de implementação até ao próximo 
dia 15 de Abril de 2008. 
 
O presente Grupo de Trabalho será coordenado pelo 
Senhor Director do DGAF, que poderá solicitar a 
colaboração de outros funcionários ou serviços da CMO. 
 
Odivelas, 4 de Março de 2008 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 26/PRES/2008 
 

Assunto: Constituição de Grupo de Trabalho - 
Actualização do Plano Municipal de Emergência 
 
Considerando que o Plano Municipal de Emergência 
(PME) para o Concelho de Odivelas, deve ser um 
instrumento estratégico e operacional ao dispor do 
Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC) por forma a 
possibilitar o desencadeamento das necessárias operações 
de protecção civil, através de uma unidade de direcção e 
controlo, face a um acidente grave, catástrofe ou 
calamidade, tendo sempre em vista, a minimização dos 
prejuízos e perdas de vidas dos seus Munícipes e ao 
mesmo tempo permitir o restabelecimento da 
normalidade; 
 
Considerando que o Plano Municipal de Emergência deve 
organizar as entidades e recursos disponíveis e com 
responsabilidade no Concelho de Odivelas, para que em 
situações de emergência possam permitir uma rápida 
intervenção a todos os que necessitem de ajuda; 
 
Considerando os mais recentes desenvolvimentos legais e 
regulamentares, alguns deles, ainda em curso; 
 
Determino a constituição de um Grupo de Trabalho 
interdepartamental, o qual deverá apresentar uma 
proposta de actualização do Plano Municipal de 
Emergência. 
 
O referido Grupo de Trabalho será constituído pelos 
seguintes elementos: 
 
• Cláudia Beiró – SMPC 
• Susana Costa – SMPC 
• Paulo Sérgio – SMPC 
• António Rodrigues — DFM 
• Eduardo Romão – DFM 
• Rui Dias — DPEDE/SIG 
 
Mais determino que a proposta de actualização do Plano 
Municipal de Emergência me seja apresentada até ao dia 6 
de Maio de 2008. 
 
O presente Grupo de Trabalho será coordenado pela Sra. 
Dra. Cláudia Beiró, que poderá solicitar a colaboração de 
outros serviços da CMO. 
 
Odivelas, 5 de Março de 2008 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

(a) Susana de Carvalho Amador 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

Administração Jurídica 
e Administração Geral 

 

 
 
Decisões tomadas pelo Senhor Director do Departamento 
de Administração Jurídica e Geral, ao abrigo das 
competências subdelegadas, nos termos da Informação dos 
serviços com o n.º Interno/2007/2406, de 11 de Fevereiro 
de 2008: 
 
DAJG – Divisão do Património 
 
Reunião de Câmara de 13 de Fevereiro de 2008 
 
Informação nº 2007/22480 
Data: 2007/12/03 
Assunto: Konica Minolta  - Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 297,91 € 
Data: 2007/12/03 
 
Informação nº 2007/22488 
Data: 2007/12/03 
Assunto: Luban -Facturação. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 66,55 € 
Data: 2007/12/03 
 
Informação nº 2007/22492 
Data: 2007/12/03 
Assunto: Luban-Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 919,73 € 
Data: 2007/12/03 
 
Informação nº 2007/22448 
Data: 2007/11/30 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Assunto: Lisboagás-Consumo de gás natural Facturação de 15-
11-2007. 
Valor: 162,10 €  
Data: 2007/11/30 
 
Informação nº 2007/22602 
Data: 2007/12/04 
Assunto: Konica Minolta -Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 27.78 € 
Data: 2007/12/04 
 
Informação nº 2007/22420 
Data: 2007/11/30 
Assunto: Konica Minolta – Facturação  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 140,57 € 

Data: 2007/11/30 
 
Informação nº 2007/22391 
Data: 2007/11/29. 
Assunto: Luban  – Facturação  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 977,26 € 
Data: 2007/11/29 
 
Informação nº 2007/22329 
Data: 2007/11/29 
Assunto: konica Minolta-Facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação.  
Valor: 147,39 € 
Data: 2007/11/29 
 
Informação nº 2007/22166 
Data: 2007/27 
Assunto: Konica Minolta – Facturação de cópias. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 294,67 € 
Data: 2007/11/27 
 
Informação nº 2007/22078 
Data: 2007/11/26 
Assunto: Luban-facturação. 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 1.233,55 € 
Data: 2007/11/26 
 
Informação nº 2007/21955 
Data: 2007/11/23 
Assunto: Lisboagás consumo de gás natural facturação de 
09/11/2007 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 10,44 € 
Data: 2007/11/23 
 
Informação nº 2007/21812 
Data: 2007/11/22 
Assunto: Securitas-facturação Piquetes 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos. Referenciados na 
presente informação.  
Valor: 581,24 € 
Data: 2007/11/22 
 
Informação nº 2007/21872 
Data: 2007/11/22  
Assunto: EDP- fornecimento de electricidade facturação  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 187,01 € 
Data: 2007/11/22 
 
Informação nº 2007/21706 
Data: 2007/11/21 
Assunto: SMAS de Loures fornecimento de água em Escolas 
Municipais-Outubro 2007 facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 38,16 € 
Data: 2007/11/21 
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Informação nº 2007/21708 
Data: 2007 /11/21 
Assunto: SMAS de Loures fornecimento de Água em Serviços 
Municipais-Outubro 2007 Facturação  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 110,15 € 
Data: 2007/11/21 
 
Informação nº 2007/ 22622 
Data: 2007 / 12/04 
Assunto: Prosegur –facturação referente a deslocação de piquete   
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 628,59 € 
Data: 2007/12/04  
 
Informação nº 2007/22831 
Data: 2007 / 12/07 
Assunto:Konica Minolta -Facturação   
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 375,69 € 
Data: 2007/12/07  
 
Informação nº 2007/22832 
Data: 2007 / 11/30 
Assunto:Lisboagás –consumo de gás natural Facturação de 20-
11 -2007   
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 169,73 € 
Data: 2007/12/07  
 
Informação nº 2007/22833 
Data: 2007 / 12/07 
Assunto: Konica Minolta-facturação  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 63,94 € 
Data: 2007/12/07  
 
Informação nº 2007/22861 
Data: 2007 / 12/07 
Assunto: Luban –facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 96,80 € 
Data: 2007/12/07  
 
Informação nº 2007/22867 
Data: 2007 / 12/07 
Assunto: Exposição de Escultura de Nascimento Enlevo de 
Monges      
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 58,22 € 
Data: 2007/12/07  
 
Informação nº 2007/22840 
Data: 2007 / 12/07 
Assunto: TV CABO – facturação  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 31,00 € 
Data: 2007/12/07  
 

Informação nº 2007/22772 
Data: 2007 / 12/06 
Assunto: Securitas-Facturação Piquetes  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 176,07. € 
Data: 2007/12/06  
 
Informação nº 2007/23812 
Data: 2007/012/ 27 
Assunto: KONICA Minolta facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 147,39€ 
Data: 2008/12/27  
 
Informação nº 2007/23816 
Data: 2007/ 12 / 27 
Assunto: Konica-Minolta-facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 140,57€ 
Data: 2007/12/27  
 
Informação nº 2007/23820 
Data 2007/ 12 /27 
Assunto: Luban-Facturação  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 359,98€ 
Data: 2007/12/27  
 
Informação nº 2007/23813 
Data: 2007/12 /27 
Assunto: Konica-Minolta-facturação  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 116,68€ 
Data: 2007/12/27  
 
Informação nº 2007/23324 
Data: 2007/12 / 17 
Assunto: SMAS de Loures Fornecimento de água em Pavilhões 
Polidesportivos- Novembro 2007 –facturação    
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 222,36€ 
Data: 2007/12/27  
 
Informação nº 2007/23787 
Data: 2007/12 /27 
Assunto: EDP- fornecimento de Electricidade em habitação 
Social facturação- Novembro 2007  
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 63,84€ 
Data: 2007/12/27  
 
Informação nº /2008/669 
Data: 2008-01-14  
Assunto: Lisboagás - consumo de gás natural facturação de 21-
12-2007       
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 209,14 € 
Data: 2008/01/14  
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Informação nº 2008/667 
Data: 2008/01/14 
Assunto: Lisboagás – consumo de gás natural Facturação de 10-
12 -2007         
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 225,30 € 
Data: 2008/01 /14  
 
Informação nº 2008/501 
Data: 2008/01/10 
Assunto: Konica minolta- Facturação       
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 21,51 € 
Data: 2008/01/10  
 
Informação nº 2008 /507 
Data: 2008/01/10 
Assunto: Faxcópia-Facturação       
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 217,80 € 
Data: 2008/01/10  
 
Informação nº 2008/483 
Data: 2008/01/10 
Assunto: Seguro multiriscos-Recheio da DFM       
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 617,88 € 
Data: 2008/01/10  
 
Informação nº 2008/302 
Data: 2008/01/10 
Assunto:TV-Cabo-facturação       
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 30,74 € 
Data: 2008/01/10  
 
Informação nº 2008/297 
Data: 2008/01/ 08 
Assunto: TV- CABO- facturação       
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 15,50 € 
Data: 2008/01/08  
 
Informação nº 2008/295 
Data: 2008 / 01/ 08 
Assunto: TVCABO - facturação       
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 22,99 € 
Data: 2008/01/08  
 
Informação nº 2008/25 
Data: 2008/01/02 
Assunto: Seguro Ramo Automóvel viatura Municipal 33-21- NC       
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 706,76 € 
Data: 2008/01/ 02  
 
Informação nº 2008/28 
Data: 2008/01/02 
Assunto: Seguro Multiriscos -CURPIO       

Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 149,22€ 
Data: 2008/01/ 02  
 
Informação nº 2008/1906 
Data: 2008/01/31 
Assunto: konica Minolta – facturação         
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 146,05€ 
Data: 2008/01/31  
 
Informação nº 2008/1874 
Data: 2008/01/31 
Assunto: EDP- fornecimento de electricidade em pavilhão 
polidesportivos facturação – Dezembro 2007       
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. cabimento e compromisso já efectuado, 
cópia anexa.    
Valor: 1.146,47€ 
Data: 2008/01/31  
 
Informação nº 2008/1873 
Data: 2008/01/31 
Assunto: EDP – fornecimento de electricidade em habitação 
Social facturação – Dezembro 2007       
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. cabimento e compromisso já efectuado, 
cópia anexa.    
Valor: 725,11€ 
Data: 2008/01/31  
 
Informação nº 2008/1906 
Data: 2008/01/31 
Assunto: konica Minolta – facturação        
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. cabimento e compromisso já efectuado, 
cópia anexa.    
Valor: 146,05€ 
Data: 2008/01/31  
 
Informação nº 2008/1858 
Data: 2008/01/30 
Assunto: Lisboa gás consumo de gás natural – cemitério 
facturação de 14-01-2007         
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. 
Valor: 9,09€ 
Data: 2008/01/ 30  
 
Informação nº 2008/ 1877 
Data: 2008/01/31 
Assunto: konica Minolta – facturação        
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação. Com acréscimo de 0,41 €, e pagamento 
subsequente da factura    
Valor: 140,36€ 
Data: 2008/01/31  
 
Informação nº 2008/ 1824 
Data: 2008/01/30 
Assunto: Xerox – pedido de cabimento e facturação        
Despacho: Ao DGAF/DF para cabimento e compromisso do 
valor 1.181,48 €, e pagamento da factura referenciada.     
Valor: 295,37€ 
Data: 2008/01/30  
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Informação nº 2008/ 1829 
Data: 2008/01/30 
Assunto: konica Minolta – pedido de cabimento e facturação 
Despacho: Ao DGAF/DF para cabimento e compromisso do 
valor 1.326,51€, e pagamento da factura referenciada.    
Valor: 1.326,51€ 
Data: 2008/01/30  
 
Informação nº 2008/ 1736 
Data: 2008/01/ 29 
Assunto: seguros de mercadorias transportadas na viatura 
Municipal 83- 72 - RF       
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação.  
Valor: 229,28€ 
Data: 2008/01/29  
 
Informação nº 2008/ 1542 
Data: 2008/01/ 25 
Assunto: Luban – facturação        
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação.     
Valor: 1.195,37€ 
Data: 2008/01/ 25  
 
Informação nº 2008/ 1481  
Data: 2008/01/ 24 
Assunto: TV CABO – facturação        
Despacho: Ao DGAF/DF para os efeitos referenciados na 
presente informação.     
Valor: 45,17€ 
Data: 2008/01/24  
 
 
 

 

Aprovisionamento 
 

 
 
Despachos de autorização de procedimento exarados  
pelo Sr. Director do DGAF e Sr.ª Chefe da Divisão de 
Aprovisionamento, nos termos da Informação n.º 
Interno/2008/2580, de 13.02.2008, referente ao período  
de 20 de Novembro a 26 de Dezembro de 2007: 
 
Despachos exarados pelo Sr. Director do DGAF (conforme 
despacho n.º 82/PRES/2006): 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de prestação de serviço 
de vigilância humana no CAELO, via DPEDE/DEPC, com 
consulta à empresa “Fénix Intersegur, Lda.” pelo valor estimado 
de € 500,00 (Quinhentos euros), de acordo com a Informação 
n.º Interno/2007/21953 de 2007/11/23.   
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: 2007/12/02 
Processo n.º: 1069/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de gás butano/propano 
para os Refeitórios Escolares das EB1/JI’s para o ano de 2008, 
via DSC/DE, com consulta à empresa “Marques Raso, Lda.” 
pelo valor estimado de € 4.707,60 (Quatro mil, setecentos e sete 
euros e sessenta cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/22046 de 2007/11/26.   
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: 2007/12/03 
Processo n.º: 1064/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de prestação de serviço 
de auditoria técnica do Centro Cultural Malaposta, via 
DOMT/DIEM/SOAD, com consulta à empresa “LMGE – 
Gestão de Edifícios – Grupo LM” pelo valor estimado de 
€3.509,00 (Três mil, quinhentos e nove euros), de acordo com a 
Informação n.º Interno/2007/22636 de 2007/12/04.   
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: 2007/12/17 
Processo n.º: 1103/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de prestação de serviço 
de impressão de revista municipal para o GCRPP, com consulta 
às empresas “Heska; Etigrafe; Grafonet e Estria” pelo valor 
estimado de €11.011,00 (Onze mil e onze euros), de acordo com 
a Informação n.º Interno/2007/23299 de 2007/12/14.   
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Autorizo a consulta nos termos propostos, 
sujeito a registo de cabimento prévio. 
Data da decisão: 2007/12/17 
Processo n.º: 813/07 
 
 
Despachos exarados pela Sra. Chefe da DA (conforme 
despacho n.º 03/DGAF/2006): 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de equipamento para 
topografia para o DGOU, com consulta às empresas “Emílio 
Costa, Lda. e Topométrica, Lda.” pelo valor estimado de 
€317,63 (Trezentos e dezassete euros e sessenta e três cêntimos), 
de acordo com a Informação n.º Interno/2007/21300 de 
2007/11/14. 
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: 2007/11/20 
Processo n.º: 1040/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de material para o 
DOMT/DIEM/SOAD, com consulta à empresa “Graça 
Ferragens, Lda.” pelo valor estimado de € 34,34 (Trinta e quatro 
euros e trinta e quatro cêntimos), de acordo com a Informação 
n.º Interno/2007/21307 de 2007/11/14. 
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: 2007/11/20 
Processo n.º: 1043/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de Boca de Extracção, 
com consulta à empresa “João Vítor Ligeiro, Lda.” pelo valor 
estimado de € 49,15 (Quarenta e nove euros e quinze cêntimos), 
de acordo com a Informação n.º Interno/2007/21297 de 
2007/11/14. 
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: 2007/11/20 
Processo n.º: 1044/07 
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Assunto: Procedimento para aquisição de peças para viaturas da 
frota municipal para o DOMT/DTO, com consulta à empresa 
“X-Car, Lda.” pelo valor estimado de € 255,00 (Duzentos e 
cinquenta e cinco euros), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/21760 de 2007/11/21. 
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: 2007/11/21 
Processo n.º: 1049/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de placa de mármore para 
“Lançamento da 1ª Pedra da Igreja de S. José Operário”, via 
GCRPP, com consulta à empresa “António Ferreira da Silva, 
Lda.” pelo valor estimado de € 302,50 (Trezentos e dois euros e 
cinquenta cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/21838 de 2007/11/22. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/11/22 
Processo n.º: 1065/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de fornecimento EPI´s 
para o DOMT/DIEU/SIT, com consulta à empresa “Vifato, 
Lda.” pelo valor estimado de € 255,00 (Duzentos e cinquenta e 
cinco euros), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/21844 de 2007/11/21. 
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: 2007/11/22 
Processo n.º: 1059/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de peças para viaturas da 
frota municipal, via DOMT/DTO/SO, com consulta à empresa 
“Simopeças, Lda.” pelo valor estimado de € 85,00 (Oitenta e 
cinco euros), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/21720 de 2007/11/20. 
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: 2007/11/22 
Processo n.º: 1053/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de prestação de serviço 
de publicação em Diário da República, referente ao Concurso 
Externo de Acesso com vista ao recrutamento excepcional de 
um Técnico Superior de Direito, via DGAF/DRH/SRS, com 
consulta à empresa “INCM” pelo valor estimado de €60,50 
(Sessenta euros e cinquenta cêntimos), de acordo com a 
Informação n.º Interno/2007/21778 de 2007/11/21. 
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: 2007/11/23 
Processo n.º: 1056/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de prestação de serviço 
de publicação em Jornal Nacional, referente à admissão de 1 
Técnico Superior de Direito de 1ª classe, via DGAF/DRH/SRS, 
com consulta à empresa “Global de Noticias” pelo valor 
estimado de € 181,50 (Cento e oitenta e um euros e cinquenta 
cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/21781 de 2007/11/21. 

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: 2007/11/23 
Processo n.º: 1057/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de prestação de serviço 
de workshop de dança Hip-Hop para a Casa da Juventude, via 
DSC/DJC/SIPJ, com consulta a “Marco Rosa” pelo valor 
estimado de €605,00 (Seiscentos e cinco euros), de acordo com a 
Informação n.º Interno/2007/22002 de 2007/11/22. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/11/23 
Processo n.º: 1074/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de bilhete de grupo para 
jovens participantes do OTL de Inverno, para a Exposição 
Berardo e Atelier “No melhor pano caí a mancha”, via 
DSC/DJC/SIPJ, com consulta à empresa “Museu Berardo” pelo 
valor estimado de € 100,00 (Cem euros), de acordo com a 
Informação n.º Interno/2007/22888 de 2007/11/22. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/11/23 
Processo n.º: 1061/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de bilhete de grupo para 
“Tarde de Bowling”, via DSC/DJC/SIPJ, com consulta à 
empresa “Partnergiro, Lda.” pelo valor estimado de € 100,00 
(Cem euros), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/21878 de 2007/11/22. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/11/23 
Processo n.º: 1062/07 
 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de prestação de serviço 
de seguro de acidentes pessoais para jovens participantes no 
OTL de Inverno, via DSC/DJC/SIPJ, com consulta ao 
mediador de seguros “João Bernardino” pelo valor estimado de 
€ 82,64 (Oitenta e dois euros e sessenta e quatro cêntimos), de 
acordo com a Informação n.º Interno/2007/21868 de 
2007/11/22. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/11/23 
Processo n.º: 1063/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de prestação de serviço 
de manutenção e assistência técnica de equipamentos 
refrigeradores, via DSC/DE, com consulta à empresa “Luban, 
Lda.” pelo valor estimado de € 58,32 (Cinquenta e oito euros e 
trinta e dois cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/20599 de 2007/11/02. 
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: 2007/11/23 
Processo n.º: 982/07 
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Assunto: Procedimento para aquisição de prestação de serviço 
de seguro de acidentes pessoais para trabalhador subsidiado, via 
DGAF/DRH/SRS, com consulta ao mediador de seguros “João 
Bernardino” pelo valor estimado de € 111,46 (Cento e onze 
euros e quarenta e seis cêntimos), de acordo com a Informação 
n.º Interno/2007/21913 de 2007/11/22. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/11/23 
Processo n.º: 1073/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de lâmpadas para o 
DOMT/DIEM/SOAD, com consulta à empresa “Elpor, Lda.” 
pelo valor estimado de € 385,72 (Trezentos e oitenta e cinco 
euros e setenta e dois cêntimos), de acordo com a Informação 
n.º Interno/2007/21719 de 2007/11/20. 
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: 2007/11/23 
Processo n.º: 1050/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de bateria para máquina 
digital para o DOMT/DEP, com consulta à empresa 
“Informática El Corte Inglês” pelo valor estimado de € 73,81 
(Setecentos e três euros e oitenta e um cêntimos), de acordo com 
a Informação n.º Interno/2007/21767 de 2007/11/21. 
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: 2007/11/23 
Processo n.º: 1052/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de prestação de serviço 
de publicação em Jornal Nacional, referente à abertura de 
concurso para assistentes administrativas, via 
DGAF/DRH/SRS, com consulta à empresa “Global de 
Noticias” pelo valor estimado de € 242,00 (Duzentos e quarenta 
e dois euros), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/22017 de 2007/11/23. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/11/23 
Processo n.º: 1075/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de contentor para 
DOMT/DIEU/SST, com consulta às empresas “Renascimento, 
Lda. e Metabloco, Lda.” pelo valor estimado de € 1.210,00 (Mil, 
duzentos e dez euros), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/21717 de 2007/11/20. 
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: 2007/11/23 
Processo n.º: 1031/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de prestação de serviço 
de publicação em Diário da República, referente ao aviso n.º 
2/DA/2007 – ratificação de publicação de anúncios, via 
DGAF/DA, com consulta à empresa “INCM” pelo valor 
estimado de € 209,66 (Duzentos e nove euros e sessenta e seis 
cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/21999 de 2007/11/23. 

Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/11/23 
Processo n.º: 944/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de prestação de serviço 
de transporte de cofre para o DAS, com consulta à empresa 
“Transportadora Central da Pontinha” pelo valor estimado de 
€242,00 (Duzentos e quarenta e dois euros), de acordo com a 
Informação n.º Interno/2007/22372 de 2007/11/29. 
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: 2007/11/29 
Processo n.º: 1101/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de peças para viaturas da 
frota municipal, via DTO com consulta à empresa “Loures 
Automóveis, Lda.” pelo valor estimado de € 190,00 (Cento e 
noventa euros), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/22375 de 2007/11/29. 
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: 2007/11/29 
Processo n.º: 1098/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de serviço de reparação 
da viatura 2202 da frota municipal, via DTO com consulta à 
empresa “Carvalho, Branco e Lopes, Lda.” pelo valor estimado 
de € 1.260,00 (Mil, duzentos e sessenta euros), de acordo com a 
Informação n.º Interno/2007/22310 de 2007/11/28. 
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: 2007/11/29 
Processo n.º: 1087/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de serviço de reparação 
de furo no pneu da viatura 2601 da frota municipal, via DTO 
com consulta à empresa “Pneumacor, Lda.” pelo valor estimado 
de € 100,00 (Cem euros), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/22359 de 2007/11/29. 
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: 2007/11/29 
Processo n.º: 1097/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de serviço de reparação 
da viatura 1902 da frota municipal, via DTO com consulta à 
empresa “Seguraudio, Lda.” pelo valor estimado de € 1.000,00 
(Mil euros), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/22313 de 2007/11/28. 
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: 2007/11/30 
Processo n.º: 1089/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de peças para viaturas da 
frota municipal, via DTO com consulta à empresa “Glaxcar, 
Lda.” pelo valor estimado de € 638,00 (Seiscentos e trinta e oito 
euros), de acordo com a Informação n.º Interno/2007/22400 de 
2007/11/29. 
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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: 2007/11/30 
Processo n.º: 1100/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de cabeçote protector de 
mecanismo de equipamento para o Parque Infantil da Quinta da 
Memória, via DOMT com consulta à empresa “Fernando L. 
Gaspar, S.A.” pelo valor estimado de € 254,10 (Duzentos e 
cinquenta e quatro euros e dez cêntimos), de acordo com a 
Informação n.º Interno/2007/22437 de 2007/11/30. 
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: 2007/12/03 
Processo n.º: 1104/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de agendas personalizadas 
para a AM, com consulta à empresa “Estria, S.A.” pelo valor 
estimado de € 605,00 (Seiscentos e cinco euros), de acordo com 
a Informação n.º Interno/2007/22422 de 2007/11/30. 
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: 2007/12/03 
Processo n.º: 1095/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de materiais de 
reparações para o DOMT/DIEM/SOAD, com consulta às 
empresas “João Vítor & Ligeiro, Lda.” e “Graça Ferragens, 
Lda.” pelo valor estimado de €373,98 (Trezentos e setenta e três 
euros e noventa e oito cêntimos), de acordo com a Informação 
n.º Interno/2007/22047 de 2007/11/26. 
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: 2007/12/03 
Processo n.º: 1071/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de prestação de serviço 
de seguro de acidentes pessoais para a visita de estudo ao Museu, 
com consulta ao mediador de seguros “João Bernardino, Lda.” 
pelo valor estimado de €200,00 (Duzentos euros), de acordo 
com a Informação n.º Interno/2007/22519 de 2007/11/03. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF para registo de cabimento. 
Data da decisão: 2007/12/03 
Processo n.º: 1106/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de prestação de serviço 
de publicação de anúncio de divulgação para o GCRPP, com 
consulta à empresa “A Tribuna de Loures, Lda.” pelo valor 
estimado de €756,25 (Setecentos e cinquenta e seis euros e vinte 
e cinco cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/22638 de 2007/12/04. 
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: 2007/12/05 
Processo n.º: 1115/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de gorros e ponchos para 
a iniciativa ODINATAL via DD, com consulta à empresa 
“Reinaldo Fernandes Higino” pelo valor estimado de € 1.364,58 
(Mil, trezentos e sessenta e quatro euros e cinquenta e oito 

cêntimos), de acordo com a Informação n.º 
Interno/2007/22621 de 2007/12/04. 
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: 2007/12/05 
Processo n.º: 1107/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de prestação de serviços 
de seguro de acidentes pessoais para a iniciativa “Odicaminha”, 
via DD à empresa “João Bernardino”, pelo valor estimado de 
€300,00 (Trezentos euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/22608, de 2007/12/04. 
Decisão da Chefe da 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: 2007/12/05 
Processo n.º: 1108/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de prestação de 
policiamento para a iniciativa “Odinatal”, via DD à “PSP”, pelo 
valor estimado de € 300,00 (Trezentos euros), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/22644, de 
2007/11/04. 
Decisão da Chefe da 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: 2007/12/0 
Processo n.º: 1109/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de peças para a viatura n.º 
1436, via DTO à empresa “X-Car”, pelo valor estimado de 
€170,00 (Cento e setenta euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/22625, de 2007/12/04. 
Decisão da Chefe da 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: 2007/12/05 
Processo n.º: 1114/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de prestação de serviço 
de publicação de anúncio de divulgação para o GCRPP, à 
empresa “Revista Odivelas Magazine”, pelo valor estimado de 
€756,25 (Setecentos e cinquenta e seis euros e vinte e cinco 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/22646, de 2007/12/04. 
Decisão da Chefe da 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: 2007/12/06 
Processo n.º: 1116/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de prestação de serviço 
de publicação de anúncio em Diário da República, referente à 
reclassificação profissional da funcionaria Ana Rita do Vale 
Rebelo, via DGAF/DRH, ao “INCM”, pelo valor de € 36,30 
(Trinta e seis euros e trinta cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2007/22793, de 2007/12/06. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a consulta nos termos propostos. Remeta-se, 
previamente, ao DGAF/DF para estorno de cabimento. 
Data da decisão: 2007/12/10 
Processo n.º: 1005/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de ferramentas para o 
Cemitério de Odivelas, via DGAF/DA, à empresa “Somacota”, 
pelo valor de € 756,25 (Setecentos e cinquenta e seis euros e 
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vinte e cinco cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/22719, de 2007/12/05. 
Decisão da Chefe da 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: 2007/12/10 
Processo n.º: 1125/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de armário de vestiário 
para o Cemitério de Odivelas, via DGAF/DA, à empresa 
“Linhas Imaginárias”, pelo valor de € 726,00 (Setecentos e vinte 
e seis euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/22717, de 2007/12/05. 
Decisão da Chefe da 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: 2007/12/10 
Processo n.º: 1127/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de serviços de reparação 
da viatura n.º 1703 da frota municipal, via DTO, à empresa 
“Francisco Pedro Monteiro, Lda.”, pelo valor de € 400,00 
(Quatrocentos euros), nos termos apresentados pela informação 
n.º Interno/2007/23248, de 2007/12/14. 
Decisão da Chefe da 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: 2007/12/14 
Processo n.º: 1153/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de livro para o GP, à 
livraria “Bulhosa Livreiros – Odivelas Parque”, pelo valor de 
€46,20 (Quarenta e seis euros e vinte cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/23263, de 
2007/12/14. 
Decisão da Chefe da 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: 2007/12/14 
Processo n.º: 1160/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de serviços de 
desinfestação das instalações municipais do DOMT, via 
DAS/DPHS, à empresa “ISS”, pelo valor de € 363,00 
(Trezentos e sessenta e três euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/23275, de 2007/12/14. 
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: 2007/12/16 
Processo n.º: 1155/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de fole de direcção para 
as viaturas 1505 e 1506 da frota municipal, via DTO, à empresa 
“Melo Falcão”, pelo valor de € 75,00 (Setenta e cinco euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2007/23348, 
de 2007/12/17. 
Decisão da Chefe da 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: 2007/12/18 
Processo n.º: 1164/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de peças para reparação 
das viaturas n.º 1505, 1510, 1703, 1706 e 1709 da frota 
municipal, via DTO, à empresa “Glaxcar, Lda.”, pelo valor de 

€750,00 (Setecentos e cinquenta euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2007/23367, de 2007/12/17. 
Decisão da Chefe da 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: 2007/12/18 
Processo n.º: 1165/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de prestação de serviço 
de revisão anual da viatura n.º 2206 da frota municipal, via DTO, 
à empresa “Auto Sueco, Lda.”, pelo valor de € 1.000,00 (Mil 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/23362, de 2007/12/17. 
Decisão da Chefe da 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: 2007/12/18 
Processo n.º: 1168/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de prestação de serviço 
de para montagem, calibragem e alinhamento de pneus para a 
viatura n.º 2003 da frota municipal, via DTO, à empresa 
“Pneumacor, Lda.”, pelo valor de € 750,00 (Setecentos e 
ciquenta euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/23351, de 2007/12/17. 
Decisão da Chefe da 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: 2007/12/18 
Processo n.º: 1166/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de material para 
construção de Bar no Centro de Dia do Bairro de Santo Eloy, 
via DOMT/DIEM/SOAD, à empresa “Somacota, Lda.”, pelo 
valor de € 621,71 (Seiscentos e vinte e um euros e setenta e um 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/23491, de 2007/12/19. 
Decisão da Chefe da 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: 2007/12/26 
Processo n.º: 1157/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de material para 
reparação de autoclismo nas instalações do DHSAS, via 
DOMT/DIEM/SOAD, à empresa “Graça Ferragens, Lda.”, 
pelo valor de € 39,04 (Trinta e nove euros e quatro cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/23657, de 2007/12/21. 
Decisão da Chefe da 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: 2007/12/26 
Processo n.º: 1173/07 
 
Assunto: Procedimento para aquisição de serviços de reparação 
da viatura n.º 2204 da frota municipal, via DTO, à empresa 
“Carvalho, Branco e Lopes, Lda.”, pelo valor de € 1500,00 (Mil e 
quinhentos euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/23406, de 2007/12/18. 
Decisão da Chefe da 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: 2007/12/26 
Processo n.º: 1167/07 
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Despachos de compromisso e adjudicação exarados pela 
Sr.ª Presidente de Câmara, pelo Sr. Director do DGAF e  
Sr.ª Chefe da Divisão de Aprovisionamento, nos termos da 
Informação n.º Interno/2008/2581, de 13.02.2008, referente 
ao período de 21 de Novembro a 27 de Dezembro de 2007: 
 
Despachos exarados pela Sra. Presidente da CMO: 
 
Assunto: Proposta de renovação da adjudicação para aquisição 
de prestação de serviço de limpeza e fornecimento de 
consumíveis em instalações da CMO, via DGAF/DA, à empresa 
“Restaurilimpa, Lda.” pelo valor de € 44.192,84 (Quarenta e 
quatro mil, cento e noventa e dois euros e oitenta e quatro 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/21996, de 2006/11/23. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos. 
Data da decisão: 2007/11/27 
Processo n.º: 061/05 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de vigilância humana na Casa da Juventude, via 
DAJG/DP, à empresa “Fénix Intersegur, Lda.” pelo valor de 
€30.952,00 (Trinta mil, novecentos e cinquenta e dois euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2007/23648, 
de 2006/12/21. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: À DF. Autorizo a adjudicação nos termos 
propostos. 
Data da decisão: 2007/12/27 
Processo n.º: 1185/07 
 
 
Despachos exarados pelo Sr. Director do DGAF (conforme 
despacho nº 82/PRES/06): 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de aluguer de tenda para cerimónia pública para o 
GCRPP, à empresa “Nacional Toldos” pelo valor de € 3.467,86 
(Três mil, quatrocentos e sessenta e sete euros e oitenta e seis 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/21757, de 2007/11/21. 
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: 2007/11/22 
Processo n.º: 1034/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de aluguer de contentor para a EB1/JI, Quinta da Paiã, à 
empresa “Algeco” pelo valor de € 2.916,04 (Dois mil, 
novecentos e dezasseis euros e quatro cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/22091, de 
2007/11/26. 
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: 2007/12/03 
Processo n.º: 1029/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de artigos para 
ofertas institucionais, via GCRPP, à empresa “Dinara” pelo 
valor de € 9.044,75 (Nove mil, quarenta e quatro euros e setenta 

e cinco cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/22631, de 2007/12/04. 
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: 2007/12/05 
Processo n.º: 728/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material de 
serralharia para o DOMT/DIEM/SOAD, à empresa “João 
Victor e Ligeiro” pelo valor de € 6.359,70 (Seis mil, trezentos e 
cinquenta e nove euros e setenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/23577, de 
2007/12/20. 
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: 2007/12/26 
Processo n.º: 915/07 
 
 
Despachos exarados pela Sra. Chefe da DA (conforme 
despacho nº 03/DGAF/2006): 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de publicação em Jornal Nacional, referente à empreitada 
“Prestação de serviço de aluguer e manutenção de equipamento 
de higiene para lavagem e secagem de mãos em EB1/JI do 
Município de Odivelas”, para o DGAF/DA, à empresa 
”Presslivre – 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/2007/21741, 
de 2007/09/26. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos. Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF para reforço de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/11/21 
Processo n.º: 1025/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de projector de 
vídeo para o DFSO, à empresa ”Visual Data – Visual Star”, pelo 
valor de € 538,45 (Quinhentos e trinta e oito euros e quarenta e 
cinco cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/21744, de 2007/11/21. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos. Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF para reforço de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/11/21 
Processo n.º: 1012/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviços de 
publicação de anúncio para o GCRPP, à empresa ”Ambipress”, 
pelo valor de € 211,75 (Duzentos e onze euros e setenta e cinco 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/21658, de 2007/11/20. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos. Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF para reforço de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/11/21 
Processo n.º: 1035/07 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviços de 
publicação de anúncio em Jornal Nacional, via DGAF/DA, à 
empresa ”Global Noticias - 24 Horas”, pelo valor de € 203,28 
(Duzentos e três euros e vinte e oito cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/21667, de 
2007/11/20. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos. Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF para reforço de cabimento e 
registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/11/21 
Processo n.º: 1026/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviços de 
reparação da viatura 1402 da frota municipal, via DTO, à 
empresa ”Pneumacor”, pelo valor de € 36,30 (Trinta e seis euros 
e trinta cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/21641, de 2007/11/20. 
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: 2007/11/21 
Processo n.º: 1038/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviços de 
acompanhamento policial para preservação de tenda para o 
“Lançamento da 1ª Pedra da Igreja de S. José Operário” via 
GCRPP, à ”PSP”, pelo valor de € 1.222,01 (Mil, duzentos e vinte 
e dois euros e um cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/21845, de 2007/11/20. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos. Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF para registo de cabimento e 
compromisso. 
Data da decisão: 2007/11/22 
Processo n.º: 1067/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviços de 
seguro de acidentes pessoais para a inauguração do Centro 
Ecológico, via DAS/DPJ, ao mediador de seguros “João 
Bernardino”, pelo valor de € 75,00 (Setenta e cinco euros), nos 
termos apresentados pela informação n.º Interno/2007/21871, 
de 2007/11/22. 
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: 2007/11/21 
Processo n.º: 1058/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de diverso 
material para a iniciativa “Atelier de Natal” para o DSC/DDJC, 
à empresa “Reino do Dunaz”, pelo valor de € 6,90 (Seis euros e 
noventa cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/20714, de 2007/11/06. 
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: 2007/11/22 
Processo n.º: 905/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de lápis para 
oferta para o Centro Ecológico de Odivelas, via DAS, à empresa 
“Reinaldo Fernandes Higino”, pelo valor de € 66,55 (Sessenta e 
seis euros e cinquenta e cinco cêntimos), nos termos 

apresentados pela informação n.º Interno/2007/21650, de 
2007/11/20. 
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: 2007/11/22 
Processo n.º: 1016/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
equipamento para a DD, à empresa “Rodrigues & Rodrigues”, 
pelo valor de € 1.002.87 (Mil e dois euros e oitenta e sete 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/21323, de 2007/11/14. 
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: 2007/11/22 
Processo n.º: 576/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
para a iniciativa “Atelier de Natal”, para o DSC/DDJC, à 
empresa “Reino do Dunaz”, pelo valor de € 26,53 (Vinte e seis 
euros e cinquenta e três cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/20717, de 2007/11/06. 
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: 2007/11/23 
Processo n.º: 906/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serigrafias 
para o GCRPP, à empresa “Mena Brito”, pelo valor de € 
2.500,00 (Dois mil e quinhentos euros), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2007/21786, de 2007/11/21. 
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: 2007/11/23 
Processo n.º: 964/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de chapas de 
zinco, via DAS, à empresa “Maia Almargem”, pelo valor de 
€256,52 (Duzentos e cinquenta e seis euros e cinquenta e dois 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/21210, de 2007/11/15. 
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: 2007/11/23 
Processo n.º: 974/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de serviços de 
reparação de Máquinas de Triturar Papel, via DSC/DJC/SIPJ, à 
empresa “M. Fernandes Gomes, Lda.”, pelo valor de € 404,00 
(Quatrocentos e quatro euros), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/21285, de 2007/11/14. 
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: 2007/11/23 
Processo n.º: 941/07 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição e colocação de 
tabelas de basquetebol para o DSC/DD, à empresa 
“Fabrigimno”, pelo valor de € 724,40 (Setecentos e vinte e 
quatro euros e quarenta cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/21340, de 2007/11/14. 
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: 2007/11/23 
Processo n.º: 942/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
eléctrico para o DOMT/DIEM/SOAD, à empresa “João Vítor 
& Ligeiro, Lda.”, pelo valor de € 184,16 (Cento e oitenta e 
quatro euros e dezasseis cêntimos), nos termos apresentados 
pela informação n.º Interno/2007/21234, de 2007/11/13. 
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: 2007/11/23 
Processo n.º: 947/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de compostor 
de madeira para as instalações do Viveiro Municipal, via 
DOMT/DIEM/SOAD, à empresa “Marcenaria Manuel 
Marques Dias, Lda.”, pelo valor de € 1.391,50 (Mil, trezentos e 
noventa e um euros e cinquenta cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/17320, de 
2007/09/12. 
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: 2007/11/23 
Processo n.º: 946/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de fardamento 
para o MVM, à empresa “Vifato”, pelo valor de € 1.843,75 (Mil, 
oitocentos e quarenta e três euros e setenta e cinco cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/2858, de 2007/11/22. 
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: 2007/11/23 
Processo n.º: 848/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de manta 
geotêxtil para o DAS, à empresa “Fonseca e Canário, Lda.”, pelo 
valor de € 777,55 (Setecentos e setenta e sete euros e cinquenta e 
cinco cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/22030, de 2007/11/26. 
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: 2007/11/26 
Processo n.º: 972/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material de 
rega, via DAS, à empresa “Horto do Rossio Floricultora, Lda.”, 
pelo valor de € 41,50 (Quarenta e um euros e cinquenta 
cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/20999, de 2007/11/09. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos. Remeta-

se, previamente, ao DGAF/DF para regularização de cabimento 
e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/11/23 
Processo n.º: 973/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de peças para 
viaturas da frota municipal, via DTO à empresa “X-Car, S.A.”, 
pelo valor de € 247,67 (Duzentos e quarenta e sete euros e 
sessenta e sete cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/22096, de 2007/11/26. 
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: 2007/11/26 
Processo n.º: 1049/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de publicação em Jornal Nacional, referente ao aviso n.º 
29/DRH/SRS/2007, via DGAF/DRH à empresa “Global 
Noticias, S.A.”, pelo valor de € 76,23 (Setenta e seis euros e vinte 
e três cêntimos), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/22116, de 2007/11/26. 
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: 2007/11/28 
Processo n.º: 1057/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para publicação em Diário da 
República, referente ao aviso n.º 29/DRH/SRS/2007, via 
DGAF/DRH, ao “INCM”, pelo valor de €482,79 
(Quatrocentos e oitenta e dois euros e setenta e nove cêntimos), 
nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/22164, de 2007/11/27. 
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: 2007/11/28 
Processo n.º: 1056/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
medicamentos e material médico-veterinário para o MVM, à 
empresa “Bio 2”, pelo valor de € 1.903,21 (Mil, novecentos e 
três euros e vinte e um cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/22045, de 2007/11/27. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos. Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF para regularização de cabimento 
e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/11/28 
Processo n.º: 919/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de 
equipamento para viaturas da frota municipal para o DTO, à 
empresa “Simopeças, Lda.”, pelo valor de € 82,72 (Oitenta e dois 
euros e setenta e dois cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/22385, de 2007/11/29. 
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: 2007/11/30 
Processo n.º: 1053/07 
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Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
informático para o GISC, à empresa “Informática El Corte 
Inglês”, pelo valor de € 2.644,89 (Dois mil, seiscentos e quarenta 
e quatro euros e oitenta e nove cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/22183, de 
2007/11/27. 
Decisão da Chefe da Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo a adjudicação nos termos propostos. Remeta-
se, previamente, ao DGAF/DF para regularização de cabimento 
e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/11/30 
Processo n.º: 1030/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de prestação de 
serviço de aluguer de autocarro para o dia 04 de Dezembro de 
2007, via DEJC/DE, à empresa “Transunidos – Duarte e 
Gameiro, Lda.”, pelo valor de € 230,00 (Duzentos e trinta 
euros), nos termos apresentados pela informação n.º 
Interno/2007/22401, de 2007/11/28. 
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: 2007/11/30 
Processo n.º: 1091/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para aquisição de material 
para atelier de artes decorativas, via DSC/DJC/SDAC, à 
empresa “Reino do Dunaz”, pelo valor de € 287,82 (Duzentos e 
oitenta e sete euros e oitenta e dois cêntimos), nos termos 
apresentados pela informação n.º Interno/2007/21671, de 
2007/11/20. 
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 
e registo de compromisso. 
Data da decisão: 2007/11/30 
Processo n.º: 1015/07 
 
Assunto: Proposta de adjudicação para contratação de seguro de 
acidentes pessoais para o DGAF/DRH/SRS, à empresa “João 
Bernardino, Lda.”, pelo valor de € 81,72 (Oitenta e um euros e 
setenta e dois cêntimos), nos termos apresentados pela 
informação n.º Interno/2007/22284, de 2007/11/28. 
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: 2007/11/30 
Processo n.º: 1073/07 
 
 
 
Despachos de autorização de pagamentos exarados pela 
Sr.ª Presidente de Câmara, pelo Sr. Director do DGAF e  
Sr.ª Chefe da Divisão de Aprovisionamento, nos termos da 
Informação n.º Interno/2008/2582, de 13.02.2008, referente 
ao período de 23 de Novembro a 28 de Dezembro de 2007: 
 
Despachos exarados pela Sr.ª Presidente: 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 52, à empresa 
“Entrega Certa”, no valor de €2.783,00 (Dois mil, setecentos e 
oitenta e três euros), referente à prestação de serviço de estafeta 
a partir de Abril de 2007 pelo período de 1 ano, via DAJG. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Autorizo. 

Data da decisão: 2007/11/27 
Processo n.º: 171/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2007-0736, à 
empresa “Restaurilimpa”, no valor de €43.157,00 (Quarenta e 
três mil, cento e cinquenta e sete euros), referente à prestação de 
serviço de limpeza das instalações municipais, no mês de 
Outubro de 2007, via DGAF/DA. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Autorizo. 
Data da decisão: 2007/12/10 
Processo n.º: 61/05 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 270103, à 
empresa “Sector Mais”, no valor de €4.563,32 (Quatro mil, 
quinhentos e sessenta e três euros e trinta e dois cêntimos), 
referente à prestação de serviço de aquisição de produtos, 
confecção e fornecimento de refeições no refeitório municipal, 
no mês de Outubro de 2007, via DGAF/DA. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Autorizo. 
Data da decisão: 2007/12/10 
Processo n.º: 484/03 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 479, à empresa 
“Cinclus”, no valor de €5.336,10 (Cinco mil, trezentos e trinta e 
seis euros e dez cêntimos), referente à prestação de serviço de 
fiscalização relativo à empreitada de construção do “Projecto da 
Escola EB1/JI de Famões (Bairro das Queimadas – Bairro das 
Fontaínhas), via DOMT. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Autorizo. 
Data da decisão: 2007/12/21 
Processo n.º: 447/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2007000001, à 
empresa “Bioímago”, no valor de €6.928,61 (Seis mil, 
novecentos e vinte e oito euros e sessenta e um cêntimos), 
referente à prestação de serviço de desinfestação e exterminação 
na área territorial do Município de Odivelas, via DAS. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Autorizo. 
Data da decisão: 2007/12/21 
Processo n.º: 407/05 
 
Assunto: Proposta de pagamento das facturas n.ºs 12415/2007, 
12416/2007, 12418/2007, 13111/2007, 13471/2007 e 
13936/2007, à empresa “Fénix”, no valor total de € 116.762,22 
(Cento e dezasseis mil, setecentos e sessenta e dois euros e vinte 
e dois cêntimos), referente à prestação de serviço de vigilância e 
segurança em instalações da CMO, no período de Março a 
Agosto de 2007, via DGAF/DA. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Autorizo. 
Data da decisão: 2007/12/21 
Processo n.º: 584/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 14379/2007, à 
empresa “Fénix”, no valor de €19.460,37 (Dezanove mil, 
quatrocentos e sessenta euros e trinta e sete cêntimos), referente 
à prestação de serviço de vigilância e segurança em instalações da 
CMO, no mês de Setembro de 2007, via DGAF/DA. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Autorizo. 
Data da decisão: 2007/12/21 
Processo n.º: 584/07 
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Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 14830/2007, à 
empresa “Fénix”, no valor de €19.460,37 (Dezanove mil, 
quatrocentos e sessenta euros e trinta e sete cêntimos), referente 
à prestação de serviço de vigilância e segurança em instalações da 
CMO, no mês de Outubro de 2007, via DGAF/DA. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Autorizo. 
Data da decisão: 2007/12/21 
Processo n.º: 584/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 15328/2007, à 
empresa “Fénix”, no valor de €19.460,37 (Dezanove mil, 
quatrocentos e sessenta euros e trinta e sete cêntimos), referente 
à prestação de serviço de vigilância e segurança em instalações da 
CMO, no mês de Novembro de 2007, via DGAF/DA. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Autorizo. 
Data da decisão: 2007/12/21 
Processo n.º: 584/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2007000038, à 
empresa “Paisagem Urbana”, no valor de € 6.413,00 (Seis mil, 
quatrocentos e treze euros), referente à aquisição de mobiliário 
urbano para o Concelho de Odivelas, via DOMT/DIEU/SIT. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Autorizo. 
Data da decisão: 2007/12/21 
Processo n.º: 650/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 3706, à empresa 
“Informantem”, no valor de €52.746,13 (Cinquenta e dois mil, 
setecentos e quarenta e seis euros e treze cêntimos), referente ao 
fornecimento de computadores para o GISC. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Autorizo. 
Data da decisão: 2007/12/27 
Processo n.º: 565/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2007000032, à 
empresa “Paisagem Urbana”, no valor de € 9.317,00 (Nove mil, 
trezentos e dezassete euros), referente à aquisição de mobiliário 
urbano para o Concelho de Odivelas, via DOMT/DIEU/SIT. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Autorizo. 
Data da decisão: 2007/12/27 
Processo n.º: 650/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2007000033, à 
empresa “Paisagem Urbana”, no valor de € 9.317,00 (Nove mil, 
trezentos e dezassete euros), referente à aquisição de mobiliário 
urbano para o Concelho de Odivelas, via DOMT/DIEU/SIT. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Autorizo. 
Data da decisão: 2007/12/27 
Processo n.º: 650/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 14554/2007, à 
empresa “Fénix”, no valor de €33,88 (Trinta e três euros e 
oitenta e oito cêntimos), referente à prestação de serviço de 
vigilância extraordinária nas instalações do Caelo, no âmbito da 
cedência das instalações à escola P.G.Eiffel, via DGAF/DA. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Autorizo. 
Data da decisão: 2007/12/27 
Processo n.º: 262/06 (Concurso Público) 
 

Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 15327/2007, à 
empresa “Fénix”, no valor de €31.906,28 (Trinta e um mil, 
novecentos e seis euros e vinte e oito cêntimos), referente à 
prestação de serviço de vigilância e segurança em instalações da 
CMO, no mês de Novembro de 2007, via DGAF/DA. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Autorizo. 
Data da decisão: 2007/12/27 
Processo n.º: 262/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 594, à empresa 
“Tiago de Sousa e Filhos”, no valor de €2.583,11 (Dois mil, 
quinhentos e oitenta e três euros e onze cêntimos), referente à 
aquisição de mobiliário para a EB1/JI do Concelho de Odivelas, 
via DSC/DE. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Autorizo. 
Data da decisão: 2007/12/27 
Processo n.º: 834/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 595, à empresa 
“Tiago de Sousa e Filhos”, no valor de €3.687,35 (Três mil, 
seiscentos e oitenta e sete euros e trinta e cinco cêntimos), 
referente à aquisição de mobiliário para a EB1/JI do Concelho 
de Odivelas, via DSC/DE. 
Decisão da Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,  
Dr.ª Susana Amador: Autorizo. 
Data da decisão: 2007/12/27 
Processo n.º: 834/07  
 
 
Despachos exarados pelo Sr. Director do DGAF (conforme 
despacho nº 82/PRES/06): 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 562, à empresa 
“Arbolusitania – Produtor de Plantas Ornamentais, Unipessoal, 
Lda”, no valor de € 7.306,88 (Sete mil trezentos e seis euros e 
oitenta e oito cêntimos), referente à aquisição de árvores para o 
DAS/DPJ/SVM. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Pague-se. 
Data da decisão: 2007/11/23 
Processo n.º: 542/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 373782, à 
empresa “Trigénius – Sistemas Informáticos”, no valor de 
€9.325,54 (Nove mil trezentos e vinte e cinco euros e cinquenta 
e quatro cêntimos), referente à aquisição de pianhas para o 
Centro de Exposições via DEJC/DCPC. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Pague-se. 
Data da decisão: 2007/12/03 
Processo n.º: 713/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 20700707, à 
empresa “Fólio – Comunicação Global, Lda”, no valor de € 
1.210,00 (Mil duzentos e dez euros), referente à prestação de 
serviços de divulgação das iniciativas/projectos da CMO, via 
GCRPP. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Pague-se. 
Data da decisão: 2007/12/03 
Processo n.º: 720/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 7226005, à 
empresa “Nestlé Waters Direct Portugal, SA”, no valor de € 
117,81 (Cento e dezassete euros e oitenta e um cêntimos), 
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referente ao fornecimento de garrafões de água para 
refrigeradores Selda da CMO, via DGAF/DA. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Pague-se. 
Data da decisão: 2007/12/03 
Processo n.º: 358/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento das facturas nº 120697, n.º 
120697, n.º 120696, n.º 120666, n.º 120654, n.º 120653, n.º 
120634, n.º 120610, 120553, 120556, à empresa “Marques Raso, 
Lda”, no valor de € 876,20 (Oitocentos e setenta e seis euros e 
vinte cêntimos), referente ao fornecimento de gás para as 
Escolas e Jardins de Infância do Município de Odivelas, via 
DSC/DE. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Pague-se. 
Data da decisão: 2007/12/03 
Processo n.º: 459/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 200703583, à 
empresa “Merial Portuguesa Saúde Animal, Lda”, no valor de € 
186,48 (Cento e oitenta e seis euros e quarenta e oito cêntimos), 
referente ao fornecimento de medicamentos para gabinete 
veterinário, via MVM. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Pague-se. 
Data da decisão: 2007/12/07 
Processo n.º: 125/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 2412, à empresa 
“Somacota” no valor de € 1.542,77 (Mil quinhentos e quarenta e 
dois euros e setenta e sete cêntimos), referente à aquisição de 
material para obras do DOMT/DIEM/SOAD. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Pague-se. 
Data da decisão: 2007/12/07 
Processo n.º: 629/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 593, à empresa 
“Tiago de Sousa & Filhos, Lda”, no valor de € 834,90 
(Oitocentos e trinta e quatro euros e noventa cêntimos), 
referente à aquisição de almofadas e puzzle para o Centro de 
Exposições via DEJC/DCPC. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Pague-se. 
Data da decisão: 2007/12/17 
Processo n.º: 166/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 7072002855, à 
empresa “Informática El Corte Inglês, SA”, no valor de € 
8.466,01 (Oito mil quatrocentos e sessenta e seis euros e um 
cêntimo), referente à aquisição de robots de backups para o 
GISC. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Pague-se. 
Data da decisão: 2007/12/21 
Processo n.º: 567/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº FV.07.0808, à 
empresa “Bulhosa – Books e Living”, no valor de € 31,45 (Trinta 
e um euros e quarenta e cinco cêntimos), referente à aquisição de 
livros para a BMDD. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Pague-se. 
Data da decisão: 2007/12/21 
Processo n.º: 169/07 
 

Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 7274, à empresa 
“Simopeças – Componentes para Viaturas de Limpeza Urbana, 
Lda” no valor de € 3.388,00 (Três mil trezentos e oitenta e oito 
euros), referente à prestação de serviço de transformação de 
viatura de transporte de crianças via DOMT/DTO/SO. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Pague-se. 
Data da decisão: 2007/12/26 
Processo n.º: 833/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 3708, à empresa 
“Informantem – Informática e Manutenção, Lda” no valor de 
€5.147,06 (Cinco mil cento e quarenta e sete euros e seis 
cêntimos), referente à aquisição de componentes informáticos 
para o GISC. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Pague-se. 
Data da decisão: 2007/12/27 
Processo n.º: 538/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura nº 2007000034, à 
empresa “Paisagem Urbana, Lda” no valor de € 4.089,80 
(Quatro mil oitenta e nove euros e oitenta cêntimos), referente à 
prestação de serviços de limpeza e remoção de graffitis no 
Parque Infantil, via DOMT/DEP/SEPVEU. 
Decisão do Director de Gestão Administrativa e Financeira,  
Dr. Rui Vieira: Autorizo. 
Data da decisão: 2007/12/27 
Processo n.º: 1039/07 
 
 
Despachos exarados pela Sra. Chefe da Divisão de 
Aprovisionamento (conforme despacho 03/DGAF/06)  
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 3221, à empresa 
“N-Cenas” no valor de € 18,50 (Dezoito euros e cinquenta 
cêntimos), referente ao fornecimento de jornais para o Gabinete 
da Sra. Vereadora Maria Fernanda Franchi, no mês de Outubro 
de 2007, via GCRPP. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/02 
Processo n.º: 205/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 200702265, à 
empresa “João, Vítor e Ligeiro, Lda.” no valor de € 54,21 
(Cinquenta e quatro euros e vinte e um cêntimos), referente ao 
fornecimento de material de obra para o DOMT. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/02 
Processo n.º: 654/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 0721, à empresa 
“Reinaldo Fernandes Higino, Lda.” no valor de € 1.085,37 (Mil, 
oitenta e cinco euros e trinta e sete cêntimos), referente ao 
fornecimento de rolos de fita sinalizadora para SMPC. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/02 
Processo n.º: 031/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 43870, à empresa 
“Presslivre” no valor de € 254,10 (Duzentos e cinquenta e 
quatro euros e dez cêntimos), referente à prestação de serviço de 
publicação de anúncio em Jornal Nacional, referente ao 
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Concurso Público para prestação de serviço de desinfestação do 
Concelho de Odivelas, via DGA/DA. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/02 
Processo n.º: 714/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2007000180, à 
empresa “K-Brinde” no valor de €860,07 (Oitocentos e sessenta 
euros e sete cêntimos), referente à aquisição de troféus e 
medalhas para os torneios de abertura da época 2007/2008, via 
DD. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/02 
Processo n.º: 817/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 4156/PD, à 
empresa “Global Noticias” no valor de €101,64 (Cento e um 
euros e sessenta e quatro cêntimos), referente à prestação de 
serviço de publicação de um anúncio relativo à abertura de 
procedimento concursal para provimento do cargo de direcção 
intermédia de 2º grau – Chefe de Divisão dos Recursos 
Humanos, via DGAF/DRH. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/02 
Processo n.º: 873/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7232, à empresa 
“Simopeças” no valor de € 78,46 (Setenta e oito euros e quarenta 
e seis cêntimos), referente ao fornecimento de peças para 
reparações de viaturas da frota municipal, via DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/02 
Processo n.º: 922/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 20711001150, à 
empresa “Global” no valor de € 457,82 (Quatrocentos e 
cinquenta e sete euros e oitenta e dois cêntimos), referente à 
contratação de seguro de acidentes pessoais para funcionárias 
subsidiadas da CMO, via DGAF/DRH. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/03 
Processo n.º: 815/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2007000011, à 
empresa “Limite do Sonho, Lda.” no valor de € 532,40 
(Quinhentos e trinta e dois euros e quarenta cêntimos), referente 
ao aluguer de bicicletas no âmbito da iniciativa “Semana 
Europeia da Mobilidade 2007”, via DPEDE/DPEMU. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/03 
Processo n.º: 757/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2007000012, à 
empresa “Limite do Sonho, Lda.” no valor de € 302,50 
(Trezentos e dois euros e cinquenta cêntimos), referente ao 
aluguer de jogos tradicionais no âmbito da iniciativa “Semana 
Europeia da Mobilidade 2007”, via DPEDE/DPEMU. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/03 
Processo n.º: 759/07 

Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 50-06134, à 
empresa “J C Michaëlis de Vasconcelos, Lda.” no valor de € 
2.146,03 (Dois mil, cento e quarenta e seis euros e três 
cêntimos), referente à prestação de serviço de manutenção para 
Bobcat (revisões periódicas), via DAS/DPJ. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/03 
Processo n.º: 421/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 3618/2007, à 
empresa “Auto Reparadora Luso, Lda.” no valor de € 76,23 
(Setenta e seis euros e vinte e três cêntimos), referente à 
prestação de serviço de reparação da viatura n.º 1428 da frota 
municipal, via DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/03 
Processo n.º: 936/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 070563/1, à 
empresa “Ti Saloia, Lda.” no valor de €64,35 (Sessenta e quatro 
euros e trinta e cinco cêntimos), referente à prestação de serviço 
de lavagem e desinfestação de viaturas municipais, via DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/06 
Processo n.º: 289/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 10004612, à 
empresa “Citroën” no valor de €842,78 (Oitocentos e quarenta e 
dois euros e setenta e oito cêntimos), referente à prestação de 
serviço de reparação de viaturas municipais, via DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/06 
Processo n.º: 948/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 4183/PD, à 
empresa “Global Notícias, Lda.” no valor de €203,28 (Duzentos 
e vinte e três euros e vinte e oito cêntimos), referente à prestação 
de serviço de publicação de anúncio para o DGOU/DRU. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/06 
Processo n.º: 894/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 06/703127, à 
empresa “Top Atlântico” no valor de €204,00 (Duzentos e 
quatro euros), referente ao alojamento para 4 pessoas para o 
“Fórum Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis”, via 
DHSAS/DSPT. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/07 
Processo n.º: 917/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2025/2007, à 
empresa “Pneumacor” no valor de €326,70 (Trezentos e vinte e 
seis euros e setenta cêntimos), referente à aquisição de câmaras-
de-ar para viaturas frota municipais, via DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/07 
Processo n.º: 794/07 
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Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 213217, à 
empresa “Toyota” no valor de €47,43 (Quarenta e sete euros e 
quarenta e três cêntimos), referente à aquisição de peças para 
viaturas Toyota da frota municipais, via DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/07 
Processo n.º: 751/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 463A, à empresa 
“SegurAudio” no valor de €233,52 (Duzentos e trinta e três 
euros e cinquenta e dois cêntimos), referente à prestação de 
serviço de reparação da viatura n.º 1908 da frota municipal, via 
DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/07 
Processo n.º: 871/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 0791, à empresa 
“Papelaria Henriquina, Lda.” no valor de € 43,90 (Quarenta e 
três euros e noventa cêntimos), referente ao fornecimento de 
jornais durante o mês de Outubro de 2007, para os GVCMB, 
GVJE e GVFF. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/07 
Processo n.º: 188/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 8772, à empresa 
“Coelho Pereira, Lda.” no valor de €110,58 (Cento e dez euros e 
cinquenta e oito cêntimos), referente à aquisição de ferramentas 
para a Quinta das Águas Férreas, via DD. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/09 
Processo n.º: 571/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 39, à empresa 
“Papelaria Touché” no valor de €164,92 (Cento e sessenta e 
quatro euros e noventa e dois cêntimos), referente ao 
fornecimento de artigos de desenho para “Projecto Expressar-
te/Oficina de Desenho, via DSC/DE. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/09 
Processo n.º: 769/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 0074, à empresa 
“Rodrigues & Rodrigues, Lda.” no valor de € 308,97 (Trezentos 
e oito euros e noventa e sete cêntimos), referente à aquisição de 
equipamento para as escolas do Município de Odivelas, via 
DSC/DE. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/09 
Processo n.º: 802/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento das facturas n.ºs 7001312965, 
7001312899, 7001312897 e 7001312896, à empresa “INCM, 
Lda.” no valor total de € 209,66 (Duzentos e nove euros e 
sessenta e seis cêntimos), referente à ratificação de publicação de 
anúncio em Diário da Republica – Aviso n.º 2/DA/2007, via 
DGAF/DA. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/09 
Processo n.º: 944/07 

Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 496A07, à 
empresa “Graça Ferragens, Lda.” no valor de € 233,05 
(Duzentos e trinta e três euros e cinco cêntimos), referente à 
aquisição de material de obra para o DOMT/DIEM. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/09 
Processo n.º: 711/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento do recibo verde n.º 0231501, a 
“Ana Sofia Rocha” no valor de €250,00 (Duzentos e cinquenta 
euros), referente à prestação de serviço de interpretes de Língua 
Gestual para o âmbito do colóquio “Igualdade de 
Oportunidades Emprego e Formação Profissional, via 
DHSAS/DAS. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/09 
Processo n.º: 934/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento do recibo verde n.º 0177198, a 
“Sandra Cristina Teixeira Peres Bragança” no valor de € 250,00 
(Duzentos e cinquenta euros), referente à prestação de serviço 
de interpretes de Língua Gestual para o âmbito do colóquio 
“Igualdade de Oportunidades Emprego e Formação 
Profissional, via DHSAS/DAS. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/09 
Processo n.º: 934/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 591A07, à 
empresa “Graça Ferragens, Lda.” no valor de € 32,55 (Trinta e 
dois euros e cinquenta e cinco cêntimos), referente à aquisição 
de material eléctrico para o DOMT/DIEM. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/09 
Processo n.º: 853/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 4588/PD, à 
empresa “Global Notícias, Lda.” no valor de €127,05 (Cento e 
vinte e sete euros e cinco cêntimos), referente à prestação de 
serviço de publicação de anúncio relativo a “Serviços de 
colocação e recolha de contentores na área geográfica do 
Concelho de Odivelas, via DGAF/DA. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/09 
Processo n.º: 959/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 200702275, à 
empresa “Victor & Ligeiro, Lda.” no valor de € 7,56 (Sete euros 
e cinquenta e seis cêntimos), referente à aquisição de material de 
obra para o DOMT/DIEM. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/09 
Processo n.º: 562/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 4266/PD, à 
empresa “Global Notícias, Lda.” no valor de €101,64 (Cento e 
um euros e sessenta e quatro cêntimos), referente à prestação de 
serviço de publicação de anúncio relativo à anulação do 
“Concurso Público de Aluguer e Manutenção de Equipamentos 
de Higiene para Lavagem e Secagem de Mãos em Jardins de 
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Infância e Escolas do 1º Ciclo da rede pública da CMO”, via 
DSC/DE/SASERE. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/15 
Processo n.º: 837/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 4228/PD, à 
empresa “Global Notícias, Lda.” no valor de €101,64 (Cento e 
um euros e sessenta e quatro cêntimos), referente à prestação de 
serviço de publicação de anúncio relativo ao procedimento 
concursal para provimento do cargo de direcção intermédia de 
2º grau – Chefe da Divisão de Recursos Humanos nulação do 
“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 da CMO, via 
DSC/DE/SASERE. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/15 
Processo n.º: 873/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 24091/DN, à 
empresa “Global Notícias, Lda.” no valor de €127,05 (Cento e 
vinte e sete euros e cinco cêntimos), referente à prestação de 
serviço de publicação de anúncio relativo “Serviços de colocação 
e recolha de contentores na área geográfica do Concelho de 
Odivelas, via DGAF/DA. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/15 
Processo n.º: 958/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 4643/PD, à 
empresa “Global Notícias, Lda.” no valor de €203,28 (Duzentos 
e três euros e vinte e oito cêntimos), referente à prestação de 
serviço de publicação de anúncio relativo ao “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 da CMO, via DSC/DE/SASERE. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/15 
Processo n.º: 1026/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 20708003399, à 
empresa “Global” no valor de €210,00 (Duzentos e dez euros), 
referente à prestação de serviço de seguro de acidentes pessoais 
para a iniciativa “OTL’s de Verão 2007”, via DEJC/DJ. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/15 
Processo n.º: 445/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 200702266, à 
empresa “João, Vítor e Ligeiro, Lda.” no valor de € 1.108,30 (Mil 
cento e oito euros e trinta cêntimos), referente ao fornecimento 
de material de eléctrico para o DOMT. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/16 
Processo n.º: 562/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 270109, à 
empresa “Sector Mais, Lda.” no valor de €408,80 (Quatrocentos 
e oito euros e oitenta cêntimos), referente ao fornecimento de 

refeições no âmbito do Colóquio “Igualdade de Oportunidades: 
Emprego e Formação Profissional”, via DHSAS. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/16 
Processo n.º: 963/07 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 4710, à empresa 
“Lavandaria Jupiter, Lda.” no valor de € 96,32 (Noventa e seis 
euros e trinta e dois cêntimos), referente à prestação de serviços 
de lavandaria para a Quinta das Aguas Férreas, via DD. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/16 
Processo n.º: 53/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 4048, à empresa 
“Carvalho Branco e Lopes, Lda.” no valor de € 580,12 
(Quinhentos e oitenta euros e doze cêntimos), referente à 
prestação de serviços de reparação da viatura nº 2102 da frota 
Municipal, via DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/22 
Processo n.º: 789/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2007000030, à 
empresa “O Manjar do Casal” no valor de € 650,00 (Seiscentos e 
cinquenta euros), referente ao fornecimento de almoço para os 
órgãos de Comunicação Social, no âmbito da promoção da 
imagem do Concelho de Odivelas, via GCRPP. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/23 
Processo n.º: 645/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 366, à empresa 
“Tiago de Sousa e Filhos, Lda.” no valor de € 262,33 (Duzentos 
e sessenta e dois euros e trinta e três cêntimos), referente à 
aquisição de quadro branco e respectivos consumíveis para o 
GVEB. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/23 
Processo n.º: 433/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º11989/2007, à 
empresa “Glaxcar, Lda.” no valor de €144,12 (Cento e quarenta 
e quatro euros e doze cêntimos), referente à aquisição de peças 
para viaturas da frota Municipal, via DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/23 
Processo n.º: 995/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 210010247, à 
empresa “Loresport, Lda.” no valor de €1.364,92 (Mil trezentos 
e sessenta e quatro euros e noventa e dois cêntimos), referente à 
aquisição de serviços de reparação de viatura da frota Municipal, 
via DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/23 
Processo n.º: 746/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 20070344, à 
empresa “Aeroclima, Lda.” no valor de €151,25 (Cento e 
cinquenta e um euros e vinte e cinco cêntimos), referente à 
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aquisição de prestação de serviços de fornecimento e montagem 
de bomba de condensados no equipamento AVAC do GVFF. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/23 
Processo n.º: 832/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2300/2007, à 
empresa “Pneumacor, Lda.” no valor de €36,30 (Trinta e seis 
euros e trinta cêntimos), referente à aquisição de serviços de 
reparação de furo na viatura nº 2902 da frota municipal, via 
DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/23 
Processo n.º: 920/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento recibo verde n.º 0281068, a 
“João Nuno Farinha” no valor de € 1.100,00 (Mil e cem euros), 
referente à aquisição de serviços de Concerto de “Fados e 
Guitarradas com Contrabaixo” no âmbito da comemoração do 
9º aniversario do concelho de Odivelas, para o GCRPP. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/23 
Processo n.º: 1004/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 4077, à empresa 
“Carvalho Branco e Lopes, Lda.” no valor de € 233,87 
(Duzentos e trinta e três euros e oitenta e sete cêntimos), 
referente à aquisição de prestação de serviços de colocação de 
cobertura na caixa de carga da viatura nº 2401 da frota 
Municipal, via DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/23 
Processo n.º: 888/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 4499/PD, à 
empresa “Global Noticias” no valor de €127,05 (Cento e vinte e 
sete euros e cinco cêntimos), referente à Publicação de anúncio 
em jornal, referente ao “Bairro Quinta das Prestas – Emissão de 
Alvará” para o DGOU/DRU. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/23 
Processo n.º: 931/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 4865/PD, à 
empresa “Global Noticias” no valor de €203,28 (Duzentos e três 
euros e vinte e oito cêntimos), referente à Publicação de anúncio 
em jornal, referente à rectificação de anúncio de abertura de 
procedimento, para o DOMT. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/23 
Processo n.º: 1019/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º FAO71000534, à 
empresa “Pró-Audio, Lda.” no valor de € 782,42 (Setecentos e 
oitenta e oito euros e quarenta e dois cêntimos), referente à 
aquisição de Microfone sem fio de cabeça para a Divisão de 
Desporto. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/23 
Processo n.º: 349/07 

Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7252535, à 
empresa “Luban, Lda.” no valor de €1.464,10 (Mil quatrocentos 
e sessenta e quatro euros e dez cêntimos), referente à prestação 
de serviços de reparação de equipamento do Refeitório 
Municipal da CMO, via DGAF/RM. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/23 
Processo n.º: 851/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 48787, à empresa 
“Presslivre, S.A.” no valor de €254,10 (Duzentos cinquenta e 
quatro euros e dez cêntimos), referente à Publicação de anúncio 
em revista, referente para o DGAF/DA da CMO 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/23 
Processo n.º: 1025/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7323, à empresa 
“Simopeças, Lda.” no valor de € 82,72 (Oitenta e dois euros e 
setenta e dois cêntimos), referente à aquisição de equipamento 
para viaturas da frota Municipal, via DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/12 
Processo n.º: 1053/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 1D/1172, à 
empresa “Executive Clean, S.A.” no valor de € 850,00 
(Oitocentos e cinquenta euros), referente à aquisição de 
prestação de serviço de limpeza nas antigas instalações do 
edifício da DGOU, via DGAF/DA. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/23 
Processo n.º: 937/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2472/2007, à 
empresa “Pneumacor, Lda.” no valor de €36,30 (Trinta e seis 
euros e trinta cêntimos), referente à prestação de serviço de 
reparação da viatura nº 1402 da frota Municipal, via DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/23 
Processo n.º: 1038/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 57510, à empresa 
“Tecniamper, Lda.” no valor de €491,54 (Quatrocentos e 
noventa e um euros e cinquenta e quatro cêntimos), referente à 
prestação de serviço de reparação da viatura nº 2206 da frota 
Municipal, via DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/23 
Processo n.º: 1002/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7001314688, à 
empresa “INCM” no valor de €382,17 (Trezentos e oitenta e 
dois euros e dezassete cêntimos), referente à prestação de serviço 
de publicação de anúncio relativo à “Prestação de Serviço de 
Aluguer, Manutenção de Equipamentos e Fornecimento de 
Consumíveis de Higiene para Jardins de Infância e Escolas do 1º 
ciclo do Ensino Básico do Concelho de Odivelas”, via 
DSC/DE. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/23 
Processo n.º: 1027/07 
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Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 270117, à 
empresa “Sector Mais” no valor de €75,94 (Setenta e cinco euros 
e noventa e quatro cêntimos), referente à prestação de serviço de 
refeições no Refeitório Municipal no âmbito da montagem da 
Mostra de Jovens Criadores 2007”, via DSC/DJC. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/23 
Processo n.º: 1011/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento das facturas nºs 2007-
1C005330, 2007-1C005331, 2007-1C005332, 2007-1C005333, à 
empresa “Elevabrantes” no valor total de € 800,40 (Oitocentos 
euros e quarenta cêntimos), referente à prestação de serviço de 
“Manutenção Simples para Ascensor/Elevador para o 
DOMT/DIEM/SOAD, mês de Junho de 2007. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/27 
Processo n.º: 123/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 1D/1142, à 
empresa “Executive Clean, S.A.” no valor de € 296,45 
(Duzentos e noventa e seis euros e quarenta e cinco cêntimos), 
referente à prestação de serviço de limpeza geral nas instalações 
da CAAI, no mês de Novembro de 2007, via DGAF/DA. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/27 
Processo n.º: 267/06 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 4078, à empresa 
“Carvalho, Branco & Lopes, Lda.” no valor de € 157,30 (Cento e 
cinquenta e sete euros e trinta cêntimos), referente à prestação 
de serviço de reparação de macaco de 2 toneladas de apoio na 
viatura n.º 2601 da frota municipal, via DTO. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/27 
Processo n.º: 908/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7072003574, à 
empresa “Informática El Corte Inglês, Lda.” no valor de € 
194,81 (Cento e noventa e quatro euros e oitenta e um 
cêntimos), referente à aquisição de placa controladora para 
Servidor Central para o GISC. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/27 
Processo n.º: 1013/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2007-0824, à 
empresa “Restaurilimpa, Lda.” no valor de € 847,00 (Oitocentos 
e quarenta e sete euros), referente à prestação de serviço de 
limpeza geral para o Espaço Jovem, no mês de Novembro de 
2007, via DSC/DJC/SIPJ. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/27 
Processo n.º: 1007/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7001315142, à 
empresa “INCM” no valor de € 482,79 (Quatrocentos e oitenta 
e dois euros e setenta e nove cêntimos), referente à prestação de 
serviço de publicação de anúncio em Diário da República, 
referente ao concurso externo de acesso para técnico superior de 
direito de 1º classe, via DGAF/DRH. 

Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/27 
Processo n.º: 1056/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 7001315751, à 
empresa “INCM” no valor de € 60,50 (Sessenta euros e 
cinquenta cêntimos), referente à publicação de anúncio, referente 
à alteração da licença de loteamento – Alvará n.º 02/81 – 
Urbanização da Quinta Urmeira – Paiã, para o DGOU. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/27 
Processo n.º: 1081/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 4905/PD, à 
empresa “Global Notícias” no valor de €76,23 (Setenta e seis 
euros e vinte e três cêntimos), referente à publicação de anúncio, 
referente ao aviso 29/DRH/SRS/2007, via DGAF/DRH/SRS. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/27 
Processo n.º: 1057/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2423D/2007, à 
empresa “Imprime” no valor de € 399,66 (Trezentos e noventa e 
nove euros e sessenta e seis cêntimos), referente à prestação de 
serviço de Outdoor para o Centro de Exposições, via GCRPP. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/27 
Processo n.º: 892/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento do recibo n.º 0425995, a 
“Joaquim Maralhas” no valor de €250,00 (Duzentos e cinquenta 
euros), referente à prestação de serviço de locução para eventos 
da CMO, via GCRPP. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/27 
Processo n.º: 513/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 4839, à empresa 
“Ambipress” no valor de € 211,75 (Duzentos e onze euros e 
setenta e cinco cêntimos), referente à prestação de serviço de 
anúncio, referente à promoção do novo posto de Turismo, via 
GCRPP. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/27 
Processo n.º: 1035/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 1-006556, à 
empresa “Mundiclasse” no valor de €2.110,49 (Dois mil, cento e 
dez euros e quarenta e nove cêntimos), referente à viagem e 
alojamento a Itália no âmbito da iniciativa “Fórum das Cidades e 
dos Júris European 9”, para o DHSAS e DPEDE. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/27 
Processo n.º: 994/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 5443/2007, à 
empresa “Quartz Quality” no valor de €526,35 (Quinhentos e 
vinte e seis euros e trinta e cinco cêntimos), referente à prestação 
de serviço de manutenção no âmbito dos cuidados higio-
sanitários para o refeitório municipal, via DGAF/RM. 
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Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/28 
Processo n.º: 201/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2425D/2007, à 
empresa “Imprime” no valor de €114,95 (Cento e catorze euros 
e noventa e cinco cêntimos), referente à aquisição de placa para 
o cemitério de Odivelas, via GCRPP. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/28 
Processo n.º: 1023/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 20711001081, à 
empresa “Global” no valor de €559,21 (Quinhentos e cinquenta 
e nove euros e vinte e um cêntimos), referente à prestação de 
serviço de seguro de acidentes pessoais para a iniciativa “Passeio 
Sénior 2007”, via DHSAS/DAS. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/28 
Processo n.º: 257/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 20710008061, à 
empresa “Global” no valor de €250,00 (Duzentos e cinquenta 
euros), referente à prestação de serviço de seguro de 
responsabilidade civil e de acidentes pessoais no âmbito da 
iniciativa “Semana Europeia da Mobilidade 2007”, via 
DPEDE/DPEMU. 
Decisão da Chefe de Divisão de Aprovisionamento, Dra. Helga 
Beirão: Autorizo o pagamento. 
Data da decisão: 2007/12/28 
Processo n.º: 765/07 
 
Assunto: Proposta de pagamento da factura n.º 2561/2007, à 
empresa “Pneumacor” no valor de €108,90 (Cento e oito euros e 
noventa cêntimos), referente à prestação de serviço de 
alinhamento e equilibragem 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: 2007/12/28 
Processo n.º: 1086/07 
 
 
 

 

Financeira 
 

 
 
Despachos de autorização de pagamento exarados pela  
Sr.ª Presidente de Câmara, nos termos da Informação n.º 
3078/2008, de 20 de Fevereiro de 2008, no âmbito da Divisão 
Financeira: 
 
Despachos exarados pela Sr.ª Presidente de Câmara: 
 
Assunto: Pedido de autorização de Reembolso ao Sr. Director 
do DGAF, no valor de € 25,20, de acordo com a Informação 
nº1855/2008 de 30-01-2008. 
Decisão da Srª Presidente: Autorizo o reembolso. 
Data de Decisão: 01-02-2008 
 
 
 

Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Associação Nacional de Municípios 
Portugueses”, no valor de € 6.329,00 referente à Quotização 
Anual de 2008, de acordo com a Informação 
nº2142/DGAF/DF/SC de 06-02-2008. 
Decisão da Srª Presidente: Autorizo, nos termos propostos. 
Data de Decisão: 08-02-2008 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “Junta Metropolitana – Área 
Metropolitana Lisboa”, no valor de € 29.786,00 referente à 
Comparticipação Financeira para 2008, de acordo com a 
Informação nº2152/DGAF/DF/SC/FS de 06-02-2008. 
Decisão da Srª Presidente: Autorizo, nos termos propostos. 
Data de Decisão: 08-02-2008 
 
Assunto: Pedido de autorização de cabimento, compromisso e 
posterior pagamento à “AMEGA -. Associação de Municípios 
para Estudos e Gestão da Água”, no valor de € 2.725,76 
referente à Quotização Anual de 2008, de acordo com a 
Informação nº2365/DGAF/DF/SC de 11-02-2008. 
Decisão da Srª Presidente: Autorizo, nos termos propostos. 
Data de Decisão: 11-02-2008 
 
 
 

 

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/2008/3273, de 22.02.2008, referente ao 
período de 7 a 21 de Fevereiro de 2008: 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
EDOC/2008/10923 
Interno/2008/2300 de 2008-02-08 
Assunto: 2ª Fase da Alienação de fogos municipais – Proposta 
de reabertura do processo/emissão de documentos – Praceta 25 
de Agosto, 1, 3º Esq. – Quinta das Pretas, Famões.    
Decisão: Reabertura do processo de alienação referente ao fogo 
– Praceta 25 de Agosto, nº 1 – 3º Esq. – Quinta das Pretas, 
Famões – Titular: Humberto Carlos Gomes da Silva a favor de 
Vera Mónica Duarte Gomes da Silva, sendo o valor da venda de 
€ 13.664,62.       
Data: 2008-02-08 
 
EDOC/2008/11519 
Interno/2008/2439 de 2008-02-11 
Assunto: 2ª Fase da Alienação de fogos municipais – Pedido de 
reabertura de processo/emissão de documentos – Rua Carlos 
Reis, 01, RC Esq. – Gulbenkian – Odivelas. 
Decisão: Reabertura do processo de alienação referente ao fogo 
– Rua Carlos Reis, nº 1 – R/C Esq. – Bairro Gulbenkian, 
Odivelas – Titular: Maria da Conceição Silva, a favor de Nuno 
Henrique Abreu da Silva, sendo o valor da venda de € 12.624,18.    
Data: 2008-02-12 
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Sector de Intervenção Social 
 
EDOC/2007/78750 
Interno/2007/18999 de 2007-10-09 
Assunto: Proposta de transmissão de titularidade do fogo 
municipal sito na Rua Carlos Reis, nº 1 – R/C Esq. – Bairro 
Gulbenkian.  
Decisão: Transmissão de titularidade por falecimento de 
Joaquim Abreu da Silva (titular) a favor de Maria da Conceição 
Silva (mulher), do fogo municipal sito na Rua Carlos Reis, nº 1 – 
R/C Esq. – Bairro Gulbenkian. 
Data: 2008-02-07 
 
EDOC/2007/88248 
Interno/2007/22985 de 2007-12-10 
Assunto: Exclusão do PER do Sr. Ruben Hildebrando Coelho 
da Silva, nº 061.0002.01, Azinhaga dos Besouros Norte, 
Pontinha. Audiência de interessados.  
Decisão: Assinatura de Edital nº 006/VJE/2008 de audiência de 
interessados, referente à proposta de exclusão do PER de Ruben 
Hildebrando Coelho da Silva, recenseado no PER com o nº 
061.0002.01, por posse de alternativa habitacional na Rua 4 de 
Outubro nº 5 – 4º. Esq. - Ramada  
Data: 2008-02-08 
 
EDOC/2007/87886 
Interno/2007/22454 de 2007-11-30 
Assunto: Proposta de exclusão do PER do agregado familiar nº 
071.0032.1, Azinhaga dos Besouros Sul, Pontinha. Audiência de 
interessados. Notificação do agregado residente para abandono 
da construção precária nº 32.  
Decisão: Exclusão do PER de Luzia Mendes da Conceição 
Rodrigues e respectivo agregado familiar, recenseados no PER 
com o nº 071.0032.1, por falta de residência permanente na 
construção precária nº 32, do Núcleo 71 PER, Azinhaga dos 
Besouros Sul – Pontinha, através de afixação do Edital nº 
004/VJE/2008, para audiência de interessados, bem como 
notificação nº 001/VJE/2008 ao agregado residente (não PER), 
ocupantes ilegais da construção precária nº 32 – Azinhaga dos 
Besouros – Pontinha, para que no prazo de 60 dias, desocupar 
voluntariamente a referida construção, sob pena de, não o 
fazendo, a autarquia proceder ao despejo coercivo.    
Data: 2008-02-08 
 
 
Sector de Reabilitação de Habitação 
 
EDOC/2007/95927 
Interno/2008/2410 de 2008-02-11 
Assunto: Inquérito Administrativo – Obras de reparação em 
prédio municipal sito na Rua José Régio, nº 11 – Bairro 
Gulbenkian – Odivelas. 
Decisão: Assinatura de Edital nº 08/VJE/2008, referente a 
inquérito administrativo relativo a “ Obras de reparação em 
prédio municipal sito na Rua José Régio, nº 11 – Bairro 
Gulbenkian Odivelas”, adjudicada à empresa Socarpim, Lda.  
Data: 2008-02-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/2008/3279, de 22.02.2008, referente ao período  
de 7 a 21 de Fevereiro de 2008: 
 
Departamento de Habitação Saúde e Assuntos Sociais 
 
Sector de Reabilitação de Habitação 
 
EDOC/2007/66549  
Interno/2008/1837 de 2008-01-30 
Assunto: Adjudicação de empreitada de obras por ajuste directo. 
Obras de reabilitação /reparação em fogo municipal sito na Pta. 
25 de Agosto, nº 1, 2º e 3º Esq. – Bº Municipal da Qta das 
Pretas/ Famões.  
Decisão: Adjudicação por ajuste directo à empresa “ Armando 
Ferreira & Filhos, Lda” da empreitada de obras de 
reabilitação/reparação em fogo municipal sito na Pta. 25 de 
Agosto, nº 1 – 2º e 3º Esq. – Bairro Municipal da Quinta das 
Pretas – Famões, no valor de € 772,80 + IVA à taxa legal em 
vigor, bem como, dedução de € 95,70 ao PRC, uma vez que o 
valor inicial estimado era de € 868,50. 
Data: 2008-02-11 
 
EDOC/2007/50588  
Interno/2008/1968 de 2008-01-31 
Assunto: Pagamento de Facturas. Empreitada de obras de: 
“Reabilitação/reparação” em fogo municipal, sito na Rua 
António Aleixo, nº 1, 2º Esq. – Bº Qta. Da Quintinha/ Póvoa de 
Sto. Adrião. 
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento das facturas nºs 2367 e 
2366 da empresa “ Manuel Esteves Moreira, Lda”, 
correspondentes aos Autos de Medição único, referente à 
empreitada de obras “ Reabilitação/reparação” em fogo 
municipal, sito na Rua António Aleixo nº 1 – 2º Esq. – Bairro 
Quinta da Quintinha – Póvoa de Santo Adrião, no valor de 
€5.345,29 e no valor de € 1.080 + IVA à taxa legal em vigor.   
Data: 2008-02-11 
 
EDOC/2007/44840 
Interno/2008/2186 de 2008-02-07 
Assunto: Pagamento de Factura: Empreitada de reabilitação do 
fogo Municipal do Trigache, casa 8 – Famões.   
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento à empresa “ Manuel 
Esteves Moreira, Lda”, da factura nº 2369, correspondente ao 
Auto de Medição nº 1, referente à empreitada de obras “ 
Reabilitação do fogo municipal, sito no Bairro Municipal do 
Trigache, casa 8 – Famões”, no valor de € 5.577,24 + IVA à taxa 
legal em vigor.  
Data: 2008-02-11 
 
EDOC/2007/44840 
Interno/2008/ 2190 de 2008-02-07 
Assunto: Pagamento de Factura: Trabalhos a mais da empreitada 
de reabilitação do fogo municipal sito no Bairro Municipal do 
Trigache, casa 8 – Famões.  
Decisão: Ao DGAF/DF para pagamento da factura nº 2368 à 
empresa “ Manuel Esteves Moreira, Lda” correspondente ao 
Auto de Mediação nº 2, referente à empreitada de trabalhos a 
mais de “ Reabilitação do fogo municipal, sito no Bairro 
Municipal do Trigache, casa 8 – Famões, no valor de € 785,00 
+IVA à taxa legal em vigor.  
Data: 2008-02-11 
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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/2008/2935, de 19.02.2008, 
referente ao período de 1 a 19 de Fevereiro de 2008: 
 
Assunto: Actualização da renda para 2008 dos fogos sitos na 
Praceta Florbela Espanca, nº 2-1º Esq. e   
2º Esq. – Arroja, Odivelas, para o valor mensal de € 435 
(quatrocentos e trinta e cinco euros), a partir de Março/08, de 
acordo com a informação n.º Interno/2008/2208, 2008-02-07. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Para os 
necessários efeitos. 
Data da Decisão: 2008-02-07 
 
Assunto: Devolução de € 20 (euros) valor da inscrição para o 
Concurso de atribuição de 20 Fogos a Custos Controlados sito 
na Rua da Pinheira, referente ao Sr. Filipe Alexandre da 
Assunção Neves, de acordo com a informação n.º 
Interno/2509/2008, 2008-02-12. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: Atendendo à 
deliberação do Júri da qual se envia a respectiva Acta, solicita-se 
a devolução da verba paga pelo munícipe, na medida em que este 
não efectivou a sua inscrição no concurso. 
Data da Decisão: 2008-02-12 
 
Assunto: Estorno do valor total de renda, cobrada 
indevidamente em duplicado no valor de € 332,33 (trezentos e 
trinta e dois euros e trinta e três cêntimos) ao titular - Joaquim 
Abreu da Silva do fogo sito na Rua Carlos Reis, nº 1 – R/C Esq. 
- Odivelas relativo aos montantes referidos como pagos 
indevidamente, de acordo com a informação n.º 
Interno/2008/2533, 2008-02-11. 
Decisão da Directora do DHSAS: Ao DGAF/DF: No que 
concerne a este processo, foram já efectuados contactos entre 
Serviços sobre a situação sendo que se envia agora a presente 
informação para os efeitos apresentados. 
Data da decisão: 2008.02.14 
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2288  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22000088  

 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

CEDÊNCIA DE TERRENO 
 

 
 

CEDÊNCIA, EM REGIME DE DIREITO DE SUPERFÍCIE, 
DE TERRENO MUNICIPAL NA URBANIZAÇÃO 

JARDIM DA AMOREIRA, RAMADA 
 

Com vista à implementação de um Projecto Integrado na 
Urbanização Jardim da Amoreira, constituído por trinta e 
três Unidades Residenciais (trinta para o PER e três para 
situações de emergência social) - a serem construídas ao 
abrigo dos Programas de financiamento da Administração 
Central no âmbito do PER e do PROHABITA -, um 
equipamento social destinado a crianças (Creche e Jardim 
de Infância para trinta e três crianças, através de 
candidatura ao Programa PARES da Segurança Social), e 
um outro equipamento social destinado a idosos (com 
capacidade para sessenta utentes, cujo financiamento à 
construção e gestão será assegurado pela Cooperativa que 
vier a ser seleccionada para a implementação deste 
Projecto. Conforme o deliberado na 24.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
19 de Dezembro de 2007 (Boletim Municipal das Deliberações 
e Decisões n.º 23/2007, página 20), e de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2007/23239, de 
13.12.2007, foi aprovado o seguinte: 
 
a) A constituição do direito de superfície, pelo prazo de 70 
anos, eventualmente prorrogável, a favor da FENACHE 
ou da cooperativa que esta indicar, do terreno designado 
por parcela B, sito no Jardim da Amoreira, Freguesia da 
Ramada, com a área total de 15 428 m2, destinado à 
construção de 33 Unidades Residenciais para realojamento 
de famílias recenseadas no PER e outros casos de carência 
habitacional, cujos termos serão definidos pelo município, 
à construção de uma creche e um Jardim de Infância para 
33 crianças e à construção de um equipamento social de 
apoio a 60 idosos;  
 

b) A efectivação da constituição do direito de superfície 
sobre o terreno, previsto em a) está condicionada à 
apresentação de todos os estudos que conduzam à 
aprovação do projecto de arquitectura pelos Serviços da 
Câmara Municipal de Odivelas, no prazo de 6 meses a 
contar da data desta deliberação;  
 
c) Em caso de não cumprimento do previsto em b) fica 
sem efeito a proposta de cedência prevista em a), não 
havendo lugar a qualquer ressarcimento à FENACHE ou 
à Cooperativa a ser indicada por esta pelos recursos 
financeiros consumidos relativos aos estudos e projectos a 
serem realizados;  
 
d) É atribuído o valor estimado de 676 537, 71€ à parcela 
de terreno, calculado com base na Portaria 1374/2007 de 
22 de Outubro e Portaria 1501/2007 de 23 de Novembro, 
e de acordo com os cálculos efectuados no Quadro do 
Anexo XIV;  
 
Este valor será devidamente corrigido para efeitos de 
celebração da escritura de constituição do direito de 
superfície, tendo em conta as áreas de construção 
encontradas em sede de projecto de arquitectura, 
aprovado pelos Serviços de Urbanismo da Câmara 
Municipal;  
 
e) A Câmara Municipal de Odivelas compromete-se a 
apresentar, no prazo de 3 meses, para deliberação do 
Executivo Municipal, a proposta de Acordo Geral 
contendo os direitos e deveres de cada uma das partes no 
contexto da implementação e gestão dos diferentes 
equipamentos a construir no âmbito desta cedência. 
 
(Aprovado por Maioria) 

 
 
 
 

DESAFECTAÇÃO DE PARCELAS DE TERRENO 
 

 
 

DESAFECTAÇÃO DE DUAS PARCELAS DE TERRENO DO DOMÍNIO 
PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO 

 
Desafectação do Domínio Público para o Domínio 
Privado do Município das parcelas de Terreno indicadas 
por A e B, sitas no Casal do Marco, na Arroja, na 
Freguesia de Odivelas, nos termos do disposto no artigo 
64.º, n.º 6, al. a) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
Conforme o deliberado na 23.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 12 de 
Dezembro de 2007 (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 23/2007, página 13), e de acordo com o 
proposto na informação interno/2007/ 22769, de 06-12-
2007: 
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Denominação Área Confrontações Valor 

Parcela A 1.225,00m2 

Norte: Espaço Público 
Sul Rua A 
Nascente Espaço 
Público 
Poente Rua B 

€ 3.000,00(*) 

Parcela B 350,00 m2 

Norte: Rua A 
Sul: Rua H 
Nascente: Lote C 
Poente: Rua B 

€1.060,00(*) 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROGRAMAS DE APOIO 
 

 
 

PROGRAMA DE APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS DE ODIVELAS 
PAESO 2008 

 
Programa de Apoio às Entidades Sociais de Odivelas – 
PAESO 2008. O presente Programa tem como objectivo 
geral enquadrar os critérios e procedimentos de apoio 
municipal às entidades sem fins lucrativos, legalmente 
constituídas, que desenvolvam projectos de intervenção 
social no Concelho de Odivelas e privilegiem grupos 
socialmente desfavorecidos, contribuindo, desta forma, 
para potenciar e dinamizar a qualidade das respostas 
destas entidades aos seus públicos alvo, em conformidade 
com os princípios definidos no Programa da Rede Social 
de Odivelas. Pretende-se com este Programa de Apoio, 
estabelecer um quadro normativo claro e respeitador dos 
princípios gerais do procedimento administrativo, 
nomeadamente, os princípios da legalidade, da igualdade e 
proporcionalidade, da justiça e imparcialidade, da 
colaboração e da participação. O Programa PAESO 2008 
deverá ser sujeito a Modificação Orçamental para 
correcção da denominação e Planos Orçamentais. 
Conforme o deliberado na 3.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 13 de 
Fevereiro de 2008, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 3/2008, página 11), de acordo com o proposto 
na informação nº interno/2008/1350, de 23-01-2008. 
 
(Documento publicado em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 
DESPORTIVO DE ODIVELAS – PAADO 

 
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas - PAADO. O presente Programa visa definir um 
conjunto de apoios e incentivos a conceder às entidades 
promotoras de desporto, de forma a garantir a eficiência 
dos financiamentos municipais, de acordo com os 

princípios de transparência, rigor e imparcialidade, tendo 
em conta o desenvolvimento desportivo do Concelho, por 
forma a estabelecer um clima de confiança e 
relacionamento institucional entre a Autarquia, os Clubes 
e Associações Desportivas, e responder aos interesses e 
necessidades de todos os intervenientes no processo de 
desenvolvimento desportivo local. Conforme o deliberado 
na 3.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 13 de Fevereiro de 2008, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 3/2008, página 11), de 
acordo com o proposto na informação nº 
interno/2008/2256, de 07-02-2008. 
 
(Documento publicado em anexo) 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

COMISSÕES ESPECIALIZADAS PERMANENTES 
 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.° 02/AM/2008 
COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES ESPECIALIZADAS 

PERMANENTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
 

Alteração da Composição das Comissões Especializadas 
Permanentes da Assembleia Municipal de Odivelas, de 
acordo com a Proposta de Deliberação nº02/AM/2008, 
alterando a redacção da Deliberação 03/AM/2005-2009 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 23/2005, 
página 10). 

 
 

“Proposta de Deliberação n.º 02/AM/2008 
 

Composição das Comissões Especializadas 
Permanentes da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
Considerando que se verificou a alteração da composição 
da Assembleia Municipal de Odivelas, com a passagem do 
Presidente da Junta de Freguesia de Odivelas a Membro 
Independente; 
 
Considerando ainda a manifestação de vontade deste 
Membro em participar nas quatro Comissões 
Especializadas Permanentes da Assembleia Municipal de 
Odivelas; 
 
E, uma vez que é da competência da Assembleia 
Municipal nos termos do art.° 53, n.º 1, da alínea j) da Lei 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.° 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, conjugado com o art.° 65° e 
seguintes do Regimento, deliberar sobre a constituição de 
Comissões Especializadas Permanentes devendo o 
número de membros de cada Comissão ser fixada pela 
própria Assembleia Municipal; 
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1. Propõe-se que seja alterada a redacção da Deliberação 
03/AM/2005-2009, nos termos seguintes: 
1) (…) 
 
2) Mais se propõe que cada Comissão seja constituída por 
oito membros, a saber: 
 
2 representantes do PS 
2 representantes da CDU 
2 representantes do PSD 
1 representante do Bloco de Esquerda 
1 Independente 
 
3) Tendo em conta o número de Membros das Comissões, em caso de 
empate nas votações da Comissão, o Coordenador tem voto de 
qualidade 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 
(a) Rui António Ferreira da Cunha” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

DISTRIBUIÇÃO DE TEMPOS DE INTERVENÇÃO 
 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 03/AM/2008 
ALTERAÇÃO AO ANEXO I DO REGIMENTO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

Alteração à Distribuição dos Tempos de Intervenção de 
cada bancada com assento na Assembleia Municipal de 
Odivelas, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
4/2007, página 31), de acordo com a Proposta de 
Deliberação nº03/AM/2008. 

 
 

“Proposta de Deliberação n° 03/AM/2008 
Alteração do Anexo 1 do Regimento da 

Assembleia Municipal de Odivelas 
 

Considerando que é da competência da Assembleia 
Municipal elaborar e aprovar o seu Regimento, conforme 
o disposto no artigo 53º n.º 1-b) da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
5-A/2002, de 11 de Janeiro; 
 
Considerando que, em função da alteração verificada na 
composição da Assembleia Municipal, com a existência de 
um membro Independente, é necessário, desde já, 
proceder à alteração ao anexo I do referido Regimento, 
propõe-se a seguinte redacção: 

 
Anexo I 

 
Distribuição de Tempos de Intervenção 

 
a) Período de “Antes da Ordem do Dia” 

PS - 20 m, 30 s 
CDU - 17 m, 30 s 
PSD - 16 m 
BE - 4 m, 30 s 
Independente -1 m, 30s 
 
b) Primeiro ponto da “Ordem do Dia” das Sessões 
Ordinárias: 
 
PS - 30 m, 45 s 
CDU - 26 m, 15 s 
PSD - 24m 
BE - 6 m, 45 s 
Independente - 2 m, 15 s 
 
O anexo I, após aprovação, deverá ser inserido no 
Regimento em vigor. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal, 
(a) Rui António Ferreira da Cunha” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VISITA 
 

 
 

VISITA DOS MEMBROS CONSTITUINTES DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Visita membros constituintes da Assembleia Municipal de 
Odivelas à Grande Área Metropolitana de Lisboa, com o 
seguinte programa: 

 
 

“Visita à Grande Área Metropolitana de Lisboa 
 

17 De Maio de 2008 
 

09H00 - Paços do Concelho - Quinta da Memória 
09H15 - Saída com destino a Oeiras 
09H45 - Visita ao PARQUE DOS POETAS 
 
10H15 - Saída com destino à Ribeiro do Jamor 
10H25 - Visita à foz do Jamor 
 
10h45 - Saída com destino a Loures - Santa Iria da Azóia 
11H10 - Visita ao Parque Urbano de Santa Iria da Azóia 
 
11H30 - Saída com destino ao Montijo 
12H00 - Chegada - passagem - novas vias e urbanizações 
12H15 - Recuperação da zona ribeirinha e Moinho da 
Maré 
 
12H45- Almoço no Restaurante O Catraio no Montijo 
 
14H30 - Saída com destino à Moita 
14H45 - Chegada – visita às Obras do Polis 
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15H15 - Saída com destino à Baixa da Banheira com 
passagem por Alhos Vedros 
15H30 - Visita ao Parque José Afonso 
 
16H00 - Saída com destino ao Barreiro via Lavradio e 
Quimiparque 
16H20 - Visita ao Parque da Cidade e às Obras do Polis” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E 
JOVENS DE ODIVELAS 

 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 04/AM/2008 
DESIGNAÇÃO DE QUATRO CIDADÃOS 

 
Designação de quatro cidadãos para integrar a Comissão 
de Protecção de Crianças e Jovens de Odivelas, em 
conformidade com o artigo 17.º da Lei 147/99 de 1 de 
Setembro, para o biénio 2008/2010, de acordo com a 
proposta de deliberação n.º 04/AM/2008: 
 
Após escrutínio secreto ficaram designados como os 
quatro representantes da Assembleia Municipal de 
Odivelas na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 
de Odivelas, os seguintes cidadãos: 
 
Edgar Francisco Dias Valles; 
 
Adelina Maria Alves Vicente; 
 
Maria Fernanda Horta Ramos Martins; 
 
Carlos Manuel Duarte Lopes. 
 
(Aprovado por unanimidade através de escrutínio secreto) 
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ANEXOS 
 

CONDIÇÕES GERAIS DA HASTA PÚBLICA PARA 
ARRENDAMENTO DO GINÁSIO DO 
PARQUE URBANO DO SILVADO 

 

 

PROGRAMA DE APOIO ÀS ENTIDADES 
SOCIAIS DE ODIVELAS 

(PAESO) 
 

 

PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 
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CONDIÇÕES GERAIS 
 

DA HASTA PÚBLICA PARA ARRENDAMENTO DO GINÁSIO DO PA RQUE URBANO DO SILVADO 
 

A hasta pública para arrendamento do Ginásio do Parque Urbano do Silvado rege-se pelas seguintes 
normas: 

 
 

1ª 
(Objecto) 

 
O objecto da presente hasta pública é o arrendamento do Ginásio do Parque Urbano do Silvado, abaixo 
identificado:  
 

Ref.ª Hasta Localização Área bruta Composição Preço base/ mês 

“Ginásio do 

Parque Urbano do 

Silvado” 

Parque Urbano 

do Silvado em 

Odivelas 

800 m2 

a) 

Piso 0, composto por recepção, balneários de 

deficientes, balneários de instrutores, balneários de 

homens, balneários de senhoras, ginásios 

(acabamentos a tosco), arrumos para 

espectáculos, camarins, Back-stage, acesso ao 

ginásio superior, circulação. 

Piso 1, composto por ginásio (acabamento em 

tosco) e acesso ao ginásio superior. 

€ 2.596,67 

a) Área assinalada a cor azul nas Plantas em anexo.  

 
2ª 

(Legislação Aplicável) 
 

Na realização da hasta pública observar-se-á, subsidiariamente, o Decreto-Lei n.º 139-A/79 de 24 de 
Dezembro, Decreto-Lei nº 280/2007 de 7 de Agosto e o Código Civil, em tudo o que não for especificamente 
contrário às presentes Condições Gerais.  

 
3ª 

(Publicitação) 
 

A hasta pública será precedida de editais publicados, com pelo menos 20 dias de antecedência, em jornais 
de âmbito nacional e local e afixação nos Paços do Concelho e nos lugares de estilo. 

 
4ª 

(Consulta do Processo) 
 

1. Todos os elementos disponíveis sobre o Ginásio para arrendamento e as Condições Gerais estarão 
patentes para consulta no Departamento de Administração Jurídica e Geral (DAJG/Divisão do Património 
(DP), sito na Rua Álvaro de Campos, 34 A – 34 B, no Bairro Codivel, em Odivelas. 
 
2. Os referidos elementos estarão organizados e poderão ser adquiridos pelos interessados, pelo preço de 
€ 13,81 (treze euros e oitenta e um cêntimo) acrescido de IVA À taxa legal em vigor 
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5ª 
(Coordenação dos actos) 

 
Todos os actos da hasta pública serão coordenados pela Comissão nomeada na reunião de Câmara 
Municipal, em …………... 

 
6ª 

(Entrega das Propostas) 
 

1. As propostas e os documentos que as acompanham devem ser entregues até às 17.00h do 20.º dia útil 
seguinte ao da publicação do Edital, na Secção de Expediente, da Câmara Municipal de Odivelas, sita na 
rua Vasco Santana, nº 21 A – 2620-364 Ramada, das 9.00 às 17.00 horas contra recibo, ou remetidas pelo 
correio, sob registo e com aviso de recepção, desde que a recepção ocorra dentro do prazo fixado. 
 
2. Os proponentes serão os únicos responsáveis pela entrega intempestiva das propostas na morada acima 
mencionada, a qual implicará a sua não admissão à licitação pública. 

 
7ª 

(Modo de apresentação das Propostas) 
 

1. As propostas deverão ser apresentadas de acordo com o modelo constante do Anexo I, em invólucro 
opaco e fechado, em cujo rosto se deve escrever, a palavra «Proposta», o nome ou denominação do 
proponente e a Ref.ª da Hasta. 
 
2. As propostas e os documentos que as acompanham, devem ser redigidos em língua portuguesa ou, não 
o sendo, devem ser acompanhadas de tradução devidamente legalizada e em relação à qual o proponente 
declara aceitar a prevalência, para todos os efeitos, sobre os respectivos originais. 

 
8ª 

(Elementos da Proposta) 
 

1. Na proposta o licitante manifesta a sua vontade de contratar e indica as condições em que se dispõe a 
fazê-lo. 
 
2. Na proposta devem ser indicados os seguintes elementos: 
 
a) Identificação do proponente; 
b) Ref.ª da hasta; 
c) Valor da oferta que deve ser indicado em algarismos e por extenso, devendo ser igual ou superior ao 

valor base de licitação no valor de € 2.596,67 (dois mil, quinhentos e noventa seis euros e sessenta sete 
cêntimos) mensais; 

d) Estudo técnico identificativo do aproveitamento efectivo do espaço objecto de arrendamento, incluindo, 
a descrição dos investimentos a realizar, dos equipamentos, eventuais alterações materiais a introduzir 
no local e decoração dos espaços interiores e exteriores afectos ao estabelecimento, e prazo previsto 
para intervenção. 

 
3. Na proposta o concorrente pode juntar elementos e especificar aspectos que considere relevantes para 
apreciação da mesma. 
 
4. A proposta deve ser assinada pelo concorrente ou seus representantes. 
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5. Os candidatos que pretendam constituir sociedade devem indicar essa pretensão na sua proposta e 
apresentar o currículo profissional das pessoas com quem pretendem associar-se sendo que, se lhes for 
adjudicado o Ginásio municipal a que se candidatam, têm de constituir a sociedade no prazo de 180 dias 
após a adjudicação definitiva, consubstanciada na liquidação do valor referido no n.º 2 da norma 12ª. 

 
9ª 

(Documentos que acompanham as Propostas) 
 

1. As propostas devem ser acompanhadas: 
 
a) Currículo profissional indicando as habilitações do candidato e a experiência no ramo de actividade que 

se propõe exercer, com junção dos respectivos comprovativos; 
b) O número de postos de trabalho a criar, bem como de outros elementos que os candidatos considerem 

relevantes para a análise das respectivas propostas; 
c) Declaração de acordo com o Anexo II, através da qual o proponente declara sob compromisso de honra, 

que as contratações do pessoal para ocupar os postos de trabalho que vão ser criados, cumprem todos 
os requisitos legais, designadamente os previstos na Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho.  

 
10ª 

(Critério de Adjudicação) 
 

A adjudicação é feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa, que corresponderá à 
pontuação mais elevada, obtida através do somatório dos factores abaixo indicados: 
 
a) Número de actividades desportivas 
 
Número de actividades desportivas apresentadas , com ponderação de 25 pontos á proposta que apresente 
o nº de modalidades mais elevada , e ás restantes propostas será atribuída uma pontuação proporcional , 
considerando o nº de modalidades apresentadas e o nº de modalidades mais elevado apresentado , tendo 
por base a seguinte formula :  

 
 

Pontuação = nº de modalidades apresentado          x              25 pontos 
Nº de modalidades mais elevado apresentado 

 
 
b) Equipamentos/estações  
 
b.1) Diversidade de equipamentos/estações cardio-vasculares de acordo com a sua funcionalidade, com 
ponderação de 17,5 pontos , á proposta que apresente maior diversidade , e ás restantes propostas será 
atribuída uma pontuação proporcional , considerando a diversidade apresentada, e aquela onde a 
diversidade apresentada foi mais elevada, tendo por base a seguinte formula :  

 
 

Pontuação = diversidade apresentada  x     17,5  pontos 
Diversidade mais elevada apresentada 
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b.2) Diversidade de equipamentos/estações de musculação de acordo com a sua funcionalidade com 
ponderação de 17,5 pontos , á proposta que apresente maior diversidade , e ás restantes propostas será 
atribuída uma pontuação proporcional , considerando a diversidade apresentada, e aquela onde a 
diversidade apresentada foi mais elevada, tendo por base a seguinte formula :  

 
Pontuação = diversidade apresentada  x     17,5  pontos 

Diversidade mais elevada apresentada 
 

c) Valor da renda (VR), com ponderação de 40 à proposta que apresente preço mais alto, e às restantes 
propostas será atribuída uma pontuação proporcional, considerando o preço apresentado e o preço mais 
alto, tendo por base a seguinte fórmula: 

 
Pontuação = Preço em análise  x 40 

Preço mais alto 
 

Em caso de empate do somatório dos factores acima indicados, o concorrente que obtiver a maior 
pontuação em c) é aquele que ficará melhor classificado. 

 
11ª 

(Praça) 
 

1. O acto público da abertura das propostas terá lugar no segundo dia útil seguinte à data limite para a 
entrega das propostas, no auditório, no edifício dos Paços do Concelho, pelas 10.00h e será iniciada com a 
leitura das Condições Gerais da hasta e com a identificação completa do Ginásio a arrendar. 
 
2. Serão abertas todas as propostas apresentadas e a Comissão procederá à análise dos documentos para 
exclusão ou admissão dos proponentes à hasta pública. 
 
3. Após leitura dos valores das ofertas do montante mensal da renda do arrendamento haverá lugar a 
licitação entre os concorrentes, a partir do valor da proposta mais elevada. 
 
4. O valor do lanço mínimo é fixado pela Comissão, em montante não inferior a 1% da base de licitação. 
 
5. A licitação termina quando o Presidente da Comissão tiver anunciado por três vezes o lanço mais 
elevado e este não for coberto. 
 
6. A praça será suspensa pelo prazo de 10 (dez) dias seguidos para apreciação do estudo técnico e 
classificação dos interessados, sendo reiniciada no primeiro dia útil seguinte ao término do prazo com a 
leitura das classificações e adjudicação provisória pela Comissão ao proponente com a classificação mais 
alta. 

 
12ª 

(Adjudicação) 
 

1. Ao proponente que ficar classificado em primeiro lugar será adjudicado provisoriamente o ginásio em 
questão e deverá pagar no acto da arrematação a importância total de duas rendas, que aquando da 
celebração do respectivo contrato de arrendamento ficarão a constar como adiantamento e caução do 
mesmo. 
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2. O concorrente cuja proposta haja sido preferida, para garantia do bom pagamento das rendas, fica 
obrigado a prestar garantia bancária “on first demand”, no prazo de vinte dias a contar da data do reinicio da 
praça, correspondente ao valor de seis meses de renda.  

 
13ª 

(Da Garantia Bancária) 
 

1. Encontrando-se prestada a garantia, a Presidente da Câmara adjudicará definitivamente o arrendamento 
do Ginásio do Parque Urbano do Silvado de Odivelas e notificará o licitante do despacho tomado, seguindo 
tudo o mais as condições gerais de arrendamento. 
 
2. O não cumprimento, por parte do adjudicatário, da prestação da garantia exigida na norma 12ª, importará 
a nulidade da adjudicação e a perda das importâncias que houverem sido pagas à Câmara Municipal. 

 
14ª 

(Legitimidade dos proponentes) 
 

Os proponentes têm de provar a sua identidade e a qualidade em que intervêm devendo apresentar, caso 
actuem em representação de outrem, documento comprovativo de poderes para a arrematação do 
arrendamento em causa. 

 
15ª 

(Não adjudicação definitiva) 
 

Se não houver adjudicação definitiva, a Presidente da Câmara restituirá a importância recebida, sem 
necessidade de requerimento do interessado, salvo se a não adjudicação se dever a culpa do adjudicatário, 
nomeadamente pelo exposto do nº 2, da norma 12.ª. 

 
16ª 

(Preço base de licitação) 
 

O preço base de licitação do Ginásio municipal encontra-se descrito na norma 1ª e foi aprovado na reunião 
de Câmara Municipal em…………. 

 
17ª 

(Praça deserta) 
 

Se a praça ficar deserta por falta de licitação, fica o Departamento de Administração Jurídica e Geral 
(DAJG) autorizado a proceder ao arrendamento do Ginásio do Parque Urbano do Silvado sem recurso a 
nova hasta pública, através de negociação directa com eventuais interessados no arrendamento, que para o 
efeito apresentem propostas, com base no valor fixado na norma 1ª das presentes Condições Gerais. 

 
18ª 

(Adjudicação definitiva) 
 

1. A adjudicação só será válida, depois de convertida em definitiva por despacho da Sra. Presidente. 
 
2. A Câmara Municipal reserva-se o direito de não efectuar a arrematação do Ginásio, se entender que o 
interesse público posto por lei a seu cargo é colocado em causa com as propostas apresentadas. 
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19ª 
(Celebração de contrato) 

 
1. O contrato de arrendamento será celebrado no Notariado Privativo da Câmara Municipal de Odivelas, no 
prazo de 60 dias após a data da adjudicação definitiva, sendo o arrematante notificado para o efeito, 
mediante carta registada com aviso de recepção.  
 
2. Para efeitos da celebração do contrato de arrendamento do Ginásio do Parque Urbano do Silvado de 
Odivelas, deve o arrematante apresentar, no prazo de dez dias a contar da notificação da adjudicação, os 
seguintes documentos: 
 
a) cópia do Bilhete de Identidade; 
b) cópia do cartão de contribuinte; 
c) cópia do cartão de identificação de pessoa colectiva (quando for o caso); 
d) certidão do registo de pessoa colectiva actualizada (quando for o caso); 
e) documento comprovativo de que se encontra regularizada a situação perante a administração fiscal; 
f) documento autêntico comprovativo de se encontrar regularizada a sua situação relativamente às 

contribuições para a Segurança Social; 
g) quaisquer outros que para o efeito lhe sejam expressamente requeridos. 
 
3. São da responsabilidade do arrematante as despesas do respectivo contrato de arrendamento. 

 
20ª 

(Para instalação) 
 

1. O local será entregue nas condições físicas em que se encontra aquando da publicitação da hasta 
pública, pelo que todas as obras necessárias serão suportadas, na íntegra pelo arrematante, de acordo com 
a proposta apresentada. 
 
2. Ao arrematante é concedido o prazo de 90 dias para apresentação do respectivo projecto, a contar do 
recebimento da notificação prevista no nº 1 da norma 13ª, e, o prazo para a instalação será definido pelos 
Serviços após apreciação e aprovação do mesmo.  
 
3. O incumprimento dos prazos referidos conduzirá à caducidade da titularidade de ocupação do Ginásio. 
 
4. Os pedidos de ligação de água, luz, gás e/ou telefone, bem como os seus consumos serão da 
responsabilidade e suportados pelo arrematante. 
 
5. A Locatária fica vinculado à obrigatoriedade de manter o estabelecimento a funcionar diariamente, doze 
meses por ano, de segunda a domingo, cumprindo o horário definido no Regulamento Municipal dos 
horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais do Município de Odivelas. 

 
21ª 

(Início e vigência e prazo) 
 

1. O contrato de arrendamento será celebrado pelo prazo de 15 anos. 
 
2. Terminado o prazo referido no número anterior, o contrato caducará automaticamente, sem necessidade 
de qualquer comunicação prévia do Locador à Locatária. 

 
22ª 

(Pagamento da renda) 
 

1. A renda será paga em dinheiro e em espécie. 
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2. O arrendamento terá um período de carência de 3 anos e 11 meses, nos quais não será paga qualquer 
quantia em dinheiro. 
 
2.1 O período de carência deriva da necessidade do Locador efectuar obras no local respeitantes 
nomeadamente, ao revestimento de paredes e pavimento, bem como a obras de recuperação.   
 
3. A renda em dinheiro será paga da seguinte forma: 
 
3.1 No primeiro dia do 48º mês de vigência do contrato vence-se a renda respeitante ao 49º mês.   
 
3.2 A renda mensal será paga até ao dia 8 de cada mês, por transferência bancária para a conta a indicar 
no acto de celebração do respectivo contrato de arrendamento. 
 
3.3 Em caso de mora no pagamento da renda e das suas actualizações, referidas na norma seguinte, a 
Locatária pagará uma multa igual a 50% do montante em dívida por cada mês de atraso. 
 
4. A renda em espécie é devida a partir da abertura do Ginásio ao público e será paga da seguinte forma: 
 
4.1 Realização mensal, aos munícipes indicados pela Câmara Municipal de Odivelas, de 80 (oitenta) 
avaliações físicas, bem como de igual número de prescrição de exercícios físicos. 
 
4.2 Ocupação pelo Locador de cinco horas semanais, de segunda-Parque Urbano a sexta-Parque Urbano, 
das 9H00 às 17H00, da sala afecta a aulas de grupo, bem como ao respectivo equipamento. 

 
23ª 

(Actualização da renda) 
 

1. A renda anual em dinheiro será actualizável anualmente de acordo com o índice de preços ao 
consumidor apurado pelo INE para o ano imediatamente transacto. 
 
2. Os montantes que resultarem das actualizações anuais da renda, nos termos previsto no número 1 da 
presente Norma, serão notificados pelo Locador à Locatária e serão devidos no primeiro dia útil seguinte ao 
termo dos doze meses precedentes desde a última actualização. 

 
24ª 

(Obrigações da Locatária) 
 

1. Constituirão obrigações da Locatária: 
 
a) O pagamento de taxas, impostos, coimas e multas que sejam devidos pela exploração do 

estabelecimento; 
b) O pagamento de salários, contribuições e demais encargos com os trabalhadores próprios e alheios, 

afectos ao funcionamento do estabelecimento; 
c) A limpeza dentro da área afecta ao estabelecimento; 
d) A manutenção dos equipamentos afectos ao estabelecimento, ainda que propriedade do Locador; 
e) A contratação de um seguro de responsabilidade civil, por danos decorrentes do exercício da actividade 

comercial; 
f) A manutenção das redes de água, luz e gás, necessárias ao funcionamento do estabelecimento, bem 

como as benfeitorias de qualquer natureza nelas realizadas; 
g) A obtenção das licenças, alvarás e autorizações administrativas necessárias ao funcionamento do 

estabelecimento; 
h) A aquisição de equipamento necessário ao funcionamento do estabelecimento; 
i) A decoração de toda a área afecta ao estabelecimento, nos termos previstos na norma seguinte; 
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j) Assegurar a manutenção, renovação e funcionalidade de todos os bens e equipamentos afectos à 
prestação de serviços de âmbito desportivo; 

k) Assegurar em condições de igualdade e de transparência o acesso aos serviços prestados; 
 

25ª 
(Benfeitorias) 

 
As benfeitorias realizadas no estabelecimento arrendado, qualquer que seja a sua natureza, ficam a fazer 
parte integrante do espaço municipal, renunciando a Locatária de toda e qualquer indemnização, no termo 
do contrato. 

 
26ª 

(Cessação do Contrato) 
 

1. A Locatária pode a todo o tempo denunciar o contrato de arrendamento, mediante comunicação escrita 
enviada ao Município, com a antecedência mínima de 90 dias sobre a data em que pretende que se operem 
os seus efeitos. 
 
2. O Locador poderá resolver o presente contrato em qualquer das seguintes circunstâncias: 
 
a) Se a Locatária se colocar em mora por período de tempo superior a 90 dias, no pagamento das rendas 

anuais; 
b) Se a Locatária não respeitar, por mais de três dias consecutivos ou dez interpolados, os horários de 

funcionamento, salvo motivo atendível que seja expressamente aceite pelo Locador; 
c) Se a Locatária não assegurar, em qualquer momento da vigência do contrato, as licenças, alvarás e 

autorizações administrativas necessárias ao funcionamento do estabelecimento; 
d) Se a Locatária não mantiver vigente, por todo o período de duração do contrato, um seguro de 

responsabilidade civil por danos decorrentes do exercício da actividade comercial; 
e) Se a Locatária se colocar em mora relativamente aos encargos previstos no nº 4 da norma vigésima e 

nas alíneas a), e b) da norma vigésima quarta; 
f) Se a Locatária não assegurar, em tempo útil, a manutenção das redes de água, luz e gás necessárias 

ao funcionamento do estabelecimento; 
g) Se a Locatária não assegurar a limpeza dentro da área afecta ao estabelecimento; 
h) Se a Locatária violar, por oito dias consecutivos, o disposto no nº 5 da norma vigésima; 
i) Se a Locatária ceder a sua posição contratual sem prévia autorização escrita do Locador; 
j) Se a Locatária não respeitar a legislação aplicável em matéria sanitária. 
 
3. Verificada qualquer uma das circunstâncias descritas no número antecedente, a Locador poderá resolver 
o contrato com efeitos imediatos, mediante o envio de carta registada com aviso de recepção. 
 
4. O Município pode denunciar o contrato de arrendamento antes do termo do prazo quando o Ginásio for 
necessário para qualquer fim de utilidade pública, notificando a Locatária através de carta registada com a 
antecedência mínima de seis meses. 

 
27ª 

(Desocupação do Local Arrendado) 
 

Se por força do estipulado no nº 3 e 4 da norma 26ª a Locatária não proceder à desocupação do local 
arrendado no termo do prazo concedido para o efeito, ao Município fica reservado o direito de proceder ao 
despejo imediato. 
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28ª 
(Manutenção do local arrendado) 

 
A Locatária obriga-se a manter o Ginásio arrendado em bom estado de conservação.  

 
29ª 

(Cessão da posição contratual) 
 

A Locatária não poderá ceder a posição contratual ou qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do 
contrato, salvo autorização expressa do Município. 

 
30ª 

(Notificações e comunicações) 
 

Todas as comunicações e notificações contratuais deverão ser feitas por escrito, via postal ou telecópia 
(fax), de e para os endereços e números abaixo indicados, a menos que outros venham a ser indicados por 
qualquer daqueles meios, considerando-se efectuados no caso de fax no primeiro dia útil seguinte ao da 
expedição e no caso de via postal no terceiro dia, ou dia útil subsequente, ao da sua expedição. 
Locador – Município de Odivelas, Quinta da Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, Odivelas, com o 
fax nº. 219344393. 
Locatária -  

 
Odivelas, __ de ………………….. 

 
O Director do Departamento de Administração Jurídica e Geral 

 
Hernâni Boaventura 
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Preâmbulo 

 

O Município de Odivelas assume-se como um território socialmente responsável, assente nos 

valores da cidadania activa e da responsabilidade social, onde a qualidade de vida dos seus 

habitantes, a igualdade de oportunidades para todos e a inclusão social dos grupos sociais 

considerados os mais vulneráveis constitui, sem dúvida, uma prioridade para a intervenção 

autárquica e, consequentemente, para o desenvolvimento de políticas locais activas. 

 

As entidades sociais pela sua natureza e os objectivos que prosseguem, desempenham um 

importante papel no combate à pobreza e à exclusão social, mediante o desenvolvimento de 

projectos específicos de intervenção social e a disponibilização de serviços e valências de 

apoio aos públicos mais desfavorecidos. Em termos do desenvolvimento local, este tipo de 

entidades são considerados os parceiros privilegiados para se estabelecerem e aprofundarem 

as parcerias concelhias, constituindo, sem dúvida, um recurso fundamental para a resolução 

dos problemas sociais diagnosticados no território concelhio, no âmbito do Programa da Rede 

Social.  

 

Os programas de apoio municipal destinados a este tipo de entidades inserem-se no âmbito 

das competências municipais e constituem, por um lado um importante instrumento de 

valorização e reconhecimento do papel insubstituível das entidades da Rede Solidária; outro 

lado, conjuga com os princípios subjacentes ao despacho Nº 105/PRES 2006 e mediante a 

consequente análise e avaliação ao “Programa de Apoio às Instituições Particulares de 

Solidariedade Social de Odivelas” - PAIPSSO, que vigorou no período de 2002 a 2006, foram 

identificados alguns aspectos susceptíveis de serem melhorados e aperfeiçoados, pelo que se 

considerou pertinente a sua reformulação. 

 

Assim, o texto que agora se apresenta incorpora alguns aspectos de simplificação processual 

administrativa, designadamente, no que respeita à alteração da estrutura do documento, de 

modo a facilitar a utilização por parte das instituições beneficiárias e alteração dos prazos de 

candidatura, com vista a possibilitar a entrega dos documentos essenciais à análise das 

candidaturas. 

 

Por último, propõe-se ainda, o alargamento do seu âmbito a todas as entidades sociais sem 

fins lucrativos, que desenvolvem projectos de intervenção social no Concelho de Odivelas, 

inseridas numa perspectiva de proximidade e subsidiariedade com os públicos alvo. Neste 

contexto, o Programa passará a designar-se: Programa de Apoio às Entidades Sociais de 

Odivelas - PAESO. 
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1. Objectivos 

 

O presente Programa tem como objectivo geral enquadrar os critérios e procedimentos de 

apoio municipal às entidades sem fins lucrativos, legalmente constituídas, que desenvolvam 

projectos de intervenção social no Concelho de Odivelas e privilegiem grupos socialmente 

desfavorecidos, contribuindo, desta forma, para potenciar e dinamizar a qualidade das 

respostas destas entidades aos seus públicos alvo, em conformidade com os princípios 

definidos no Programa da Rede Social de Odivelas. 

 

Pretende-se com este Programa de Apoio, estabelecer um quadro normativo claro e 

respeitador dos princípios gerais do procedimento administrativo, nomeadamente, os princípios 

da legalidade, da igualdade e proporcionalidade, da justiça e imparcialidade, da colaboração e 

da participação. 

 

 

2. Destinatários 

 

Os apoios municipais consagrados neste documento destinam-se às entidades sem fins 

lucrativos, legalmente constituídas, com sede social e/ou actividades de intervenção social 

desenvolvidas no Concelho de Odivelas, designadamente: 

 

 Instituições de apoio à Infância 

 Instituições de apoio aos Idosos 

 Instituições de apoio aos Deficientes 

 Instituições de apoio aos Imigrantes e Minorias Étnicas 

 Instituições de apoio à Família e Reinserção Social 

 

 

3. Modalidades de Apoio 

 

Ao apoios a conceder no âmbito do PAESO revestem as seguintes modalidades: 

 

 Subprograma A - Apoio à Actividade Regular; 

 Subprograma B - Apoio Financeiro para Aquisição de Viatura; 

 Subprograma C - Apoio Financeiro para Obras de Conservação e/ou Beneficiação de 

Instalações; 

 Subprograma D - Apoio a Deslocações, através da Cedência de Transportes. 
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3.1. Subprograma A - Apoio à Actividade Regular 

 

O objectivo do subprograma A é comparticipar financeiramente no exercício da actividade 

normal das entidades sociais. Atendendo a que os custos de funcionamento não são idênticos, 

sendo estes dependentes dos projectos desenvolvidos e do número de beneficiários 

abrangidos, o apoio a conceder ao abrigo deste subprograma deverá processar-se do modo 

seguinte: 

 

 Atribuição de uma comparticipação financeira, anual, fixa no valor de €500,00 

(quinhentos euros). 

 Atribuição adicional de uma comparticipação, anual, no valor de €10,00 (dez euros) por 

cada utente / munícipe apoiado. 

 

No caso das entidades sem acordos de cooperação com a Segurança Social, a atribuição 

destas comparticipações está dependente da apresentação de projectos específicos dirigidos a 

grupos de risco específicos, que fundamentem expressamente a necessidade desses apoios. 

 

3.2. Subprograma B - Apoio Financeiro para Aquisiçã o de Viatura 

 

Esta medida visa apoiar a entidade na aquisição de viaturas consideradas essenciais ao 

desenvolvimento da sua actividade, nomeadamente no que respeita ao funcionamento de 

valências e/ou à realização das actividades lúdico-culturais ou recreativas. 

 

O Município de Odivelas comparticipará até 30% do custo total de uma viatura, até ao limite 

máximo de €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros). Só será proposto superiormente o apoio 

se a entidade não tiver beneficiado desta modalidade nos 4 anos anteriores. 

 

3.3. Subprograma C - Apoio Financeiro para Obras de  Conservação e/ou Beneficiação de 

Instalações 

 

Este subprograma destina-se a comparticipar financeiramente as obras de conservação e/ou 

beneficiação de instalações, de modo a que as entidades possam assegurar as condições 

consideradas adequadas ao desenvolvimento das suas actividades, na perspectiva da melhoria 

qualitativa dos serviços prestados. Nesta medida, serão priorizadas as candidaturas que visem 

a realização de obras necessárias à obtenção da certificação das entidades no que respeita às 

condições de acessibilidade, mobilidade, higiene e segurança. 
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O Município de Odivelas comparticipará até 60% do orçamento considerado para a realização 

das obras objecto de candidatura, sendo o limite máximo de comparticipação financeira de 

€10.000,00 (dez mil euros), por entidade. 

 

3.4. Subprograma D - Apoio às Deslocações através d a Cedência de Transportes 

 

Este subprograma destina-se a proporcionar às entidades referidas em 2., apoio em transporte 

para a realização de actividades sócio recreativas e culturais, em território nacional. 

 

Cada entidade poderá beneficiar deste apoio até ao limite máximo anual equivalente a €2.000,00 

(dois mil euros), dependendo a atribuição do mesmo da disponibilidade de viaturas municipais. 

 

 

4. Formalização das Candidaturas 
 

4.1. Forma de apresentação das candidaturas 

 

As candidaturas deverão ser formalizadas através de ofício dirigido à Sra. Presidente da 

Câmara Municipal de Odivelas. Este ofício identificará quais os programas a que a entidade se 

pretende candidatar e deverá vir acompanhado dos formulários de candidatura e da respectiva 

documentação específica. 

 

4.2. Prazo de apresentação de candidaturas 

 

As candidaturas deverão ser apresentadas nos seguintes prazos: 

 De 2 de Janeiro a 30 de Abril, do ano a que respeita a candidatura. 

 No caso do Subprograma D, com a antecedência mínima de 30 dias úteis em relação à 

data do transporte pretendido. 

 

4.3. Formulários de candidatura e documentação espe cífica 

 

Os formulários de candidatura serão fornecidos pelo Município de Odivelas aos interessados 

quer por via electrónica, quer em suporte papel, e após o preenchimento, serão acompanhados 

da seguinte documentação específica: 

 Designação da sede social; 

 Plano de actividades e orçamento referente ao ano a que respeita a candidatura; 

 Relatório de actividades e contas do último exercício; 

 No caso do subprograma A, indicação do número de beneficiários / munícipes 

abrangidos pelas diferentes valências e/ou projectos; 

 No caso dos subprogramas B e C, cópia de três orçamentos. 
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No caso de ser a primeira candidatura, ou de ter havido alterações na entidade, a 

documentação a apresentar é a seguinte: 

 Fotocópia da constituição publicada em Diário da República; 

 Fotocópia dos Estatutos; 

 Fotocópia do Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva; 

 Fotocópia da acta da eleição dos corpos gerentes. 

 

O processo considera-se instruído quando a entidade apresentar todos os documentos 

exigidos e respectivos formulários, a candidatura não será considerada até esse momento. 

 

4.4. Deficiências formais da candidatura 

 

O erro de preenchimento dos formulários ou a falta da documentação específica poderão ser 

objecto de correcção, notificando-se para tanto a entidade para, no prazo de 10 dias úteis, 

apresentar a respectiva correcção ou a documentação em falta, sob pena de indeferimento 

liminar da candidatura. 

 

5. Análise das candidaturas 

 

A admissão da candidatura cabe à Divisão de Assuntos Sociais, que apreciará com base nos 

seguintes critérios: 

 Nível de abrangência da entidade (número de serviços e valências desenvolvidas, 

número de beneficiários apoiados, efeito multiplicador das acções a apoiar); 

 Capacidade de concepção e desenvolvimento de projectos e acções inovadoras que 

visem grupos socialmente vulneráveis inseridos em bairros ou zonas de risco social; 

 Participação nas parcerias constituídas no âmbito do Conselho Local de Acção Social 

de Odivelas (CLASO); 

 Colaboração com a autarquia em iniciativas de interesse municipal. 
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6. Quadro Síntese - Resumo de Procedimentos 

 

 Documentação Específica Prazo de Candidatura 

Subprograma A - Apoio à 

Actividade Regular 

• Formulário de Candidatura. 

• Plano de actividades e orçamento 

referente ao ano a que respeita a 

candidatura. 

• Relatório de actividades e contas 

do último exercício. 

• Número de beneficiários / 

munícipes abrangidos. 

De 2 de Janeiro a 30 de 

Abril do ano a que 

respeita a candidatura. 

Subprograma B - Apoio 

Financeiro para 

Aquisição de Viatura 

• Formulário de Candidatura. 

• Plano de actividades e orçamento 

referente ao ano a que respeita a 

candidatura. 

• Relatório de actividades e contas 

do último exercício. 

• Fotocópia de três orçamentos. 

De 2 de Janeiro a 30 de 

Abril do ano a que 

respeita a candidatura. 

Subprograma C - Apoio 

Financeiro para Obras de 

Conservação e/ou 

Beneficiação de 

Instalações 

• Formulário de Candidatura. 

• Plano de actividades e orçamento 

referente ao ano a que respeita a 

candidatura. 

• Relatório de actividades e contas 

do último exercício. 

• Fotocópia de três orçamentos. 

De 2 de Janeiro a 30 de 

Abril do ano a que 

respeita a candidatura. 

Subprograma D - Apoio 

às Deslocações através 

da Cedência de 

Transportes 

• Formulário de Candidatura. 

• Plano de actividades e orçamento 

referente ao ano a que respeita a 

candidatura. 

• Relatório de actividades e contas 

do último exercício. 

Antecedência mínima de 

30 dias úteis. 

 

No caso de ser a primeira candidatura, ou de ter havido alterações, a documentação a 

apresentar é a seguinte: 

 Fotocópia da constituição publicada em Diário da República; 

 Fotocópia dos Estatutos; 

 Fotocópia do Cartão de Identificação de Pessoa Colectiva; 

 Fotocópia da acta da eleição dos corpos gerentes. 
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7. Acompanhamento e Avaliação do Programa 

 

A Câmara Municipal de Odivelas, através da Divisão de Assuntos Sociais, procurará verificar 

que os apoios concedidos são aplicados para os fins solicitados, o que fará através do 

acompanhamento técnico das entidades traduzido quer no contacto directo com as mesmas, 

quer na análise dos documentos de registo considerados necessários. Para o efeito, será 

elaborado anualmente, um relatório que contemple a lista das instituições apoiadas, o tipo de 

apoios concedidos e o número de beneficiários de abrangidos. 

 

 

8. Disposições Finais 

 

8.1. Financiamento 

 

8.1.1. A execução do presente Programa fica condicionada à dotação orçamental inscrita para 

o efeito. 

 

8.1.2. As transferências financeiras referidas nos Subprogramas B e C do presente Programa, 

só se concretizarão mediante a verificação dos seguintes pressupostos: 

 

8.1.2.1. – No caso do Subprograma B, a entidade social apresentará documento apto a 

comprovar que diligenciou a reserva da viatura que pretende adquirir sob condição de obter o 

apoio financeiro deste Município;  

 

8.1.2.2. – No caso do Subprograma C, a entidade social apresentará o auto de consignação 

dos trabalhos a realizar. 

 

 

8.2. Penalizações 

 

A existência de quaisquer irregularidades na aplicação dos apoios concedidos, nomeadamente 

a sua utilização para fins diferentes dos estabelecidos, implicará a imediata suspensão do 

processamento das comparticipações financeiras a que ainda houver lugar e, bem assim, a 

suspensão dos apoios em espécie aprovados mas ainda não utilizados, não podendo a 

entidade beneficiar de qualquer espécie de apoio por prazo não inferior a dois anos, sem 

prejuízo de responsabilidade civil e criminal. 
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Preâmbulo 

 

O Município de Odivelas reconhece o papel relevante do associativismo desportivo no fomento e acesso 

generalizado dos munícipes à prática desportiva regular. 
 

Esse reconhecimento da importância da prática desportiva traduziu-se, inicialmente, na disponibilização de um 

conjunto de apoios às associações desportivas, regulamentados através do Programa de Apoio ao Rendimento 

Desportivo de Odivelas (PARDO) e do Programa de Apoio ao Desporto de Odivelas (PADO). 
 

Tendo em conta o crescente interesse pela prática desportiva no Concelho, traduzido num aumento de 

associações desportivas, sentiu-se necessidade de criar um novo programa de apoio às mesmas, em 

substituição dos anteriores, com a designação de Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 

Odivelas (PAADO) .  
 

Com este novo programa pretende-se uniformizar os critérios de atribuição dos apoios, anteriormente 

existentes, simplificando o seu acesso pelas associações desportivas; obter uma maior racionalização dos 

recursos existentes; conseguir uma distribuição mais igualitária dos mesmos, e implementar uma maior 

consciencialização e responsabilização das associações na gestão dos apoios que recebem. O PAADO 

pretende ainda enquadrar na legislação em vigor (DL 432/91 de 6 de Novembro e a Lei 5/2007 de 16 de 

Janeiro - Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto), a atribuição dos apoios financeiros municipais. 
 

No plano operacional, este Programa contempla 6 medidas diferenciadas de apoio que correspondem a 

grandes factores de desenvolvimento desportivo e concretiza-se através de um processo de candidatura 

anual, sujeito a parâmetros de análise e avaliação. Sempre que haja lugar a comparticipação financeira, em 

resultado das candidaturas, e por força da Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto, torna-se 

necessária a apresentação de um Programa de Desenvolvimento Desportivo , como parte integrante de 

um Contrato Programa,  a estabelecer de modo individual entre a Câmara Municipal de Odivelas e o 

clube/associação respectivo. 
 

Estão abrangidas pelo PAADO todas as entidades que desenvolvam projectos ou iniciativas cujo objecto é a 

promoção do desporto, nomeadamente, colectividades/clubes desportivos, estruturas associativas diversas, 

associações e federações desportivas. Podem também candidatar-se a algumas medidas de apoio, outras 

associações informais e grupos de cidadãos sem personalidade jurídica. 
 

Sem prejuízo do desenvolvimento das medidas de apoio consignadas no PAADO, a Câmara considera 

também prioritário o investimento na qualificação de recursos humanos, através da formação contínua de 

agentes desportivos com intervenção nos diferentes domínios do desporto, nomeadamente os dirigentes e os 

técnicos. 
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PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO DE O DIVELAS  

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1º 

Objecto 

 

1. O Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de Odivelas (PAADO) tem por objectivo o apoio às 

entidades promotoras de desporto, de forma a: 
 

a) Garantir a eficiência dos financiamentos municipais, de acordo com os princípios da 

transparência, rigor e imparcialidade, tendo em conta o desenvolvimento desportivo do 

Concelho; 

b) Estabelecer um clima de confiança e relacionamento institucional entre a Autarquia, os Clubes 

e Associações Desportivas; 

c) Responder aos interesses e necessidades de todos os intervenientes no processo de 

desenvolvimento desportivo local. 

 

Artigo 2º 

Âmbito de aplicação subjectiva 
 

Os apoios a atribuir no âmbito do PAADO destinam-se a todas as associações desportivas, com ou sem 

personalidade jurídica, sem fins lucrativos, nomeadamente, Federações, Associações Promotoras de 

Modalidade, Clubes Desportivos, Clubes de Praticantes, legalmente constituídas, com sede social na área 

geográfica do Concelho de Odivelas e que tenham por finalidade exclusiva a promoção e organização de 

actividades físicas e desportivas. 

 

Artigo 3º 

Princípios Orientadores 

 

O PAADO rege-se pelos seguintes princípios: 
 

1. Comparticipação, na medida em que os apoios a conceder representam apenas uma parte dos custos 

dos projectos e das acções a desenvolver, de forma a evitar que a actividade dos clubes dependa 

significativamente da ajuda pública; 

2. Responsabilização, reforçando junto das entidades beneficiadas a noção de interesse público na 

aplicação dos apoios aos fins que presidiram à sua concessão; 
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3. Sustentabilidade e inovação, privilegiando os projectos e as actividades associativas em função de 

garantias de sustentabilidade, nomeadamente pela afectação de recursos próprios, na estabilidade 

directiva, envolvimento comunitário, pela capacidade de angariação de patrocínios, gestão e 

organização próprias; 

4. Avaliação, na medida em que os apoios concedidos serão objecto de acompanhamento e avaliação 

regular, de acordo com as regras estabelecidas nas diversas medidas que integram o PAADO.  

 

Capítulo II 

MEDIDAS DE APOIO 

 

Artigo 4º 

Medidas de apoio 

 

No âmbito do presente Regulamento são criadas seis medidas de apoio: 
 

- Medida 1 - Apoio Financeiro à Actividade Desportiva; 

- Medida 2 - Apoio Técnico e Logístico; 

- Medida 3 – Apoio à Organização de Eventos Desportivos; 

- Medida 4 - Cedência de Instalações Desportivas; 

- Medida 5 - Apoio em Material/Equipamentos Desportivos; 

- Medida 6 - Cedência de Transporte. 

 

Artigo 5º 

Medida 1 – Apoio Financeiro à Actividade Desportiva   

 

1. Definição e Objectivos 
 

Esta medida consiste na atribuição de uma comparticipação financeira anual como forma de apoiar as 

associações desportivas a manter e promover actividades desportivas. 

 

2. Critérios de atribuição 
 

O apoio financeiro a conceder terá como critério base o seguinte: 
 

- Modalidades Individuais – 7,50 € (sete euros e cinquenta cêntimos) por atleta/praticante; 

- Modalidades Colectivas – 10,00 € (dez euros) por atleta/praticante. 
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Todas as entidades que apresentem candidatura, ainda que o número de praticantes seja reduzido, terá 

sempre direito a uma comparticipação global mínima no valor de 250,00 € (duzentos e cinquenta euros). O 

valor máximo a conceder, terá como limite 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros), independentemente do 

número de praticantes. 

 

3. Concessão de Apoio Financeiro 
 

3.1. A concessão de apoio financeiro depende da celebração de um contrato-programa  entre o Município e 

cada entidade beneficiária, devendo esta observar os seguintes requisitos: 
 

- Apresentação de um programa de desenvolvimento desportivo, com descrição pormenorizada das 

formas, meios e prazos para o seu cumprimento; 

- Apresentação dos custos e aferição dos graus de autonomia financeira, técnica, material e humana, 

previstos no programa de desenvolvimento desportivo; 

- Identificação de outras fontes de financiamento, concedidas ou previstas. 

 

4. Atribuição e liquidação das comparticipações fin anceiras 
 

4.1. A atribuição de apoio financeiro sujeita as entidades beneficiárias à fiscalização por parte do Município de 

Odivelas, enquanto entidade concedente, bem como à obrigação de certificação das suas contas, nos termos 

do nº4 do artº. 46º da Lei n.º5/2007 de 16 de Janeiro. 
 

4.2. Até ao fim do mês de Janeiro seguinte, são anunciados e comunicados às associações desportivas os 

montantes aprovados em Reunião de Câmara. 
 

4.3. A Câmara comunicará igualmente às associações desportivas não contempladas os motivos da não 

atribuição. 

 

Artigo 6º 

Medida 2 – Apoio Técnico e Logístico 

 

1. Definição e Objectivos 
 

Como forma de apoiar o associativismo, a Divisão Municipal de Desporto, coloca à disposição das associações 

desportivas do Concelho, os seus recursos materiais na organização de eventos desportivos, assim como os 

seus recursos humanos para acompanhamento de iniciativas e aconselhamento técnico em matéria de 

desporto. 
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2. Tipologia dos apoios 

 

Os materiais a ceder dependem da natureza das iniciativas. Exemplo: instalação sonora, baias, mesas e 

cadeiras, equipamento desportivo. Os serviços técnicos disponíveis dependem dos recursos humanos do 

município, não havendo lugar à aquisição de novos serviços. 

 

3. Critério 

 

Como critério prioritário será considerada a ordem de entrada dos pedidos, bem como a disponibilidade dos 

equipamentos nas datas solicitadas.  

 

Artigo 7º 

Medida 3 – Apoio à Organização de Eventos Desportiv os 

 

1. Definição e Objectivos 

 

Esta medida visa incentivar a realização de eventos desportivos no Município de Odivelas, que sejam 

socialmente relevantes e tenham interesse público no contexto do desenvolvimento desportivo do Concelho, 

independentemente da modalidade desportiva e da associação organizadora. 

 

2.Âmbito  

 

Porque a organização de um evento desportivo pode assumir uma dimensão local/regional, nacional e 

internacional, envolvendo disciplinas ou modalidades desportivas consagradas ou em fase de lançamento, no 

âmbito do desporto formal ou informal, direccionada para a generalidade da população ou para segmentos 

mais específicos, a sua realização no Concelho, para além da pertinência e relevância, deve contemplar as 

seguintes vertentes: 

 

- Fomento da prática desportiva; 

- Desenvolvimento da modalidade em causa; 

- Demonstração da capacidade organizativa por parte do movimento associativo; 

- Divulgação da realidade e potencialidades do Concelho. 

 

3.Tipologia de apoios 

 

3.1. Será considerado um quadro diversificado de apoios, de acordo com a especificidade do projecto ou 

evento, nomeadamente: 

 

a) Apoio técnico e logístico; 

b) Utilização de instalações e equipamentos municipais; 

c) Promoção (brindes, lembranças); 
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d) Divulgação (site da Câmara, Boletim Municipal); 

e) Prémios/troféus; 

f) Alojamento (Quinta das Águas Férreas); 

g) Alimentação; 

h) Transporte (viaturas Municipais); 

j) Mediação de patrocínios e parcerias institucionais; 

l) Outros bens e serviços. 

 

3.2. O apoio global a conceder, nos termos do ponto 3.1., terá como limite máximo o equivalente a €: 10.000 

(dez mil euros), calculado da seguinte forma: 

 

- Desportos Colectivos €: 25 por participante; 

- Desportos Individuais €: 20 por participante; 

- Nos eventos com duração superior a um dia haverá um acréscimo de mais 20% por dia. 

 

4.Candidatura 

 

Na ficha de candidatura a entidade desportiva deve referir o seguinte: 

 

- Descrição e caracterização do evento a realizar; 

- Justificação social e desportiva da sua realização; 

- Previsão discriminada e calendarizada de custos, encargos e meios logísticos necessários; 

- Demonstração da capacidade organizativa; 

- Indicação de outras entidades associadas na organização (parcerias), especificando a sua natureza. 

 

Artigo 8º 

Medida 4 - Cedência de Instalações Desportivas 

1. Objectivos 

 

Esta medida visa atenuar as carências existentes no Município de Odivelas, em matéria de instalações 

desportivas, pelo que este, através de protocolo de cooperação com a DREL, coloca ao serviço da comunidade 

a utilização de três Pavilhões Desportivos nas Escolas Secundárias de Pedro Alexandrino, Ramada e de 

Caneças, bem como outras Instalações Desportivas sob Gestão Municipal. 

 

2. Horário 

 

A ocupação dos Pavilhões Escolares e de Instalações Desportivas sob Gestão Municipal está condicionada à 

utilização dos mesmos, de acordo com os Regulamentos de Utilização. 
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3. Custos 

 

A cedência de utilização dos Pavilhões pelas associações desportivas, fica isenta do pagamento de taxa de 

utilização, sempre que tal isenção seja aprovada pela Câmara Municipal, após proposta da Divisão Municipal 

de Desporto. 

 

4. Critérios de Cedência 

 

A cedência de utilização dos Pavilhões Desportivos às associações é feita de acordo com as normas dos 

Regulamentos de Utilização. 

 

5. Mapa de ocupação 

 

Após análise das candidaturas, a Divisão Municipal de Desporto comunicará até 15 de Agosto, aos 

interessados, os horários contemplados. 

 

Artigo 9º 

Medida 5 – Apoio em Material/Equipamento Desportivo  
 

1. Definição e objectivos 

 

Os recursos materiais constituem um factor decisivo no ensino/treino das diversas modalidades desportivas. 

Na expectativa de poder contribuir para minorar algumas carências existentes, e na medida das suas 

capacidades, a Câmara Municipal de Odivelas disponibiliza equipamento necessário à prática desportiva, para 

ceder aos clubes do Concelho. 

 

2. Tipologia dos apoios 

 

Este apoio pode ter lugar de duas formas: 

 

a) Cedência gratuita de material e equipamento desportivo: camisolas, calções, coletes, cones de 

sinalização e outros; 

b) Cedência gratuita de material e equipamento desportivo para uso, a título de empréstimo, com 

obrigação de restituição. Esta cedência verifica-se em determinadas modalidades ou disciplinas, e 

compreende o seguinte material: colchão de quedas, trampolim e outros; 

c) O material emprestado será restituído no prazo convencionado, ou quando tal for exigido. 

 

3. Critérios 

 

Esta distribuição será criteriosamente definida em função do número de praticantes, equipas e modalidades 

dinamizadas, tendo em conta as necessidades e prioridades das associações. 
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Artigo 10º 

Medida 6 – Cedência de Transportes 

 

1.Definição e Objectivos 
 

O apoio prestado pelo Município através da utilização de viaturas municipais pelas associações que o 

solicitem, tem como objectivo atenuar as carências do associativismo desportivo em termos de transportes. 

 

2.Âmbito 
 

Com esta medida pretende-se apoiar a participação dos clubes e das delegações desportivas do Concelho de 

Odivelas, de modo a participar nos quadros competitivos federados e em iniciativas de intercâmbio desportivo.  

 

3. Critérios 
 

A cedência de transporte, será concretizada tendo por base a ordem de entrada do pedido nos serviços da 

Câmara, bem como a disponibilidade da frota municipal. 

 

4. Tipologia do Apoio 
 

O apoio global a conceder a cada entidade processa-se a dois níveis: 
 

a) Deslocações relativas à participação do clube/associação em competições oficiais de âmbito 

local/distrital ou outras iniciativas de intercâmbio desportivo, até um limite máximo de seis transportes 

por época desportiva;  

b) Participação do clube/associação em competições oficiais de âmbito regional/nacional, fora do distrito 

de Lisboa, até um limite máximo de 50% das deslocações, por época desportiva. 

 

A título excepcional, após análise do Município, poderá ser considerada a possibilidade de aquisição de serviço 

de aluguer de transporte, nomeadamente quando está em causa o transporte de atletas/praticantes portadores 

de deficiência ou a participação em provas/torneios de âmbito internacional. 

 

5. Candidatura 
 

A candidatura do pedido de transporte deverá ser formalizada através de ficha própria, devidamente justificada 

e acompanhada do calendário oficial da respectiva competição. 
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CAPÍTULO III 

CANDIDATURAS 

 

Artigo 11º  

Condições de candidatura 

 

1. É condição essencial para admissão do pedido de apoio por parte de qualquer associação desportiva que a 

mesma esteja registada na Divisão Municipal de Desporto e faça prova da sua constituição legal, devendo para 

o efeito apresentar os seguintes documentos:  

 

1.1. Associações com personalidade jurídica  (Associações Promotoras de Desporto, Clubes Desportivos, 

Federações Desportivas e outras): 
 

a) Cópia dos estatutos publicados no Diário da República; 

b) Número de Identificação de Pessoa Colectiva emitido pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas; 

c) Certificado de Inscrição no Registo Nacional de Clubes e Federações Desportivas no Instituto de 

Desporto de Portugal (só exigido às Associações Promotoras de Desporto); 

d) Cópia da publicação em Diário da Republica da atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva 

(só para Federações Desportivas); 

e) Declaração de pessoa colectiva de mera utilidade pública, quando for o caso. 

 

1.2. Associações sem personalidade jurídica  (Clubes de Praticantes e outras): 
 

a) Certificado de Inscrição no Registo Nacional de Clubes e Federações Desportivas (no Instituto de 

Desporto de Portugal); 

b) Cópia dos Estatutos; 

c) Acta de nomeação de dois responsáveis, assinada por pelo menos cinco praticantes, maiores de 

idade. 

 

2. É dispensada a apresentação dos documentos referidos no número anterior, quando tenham sido entregues 

em candidaturas anteriores, e desde que se mantenham actualizados. 

 

3. A não entrega dos documentos nos termos dos números anteriores, exclui liminarmente as candidaturas aos 

apoios pretendidos. 
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Artigo 12º 

Processo de candidatura 

 

1. No acto da candidatura as associações interessadas nos apoios previstos no PAADO devem apresentar 

duas fichas devidamente preenchidas, cujas minutas devem ser solicitadas na Divisão Municipal de Desporto, 

onde fica registado a identificação da Associação, a medida de apoio solicitada e outras informações 

importantes à avaliação da candidatura.  

 

2. A Associação candidata será liminarmente excluída se não fizer prova do seu regular funcionamento, 

mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 

a) Declaração das Finanças e Segurança Social, comprovativa do cumprimento de todas as obrigações 

legais, referente ao ano anterior; 

b) Plano de Actividades e Orçamento do ano correspondente ao da apresentação da candidatura, e acta 

da sua aprovação; 

c) Relatório e Contas aprovado em Assembleia Geral referente ao último ano; 

d) Cópia da acta de eleição dos órgãos da Associação; 

e) Programa de Desenvolvimento Desportivo (Medida 1 - apoio financeiro), acompanhado de proposta 

para celebração de um contrato-programa; 

f) Prova de que tem contabilidade organizada segundo as normas do Plano Oficial de Contabilidade, 

adaptadas ao plano de contas sectorial aplicável ao desporto (na candidatura à Medida 1 - apoio 

financeiro, quando a associação candidata corresponda a uma das referidas na alínea a) do nº1 do art. 

11º). 

 

3. No prazo de 60 dias após a data limite de entrega das candidaturas, a Divisão Municipal de Desporto 

procede à sua análise e faz uma proposta para aprovação superior, informando posteriormente as Associações 

dos apoios concedidos e procedimentos a adoptar.  

 

4. A prestação de falsas declarações no processo de candidatura será sancionada com a inibição de 

apresentação de candidatura por um ano e à devolução dos montantes recebidos. 

 

5. Quando os apoios concedidos sejam benefícios financeiros, estes são suspensos logo que seja conhecido 

que as entidades beneficiadas estão em situação de incumprimento das suas obrigações fiscais ou para com a 

segurança social, até a situação ser regularizada. 
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Artigo 13º 

Prazo de candidatura 

 

A candidatura aos apoios previstos no PAADO é anual e as entidades desportivas interessadas devem 

formalizar a sua candidatura junto da Divisão Municipal de Desporto, nos seguintes prazos: 
 

a) Medida 1  – Apoio Financeiro à Actividade Desportiva  

- até 31 de Outubro 

b) Medida 2  – Apoio Técnico e Logístico  

- até 30 dias  antes da realização 

c) Medida 3  – Organização de Eventos Desportivos  

- até 90 dias  antes da realização 

a) Medida 4  – Cedência de Instalações Desportivas  

- até 30 de Junho 

b) Medida 5 – Cedência de Material e Equipamento Despo rtivo  

- até 30 de Novembro  – cedência gratuita 

- até 30 dias antes  – cedência temporária (empréstimo) 

c) Medida 6  – Cedência de Transportes   

- até 20 dias  antes da realização 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 14º 

Norma Revogatória 

 

O Presente Programa substitui os anteriores PADO (Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 

Odivelas) e PARDO (Programa de Apoio ao Rendimento Desportivo de Odivelas). 

 

Artigo 15º 

Publicação no Boletim Municipal 

 

O Presente Programa entra em vigor após a sua publicação no Boletim Municipal. 


